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MARAFKÓ LÁSZ LÓ

Ha mu
Az elõ adás unal mas volt. Né ha elõ re ha jolt, ilyen kor fur csa kis hú zást ér zett há tul a 

za kó ján, mint ha va la ki az uj já val ös  sze csip pen tet te vol na a szö ve tet. Hát ra nyúlt, sem mi. 
A szü net ben, fel ál lás köz ben már erõ sebb rán tás. Le ka nya rí tot ta a za kó ját, s lát ta, an nak
bi zony an  nyi: egy szál ki pön dö röd ve, kö rü löt te a szö vet meg gyûr ve, meg tép ve. A szék 
tám lá já nak hu za tá ban, elég mé lyen, alat to mo san meg bújt egy szög, va ló szí nû leg utó lag 
akar tak va la mit ja ví ta ni, ez be le akadt a ka bát anya gá ba, s mo cor gás kor szét ron csol ta.

Sze ret te ezt a za kót. Kön  nyû volt és kön  nyed ha tást kel tett. Most már sze ret he ti. Tu laj-
don kép pen ve het ne egy má si kat, nem bo rí ta ná fel a költ ség ve tés ét. Amúgy is ne he zen 
vá lik meg a ked velt ru ha da rab ja i tól, most leg alább in do ka is van rá. De már sa vó szí nû 
lett a nyá ri dél után, s nyo má ban egy ré gi õsz üle dé ke.

A vá ros nak a pár év vel ko ráb bi har cok tól meg szab dalt ar cát va sár na pon ként egy be-
mos ta a tom pa ság s a csen des kö zöny.

A kül ker üle ti szür ke épü let ben, ahol lak tak, egyik hall ga tag kol lé gi u mi tár suk ja va sol-
ta, hogy egy szer men je nek ét te rem be. Nem a ne kik meg fi zet he tet le nek va la me lyi ké be, 
ha nem ab ba a na pon ta lá tott pin cé be, ahol a kül vá ros egy han gú an ret kes há zai meg hõ-
köl tek a bel sõ ke rü le tek hely re po fo zott tömb je i nél.

Hall ga tag, ahogy ma guk ban ne vez ték, H. zöl des szür ke öl tönyt vett fel, na gyon
ele gáns ha tást kel tett, õk vi szont ugyan ab ban vol tak, mint hét köz nap az egye te men: 
pu ló ver, a job bik nad rág. A pin ce he lyi ség tu laj don kép pen meg lep te õket a vas kos, de új 
bú tor za tá val, a tisz ta ab ro szok kal, a tar tóz ko dó an ud va ri as pin cér rel.

T., a cso port társ ci ga ret tát kí nált kör be. Bár nem do há nyoz tak, úgy érez ték, nem 
il do mos vis  sza uta sí ta ni. Ta lán ez il lik az al ka lom hoz. Ami bõl majd akár több is le het.
Va la mi más a szo ká sos hét vé gi ár va ság ban.

Hús le vest és mind hár man rán tott sze le tet kér tek, csak más-más sa va nyú ság gal. A 
le ves után azon töp ren gett, a hó nap so rán ho gyan fog ja ki spó rol ni ezt a va sár na pi ki csa-
pon gást: men zá ra sem fu tot ta, idõn ként tal pon ál lók ban evett me le get. Leg fel jebb most 
né hány szor ki ma rad a kö ze li, „lor dok há zá”-nak be cé zett hely. A pin cér kö ze le dett a 
hús sze le tek kel, õ át nyúlt az asz ta lon, hogy a ha mu tar tón el nyom ja a ci ga ret tá ját, ami-
kor a fe hér ru dacs ka vé gé rõl eny he rezdülettel le vált a pa rázs, rá H. za kó já nak uj já ra, s 
nyom ban úgy be fész kel te ma gát, hogy alig le he tett a föld re ver ni. Ta lán fi nánc láb is volt 
a fé lig el szí vott csonk ban, s ezért tört le ilyen gyor san. A pin cér lát ta a fur csa moz gá so-
kat, s gyor san le tet te a tá nyé ro kat. H. elõbb õrá né zett, majd a za kó ja uj já ra, ahol fe ke te 
lyuk ék te len ke dett: „Ki égett. Tel je sen új volt.” „Bo csá nat” – és el sá padt. „Az ke vés. A 
mû stop po lás meg nem se gít. Ki kell fi zet ned” – mond ta H.

