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BÁ LINT PÉ TER

Elrévülés1

Va la me lyik es te ma gá nyo san szi va roz tam a bel vá ros 
egyik spa nyol ne vû ká vé há zá nak te ra szán, és szo ká som-
hoz hí ven egy köny vet, az egyik fi lo zó fus ba rá tom tól 
ne vem nap já ra ka pott Musil Nap ló ját la poz gat tam, elõ re 
s hát ra, ki- és vis  sza ke res ve mar gó ra rótt je le i met: hang je-
gye ket, rö vid és hos  szú han got je lö lõ ket, vi o lin kul cso kat, 
fel ki ál tó- és kér dõ je le ket, me lyek nek kü lön je len tõ sé get 
tu laj do ní tot tam egy ko ron, s hogy vi szont lát tam õket, 
em lé ke ze te met had ra fog ták, igye kez tem fel idéz ni a hoz-
zá juk fû zõ dött gon do la to kat, ki fej ten dõ ket, ön fel tá ró kat, 
és el in dult egy bel sõ be széd az agyam ban. Ré gi, gim na zis-
ta ko rom ból szár ma zó be ideg zõ dés volt ré szem rõl, hogy 
min dig le gyen ná lam könyv, oly kor több is, hogy a zsú folt 
vil la mo son uta zás, a hi va ta li fo lyo só kon vá ra ko zás, a köz-
te rek va la me lyi kén szi esz tá zás ide jét, a lét ese mé nyek köz-
ti köz tes-idõk ide jét el csap jam egy kis ol va sás sal, egy kis 
esz té ti kai töp ren gés sel. Ké sõbb pe dig a hi va tá som cé gé re-
ként hord tam, oly kor egész tás ká val, mál hás sza már ként 
a köny ve ket; a könyv hur co lás egy szer re utalt könyv moly-
sá gom ra, s ar ra, hogy nem is tu dom el kép zel ni éle te met 
és ma ga mat más ként, mint az ál ta lam élet re kel tett szö ve-
gek ben sze re pe ket játsz va, ma ga mat meg játsz va, ál arc ok 
és jel me zek sû rû vál to ga tá sa ré vén, frag men tu mo kat 
fej ben ír va, me mo ri zál tam õket, a fe jem ben ír tam, át ír-
tam és fö lül ír tam va la men  nyit, s szí nész ként ad dig-ad dig 
mon do gat tam egy-egy vég le ges nek tû nõ vál to za tot, míg 
be vé sõd tek, be lém vé sõd tek, sze re pek ké vál tam, hogy 
ma gá nyo mat meg õriz zem és el fo gad tas sam ma gam. Az 
év ti ze dek so rán oly ma gas fo kú szín ját szói ké pes ség re tet-
tem szert, hogy ma gam is ké pes vol tam az ol va sott könyv 
író já nak a hang ját bir to kol ni, azon a bi zo nyos meg ta lált 
han gon be szél ni, mint ha az enyém, az ál ta lam meg ta lált 
hang lett vol na, ami per sze egy fe lõl se gí tett szí né szi azo-
no su lá som tö ké le tes sé gig fo ko zá sá ban, más fe lõl kés lel tet-
te a sa ját han gom meg ta lá lá sát: ár ral szem ben men tem a 
ma gam ra-ta lá lás szán dé ká val. Ezért is mond ha tom, hogy 
ké sõn érõ, ké sõn a sa ját hang já ra ta lá ló al kat va gyok, s 
en nek a meg ké sett sé gem nek min den elõ nyét és hát rá nyát 
vi se lem. Pél dá ul, hogy nem kel lett bi zo nyos dol gok ban, 
ma ni fesz tu mok alá írá sá ban, brancs élet ben részt ven nem, 
min dig ma gam kép vi sel tem ma gam min de nütt a nem-osz-
to zás jólesõ örö mé vel; per sze a ma gam kép vi se le te nem- 
csak az el ma gá nyo so dás hoz, de a hát tér be ta szí tott ság hoz, 
ér dek te len ség re ítélt ség hez is ve ze tett; írók ilyes fé lé rõl és 
ilyes fé le lé lek ál la pot ban szok tak nap lót ír ni: a sze mé lyes-
ség hang ján, hogy a nap ló ban vég leg el ves  sze nek, ön nön 
ha lá lu kat meg él ve.

A fõ ut ca mö göt ti négy szög le tes kis té ren (ne vét oly 
sok szor vál toz tat ták az el múlt év szá zad alatt a vál toz ta-
tá sok és vál to zá sok ide jén, hol ma gya rí tot ták, hol „inter-
nacionalizálták”, vis  sza, és megint csak , hogy min dig 
za var ba hoz tak, ha va la me lyik re rá kér dez tek), a szür kü let 
elõt ti nap szak kis sé bá gyadt, in kább es ti hír lap ol va sá sá-
nak és po hár csapolt sör kor tyol ga tá sá nak ked ve zõ órá ján 

