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KÕRÖSI ZOL TÁN

Sze rel mes évek
(gyá va ság)

Ha mar jött a nyár ezer ki lenc száz negy ven öt ben.
Jú ni us vé gén Már kus Mag da le húz ta a kis szo bai szek rény te te jé rõl az egyik va salt 

sar kú bõ rön döt, seb té ben be le pa kol ta a ru há it, pa pír ba csa var va mel lé jük du gott né mi 
ma ra dék élel mi szert és per sze a ró zsás fém do boz kás var ró esz kö ze it is kö zé jük rej tet te.

Rö vi den bú csú zott el Krauszéktól, nem si e tett, de nem is té to vá zott, alig ügyelt a kér dé-
sek re, szó ra ko zot tan mo soly gott. Mint aki csak rö vid sé tá ra lép ki az ut cá ra. Ám a gang ról 
vis  sza for dult, és hom lo kát a lány hom lo ká hoz érint ve még egyszer meg ölel te Gi zel lát.

Me leg volt már oda kint, édes kés sár ga fény öm lött a nép te len utak ra, a bon tá sok nál, 
el ta ka rí tá sok nál, a po ros ro mok fö lött re me gett a le ve gõ, a fel sõ eme le tek üve gü ket vesz-
tett ab lak ke re te in át tûz tek a nap su ga rak.

Már kus Mag da fel fu ra ko dott az új ra in dí tott kör úti vil la mos ra, majd a bõ rönd jét ugyan 
le-le rak va, de azért ki tar tó an ci pe ked ve gya lo golt a Du na-par tig, hogy a le rob ban tott 
hi dak kö zül egye dü li ként jár ha tó vá tett, úgy-ahogy ös  sze tá kolt, desz kák kal, vas la pok kal 
be fol to zott Fe renc Jó zsef-hí don át jus son Bu dá ra. Meg állt a bom ba töl csé rek szag gat ta, 
ki for dult macs ka kö vek tõl pet  tyes rak par ton, és néz te a reg ge li fé nyek tõl vi lá gos bar ná vá 
szelídült fo lyót, oda át a fák tól új ra bor zas Gel lért-he gyet, a ment he tet len ron cso kat, és 
szem közt a Pa lo ta be om lott ku po lá ját.

A csó nak át ke lõk nél mind két par ton so kan vá ra koz tak, a nyá ri me le get meg ha zud to ló-
an túl öl tö zött, kis ka bá tos em be rek, ba tyuk kal, cso ma gok kal. Iz ga tot tan tár sa log tak, gyors 
és ide ges moz du la tok kal for dul tak az újabb uta sok fe lé, kér dé se ket és si e tõs vá la szo kat 
do bál tak egy más hoz, mint ha az új ér te sü lé sek se gít het nék õket a cél hoz érés ben. Csak 
azok ko mo lyod tak el, let tek hall ga ta gab bak, akik vég re sor ra ke rül tek. Csend volt a fo lyó 
fö lött is; fel-fel bu kó, egy más hoz ütõ dõ usza dé ko kat hor dott a víz, ho lott rég le apadt az ár, 
s a ta vasz hoz ké pest mé ter nyi vel ala cso nyab ban buk kan tak elõ a par ti kö vek. Az oly kor 
pe re mig sül  lye dõ, du gig telt csó na kok és lom hább kom pok mind un ta lan ar ra kény sze rül-
tek, hogy a fo lyás irán  nyal szem befor dul va, las sít va vagy gyor sít va ke rül jék el a ve szélyt, 
s az át ke lés re vá ra ko zó uta sok ös  sze szo rí tott száj jal, a fel fröc  cse nõ víz re ügyet se vet ve 
fi gyel ték a mû ve le te ket. An nál na gyobb volt a ki a bá lás a né hol szin te csak ös vény ként 
jár ha tó hí don: hi á ba sür get ték egy mást a ci pe ke dõk, ös  sze ga ba lyod tak és aka dá lyoz ták a 
szem be jö võ ket, aki a má si kat szidja, leg alább ad dig se néz a lá ba elé.

Ke len föld tõl Szé kes fe hér vá rig Már kus Mag da egy jó in du la tú vas utas en ge dé lyé vel 
egy vég te len hos  szú sá gú te her vo nat va gon já nak kül sõ fül ké jé ben áll va uta zott, a szok-
nyá ját a lá bai kö zé ta pasz tot ta a szél. Fe hér vár ha tá rá ig még csak -csak el dö cög tek, ám 
ott a szét bom bá zott ál lo más tól jó ko ra tá vol ság ban állt meg a vo nat, elõbb las sí tot tak, 
az tán vis  sza is to lat tak, míg vé gül zök kent a sze rel vény, ket tõt sí polt a gõ zös, az tán meg 
se moc can tak töb bet a ke re kek, nin csen to vább, nem tud nak been ged ni min ket, ki a bál ta 
egy ke rek sap kás vas úti em ber.

