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MÉ HES KÁR OLY

A szmo kin gos ha lott
Apád szer dán fog meg hal ni, mond ta Éva a te le fon ba, 

és le tet te a kagy lót. Ne he zé re esett, de nem akar ta, hogy 
Ar túr, a fia el kezd je a szo ká sos he be gõ ma gya ráz ko dást, 
jobb eset ben kér de zõs kö dést, hogy most mi ez, mi az, 
hogy szer dán, ezt így nem le het, ért sék meg a szü lei vég-
re, hogy fel nõtt em ber, sa ját éle te van.

Gé za reg gel meg kér dez te, mi lyen nap van. Hét fõ,
fe lel te Éva. Gé za ki csit ös  sze húz ta a sze mét, mint aki ala-
po san utá na akar gon dol ni, és ak kor je len tet te be (vagy 
ki?), hogy szer dán meg hal. És ér de kes mó don Éva rög tön
el hit te. Nem is hit te, ha nem tud ta, hogy Gé za ezt most 
pon to san ér zi. So sem volt va la mi si ke res jós, az élet, ha 
le het így mon da ni, több nyi re rá cá folt sze gény Gé za vá ra-
ko zá sa i ra. Ar túr ezt ka masz ként ér zé kel tet te is az ap já val, 
hogy nincs has ra es ve at tól, hogy igaz ga tó úr – egy szak-
kö zép is ko la kol lé gi u má nak igaz ga tó ja. Mind egy. El dön ti 
majd, hogy jön-e szer dán vagy sem. Éva úgy érez te, hogy 
szép do log len ne, ha utol já ra együtt len né nek õk hár man. 
Fel hív ta a hú gát is, ne ki is je len tet te, hogy Gé za szer dán
hal meg. Ga bi ka rög vest ajánl ko zott, hogy oda uta zik, de 
Éva le in tet te. Hagyd csak . Majd ha már meg tör tént.

Ar túr a könyv tár fel dol go zó osz tá lyán egész nap azon 
töp ren gett, va jon le het-e hin ni az ap já nak. Az óta nem 
bí zott ben ne, hogy ti zen öt éve, ami kor a zon go ra órá ról 
ke rü lõ vel, a ré gi roncs te lep fe lé ban du kolt ha za, meg lát ta 
az ap ját egy ide gen nõ vel, az au tó ban ül ve csó ko lóz tak. 
So ha nem hitt ne ki töb bé, igaz, az any já ra is más képp
né zett azu tán: nem saj nál ta, épp csak egy pi cit, de in kább
azt érez te, ha ne ki ez kell… Ha úgy dönt, hogy ha za megy 
szer dá ra, jobb, ha ma szól Már kus nak, a kis fõ nök nek, 
ami lyen szent lé lek, bi zo nyá ra meg ér ti majd. És per sze
ott van Esz ti, ez a kü lö nös lány, aki vel msn-en kez dett
el be szél get ni, és aki rõl úgy vél te, fü lig sze rel mes az „õ” 
Ar túr já ba. Va la mi ko re ai cég nél tit kár nõ, rá ér egész nap 
fe cse rész ni. Pont szer dá ra be szél ték meg, hogy itt az ide-
je, hogy tel jes föl di mi vol tuk ban is lás sák egy mást. Ar túr 
ha lo gat ta ed dig is dol got, mond ván a virtualitás lesz az 
iga zi alap, így csak egy más sza vá ra fi gyel nek, a lé lek rez-
dü lé se i re, nem be fo lyá sol ja õket sem mi kül sõ ség. Csak 
Esz ti nek név nap ja lesz szer dán, meg hív ta na rancs tor tát 
en ni, az a spe ci a li tá sa, és Ar túr be le ment, el vég re nem 
ehet akár mi kor na rancs tor tát. Job ban ér de kel te Esz ti tor tá-
ja, mint a lány ma ga.