fog lal tam el po zí ci ó mat a pár ná zott szé ken, s a la tin dal la-
mok és rit mu sok a ká vé zás és szi va ro zás lé ha sá gát, fesz-
te len sé gét, ön fe ledt sé gét fo gad tat ták el ve lem, nem esett 
ne he zem re, a kö röt tem s mel let tem öröm te len, mo ró zus 
és gond ter helt áb rá zat tal el ha la dó em be rek szo mo rú sá-
ga, a tristesse hongroise, mely rõl Pessoa be szélt, sok kal 
in kább ne he zen el vi sel he tõ volt: út ja im ról meg tér ve el sõ 
be nyo má sa im sze rint. E po zí ció a könyv ben el mé lyü lés-
nek és má sik-énem ott ho nos moz gá sá nak: ki-be jár ká lá sá-
nak, s per sze a kör nye ze tem szem lé lé sé nek is le he tõ sé get 
nyúj tott, az esz té ta po zí ci ó já ba he lyez tem ma gam, s az 
imént ol va sott mon da ton töp reng tem: „va ló já ban az 
em ber nem ilyen vagy olyan, ha nem ha más em be rek kel 
érint ke zés be ke rül, a má sik em ber egy na gyon ha tá ro zott 
(vagy na gyon is ha tá ro zat lan) han got pen dít meg ben ne 
– és ak kor az em ber olyan”. Az ová lis asz tal lap ra tet tem 
ol va só szem üve ge met, a tá vol ba lá tás éles sé gét és tisz ta-
sá gát biz to sít va ma gam nak, uj jam mal a ká vé fol tos és 
légyköpte asz tal la pon ma tat tam, „Un do ro dom a le gyek-
tõl, po fát lan sá guk tól és szõ rös lá bacs ká ik tól. Pók há ló ál-
do za tok. Nagy anyám nál ra ga csos légy fo gó csí kok csüng-
tek a kony há ban, alá, s vesz tü ket érez vén züm mög tek a 
fo gott-le gyek”. Az olyan ság mi ként je in és vis  sza ha tá sa in, 
meg ért he tõ sé gén és lét mó do su lá sán rá gód tam, ám eb bõl 
a po zí ci ó ból né mi leg ki zök ken ve, ön kén te le nül is rá emel-
tem te kin te tem az asz ta lom mel lett si e tõ sen vagy ép pen 
egy ked vû en, ma guk kal vagy má sok kal tár sa log va el ha la-
dók ra, s azon tû nõd tem: „mi fé le han got pen dí te nek meg 
ben nem ezek az is me ret len, ál ta lam kü lön bö zõ tu laj don sá-
gok kal, le het sé ges tör té ne tek kel, kép te len sors sal fel ru há-
zott em be rek? Nem va gyok gon do lat ol va só. Sem lát nok. 
In kább ana li ti kus, af fé le ti zen nyol ca dik szá za di ter mé szet. 
Em ber is me re tem is ana li ti kus al ka tom ból fa kad. Egész 
éle tem ben ma gam ele mez tem, szét, szét ír tam ma gam.” 
Szá mom ra va ló lé te zé sük nek csu pán an  nyi bi zo nyí té ka 
volt, hogy ilyen sé gem ben: kar szé kem ben hát radõl ve el la-
zul tam, a tá vol ba lá tás éles sé gét bir to kol tam, s ma gam 
le las sult sá gát már-már erény nek tar tot tam, „Leg alább én 
tart sam an nak, öt ven éve sen, a ro ha nás szé dü le té ben lé te-
zõk el le né ben”, s szem lé lõ dõ mi vol tom ban nem csu pán 
ész re vet tem õket, hagy tam a lá tó te rem be be lép ni, meg-
mu tat koz ni, vi sel ked ni va la mennyi ü ket, majd nyom ban 
el is tûn ni, anél kül per sze, hogy bár mi bi zo nyo sat tud-
hat tam vol na meg ró luk (mint mond juk a száz fo rin tot 
ké rõ kol dus ról leg alább azt, hogy éhes, vagy in ni sze ret-
ne); haj lan dó nak mu tat koz tam il lé kony lé tü ket né hány 
per cig tar tó kép zel gés sel meg örö kí te ni. „Ez iga zi ba lek, 
ahogy a lá nyom mon da ná. Áll tó hely ben ké pes el es ni. 
A nõk kör be rö hö gik. Most mi van? A lá nyom sze mé vel 
né zem, amit az enyém mel ké ne? Na hát!”

Az asz ta lom a jár dá tól el ke rí tett szi get pe re mén állt, a 
te rasz kor lát hoz kö zel, túl nan az út pad ka hú zó dott, mé ter-
nyi re tõ lem, tö vé ben egy esõ csa tor na-le fo lyó, s én a ven-
dég – min dig és min de nütt ven dég vol tam – , csik kek és 