Meg-meg bi csak lott Mag da bo ká ja a töl tés ol da lán, mi re be gya lo golt.
Az ál lo más ret te ne tes nyüzs gé sé ben és a sza ka dat lan zaj ban, ahol a táb lák és fel irat ok 

hí ján min den ki ki a bált, s a leg utol só ér te sü lé sek re ha gyat ko zott, Mag da kö vet te az ide-
oda sza la dó, s a vo nat in du lá so kat le sõ tö me get. Vé gül még így is ép pen csak fel tu dott 
ka pasz kod ni egy, a ta pol cai vo na lon in du ló sze mély vo nat lép csõ jé re. Rá gém be red tek az 
uj jai a ka pasz ko dó ra, le-le csa pott a vo nat mel lé a gõ zös füstje, a töl tés szür ke ba zalt kö-
vei ös  sze foly tak a sze me elõtt. A bõ rön döt a tér de kö zé szo rí tot ta, tud ta, ha ki csúsz na 
on nan, s le for dul na a sí nek mel lé, so ha töb bé nem ta lál hat ná meg.

Al má di ban szállt le. Az ál lo más ab lak ban zöld re fes tett lá di kák so ra koz tak a vas kam-
pós vi rág tar tók ban, friss, bar na volt a föld jük, és olyan vér pi ros, hú sos le ve lû mus kát lik 
bok ro sod tak ben ne, mint ha más se tör tént vol na er re fe lé az el múlt évek ben, mint hogy 
egy sze ri ben el fe led ve el múlt a tél, né hány esõs dél után nal el sza ladt a ta vasz, most meg 
már meg állt az idõ, va kí tó su ga rak kal ve ri az ab la ko kat a nyár.

Lát ta a nyár fák kö zött a ta vat: a moz du lat lan fel hõk zöld ár nyé ko kat raj zol tak a víz re, 
más kü lön ben si ma volt a fel szín, akár egy ha nyatt dön tött tü kör, s a túl part ké kes vo na la 
fö lött úgy so ra koz tak a pá ra csí kok, mint ha nem kön  nyû fel hõk vol ná nak, ha nem meg bíz-
ha tó lép csõ fok ok ként ve zet né nek va la ho vá föl fe lé.

Mag da a nép te len, fol tos fa lú vá ró csar no kon át vág va ki ment az ál lo más elé, s ta nács-
ta la nul meg állt a tö re de zett be to non.

Az 1946 má ju sá ra 
el ké szült pon ton-
híd, a Man ci-híd, 
a Luk ács-für dõ 
kert jé tõl a Szi get 
ut cá ig ve ze tett.
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– Ma ga mer re men ne? Ez a ko csi Veszp rém be tart.
– Az jó len ne ne kem is. Na gyon is jó len ne.
Egy orosz te her au tó in dult ép pen az út szé lé rõl, ka to nai au tó volt, vi szont nem ka to-

nák ül tek raj ta, ha nem fej ken dõs, sok szok nyás, ko sa rak kal, mál hák kal te le ag ga tott as  szo-
nyok.

– Ak kor jöj jön, nem kell fél ni, a rusz kik el visz nek min ket.
– Na, én ép pen at tól fé lek.
Ki gom bolt nya kú, vö rös ar cú, egé szen rö vid re nyírt, szõ ke ha jú fi a tal orosz volt a 

so fõr. Bár alig ha ért het te a cso mag ja i kon ül dö gé lõ ken dõs as  szo nyok be szé dét, rá ne ve-
tett Mag dá ra, és integetett ne ki, mu tat ta, száll jon csak fel õ is há tul ra. Ka rok nyúl tak le 
ér te, Mag da rá ült a bõ rönd jé re és a há tát az ol dal desz kák nak ve tet te. Ép pen el he lyez ke-
dett, ami kor új ra meg rán dult a gép, ki gör dül tek az ál lo más elõl, fe ke te, ne he zen osz ló 
füst fel hõ go moly gott a nyo muk ban.

– Ma ga nem cse rél ni volt, azt lá tom – mond ta ne ki a mo tor hang ját túl ki a bál va az 
egyik as  szony. Pu faj kás orosz ka bát volt raj ta a me leg el le né re is.