Éva el ha tá roz ta, hogy má tól lent al szik, egy szo bá ban 
Gé zá val. Azért, hogy bár mi kor se gít hes sen. De ez nem 
fel tét le nül igaz, ed dig is így volt, az eme let rõl is le sza ladt 
egy éj sza ka tíz szer is, ha kel lett. Gé za fáj dal mai egy re 
erõ söd tek, a mor fin sem ha tott már, most va la mi svéd 
pi ru lá kat ka pott, ami tel je sen le zsib basz tot ta. Va sár nap 
ugyan úgy el vit te a mi sé re, mint ki lenc éve min dig, ami ó-
ta ki de rült Gé za rák ja. Ak kor fo gad ta meg Gé za, cse ré be 
a gyógy ulá sért ott fog ül ni a mi sén. Éva elõbb ki ne vet te, 
az tán rá jött, hogy a fér je leg in kább ve ze kel. Úgy ér zi tán, 
hogy bû nei mi att szab ta rá Is ten a be teg sé get. Ez az, amit 
Éva so sem volt ké pes fel fog ni: mi ként le het va la ki olyan 
nagy ké pû, hogy azt hig  gye, Is ten nek jobb dol ga sincs, 
mint ve le fog lal koz ni, a pi ti kis vét ke it szá mol gat ni, és 

ki süt ni, mi vel lec kéz tet het né meg. En nél még egy Is ten
éle te is szó ra koz ta tóbb.

Es te Gé za meg kér dez te, hogy mi van Ar túr ral. Jó pár 
éve csi nál ta tott egy szmo kin got, mond ván, ab ban sze ret ne 
fe szí te ni Ar túr es kü võ jén. Csak hogy sem mi je le nem volt, 
hogy Ar túr ral ef fé le va la ha is meg tör té nik. Ült a könyv tá-
rá ban, egy re csak hí zott, és nem le he tett tud ni, hogy azon 
túl, hogy így el mor zsol gat ja a nap ja it, van-e bár mi egyéb 
cél ja az élet ben. Azt Ar túr sen ki nek sem árul ta el, hogy 
a Margareth Mellow név alatt meg je le nõ sze rel mes re gé-
nyek nek õ a szer zõ je. Mind ott ír ta õket a könyv tár ban, két 
pe csé te lés és há rom, Esz ti nek ve tett msn-mondat kö zött.

Éva el mond ta Gé zá nak, hogy ér te sí tet te Ar túrt. Jól 
van, fe lel te a fér fi, és fe lült az ágy ban. Azt aka rom, hogy 
a szmo king ban te mes se tek el, rend ben?

Éva néz te né hány má sod per cig, és az tán las san bó lin-
tott. Ahogy aka rod, fe lel te. Utá na kü lö nös ér zés lep te 
meg: mint ha az „Ahogy akarod…” után hoz zá kel lett vol-
na ten nie azt, hogy „Drá gám”, ho lott so ha az élet ben nem 
mond tak ilyes mit egy más nak. El néz te Gé za el gyö tört, 
hos  szú ra nyúlt, sá padt ar cát. Nem tu dom, mi lyen szel lem
súg ta ezt a „Drá gám”-at, mond ta ma gá ban Éva, és még a 
fe jét is meg ráz ta, ön kén te le nül. Ta lán már most gyá szo-
lom, azért. Hét fõ es te.