1 Rész let a szer zõ Han gok csu pán címû re gé nyé bõl.
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gyûrt par ko ló je gyek, csa ló dást oko zott lot tó szel vény és 
seb té ben el do bott csokipapír, ürült mû anyag  ön gyúj tó és 
kis lány el hagy ta hajmasni, au tó ke rék nyom tól ba ráz dált 
rek lám lap és ti los ban par ko lá sért ki töl tött bün te tésfec-
ni, éj sza ka sza ba don ran da lí ro zó pat ká nyok ürü lé ke és 
macs ka há nya dék men tén ül tem, az esz té ta kü lönc po zí-
ci ó já ban, és néz tem be lül rõl és tán fe lül rõl a bel vá ros 
szen  nye sé tõl ir tó zó ma gam. Ez az ir tó zás is újkeletû 
ér zés volt; ko ráb ban so sem ir tóz tam a szü lõ vá ro som tól, 
em lé ke ze tem ben ma gam ke res ve, szü lõ vá ro so mat ír tam 
új ra, a ma gam és a kép ze le tem ben élõ sze mél  lyé vált 
vá ro som tör té ne tét, a ket tõnk élet ese mé nye it, me lyek 
ha son ló sá ga és kü lön bö zõ sé ge az em lék nyo mok ban tet-
ten ér he tõ volt, s hogy sze rel mes ka masz ként kó szál tam 
ut cá in és a kül sõ vá sár te re ken, egy frus ka tár sa sá gá ban 
vagy ön ma gam kí sé re té ben, s min de nün nen lát tam a 
Nagy temp lom tor nya it, az ott ho nos ság biz ton sá gá val és 
ben sõ sé ges sé gé vel vál tam eg  gyé ve le. Az újkeletû ir tó zás 
egy fé le el tá vo lo dás és el kü lö nü lés volt a ré szem rõl; az 
uta zó te kin te té vel kí ván tam lát ni vá ro so mat, oly szenv te-
le nül, még is ér zé ki te lí tett ség gel, ahogy az el ve szí tett sze-
re tõt für ké szi az em ber a sza kí tás tu do má sulvé te le után, 
fel fog va, ki fejt ve és rög zít ve min den egyes je let, melyek 
az el sza ka dás vis  sza von ha tat lan sá gát, a „már so ha töb bé 
úgy, mint az elõtt volt” bi zo nyos sá gát mé lyí tik el a szív-
ben, elõ ször, mert a tu dat csak ne he zen fog ja föl, hogy 
ami nem is oly sok kal ko ráb ban még tel je sen bir to kol ha tó 
volt szá má ra, már csak mély ré te ge i ben lé te zik. „Em ber öl-
tõ vel ko ráb ban a vil la mos er re ka nyar gott, csön ge tett és 
nyi kor gott, lo vas sze ke rek zöld sé get és gyü möl csöt, no és 
szá raz je get, szó dát, meg sze net hoz tak, ko fa ri ká cso lás tól 
és tar gon cá ju kon ücsö rög ve kli ens re vá ra ko zó tró ge rek 
ön rek lá mo zá sá tól volt han gos e tér. Tér fi gye lõ ka me rák 
ak kor még se hol. Leg fel jebb ál cá zott rend õrök, de azok 
min dig vol tak, a ta nács épü let és a napilap-szerkesztõség 
mi att, biz ton sá gi okok ból. Ilyen vagy olyan mó don fi gyel-
tek meg, nem zet biz ton sá gi ok ból, meg fi gyel tek en gem is, 
az õri zõ sze mek. Ugyan, egy kis sen ki vol tam nem zet biz-
ton sá gi ok ból!”

A szom szé dos asz tal hoz idõ köz ben le ült egy nyur ga, 
szõ ke lány, a haj vég né mi leg tö re de zett, ezt az orosz lán sö-
rényt ke fé vel is ne héz len ne ki egye ne sí te ni, kar ját szo ro-
san ös  sze kul csol ta mel le elõtt, s mint aki egy vizs gán ki hú-
zott té te len tû nõ dik, ugyan mi tar to zik a tárgy hoz, hon nan 
kezd je a mon dan dó ját anél kül, hogy szó szá tyár nak tûn ne 
vagy épp el len ke zõ leg, hi á nyos sá ga it lep lez né le idõ elõtt, 
ma ga elé me redt, tu do mást sem vé ve a né hány lé pés nyi re 
tõ le, az út tes ten ide ge sen tül kö lõ au tók ról, az asz ta lok nál 
évõd ve han gos ko dók ról, az elé per dü lõ vi dám pin cér rõl. 
An nak jött el az ide je, hogy a fi a ta lok au tó val ér kez ze nek 
a bel vá ros ba, ma gu kat és a papa-kölcsönadta au tó ju kat 
köz szem lé re ki ten ni, a tül kö lé sük csak rá adás volt, af fé-
le „Figyusz, la za va gyok, na gyon la za!” szaj ha tem pó, 
me lyet az asz tal nál ülõk és fenn han gon évõ dõk di ák szlo-
gen je és min den idõ ben trá gár nak mi nõ sü lõ be szé de, foly-
ta tó la go san és fo lya ma to san fe lül írt. „Az em ber ne ber zen-
ked jen és fe szeng jen, ha a fi a ta lok kö zé ül. A ká vé zó ilyen 
is, meg”. A lány, fe szé lye zett sé gét pa lás to lan dó, egyet len 
pil la na tig sem né zett a pin cérle gény re, aki comb já hoz 
fe szü lõ fe ke te nad rág já ban, fel gyûrt uj jú fe hér in gé ben, 
zse lé zett ha já val a film be li stri cik re em lé kez te tett, s hogy 
ma ga is tu da tá ban volt az ef fé le ha son ló ság nak, tu da to san 
ki hí vó vi sel ke dé se is je lez te. A lány szin te ért he tet le nül, 