– De hogy nem, cse rél tem én is – vá la szol ta Mag da.
– Nem kell ezek tõl fél ni, jó oro szok ezek.
– Jó oro szok?
– Per sze, ezek már nem bán ta nak.
Veszp rém ha tá rá tól nem te he tett mást, gya log kel lett ne ki vág nia a dom bok nak.  Órák 

hos  szat ment, még csak sze ke rek se jár tak, hogy fel kér hes se ma gát, olyan ki hal tak vol-
tak a lösz fa lú utak, mint ha még azok is oda ma rad tak vol na a há bo rú ban, akik ki se moz-
dul tak a há zuk ból az el múlt évek ben.

A Pocca-dûlõnél lát ta meg elõ ször a fa lut, fe lül rõl a pi ros ló, szür kél lõ ház te tõ ket. 
Mint ha ide ge nek vol ná nak, úgy jöt tek fe lé je a sok szor lá tott há zak, az tán, ami kor az 
er dõ höz ért, s be tért a fák kö zé, új ra el ve szí tet te õket szem elõl.

Al ko nyo dott már, a sû rû sö dõ lom bok kö zé alig-alig ha tolt be fény.
Az egy re ne he zeb bé vá ló bõ rönd húz ta a ke zét, fájt a te nye re.
Saj gott a lá ba is, s ar ra gon dolt, hogy ha megint fel da gad a bo ká ja, egye dül ta lán le 

se tud ja vet ni a ci põt.
Csak a sa ját lé pé se i nek rec  cse né se it, a zi há lá sát hal lot ta, kü lön ben né ma ma radt 

az er dõ.
Néz te a hos  szú ta vasz után ne ki va dul tan bur ján zó nö vé nye ket, s hir te len az a za va-

ros ér zé se tá madt, hogy va la hol az utol só lej tõk nél nyil ván rossz irány ba in dult, és nem 
azért, mert el té vesz tet te az utat, ha nem mert ez a csend nem le het ter mé sze tes, egy er dõ, 
egy nyá ri er dõ nem hall gat hat így, már ha er dõ ez egy ál ta lán, nem pe dig olyan té ve dés, 
amit a fá rad ság vagy a kép ze le te raj zol le. Lám, mint ha moz dul ná nak is az egy más ba 
ka pasz ko dó in dák és ka csok, girbe-gurba ágak, nem er dõ ez, s nem is lá to más, még 
an nál is ros  szabb, mint ha az egy más ra nö võ bok rok mö gött, a fák ho má lyá ban akár hol-
mi rossz sej tel mek, az el múlt évek nyug ta lan ár nyai vár ná nak rá.

Meg állt és a lé leg ze tét vis  sza fojt va hall ga tó zott, de csend volt kö rü löt te, még a lom-
bok se rez dül tek.

Ap ró ka ri kák úsz tak a le ve gõ ben, sár ga és szi vár vá nyos göm böcs kék, mint a szap-
pan bu bo rék ok, ami ket a be vag do sott vé gû szal ma szá lak ból fúj tak a gye re kek, oda lent, 
a ma lom zú gó mel lett, az tán meg ki a bál va ker get ték, ahogy az át me le ge dett föld bõl fel-
csa pó le ve gõ fel rö pí tet te õket, fel a fák csú csai fö lé, nem is le he tett lát ni, ami kor szét pat-
tan tak, ha el puk kad tak egy ál ta lán.

Csak hogy itt nem mo só szap pan il lat volt; sõt, egy re át ha tób ban érez te a rot ha dó avar 
sza gát, és ahogy az ös  sze haj ló fák mö gött el tûnt a nap, át me net nél kül olyan hi deg lett, 
mint ha nem is csak va la mi pá ra ér ne el hoz zá, de egy re föl jebb fog ná kör be hol mi lát ha-
tat lan, ám na gyon va ló sá gos ára dat.

Hir te len a há ta mö gül, nem is mes  szi rõl egy rop pa nás hal lat szott, ta lán egy ág rec  cse-
né se, még is úgy csat tant, akár a pus ka lö vés.

Fel kap ta a bõ rön döt és fu tás nak eredt, va kon, a fe jét le szeg ve ro hant, nem fi gyel te 
már az utat, az ága kat, a kar co lá so kat, zi hál va ér te el a fa lu szél sõ há za it.

Oda bent az er dõ ben már le szállt az al ko nyat, de itt, a há zak mel lett sü tött még a nap, 
vö rös re fes tet te a há zak ol da lát.