Mint ha sa vat loc  csan tot tak vol na az ar cá ba. Egy öl tönyt ki fi zet ni, most, a tan év ele-
jén, mi kor min den ös  sze gyûj tött pén ze el ment a kez dés re? Öt per ce még a ke nye res tál-
kát is fel fal ta vol na, most a húst úgy gyûr te ma gá ba, mint a mo so ga tó ron gyot. Egyi kük 
sem szólt egy szót sem. H. fi ze tett, az tán kint az ut cán ös  sze ad ták az ará nyos pénzt. „Ösz-
tön dí jig vá rok” – mond ta H., mi köz ben in dul tak a kö ze li vil la mos-vég ál lo más fe lé.

Hát ez ko mo lyan gon dol ja – és et tõl be zá pult az idõ.
Es te T. a lak ta nyá ból di ák szál ló vá nyil vá ní tott épü let veremhideg mos dó já ban azt 

mond ta: „Kí nos. Fo gal mam sincs, mit le het csi nál ni. Egyéb ként nem tõ lem tu dod: fel-
vé te li nél kül ke rült be. Va la me lyik kö ze li ro ko nát öt ven hat ban meg lin csel ték” – az zal
a nya ká ba ke rí tet te a tö rül kö zõ jét és ki ment a be ton pad lós he lyi ség bõl. A köz lés olyan 
volt, mint az egyik nap még lom bos, majd reg gel re ket té fû ré szelt fa az ud va ron.

Ösz tön díj fi ze tés kor H. meg állt a fo lyo só sar kán és meg kér dez te: „Na, mi kor adod 
meg?” Ta lán ha eset leg rész le tek ben le het ne, de így, elé be állva… A tel jes ösz tön dí ja 
sem len ne elég rá, ezért le haj tott fej jel hall ga tott. Bár gyún és meg bánt va, pe dig tud ta, 
hogy hi bás. Gyá ván és ko no kul el for dult. He tek múl tán H. már csak a te kin te té vel kér-
de zett. Hó na po kon át, a tan év vé gé ig ment ez a meg átal ko dott já ték, s nem tud ta, mi 
lesz a vé ge.

A kö vet ke zõ tan év ben T.-vel ugyan ab ban a ré gi épü let ben ma rad tak, H. meg át ke rült 
egy má sik kol lé gi um ba. Kü lön bö zõ sza ko sok lé vén, hó na po kig nem is ta lál koz tak. Ha 
igen, át néz tek egy má son.

Szó val, most akár ve het ne egy má sik za kót. Nem is ma gá nak, ha nem így, év ti ze dek 
múl tán H.-nak. Fo gal ma sem volt, H. ho va ke rült az egye tem után. Ötöd év vé ge fe lé, az 
ál lás el osz tó bi zott ság tól ki jö vet, ahol meg tud ta, hogy min den el fo gad ha tó he lyet be töl-
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töt tek már, vé let le nül H. ép pen egy vá ra ko zó cso port ban me sélt. „En gem oda vis  sza vár-
nak” – en  nyit tisz tán hal lott. Már mint a szü lõ vá ro sá ba.

Fel hív ta T.-t. To rok kö szö rü lés. „Ezek sze rint nem tu dod. H. ha za ment, ott ta ní tott.” 
To rok kö szö rü lés. „Cu kor be teg volt, vagy öt éve ér szû kü let mi att le vág ták a fél lá bát.”
To rok kö szö rü lés, mint ha ar ra szá mí ta na, õ majd ki se gí ti. „Nem vár ta meg a fej le mé nye-
ket, a ki len ce dik eme let rõl ki bu kott az ut cá ra.”

A mon dat fel iz zott, majd el ham vadt. Még ez is.
A za kót be akasz tot ta a szekrénymélybe. Most már sem mi képp sem ad hat ja egy gu be-

rá ló nak.