s bi zo nyos ak cen tus sal, mely bõl sem mi bi zo nyo sat nem 
tud tam vol na mon da ni szár ma zá sa fe lõl, gyor san el ha dar-
ta: „Egy ká vét ké rek, hab bal”, majd új ból a be zár kó zás, a 
mel le elõtt szo ro san ös  sze kul csolt kar ral jel zett ma gá ba-
zár kó zás po zí ci ó ját vet te föl, el há rít va min den fé le meg-
nyí lást és érint ke zést. A pin cér, ta lán hogy még job ban 
za var ba hoz za a lát ha tó an sze mér mes, ká vé há zat nem túl-
sá go san gyak ran lá to ga tó, a ki hí vó fér fi pil lan tást ke rü lõ 
lányt, vagy csu pán szó ra ko zott ság ból han go san ismételte:
„Egy ká vét pa ran csol a kis as  szony, hab bal? Ha bos ká vét 
tej szín nel? Tej szí nes ká vé má mort?” A lány, mint ha nem 
is hal lot ta vol na a fe les le ge sen vissz hang zott sza va kat, a 
nyí lás ra és a ká vé ház ban meg szo kott fesz te len vi sel ke dés-
re, a kön  nyed és sem mi re sem kö te le zõ fe cse gés re ösz-
tö ké lés hí vó je le it, rek lám szaty rá ból köny vet vett ma ga 
elé és be le fe led ke zett az ol va sás ba, akár egy ro man ti kus 
né met al föl di fest mé nyen a kan dal ló elõtt ka ros szék ben 
ülõ fi a tal as  szony, aki a hos  szú té li es té ken a lám pa ol tá sig 
hát ra lé võ idõt Alfred Musset ver se i nek so kad szo ri fel la po-
zá sá val töl ti. „A ne vek nem fel cse rél he tõk, nem mind egy, 
de még men  nyi re nem, hogy Musset vagy Baude laire, 
több szem pont ból sem, ki nek-ki nek hogy, per sze. Musset 
és Sand ugyan, ugyan! ki csit pi káns és bot rá nyos, vagy 
csak Sand az, de a Rom lás vi rá gai több mint pi káns, 
in kább bot rá nyos, bot rá nyo san zse ni á lis, csak hát nem 
kis ko rú ak nak. Iro dal mi Kam csat ka.”

Ma gam ban el mo so lyod tam a pin cér fiú hi á ba va ló pró-
bál ko zá sán, ami alig volt több egy faj ta di á kos csíny nél, 
na pon ta száz szor is el kö vet eh hez ha son lót, hogy a di ák-
mun kát él ve ze te seb bé te gye, a fi gyel met ma gá ra fel hív ja. 
Mi vel ér zé kel te ku dar cát, hogy ész re sem vet ték, õt, akit 
a lá nyok több sé ge nem csak hogy ész re vesz, de meg szó lít, 
tár sal gás ra ösz tö kél és ér té ke li fa nyar hu mo rát, ne he zen 
vi sel te el a ve le egy ko rú lány tól, hogy ügyet sem vet rá, 
s kép te len lé vén e fel sü lés be be le tö rõd ni, ma gas ba tar-
tott uj ja in per get ni kezd te a ke rek fém tál cát, s egy ide ig 
rá érõ sen áll do gált, akár egy mu tat vá nyos a taps ra vár va. 
„Pro duk ció! Az ész meg áll, egy bi zo nyos faj ta lá nyo ké 
igen, több sem kell ne kik, en  nyi tõl is. Na per sze, nem kell 
min dig az ítélõerõ, bol dog ta lan ság oko zó ja. Né ha egé szen 
ki csiny dol gok tól kel le ne meg hal ni, mond juk egy pil le 
szét tárt szár nyán lát ha tó lét me ta fo rá tól.”