Érez te az iz zad sá gát, a meg-meg ló du ló le ve gõt, és érez te a nap sü tés me le gét.
A szok nyá ja ne héz volt, mint ha víz ben ázott vol na, még is kön  nye dén át fújt raj ta 

a szél.
A há zak mö gött a haj da ni szán tó föl det fel ver te a gaz.
Fe ke te fe jû dol má nyos var jak re pül tek fel kel let le nül, né hány lé pés sel odébb már vis  sza-

ül tek, mint ha a jo gos bir to ku kat fél te nék.
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Az aká cok el va dul tan ter jesz ked tek, ki ha jol tak az út fö lé.
A haj da ni kis ka pu nál hi ány zott a ke rí tés, il let ve a föld fö lött lát szot tak még a ket té tört 

ge ren dák be szür kült csonk jai. A há zat ki for dí tott aj tó val, üre sen ta lál ta, más kü lön ben 
ép pen olyan volt min den, mint az em lé ke i ben.

A sok-sok já rás sal ki kop ta tott fû har so gó an zöld új cso mói a ré gi jár dács ka mel lett.
A meg fé nye se dett tég lák és kö zöt tük a meg fa kult mo ha.
A bok rok a friss, fé nyes le ve lek kel.
A mo gyo ró tö vé nél csa pat nyi bo do bács bir kó zott egy más sal egy oda nem va ló, vö rös 

kõ mel lett; Mag da néz te eze ket a pi ros-fe ke te bo ga ra kat, néz te az el szánt és tel jes ség gel 
ér tel met len nek ha tó tü le ke dé sü ket, ezt a fel fog ha tat lan iz gal mat, és hir te len olyan fá radt-
nak érez te ma gát, mint ha nem is az nap reg gel, de he tek kel, hó na pok kal elõt te, az utat 
vé gig gya lo gol va in dult vol na el Bu da pest rõl.

El kel le ne gu rí ta ni on nan azt a kö vet.
Vis  sza lép ni a be já rat tól és ol dal ra vin ni, az eresz csa tor na le fo lyó já hoz.
Hon nan ke rül he tett ide egy ilyen vö rös szik la da rab?
A bõ rönd is ne héz, mint a kõ.
Le ha jolt, a te nye ré vel vé gig si mí tot ta a kü szö böt, gyen gé den, mint ha egy ap ró jó-

szág há tát érin te né, majd le is tér delt, elõ re bu kott, és az ar cát, a hom lo kát a föld höz 
szo rí tot ta.

Érez te a fû il la tát, a nap sü töt te, nyá ri föld sza gát.
A desz ka sza gát, a tég lák sza gát.
Ta po ga tóz va lé pett be a ház ba, meg állt, hogy a sze me szok ja a fél ho mályt.
A kony há ban, a kre denc fi ók ban meg ta lál ta a ré gi, el vé ko nyo dott pen gé jû, fa nye lû 

kést, fog ta, ki vit te és egyet len moz du lat tal, a ré gi zsi dó szo kás sze rint a be já rat mel lett 
le döf te a föld be.

Meg csi kor dult a ka vics.
A ci põ sar ka a kö vön.
Fa nyar doh szag volt oda bent, a szo bá ból el tûnt az ágy, és arc ra bo rul va he vert az 

üve ges szek rény.
Mag da a bõ rön döt a fal hoz tá masz tot ta, oda, ahol egy csiz ma nyom ék te len ke dett a 

me sze lé sen.
Ki fûz te és le ve tet te a ci põ jét, oda ál lí tot ta a bõ rönd mel lé, az tán már csak ar ra volt 

ere je, hogy a szek rény mel lett ta lált, ré gi, szer te szórt ru hák ból ma ga alá ka par jon egy 
hal mot, las sú, eve zõ moz du la tok kal, mint ha úszás köz ben a víz ben lök né ma gát elõ re. 
Ma gá ra húz ta a szõr me gal lé ros, bar na szö vet ka bát ját, s az ol da lá ra for dult.

Ár nyé kok a fa lon.
Fel hú zott tér dek kel, a fe jét a mell kas ára szeg ve, ös  sze göm bö lyöd ve fe küdt.
Ar ra gon dolt, hogy nyit va hagy ta az aj tót, az tán meg ar ra, hogy hi szen nincs is aj tó, 

amit be csuk hat na.
Ki min den ki járt az el múlt év alatt eb ben a szo bá ban.
Ki tud hat ja, sut tog ta ma ga elé, il let ve azt gon dol ta, hogy eze ket a sza va kat sut tog ja, 

de mi re moz dult vol na az aj ka, már mé lyen, na gyon mé lyen aludt.
Más nap fent járt már a nap, ami kor fel éb redt.
Nem is kez dett hoz zá a rend ra kás hoz, ki ült a ház elé.
A ré gi fo nott szék úgy rop pant meg a sú lya alatt, mint ha ki ti nes há tú bo ga rak ke res-

nék a ki szá radt fûz fa ves  szõk kö zött az út ju kat.
Órá kon át ül dö gélt moz du lat la nul, hall gat ta a ne sze ket, a tá vo li han go kat, néz te 

oda fönt a fel hõ ket, a ci põ je kö rül a föld re pe dé se it, a friss fü vet, a le ve lek kö zött 
át sü tõ fényt.