Éj jel hal lot ta, ahogy Gé za szu szog. Fu ra volt ar ra gon-
dol nia, hogy ez a szu szo gás már csak negy ven nyolc órán 
át tart. So se akar ta, még ma gá ban sem, ki mon da ni, hogy 
Gé za ha lá la meg vál tás lesz, sze gény be teg nek biz to san, 
de ne ki is. Mert nem akar ta kór ház ba ad ni, vé dõ nõ ként 
en  nyit mert vál lal ni. Va la hogy akar ta is. Mint ha ez egy-
faj ta utol só aján dék len ne an nak az em ber nek, aki mel-
lett el telt az éle te. Fel kö nyö költ a fo tel ágyon és a sa rok 
fe lé né zett, ahol Gé za fe küdt. Kis sé meg emelt pár ná kon, 
ha nyatt, és a ke zét úgy tet te ma ga mel lé, mint ha már most 
ha lott len ne. Fel kelt, hal kan oda ment hoz zá. A de ren gõ 
ho mály ban so ká ig néz te. Ugyan ilyen lesz, tény leg, ha 
már meg hal majd, de most még él. Más hogy esik rá a 
te kin tet.

Gé zá nak az au gusz tus 20-áról ju tott eszé be a ha lál.
Szép, hogy ezt az ün ne pet meg élem még, gon dol ta, jó 
len ne, ha az nap tör tén ne. Az au gusz tus 20-a min dig is a 
nyár vé gét je len tet te a szá má ra, már gye rek ként is, az tán a 
kol lé gi um ban, 20-a után már be kel lett men ni elõ ké szí te ni 
az évet. Volt en nek a nap nak va la mi fé le sú lya, ami nem 
Szent Ist ván ról és az ál lam ala pí tás ról szólt, ha nem õró la,
Holacsek Gé zá ról. Ezért lett vol na jó, ha az nap hal meg. 
Mond ta is Évá nak, szer dán meg ha lok. És pon to san tud ta, 
hogy an  nyi év után, a fe le sé ge most elõ ször hisz ne ki. 
Még ezt is gon dol ta, nem okoz ha tok ne ki csalódást… 
Érez te, hogy Éva fel kel, oda jön az ágyá hoz és né zi. Ez 
tet szett ne ki. Nemcsak le köl tö zött hoz zá, ha nem az éj 
kö ze pén né zi õt. Kí ván hat-e töb bet? Alig ha.

Ar túr csak an  nyit kö zölt Esz ti vel, hogy az ap ja hal-
dok lik, va ló szí nû leg utol já ra fog ja lát ni. Szer dán megy, 
va gyis már ked den. A lány so ká ig hall ga tott a chat túl ol da-
lán, majd las san be pö työg te, meg ér te lek. A na rancs tor ta 
tud vár ni, a ha lál nem. Ar túr nak er re eszé be ju tott az az 
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es te, ami kor vég re be fe jez te az õrült klim pí ro zást, a „gya-
kor lást”, ami majd má so dik Arthur Rubinsteinná te szi az 
ap ja sze rint, és le csap ta a pi a ní nó fe de lét. Jó ez a csend, 
szó lalt meg ek kor az any ja, mi re õ, ti zen négy éve min den
dü hé vel és ke se rû sé gé vel fel ki ál tott.

De hogy van csend! So sincs csend! Lát ta, ahogy az any-
ja kér dõn az ap já ra néz, de õ csak meg von ta a vál lát.

A kedd csön de sen telt. Éva el ment a bolt ba, a pi ac ra, 
ott hon fõ zött egy kis le csót. Gé za evett a pá rolt kar fi ol-
ból. Ivott egy kor tyot a vö rös bor ból, amit Éva fel bon tott, 
mert úgy érez te, en  nyi most ki jár ne kik. Ga bi ka te le fo nált, 
hogy mi a hely zet. Éva azt mond ta ne ki, sem mi kü lö nös, 
vár ják Ar túrt. Már le tet te a mo bilt, ami kor rá döb bent, 
hogy Ar túr ne ve, mi lyen kü lö nös, most a ha lál szi no ni má-
ja lett. Bár ez azért igaz ság ta lan ság volt Ar túr ral szem ben, 
azt sejt tet te, hogy Ar túr va la ha is kí ván ta vol na az ap ja
ha lá lát – és most tes sék, le he tõ sé ge van, hogy el hoz za 
a szá má ra. Dél után ki ül tek a te rasz ra, ahon nan a kert re
lát ni, Gé za meg is je gyez te, hogy ré mes, mi lyen ko rán
sár gul nak idén a le ve lek, hi á ba a po ko li hõ ség. Meg van 
ker gül ve a ter mé szet. A rá di ó ban hal lot ta, hogy még a szu-
per egész sé ges Svájc sem le het büsz ke ma gá ra, mert az 
al pe si te he nek te mér dek me tán gázt ere get nek a lég kör be, 
és ez is csak nö ve li az ózon lyuk nagy sá gát. Ezt most el me-
sél te Évá nak, és még kun co gott is raj ta. Toblerone meg a 
me tán gáz, lám-lám, sem mi sem tö ké le tes.