Kép te len vol tam vis  sza tér ni Musil elõb bi mon da tá-
hoz, egyéb ként is, Musilhoz min dig ös  sze sze dett ség kell, 
fi gye lem ma xi mum; a szür kü let tom pa fé nyé ben szem ügy-
re ve he tõ já ró ke lõk sem von zot ták te kin te te met, egy faj ta 
nyug ta lan ság: idõ sza kos lét nyug ta lan ság, pil la nat nyi 
ki zök kent ség la ko zott ben nem. A ká vé ház ban-lét idõt len-
sé ge: egy bi zo nyos po zí ci ó ból a já ró ke lõk és élet ese mé-
nyek szenv te len vagy na gyon is el fo gult szem lé lé se, lát ni 
en ged te má sok lé te zé sük bõl ki zök kent sé gét, gya nak vá sát 
és fé lel mét az ide gen nek vélt vá ros la kók kal szem ben, 
„Hi po chond ria és té boly, rész vét len ség és gyû lö let, hat 
és vis  sza hat, a vá ros kö zös já ték te ré ben ma gun kat és 
má so kat egy szer re lát juk go rom bás kod ni, gyû löl köd ni, 
fél ni és ret teg ni, s ment he tet le nül elveszni…” A lány egy 
„ha tá ro zott han got pen dí tet t meg” ben sõm ben. „Szép, 
mint min den ter mé sze te sen szép hu szon éves lány, aki 
nem vi szi túl zás ba a smin ke lést, hogy vo ná sa it hang sú lyo-
sab bá te gye, von ze re jét meg sok szo roz za, va gyis ma gá ról 
egy faj ta he té raké pet su gá roz zon. Úgy bá jos és kí vá na tos, 
ahogy az Úr meg te rem tet te”. Elõ ször a ka masz ko ri szép-
te võ lé nyem re gya na kod tam, sze re tett le csap ni az ef fé le 
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sze mér mes, véd te len, sze rel mi ügyes ke dé sek ben já rat lan 
ál do za tok ra, ám egy bel sõ hang le csen de sí te ni igye ke zett 
a bu ja ság ra ösz tön zõt, a va dászt, akit az utób bi idõ ben 
tel je sen hát tér be szo rí tot tam, lé te zé sé rõl igye kez tem tu do-
mást sem ven ni. „Szá nal ma sok, még pe dig, a ko rom be li 
pro fes  szo rok, akik be le ha ba rod nak dok to ri ér te ke zé sü-
ket író hall ga tó nõ ik be. Vég té re két szék kö zül a föld re. 
Mél tó ság nél kü li ön si ra tás. Pi ros ka és a far kas me sé je, 
mely ben Pi ros ka sem egé szen ár tat lan: anyai örök ség.” 
Az tán a meg rög zött ol va só és pro fes  szor szó lalt meg, aki 
azon nal kap cso la tot sze ret lé te sí te ni a vas kos re gé nye ket 
vagy böl cse le ti köny ve ket fa ló fi a tal em be rek kel, akik nek 
egy me ta fo ra az egész transz cen den ci át meg je le ní ti, s 
no ha me ta fi zi kai tu dá suk alig ha lad ja meg a me sét hall-
ga tó gyer me két, még is oly he vü let tel be szél nek a lét és 
nem lét kér dé se i rõl, az ok kul tiz mus és ke le ti böl cse let 
„lé nye gé rõl”, mint ha vol ta kép pen mind egy is len ne sza va-
ik je len té se, ma ga a tény, hogy va la mi ho má lyos sej tést, 
egy fi lo zó fus tól vett idé ze tet bon col gat hat nak a ma guk 
ked vé re és kör nye ze tük el káp ráz ta tá sá ra, fon to sabb vol na 
a be szél ge tõ tár sak kal va ló egyet ér tés nél vagy egyet nem 
ér tés nél. Hány szor meg ta pasz tal tam a sze mi ná ri u mon 
mû ve ket hü ve lye zõ fi a tal em be rek ese té ben, hogy szá muk-
ra nem az egyet ér tés, az egy nyel ven be szé lés, a vi lá gos 
ér ve lés, sok kal in kább az el kü lö nü lés, a ré bu szok ban 
be szé lés fon tos. Gya kor ta olyas mit akar tak mon da ni, ami 
csen de sebb vagy sze ré nyebb ké pes sé gû tár sa ik ban irigy-
sé get kelt ol va sott sá guk, me rész sé gük, je le ket ér tel me zõ 
ok fej tés ük lát tán, s mi vel ész re vet ték a töb bi ek ri adt te kin-
te tét, vis  sza hú zó dá sát, oly ma ga biz tos ság gal hasz nál ták a 
„transz cen dens ott hon ta lan ság”, a „szub jek tum szá má ra 
meg mu tat ko zó lét ré gió” s más egyéb fo gal ma kat, akár-
ha so ha sem bor zong tak vol na be le a fel is me rés be, hogy 
egy-egy mû ese té ben kép te le nek ér tel mez ni a sa ját ma guk 
hasz nál ta fo gal ma kat, s nem ke vés fá rad sá gom ba ke rült, 
hogy fel leg já rá suk ból vis  sza té rít sem õket a szem lélt 
tárgy hoz, s egy má sik ki in du lá si pon tot ajánl jak el me mu-
tat vá nya ik vég zé sé hez. „Ne akard Mar cell, kér lek, hogy 
min den ki úgy, olyan nak lás sa a dol go kat, mint te! szok ta 
mon da ni, al kal ma sint és engem-intõleg a hit ve sem. Szem-
lé let vál toz ta tó va gyok. Má so két az enyém hez kö ze lí tem, 
hogy a ho ri zon tunk leg alább, ha már az op ti kánk nem is. 
Más ként lát ni a dol go kat, létmódváltás”.