Alig va la mi vel dél után fel pú po zott, pony vá val le ta kart sze kér állt meg a le szag ga tott 
ke rí tés vo na lá nál.

Béndek Lász ló volt az, aki a je lek sze rint, da cá ra az ide-oda csa pó dó front nak, nem- 
csak a lo vát tud ta meg men te ni va la hogy, de még a sze ke rét és az éle tét is meg õriz te.

Úgy bök te meg a ka lap ja szé lét, mint ha csak teg nap es te lát ták vol na egy mást utol já ra 
a há zi as  szon  nyal.

Több mint egy éve, nem tö rõd ve a kocs ma ab la ka mel lé, az is ko lák be já rat ára, de még 
a temp lo mok elé is ki ra gasz tott és több ször is ki do bolt pa ranc  csal, hogy aki zsi dó kat, 
vagy a va gyo nu kat rej te ge ti, az fel kon col ta tik, Magdáék seb té ben tör tént el uta zá sa után 
Béndek a szõ lõ he gyen a pin cé jé be rej tet te bú to ra i kat, most pe dig, ki tud ja, hon nan ér te-
sül ve az as  szony vis  sza tér té rõl, vis  sza hoz ta va la men  nyit. A be cso ma golt evõ esz kö zök, 
a füg gö nyök és a szé kek mel lett a sár ga-fe ke te koc kás ta ka ró ba csa var va ott volt az az 
arany rá más tü kör is, amit egy kor Ker tész Gi zel la ho za tott, s ami haj dan a nagy szo bai 
ab lak nál állt.

Bo do bács,
ka to na bo gár,
ve rõ bo gár,
is ten te he ne
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– Tud tam én, hogy vis  sza jön – mond ta Béndek. – Már jó elõ re ös  sze ké szí tet tem a 
hol mi ja i kat.

– Hon nan tud ta vol na? Még én ma gam se tud tam.
– Tud tam csak így, ma gam tól.
A tük röt együtt emel ték le a sze kér rõl, ugyan oda ál lí tot ták, aho vá an nak ide jén, fél re-

húz va, de ki fe lé for dít va, hogy rá es sen a fény.
– Lesz mit ta ka rí ta ni itt is.
– Majd meg csi ná lom.
– Tud ja, ami kor az oro szok fel tör ték a pin cé met, mert hogy bort ke res tek azok min de-

nütt, más nem is ér de kel te õket, foly ton csak in ni akar tak, fej szé vel vág tak ma guk nak 
utat, be sza kí tot ták a desz ká kat, az tán meg egy csa pás sal a hor dó kat is, a sa ját fej szém-
mel. Ko pog tat ták a fa la kat, hogy van-e el re kesz tett rész, az tán meg ta lál ták eze ket a 
hol mi kat – mond ta Béndek. – Meg ijed tem, hogy majd agyon lõ nek, mert min den fé lé ket 
be szél tek itt a fa lu ban, hogy en nél ke ve seb bért is ki biz to sít ják a gép pisz tolyt, vagy ami 
még ros  szabb, el hajt ják a fér fi a kat kény szer mun ká ra, be a vá ros ba, vagy ki a ha tár ba, 
azt mond ják, csak azt nem, hogy hol van az a vá ros, és mi fé le ha tár ra gon dol nak, eset leg 
Szi bé ri á ban, vagy azon is túl.

Mi e lõtt be jöt tek a pin cé be, elõbb vé gig ver tek a fa lon egy gép pisz toly so ro za tot, pat-
tog tak a go lyók, én meg ös  sze húz ni se tud tam ma gam, áll tam egye ne sen, az tán csak a 
for ró sá got érez tem a nad rá go mon, hogy ös  sze hu gyoz tam ma gam.