Ar túr mun ka után in dult és el ha tá roz ta, hogy a nya-
ká ba akasz tott di gi tá lis dik ta fon nal kí sér le tet tesz rá, 
tud-e így is köny vet „ír ni”, hogy fel mond ja a szö ve get, 
az tán az sem le he tet len, hogy meg ké ri Esz tit, aki pro fi
gép író, hogy ír ja be ne ki. Per sze, eh hez ta lál koz ni uk kell 
majd, ami most el ma rad az ap ja mi att. Esz ti ar ra szá mít,
hogy na rancs tor tát esz nek, édeskettesben, nem va ló szí nû, 
hogy el sõ lé pés ben na gyon meg örül ne a há zi fel adat nak, 
amit Ar túr tól kap na, bár ki tud ja. A cím már meg volt: A 

Csó ka-szi ge ten. Sõt, már az el sõ pár sort is be pö työg te a 
na pok ban a könyv tá ri gép be, egy nõ, Evelyn sé tált egy 
ten ger par ti sté gen, ami kor a tû sar kú ci põ jé nek a sar ka 
be akadt két desz ka kö zé, el esett és ki fi ca mí tot ta a bo ká-
ját. Sze ren csé re Jeremy, a szörf ok ta tó azon nal ész re ve t te 
és ott ter mett, hogy a se gít sé gé re le gyen. Nem sejt het te, 
hogy a seb zett szí vét jött gyó gyí ta ni az üdü lõ hely re. De 
Ar túr még nem tud ta, mi le gyen a nõ múlt ja, sem azt, 
hogy mi tör tén jék azu tán, hogy Jeremy ha za vit te bé relt 
szo bács ká já ba. Bí zott ma gá ban, hogy a hos  szú, ma gá nyos 
úton jön nek majd a gon do la tok, és õ csak mond ja, mond-
ja, be le a dik ta fon ba.

Éva ar ra fi gyelt fel, hogy Gé za fél álom ban an  nyit 
mond, Ma tild, ne, ne most… Meg állt az elõ szo bá ban, 
pont a tü kör elõtt. Lát ta ma gát, ha kis sé ho má lyo san is, 
egy hat van nyolc éves nõ ar cát. Igen, hát õ az. Még ezt 
is gon dol ta. Te hát Ma tild. En  nyi év után kell meg tud nia, 
egy nap pal min de nek vé ge elõtt. Olyan mind egy már, és 
még is. Egy név, ami már más, mint egy bal jós sej tés. Leg-
alább ti zen öt éve, ha nem több. Gé za so ha sem mit sem 
árult el, épp csak le gyin tett, ha vá dol ni kezd te, hogy van 
va la ki je. Rá gyúj tott, ak kor még, és a pla fon fe lé fúj ta ki 
a füs töt. Az tán tes sék, most is Ma til dot hív ja. Vagy leg-
alább is em le ge ti. Va jon mit ál mo dott, mi az, amit Ma tild
nem te het meg? Mi tõl fél Gé za még most is? Az ál ta la 
be je len tett ha lál ka pu já ban?