A ki tar tó és nem is egé szen tisz tes sé ges bá mész ko dá-
som nyo mán rá döb ben tem, hogy a vá rat la nul fel tû nõ lány 
arc vo ná sa i ban egy va la ha lá tott nõi arc kép re is mer tem, 
a ma gas hom lok, há tul mas ni val ös  sze fo gott haj ko ro na, 
szo mo rú an mo soly gó szem pár, az orr alatt ívelt ajak 
ös  sze té veszt he tet len volt, a rá is me rés ma ga biz tos sá gá-
val ál lít ha tom, ám se ho gyan sem akart be ug ra ni, hon nan 
is me rõs a lány ar ca. Em lé ke ze tem ben ku ta kod tam, ezer-
nyi arc vo nás, hom lok, haj vi se let, szem pár, orr, ajak ív, áll 
és váll gö dör kö zött igye kez tem rá ta lál ni a tu laj do no sá ra, 
mint hely szí ne lõk az ujj le nyo mat ból s más hát ra ma radt 
nyo mok ból a bûn el kö ve tõ ki lé té re. Em lé ke im ben ku ta ko-
dá som és múlt fag ga tá som köz ben át vál to zá son men tem 
ke resz tül: zsi ge re im ben érez ni kezd tem olyan sá go mat. 
A szom szé dos asz tal nál ülõ lány ma gá ba zár kó zott sá ga 
(amely egy szer re tu da to sí tot ta ben nem a fi a tal lá nyok 
szá mom ra ta lán már so ha töb bé nem bir to kol ha tó fe szes 
tes té nek gyö nyö rét és azt a meg kö ze lít he tet len, ide gen 
vi lá got, amely e nem ze dé ket el vá laszt ja az enyém tõl), 
rej té lyes nek tûnt; s hogy mi nél in kább igye kez tem meg ér-

te ni: mi fé le von ze re jé nek kö szön he tõ en tart fog sá gá ban, 
szá mom ra is ért he tet len bos  szú vágy éledt ben nem. A 
bos  szú vágy egy va la ha ka pott mély seb gyó gyít ha tat lan-
sá gá ból, hi ú sá gunk sér tett sé ge mi at ti fe led he tet len sé gé bõl 
fa kad, s nem rit kán éve kig, év ti ze de kig lap pang ben nünk, 
emész ti ön be csü lé sün ket, s hogy mód ját lát juk vi szo noz ni 
a se bet, egy sze ri ben fel sza kad sé rel münk, meg sok szo ro zó-
dik a dü hünk és erõnk, amely a má sik gyön gé jé be igyek-
szik be le ta lál ni, hogy a mi énk nél is fáj dal ma sabb se bet 
okoz zon. S hogy a bos  szú vak, mi sem bi zo nyít ja job ban, 
mint hogy gya kor ta nem is azon igyek szünk ki töl te ni 
ha ra gun kat, a múl ha tat lan seb fáj dal mát, mely már nem 
is fi zi kai fáj dal má val hat ránk, ha nem a fáj da lom táp lál ta 
szé gyen nel és lel ki fur da lás sal, hogy nem to rol tuk meg 
nyom ban sé rel mün ket, nem vet tük elõ a fe led he tet len 
seb osz tót, szó val nem a seb osz tón tölt jük ki a bos  szú vá-
gyun kat, ha nem egy ár tat lan lel ken, aki nek föl is mer tük a 
gyön ge sé gét.