– Ma ga nem is tud fél ni.
– An  nyi ra fél tem, hogy moz dul ni se tud tam.
– Úgy me sé lik, a ha lál a sza gá val ad hírt elõ ször.
– A sza gá val? Én csak a lõ por sza gát érez tem és a nad rá go mon a ned ves sé get. Mert 

lõt tek azok min den re, ha úgy tar tot ta a ked vük. A Bokoréknál meg volt még egy disz nó, 
ami kor meg ta lál ták, nem is kér dez tek sem mit, azon nal le lõt ték, azt hit ték, hí zó disz nó és 
kö vér, az meg vem hes volt, s ahogy ki szen ve dett, kín já ban még köz ben meg is el lett. Jó 
volt ne kik úgy is, azon nal rak ták a tü zet. De ná lunk csak a bort ke res ték, és rö hög tek és 
ve re get ték a vál la mat, bur zsuj pa pa, ezt mon do gat ták, mint akik tré fál koz nak, egy ál ta-
lán nem mér ge sen. Szét dúl ták az egé szet, de mint ha meg szo kás ból tet ték vol na, odébb 
rug dal ták, amit ta lál tak, hogy ki bom lot tak az evõ esz kö zök is, és még se ér de kel te õket. 
Szét dúl ták, az tán már men tek is to vább.

– Bur zsuj pa pa?
– Még in te get tek is a te her au tó há tul já ról, mert lo va sok is vol tak, meg teharautón is jöt-

tek, és foly ton rö hög tek köz ben, mint ha vic cet hal lot tak vol na. Csak tud ja, a gép pisz to lyuk 
azért min dig a ke zük ügyé ben volt.

– Ak kor se hi szem el, hogy félt.
– Azt mond ják, Kákoséknál, az evangelikus lel kész há zá nál meg fõz ve ta lál ták utá nuk 

a ping pong lab dá kat.
– Ping pong lab dák?
– Azok. Ami vel a lel kész lá nyai ját szot tak a há bo rú elõtt a paj tá ban, azon a há lós asz-

ta lon. Az oro szok meg nyil ván azt hit ték, va la mi to já sok, de fel tör ni nem tud ták, hi á ba 
me le gí tet ték õket. Mit gon dol, med dig ma rad? Úgy ér tem, itt, a fa lu ban.

– Hi szen csak most jöt tem.
– A ma ga há za, ad dig ma rad, amed dig jól esik. Csak nem igen hin ném, hogy itt olyan 

jól es het.
– Ed dig azt se tud tam, hogy hol le szek, ha le szek egy ál ta lán.
– Nem tud ta azt sen ki se. Va gyis a leg több még most se tud ja.
– Nem azért jöt tem vis  sza, hogy az tán el akar jak men ni in nen.
– És a lá nya?
– Bu da pes ten ma radt, a ro ko nok nál.
– Ide, a fa lu ba ed dig csak egy va la ki jött ha za a tá bo rok ból, a Knittelhoffer Ró zsi. A 

csa lád ja oda ma radt, õ is ko pasz ra nyír va, csontsoványan gya lo golt az al só út fe lõl, meg 
se is mer te elõ ször sen ki sem. Rá kö szönt az em be rek re, azok meg el for dul tak, azt hit ték, 
va la mi ide gen.

– Ide gen.
– Igen, aki ké re get ni jött. Ide ge nek, akik ha za fe lé tar ta nak. De hát ma ga azt nyil ván 

job ban tud ja.
– Hon nan tud nám? Ne künk eh hez nem volt kö zünk. Bu da pes ten vol tunk az egész 

ost rom ide jén.
– Nem akar tam sem mi ros  szat mon da ni. A né me tek kel együtt el men tek a csend õrök, 

meg a jegy zõ is, csa lá dos tól.
– Azért van, aki itt ma radt.

Malenykij 
ro bot

Meg fõz ték 
a ping pong-
lab dá kat
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– Akik an  nyi ra a nyi la sok kal vol tak, azok meg most a má sik ol da lon, a kom mu nis ták-
nál irat koz tak fel. Elõ ször be vol tak szar va, már bo csá nat a ki fe je zé sért, fél tek, hogy mi 
lesz ve lük, de most már na gyon bát rak, mert per sze meg bo csá tot tak ne kik.