Esz ti ha za ment, és ne ki állt a na rancs tor tá nak. Azt 
gon dol ta, mit te het õ ar ról, hogy en nek az Ar túr nak az 
ap ja hal dok lik, õ ma na rancs tor tát akart ké szí te ni. Fog 
is. Ahogy pu col ta a na ran cso kat, egy re pap ri ká sabb lett a 
ked ve. Hogy is hív ták az a kis sé mu lya, pat ta ná sos ké pû 
srá cot a lo gisz ti ká ról, aki olyan bá jo san ügyet le nül akar ta 
csap ni ne ki a sze let? A Ti bi, hát per sze. Hü lye egy név. 
De két nap ja ös  sze fu tot tak a bu szon, le ült, emel lé a Ti bi 
mel lé. Nem le he tett nem be szél get ni, el me sél te a Ti bi, 



38

hogy már a szoftvermultinál van, sok kal jobb po zí ci ó ban. 
Adott név je gyet is. Ho va a franc ba is tette… Na ran csos 
kéz zel túr ta vé gig a tás ká ját, meg is ta lál ta. Angeli Ti bor, 
chief account manager, tyû ha. Vis  sza ment a na ran csok-
hoz. Még le akar ta turmixolni õket. Úgy dön tött, csak 
utá na te le fo nál.

Ar túr hom lo kon csó kol ta az any ját. Er re az utób bi két 
év ben szo kott rá, ami ó ta a vá ros ból is el köl tö zött. Mél tó-
ság tel je sebb nek, ko mo lyabb nak érez te. Na?, csak en  nyit 
kér de zett, mi köz ben ki bújt a dik ta fon zsi nór já ból, és a 
zse bé be sül  lyesz tet te. Éva az ál lá val bö kött a szo ba fe lé,
ahol Gé za fe küdt. Még nincs szer da, ezt mond ta, ma ga
sem ér tet te, mi ért, és rög vest ér zé ket len nek érez te a mon-
da tot, így hát hoz zá tet te, Sze gény alig van már éb ren.
Ar túr az aj tó ig ment, ki csit nyúj tot ta a nya kát az ágy fe lé,
de már is vis  sza for dult, és mint egy ali bi ként je lez te, Tény-
leg, al szik.

Gé za azon töp ren gett, ki nyis sa-e még a sze mét, amíg 
el nem jön a perc. Mit lát hat na még? A fél szo ba esik 
a lá tó te ré be, a men  nye zet, az ol va só lám pa, a fal vé dõ, 
az egyik fo tel hát tám lá ja. Ezt né ze ges se, mint az éle tet,
ami be leg alább a pil lan tá sá val ka pasz ko dik? Rö he jes. 
Jobb csu kott szem mel fe küd ni. Bé kén hagy ják. Hall ja a 
par ket ta rec  cse né se it, a ki sebb-na gyobb za jo kat. Éva köz-
le ke dik a la kás ban, rá mol, tán már is ké szül a te me tés re. 
Az tán meg jött Ar túr. Pon to san hal lott min dent, azt a pár 
szót, amit ej tet tek. Itt a fia, jött meg néz ni az ap ja ha lá lát. 
A fia min dent tud ró la. So se mond ta, de õ tud ja, hogy 
tud ja. Ezért félt tõ le an  nyi éven át. Mert ha egy szer meg-
kér di, hogy mi ért, ar ra fe lel ni kell, nem le het el in téz ni egy 
nyak le ves sel. Kü lön ben is, egy kol lé gi umigaz ga tó nem 
ve ri a gye re ke ket. A sa ját ját plá ne nem. Hát… most egy 
nap ma radt, hogy Ar túr bár mit is kér dez zen tõ le. Még az 
is le het, hogy vá la szol nia sem kell. Elég, ha új ból be huny-
ja a sze mét.