A lány sze mét hu nyor gat va ol vas ta a zseb nagy sá gú 
re gényt, amo lyan ol csó, pa pír bo rí tá sú ki ad vány volt, 
amely nek köz tu dot tan rossz a tük re, ki csik, már-már 
ol vas ha tat la nul han gyá nyik a be tûk, és az em ber sze me 
elõtt egy idõ után ös  sze foly nak a so rok, még is ab ban a 
re mény ben foly tat ja az ol va sást, hogy a tör té net ma gá val 
ra gad ja a kép ze le tet, mely a je le ket ér te lem mel lát ja el, 
át ér tel me zi és egye di vé te szi az ál tal, hogy ben ne sa ját 
tör té ne té re em lé kez te ti. Az ide ges hu nyor gás más faj ta 
gya nút is éb resz tett ben nem: ta lán hi ú ság ból nem ve szi 
elõ a szem üveg ét, s ez a már-már kis lá nyos bu ta ság, a 
szé gyen lõs ség, a pá pa szem tõl ir tó zás, mi nek kö szön he-
tõ en rep des a sze me, va la mi faj ta bájt köl csön zött arc-
vo ná sá nak, s csep pet sem ta ga dom, egy re von zóbb nak, 
kí vá na to sabb nak tün tet te õt föl elõt tem. S ta gad ha tat la nul 
el ját szot tam a gon do lat tal, hogy ez a szem hu nyor ga tás: 
a rám ka csin tás nak egy na gyon is jól ál cá zott for má ja, 
s az a szé gyen lõ sség, ame lyet zár kó zott sá gá nak tud tam 
be, vol ta kép pen az ösz tö nös hó dí tás rég óta is mert faj tá ja. 
Nem el rej te ni akar ja ma gát te kin te tem elõl, el len ke zõ leg, 
kó dolt üze ne tek, hí vó je lek se gít sé gé vel kí nál ko zik föl, 
mint egy kez dõ sze re tõ, aki a sze re lem szen ve dé lyes sé gé-
ben el sõ sor ban ma gát sza ba dít ja meg a ka masz ta pasz ta lat-
lan sá gá ból fa ka dó gát lá sa i tól, s csak má sod la go san ad ja 
ma gát ne kem, ak kor is csak azért, hogy lá zas iz gal mát 
és nõ i sé gé nek rej tett lé nye gét meg fejt se az ölel ke zés ben, 
mely ele in te nem is je lent szá má ra töb bet a pil la nat nyi 
fáj da lom nál, amit ös  sze té veszt a gyö nyör rel, nem is je lent 
mást, mint le szá mo lást az éve ken át dé del ge tett áb rán dok-
kal a fér fi ere jét és meg ter mé ke nyí tõ ké pes sé gét il le tõ en, 
amit az el sõ egy ne hány öle lés után sa ját ta pasz ta la ta i val 
vet ös  sze, s egé szen más faj ta szem pont ból mér le ge li az 
örö met, mint ami lyen kép ze te ket al ko tott ma gá nak ko ráb-
ban ró la. Szem hu nyo rí tá sa vég sõ so ron azt sem zár ta ki, 
sõt, hogy nem elõ ször köt kap cso la tot ilyen mó don, s a 
jel adás nak egy már jól be vált for má ját igyek szik meg is-
mé tel ni, bíz ván ab ban, hogy jól fej tem meg hí vó je le it. Ez 
a vil lám ként be lém csa pó fel is me rés két ség be ej tett, mert 
min den ko ráb bi fel té te le zé sem ár tat lan sá gát és ta pasz ta lat-
lan sá gát il le tõ en egy szem pil lan tás alatt du gá ba dõl ni lát-
szott. „A ha zug ság és ma ga kel le tés bi zo nyos meg nyil vá-
nu lá sa i nak a szám be vé te le sa ját szín le lé sem alan tas sá gá ra 
vi lá gí ta nak rá. Ma gam sem tu dom el dön te ni, hogy pusz ta 
lé nye élesz tett ben nem sze xu á lis von zal mat, vagy az if jú-
ko ri sze re lem irán ti vá gya ko zá som sze dett rá. Rá szed he tõ 
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va gyok. Hor mon mû kö dé sem egye nes arány ban áll kéj só-
vár gá som mal.” Tény le ge sen nem tud tam el dön te ni, hogy 
a Ko ré-szü zet vagy a sze re lem for té lya i ban já ra tos lányt 
kí ván tam-e fel tét le neb bül, kép te len vol tam el dön te ni, 
me lyi ket kép vi se li, az el vá lasz tás, a ki je lö lés csak kép zel-
gés ma rad mind ad dig, amíg bi zo nyos sá got nem szer zünk 
egyik vagy má sik lét ál la po tá ról, a lány ság ilyen vagy 
olyan for má já nak meg ta pasz ta lá sá val, ami után kép zel gé-
sünk más irányt vesz, a két le het sé ges nõi ar che tí pus: a 
nö vé nyi vagy az ál la ti sors be töl té sé nek út ja it ve tí ti elénk.

Ki zu han tam ér dek te len sé gem bõl, s a ha rag, me lyet a 
kép te len hely ze tem és a fi a tal sá gom ból fel köd lõ flör tö lé-
si em lé kek kel tet tek ben nem, egy re ha tá ro zot tab ban ar ra 
ösz tö kél tek, hogy ön zõ bir tok lá si vá gyam nak sza bad utat 
en ged jek. Új po zí ci ót vet tem föl, ön ma gam új ra po zí ci o ná-
lá sá nak csil la pít ha tat lan szen ve dé lyé vel, s orr nyer gem re 
ül tet tem ol va só szem üve ge met, mely fö lött sze mér met le-
neb bül vizs gál hat tam az is me ret len sé gé ben is is me rõs 
lányt, ahogy a ká vé ját is  sza, jobb ke zé be fog va a ká vés csé-
szét, kis uj ját el tart va a por ce lán tól, kor tyol egyet a mé reg-
erõs olasz ká vé ból, majd le te szi a csé szét a tá nyér ra, és 
föl eme li a köny vét, mely nek bo rí tó ján jól ol vas ha tó az író 
ne ve: Musil. Olyan sá gom hir te len jé ben más for mát öl tött, 
a meg fé kez he tet len kí ván csis ko dó ét, aki föl fog ha tat lan-
nak vél te a vé let lent, hogy a lány arc vo ná sa i ban egy va la-
ha lá tott nõi arc ra is mert, ép pen azt az írót tart ja fon tos nak 
ol vas ni, eset leg új ra ol vas ni, mint aki nek a Nap ló ját ma ga 
is hó na pok óta ol vas sa, egye ne sen új ra ol vas sa. „Meg en-
ge di, ké rem. Nem sze ret nék to la kod ni. Az én ko rom ban 
már nem il lik ké ret le nül egy fi a tal lány mel lé, hogy is 
mond jam csak , úgy oda ül ni, le hup pan ni, meg ér kez ni. 
Lát tam, hogy ön is, kis as  szony, Musilt ol vas sa. Mi nõ 
vé let len, ma gam is a Nap ló ját ol vas tam még az imént is. 