– Mi ért per sze?
– Mert ez so ha se tör té nik más ként. Azok kö zül meg bo csá tot tak mind egyik nek, az tán 

majd csak néz ze meg, most már ezek let tek a leg na gyobb agi tá to rok.
– Nem az a bá tor, aki meg bo csát. Az em ber úgy is túl sok szor bo csát meg az éle te 

so rán.
A ki dön tött kály ha csõ he lyén gön dör, sely mes fé nyû, fe ke te ko rom hullt le a föld re.
Da rált hol ló tol lak.
Mag da néz te ben ne Béndek fél láb nyo mát, ahogy a ci pe ke dés köz ben az öreg vi gyá-

zat la nul be le lé pett.
– Nem akar tam meg bán ta ni.
– Nem mon dott sem mi ros  szat. És kö szö nöm ma gá nak.
– Ugyan már, ma ga is meg tet te vol na.
– Azt nem le het tud ni.
– Mi cso dát?
– Sen ki rõl nem le het meg mon da ni elõ re, hogy mi az, amit a fé le lem mû vel ben ne, s 

mi az, amit meg ten ne ak kor is, ha gép pisz toly ok me red nek rá. Hát ne hig  gye ró lam se, 
hogy jobb vol nék, mint ami lyen nek ma ga mat gon do lom.

– Egye dül akar él ni itt?
– Eb ben a ház ban én nem va gyok egye dül.
– Ha se gít ség kell, tud ja, ne kem min dig szól hat.
– Kell? Sem mi nem kell. Már így is töb bet se gí tett, mint amit gon dol ni le he tett. De 

azért kö szö nöm.
Az es te el ér kez té ig Mag da már úgy-ahogy a he lyük re to lo gat ta a vis  sza ka pott bú to ro-

kat, fel sö pört a ház ban, két szer egy más után, az tán fel mo sott, olyan for ró víz zel, hogy 
gõ zö lög tek a pad ló desz kák.

– Me szel ni is fo gok majd.
Az ágy tám lák kö zé Béndek se gí tett ne ki ös  sze üt ni az ágy desz ká kat. Vi lá got gyújt ha-

tott, mert gyer tyát is ka pott.
Néz te a meg-meg leb be nõ lán got, s ar ra gon dolt, hogy olyan ez a fény, itt a ré gi fa lak 

kö zött, mint ha a sa ját lé leg ze tét bá mul hat ná; az ár nyé kok úgy sza lad tak kör be a fa lon, 
akár ha hí vat lan em lé kek gyü le kez tek vol na, egy re több em lék, ma kacs ki tar tás sal, mint 
a fris sen ki for ga tott szán tá son fér ge ket ke res gé lõ ma da rak.

Mag da még a dél után ös  sze sze dett né mi fát a ház kö rül, s most megint tü zet gyúj tott 
a he lyé re ta szi gált spar helt ben, vi zet hú zott a kút ból, a szo ba kö ze pé re ál lí tot ta a ré gi, 
haj lí tott lá bak ra tá masz ko dó fém tek nõt, s a bá dog szí nû nagy fa zék ban for ró für dõt ké szí-
tett ma gá nak.
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Úgy fek tet te le a ru há it a tek nõ mel lé a desz ka pad ló ra, akár ha egy má sik as  szony 
he ver ne ott: a magasszárú, fû zõs ci põ, a fe ke te ha ris nya, a két szok nya és a blúz, leg fö-
lül re a kom bi né.

Min den moz du lat ra gyer tya lán gocs kák hul lá moz nak a víz fel szí nén.
Lám, az a hul lám zó, gyû rött test a víz alatt nem is az õ tes te.
Ez a fon  nyadt, rán cos bõr, ami ben el búj nak a víz csep pek is, ez nem az õ bõ re.
A gya log lás tól úgy ös  sze ta pad tak a láb uj jai, szin te erõ vel kel lett el vá lasz ta ni õket 

egy más tól.
Krauszéknál kör mös lá bú, zo mán cos kád is volt a für dõ szo bá ban, ha ide je ko rán fel fû-

töt ték a fa tü ze lé ses, hen ge res tes tû, nagy ka zánt, egy más után fü röd tek le, vas tag pá ra ült 
a csil lo gó fém csa pok ra és az ud var ra né zõ négy szög le tes kis ab lak ra, olyan vas tag pá ra, 
mint ha bõr ré teg vol na, a le gör dü lõ csep pek húz tak csí ko kat ben ne.