Éva nyug ta la nul aludt az éj jel. Egy szer re dü hös volt 
Géz ára ezért az idi ó ta be je len té sért. Most hogy alud jon 
így, tud ván, ez az utol só éj je lük? Azt sem tud ta, len ne-e
va la mi dol ga. Oda ül ni az ágya mel lé. Meg fog ni a ke zét.
Esetleg… mel lé je fe küd ni? A for ró éj sza ká ban is ös  sze ráz-
kó dott et tõl a gon do lat tól.

Gé za haj nal ban egye dül fel kelt. Éva ak kor zu hant mély 
álom ba, az egész éj sza kai hány ko ló dás, ví vó dás után. 
Ar túr fent aludt a ré gi szo bá já ban, nyi tott száj jal, ha nyatt, 
han go san sí polt a le ve gõ, ahogy ki-be járt. Gé za egy ide ig
állt a ágya mel lett, a fal nak tá masz ko dott a ke zé vel. Lát ta 
Évát a fo tel ágy ban, tel je sen ma gá ra húz ta a pap lant, ho lott
biz to san iz zadt, de ta lán így akart el búj ni, vél te Gé za, a 
mai nap meg pró bál ta tá sai elõl. Most hir te len úgy gon dolt 
rá: sze gény. Ma gát egy pil la na tig sem szán ta, rá adá sul azt 
ta pasz tal ta, hogy leg in kább me het nék je van, bár nem tud ta
vol na meg mon da ni, ho vá. Ka pasz ko dott az egyik bú tor ba, 
az tán a má sik ba, így cso szo gott ke resz tül a szo bán. Ami-
kor az er kély hez ért, érez te, hogy er re van szük sé ge, ki, 
ki men ni vég re eb bõl az át ko zott he lyi ség bõl, ahol se él ni,
se meg hal ni nem le het. Az er kély aj tó arasz nyi ra nyit va 
volt, ez zel sem kel lett erõl köd nie, em lé ke zett, hogy az aj tó
elég gé szo rul, rán ta ni kell raj ta egyet, ha zár va van, eh hez
biz to san nem lett vol na ere je. Le zöt  tyent a nyug ágy ba, 
in nen, az er kély lé cei kö zött te rült el elõt te a kert. Va la hon-
nan a szom széd ság ból tom pa rá dió han gon ének hal lat szott 
már most ko rán, Hol vagy, Ist ván király…

Ar túr ne he zen éb re de zett. Nem is ér tet te elõ ször, hogy 

hol van, sa ját szo bá ját, ahol har minc egy évet élt, tel je sen 
ide gen nek érez te. Az tán eszé be ju tott a re gény, amit út köz-
ben mon dott be le a dik ta fon ba. Vis  sza ké ne hall gat nia az 
egé szet, ak kor ta lán foly tat ni tud ja. El akadt ott, ami kor
Jeremy el uta zott egy szörf tá bor ba, és Evelyn kö rül el kez-
dett le gyes ked ni egy gaz dag arab üz let em ber. Itt kel lett
vol na va la mi csa vart be le vin ni a tör té net be, hogy ne egy 
szimp la csá bí tá si his tó ria le gyen be lõ le. Ha le tu dott vol-
na ül ni a gép elé, ak kor ta lán ment is vol na, érez te. De 
itt már nem volt szá mí tó gép, ar ra meg hir te len jé ben nem 
em lé ke zett, hogy a dik ta font ho vá rak ta. A nyi tott ab la kon 
át ek kor hal lot ta meg a tá vo li, rá dió han gon szó ló éne ket, 
Hol vagy, Ist ván király… Rög vest eszé be ju tott, ma fog 
meg hal ni apa. Fel pat tant, ki ült az ágy szé lé re. Ám itt szin-
te meg me re ve dett és a lá bát né ze get te. Le kel le ne vág ni 
a kör mö met, töp ren ke dett, de nem volt mi vel. A kis ol ló 
lent van a für dõ ben, anya szek ré nyé ben, er re még pon to-
san em lé ke zett.

Ami kor Éva meg lát ta, hogy Gé za ágya üres, elõ ször
nem is cso dál ko zott. Ez vil lant át raj ta, El ment. A kö vet-
ke zõ pil la nat ban vi szont le rúg ta ma gá ról a pap lant és a 
vé cé hez ro hant, ar ra gon dolt, hogy csak ott le het a fér je,
az se lep te vol na meg, ha már is hol tan. De nem ta lál ta. A 
kony ha fe lé in dult vis  sza, és ek kor lát ta meg, ahogy Gé za
kar ja le lóg a nyug ágy ol da lán. Ki lé pett a te rasz ra, mi re 
Gé za rá né zett. Hát te?, csak en  nyi tu dott kér dez ni. Hát én, 
fe lel te Gé za, és las san fél re húz ta a szá ját.

Vé gül is jó volt így. Mert ös  sze jöt tek, együtt vol tak.
Kint reg ge liz tek a te ra szon, mint aho gyan már évek óta 
so ha. Gé za is ivott né hány korty te jes ká vét. A gyógy sze-
re ket is be vet te en ge del me sen, nem akart de monst rál ni, 
hogy ne ki már úgy is mi nek. Ar túrt kér te, me sél jen va la-
mit. Ám Ar túr nem na gyon tu dott mit me sél ni. Kü lön ben 
is a szto ri Evelyn-szálára kon cent rált, mi köz ben ken te a 
ke nye rét és vág ta a zöld pap ri kát. Le het, hogy ez a gaz dag
arab üz let em be res do log túl kom mersz, sok kal iz gal ma-
sabb len ne, ha fel tûn ne egy ré gi sze rel me, még a su li ból, 
aki nem is sejt het te, hogy az ak kor még je len ték te len frus-
ka men  nyi re oda van ér te. Vagy va la mi ef fé le.

Ki nyi tot ták az er nyõt, és Gé za az ár nyék ban fe küdt, 
nyi tott szem mel. Éva azt kér te Ar túr tól, hogy va la me lyi-
k ük min dig le gyen ott Gé za mel lett. Le csó lesz ebéd re,
majd sü tünk hoz zá virs lit, mond ta még. Ar túr nak eszé be 
ju tott, hol van a dik ta fon, a za kó ja zse bé ben, elõ vet te és 
vis  sza ült a mû anyag szék re, és halk ra ál lít va el kezd te visz-
 sza hall gat ni, amit teg nap az au tó ban szö ve gelt. Egy szer 
csak hal lot ta, hogy az ap ja szag ga tott aban ve szi a le ve gõt, 
és mint ha mon da ni akar na va la mit. Oda ha jolt, lát ta, hogy 
nyit ja a szá ját, mint ha na gyon akar na mon da ni va la mit. 
Igen…, szó lalt meg vá ra ko zó an Ar túr, mond jad csak . De 
Gé za kép te len volt han got ki ad ni. A ke zé vel je lez te, hogy 
ír na, kér pa pírt, tol lat. Pa pírt hozz és tollat!, ki ál tot ta be a 
szo bá ba Ar túr, és Éva egy perc múl va ott volt a kel lé kek-
kel. Mit akar?, né zett elõbb Ar túr ra, az tán a fér jét bá mul-
ta, aki kéz be fog ta a jegy zet töm böt, a jobb já ba a tol lat, de 
csak na gyon las san tu dott kö ze lí te ni ve le a pa pír fe lé.

Nem tud nak sem mit az élet biz to sí tá som ról, ju tott Gé za 
eszé be ki csit ko ráb ban, rá adá sul el dug tam. Tud nám, hogy 
ho vá. Leg alább an  nyit kö zöl ni kell ve lük, hogy keres-
sék… Emel te a tol lat, de az mint ha ólom ból lett vol na,
nem bír ta ren de sen moz gat ni. Ap ró krikszk rak szok je len-
tek meg a pa pí ron. Az egyik tel je sen olyan volt, mint egy 
kí nai írás jel. Gé za két ség beeset ten né zett fel rá juk, mi re
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Éva el vet te tõ le a blok kot és az író szert. Nem baj, mond ta,
sem mi baj. Majd ké sõbb.