De ki ez az öreg as  szony itt, a ré gi fém tek nõ ben.
Hi szen csak is egy kis lány ül het ne ide, az a kis lány, aki oda bent la kik.
Va la mi foly ton szét hul ló kép a víz tük rén, ár nyé kok és gyer tya láng ok, és az el mo só-

dó, ösz tö vér lá bak, a rán cos has, a bo zon tos öl a túl ol da lon.
Mag da ös  sze ku po rod va ült, az tán lej jebb csú szott, ki emel te a lá bát, a tér dét, és a fe jét 

hát ra vet ve a tar kó ját a tek nõ pe re mé nek tá masz tot ta.
Ké kes lett a mell bim bó ja, s kör ben a bim bó ud va ra is, mint ha fáz na.
Walter, ahogy a hos  szú, kar csú uj ja i val át fog ta a he ge dû nya kát.
Úgy iz zadt, mint ha kön  nye zett vol na az ar ca.
Mi lyen hi deg, fel fût he tet le nül hi deg volt a bun ker fa la, s hi á ba volt szá raz, még is, 

ahogy oda ta pasz tot ta a te nye rét, úgy érez te, hi deg nyi rok ta pad a bõ ré re.
Mint ha új ra bé ke vol na.
Arany nap fény süt le a víg ara tók ra.
Az nem le het, hogy az em ber csak ha szen ved, ak kor ér zi iga zán azt, hogy él.
Hi szen az nem le het, hogy õ már hat vanéves.
Õ nem is, csak a ke ze, a lá ba, a tes te.
Kaufmann La jos egy es te egyet len moz du lat tal ki ta kar ta õt, ép pen olyan ha tá ro zott-

ság gal, mint aho gyan a vég szö ve te ket dob ta odébb a bolt ban, úgy, hogy rög tön ki is 
te rül jön az el adás ra kí nált áru, gyû rõ dés nél kül simuljon a pult ra, a leg elõ nyö seb ben 
mu tas sa meg az anya gát és a min tá za tát, az ágy ra tér delt, há ló ing ben volt õ is, fel te ker te 
a pet ró le um lám pa láng ját, néz te a fe le sé gét, és las san a lá ba kö zé haj tot ta a fe jét, õ hi á-
ba nem en ged te vol na, szo rí tot ta vol na ös  sze a comb ját, de hi á ba, nemcsak a fér je ere je 
fe szí tet te szét, de a sa ját vá gya is, hal lot ta és érez te, hogy a fér fi úgy szi ma tolt oda lent, 
mint va la mi ál lat, az tán meg el sül  lyedt ben ne, még min dig szi ma tol va és már ször csög-
ve is, hogy be lõ le el szállt min den erõ. Mint ha for ró víz ben sül  lyedt vol na el, akár egy 
vé kony ká ra sze le telt mos dó szap pan, le beg és tán col és köz ben egy re csak fo gyat ko zik. 
Ma gas ra tar tot ta a fe jét, érez te, aho gyan a meg fe szü lõ, hát ra sze gett nya kán lük tet nek 
az erek, kön  nyû vé vált a tes te, úgy úszott a fel dúlt ágyon, mint ha megint gye rek ké lett 
vol na, for ró a nyár, szal ma sár gá ra égett a fû vé gig az árok par ton, egé szen ös  sze pön dö-
röd tek a fa le ve lek, mint az ököl be zárt ke zek, gör csö sen gör bü lõ uj jak, õ pe dig oda lent, 
a Szaller-malom zu bo gó já nál el re kesz tett jég hi deg víz ben me rül alá, a for ró ság ból a 
hi deg be, még a lé leg ze te is el akad a hir te len bá tor ság tól, és bi zse reg a bõ re, ezer tû érin ti 
meg egy szer re, ezer tû kí vül és be lül, csap na még egyet, az tán hagy ná, hadd so dor ja a 
meg eresz tett ár, sár ga és vö rös ka ri ká kat szór a nap sü tés, vö rös a fé nye a le hunyt szem-
hé ja mö gött.

Fé lál má ból ar ra ri adt fel, hogy tel je sen ki hûlt már a tek nõ ben a víz.
Ki az, aki fáz ni tud a me leg nyár ban is?
Az ágy lá bá hoz tá maszt va a nyi tott bõ rönd, ben ne a vis  sza ho zott ru hák.
Az egyik as  szony itt, a desz ka pad lón, ha nyatt fek ve, egy má sik ott, ab ban a fém csa tos 

do boz ban, õ pe dig ma gá ra mar adot tan, mez te le nül di de reg az em lé kei kö zött.
A ki csi gyer tya is csak nem cson kig égett, ho lott odébb van még az, hogy haj na lod jon.
Néz te az uj ja it, az tán meg a fe hér fél hol da kat a kör mei tö vé nél.
Nem is õ fá zik, csak a bõ re di de reg.
A ku tyák órá ja.
Reg gel fris sen éb redt, a kert ben a hát só sa rok nál, a ré gi szán tó föld fe lõl kezd te el a 

mun kát. Tud ta, sok mindent már nin csen ér tel me el vet ni, még is ér de mes fel ás ni a haj da-
ni ágyá so kat, úgy szá mol ta, há rom-négy nap alatt vé gez is ve le.