Vis  sza ment a kony há ba, Ar túr pe dig be zár kó zott a 
vé cé be. A nyug ágy ár nyé ko ló já nak vaske re te és a vá szon
kö zött hir te len be tû zött a nap, Gé za érez te, ahogy a fény 
és a me leg a szem hé ján ke resz tül szét öm lik ben ne. De 
alig tar tott né hány per cig az egész, ahogy a nap to vább
vo nult az égen, az er nyõ is mét fel fog ta a su ga ra it. Gé za 
egy pi cit ol dalt hú zó dott, hát ha éri még egy kis fény, de 
már hi á ba, a nap gyor sab ban há gott fel fe lé az ün ne pi 
ég bol ton.

Ar túr vet te ész re, ami kor vis  sza ment a te rasz ra, hogy 
olyan fur csán fek szik az ap ja. Ami kor Éva meg hal lot ta 
a fia hang ját, azt ki ál tot ta, Anya, gye re csak…!, tud ta,
hogy meg tör tént. Meg fog ta Gé za le csün gõ kar ját, nem 
volt pul zu sa.

Az tán Éva te le fo nál ni kez dett. Elõbb a ro ko nok nak, 
az tán utá na járt a men tõk nél, hogy ilyen kor, ün nep na-
pon kit kell hív ni, hogy ki ál lít sa a ha lot ti bi zo nyít ványt. 
Az u tán uta sí tot ta Ar túrt, hogy szed je elõ a szek rény bõl 
az ap ja szmo king ját, az volt kí ván sá ga, hogy eb ben te mes-
sék el. Rá kell ad ni. Mi fog juk ráadni?, ke re ke dett el 
Ar túr sze me. Mi hát. Ki más, je len tet te ki szi go rú han gon 

Éva. Tu dod, hogy az es kü võ dön akar ta vi sel ni? Rém lik, 
hogy mond ta, in gat ta a fe jét Ar túr. Na lá tod, fe lel te er re 
Éva. Az tán éle sen né zett a fi á ra, És?, Leg alább már van 
va la kid ott ab ban a hí res nagy vá ros ban? Ar túr el né zett, a 
tár va lé võ er kély aj tón át, mintha ad dig a hí res nagy vá ro-
sig lát na, ott is egy bi zo nyos ut cá ba, egy bi zo nyos ház ba, 
egy bi zo nyos szo bá ba. Az tán fe lel te csak , hal kan. Hát, azt 
hi szem, igen. Van.

Esz ti félkönyékre tá masz kod va néz te, ahogy Ti bi 
öl töz kö dik. Basz ki, félmaratont akar tam fut ni ma reg-
gel, mor mog ta a fér fi, mi köz ben fél lá bon ug rál va rán-
gat ta ma gá ra a nad rág ját. Na mind egy, most már úgy is
túl me leg van hoz zá. Ak kor ma rad hatsz is akár, mond ta 
Esz ti az ágy ból. Nem le het, fe lel te Ti bi egy bo csá nat ké-
rõ gri mas  szal. Ma ös  sze gyû lik a nagy csa lád. Leg alább
negy ven em ber. Egy cso mó Ist ván van a fa mí li á ban, 
tu dod. Csak pont te let tél Ti bi, mi?, kér dez te Esz ti, 
ki csit csip ke lõd ve. Nem le het min den ki Ist ván, mond ta 
Ti bi, Ti bi nek is kell len nie va la ki nek, nem igaz? Esz ti
ezen csak né mán mo soly gott, és az tán vis  sza ha nyat lott 
a pár ná já ra.

Ak kor há rom ra emeljük!, ve zé nyelt Éva, és egy szer re 
ra gad ták meg Ar túr ral Gé za tes tét a nyug ágyon.