Az esz té ti kai és fi lo zó fi ai ok fej té se in töp reng tem, s nem 
bír tam vis  sza fog ni a kí ván csi sá go mat, hogy meg tud jam, 
kis as  szony, ön va jon me lyik mû vét ol vas sa.” Szá nal mas 
volt szék fog la lóm, min den szék fog la ló a ma ga mód ján 
szá nal mas és unal mas, oly kor egye ne sen bot rá nyos és pöf-
fesz ke dõ, a ran got és po zí ci ót je len tõ szék el fog la lá sá nak, 
bir tok lá sá nak gõg jé vel el mon dott be széd a töb bi szé ket 
bir tok ló je len lét ében, aka dé mi kus be széd, s hogy a mel-
let te lé võ szé ket el fog lal tam, za va rom ban a jól ne velt ség 
mi ni mu má ról is meg fe led kez tem, ami a be mu tat ko zást 
il let te. „Ké rem, ki csit las sab ban be szél jen, ne kem ne héz 
kö vet ni az ön, hogy is mond jam, ki ter jedt mon da ta it. 
Va ló ban Musilt ol va som. Len gye lül. A Törless is ko la-
éve it. Is me ri? Bo csá nat, de”, s hogy nem uta sí tot ta vis  sza 
kö ze le dé se met, pon to sab ban az asz ta lá hoz át ülé se met, 
nem szé gye ní tett meg kí ván csis ko dá som és to la ko dá som 
mi att, szó ba ele gyed tünk, a szó ba ele gye dés tör vény sze-
rû sé ge sze rint a kez de ti meg nyí lás – az ön ma gunk ból 
ki lé pés és vis  sza hú zó dás, az át hi da lás és el tá vo lo dás, a 
má sik ba be ha to lás és el mé lye dés, a má sik be fo ga dá sa és 
je len va ló vá té te le – va la men  nyi lép csõ fo kát meg jár tuk, 
igye kez tünk a má si kat el szál lá sol ni ben sõnk ben. Sem mi 
meg le põt nem ta lál tam ab ban, hogy egy len gyel di ák lány 
az Erasmus-program ke re té ben ösz tön dí jat ka pott ar ra az 
egye tem re, ahol jó ma gam is ta ní tok, s hogy az iro dal mat 
ta nul má nyoz za, a ma gyar és len gyel iro da lom köl csön ha tá-
sa it, a tör té nel mi nem zet fel osz tá sok és -meg cson kí tá sok, 
a ke let rõl és nyu gat ról ér ke zõ hó dí tók kal csa tá ro zá sok, a 
ke let-eu ró pai ve szé lyez te tett lét bõl fa ka dó szo ron gá sok és 
sza bad ság vá gyak nyo ma it kö vet te a kü lön bö zõ szö ve gek-
ben. S ha én nem ta lál tam sem mi meg le põt je len lét ében 
és ér dek lõ dé sé ben, az iro dal mi szö ve gek ol va sá sá tól és 
ös  sze ha son lí tá sá tól re mélt ön ma gá ra esz mél ke dé sé ben, 
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õt na gyon is meg lep te, hogy egy esz té ti ka pro fes  szor ral 
hoz ta ös  sze a sors, s et tõl kezd ve nem hogy el uta sí tás-
ban, meg szé gye ní tés ben, fel sü lés ben és el tá vo lí tás ban 
lett vol na ré szem, épp el len ke zõ leg, ma gá ba zár kó zott-
sá ga, fé lénk sé ge, tá vol ság tar tá sa ol dó dott, szó vál tá sunk 
kez de ti bá tor ta lan sá ga – a meg fe le lõ sza vak ra ta lá lás 
ne héz sé ge az õ ré szé rõl és a mon dat szö vés vis  sza fo gá sa 
az én ré szem rõl, a ne ki len dü lés és vis  sza hú zó dás egy mást 
ki egé szí tõ, egy mást to váb bi lé pé sek meg té te lé re ösz tön zõ 
lük te té se mind ket tõnk ré szé rõl – las san meg ta lál ta a meg-
nyí lás ma ga biz tos sá gát. Egy re ma ga biz to sab ban nyíl tunk 
meg egy más nak, ami nek kö vet kez té ben ré sze sei let tünk 
Musilról kö zö sen tett iro dal mi val lo má sok nak, krak kói 
él mé nye ink ki cse ré lé sé nek s bi zo nyos tör té nel mi táv lat-
nak, mely füg get le nül élet ko runk tól, egy faj ta egy be- és 
ös  sze rin gást, egy más múlt já ba és em lé ke i be fe led ke zést 
kí nált, mint ha õse ink irá nyí tot ták vol na egy más hoz kö ze-
lí tõ lé pé se in ket.

Sors sze rû je le ket lát tam egy más hoz kö ze le dé sünk ben, 
s mi köz ben ki árad tam és vis  sza hú zód tam ma gam ba, egy-
re in kább ag gasz tott a tény, hogy kép te len va gyok azo no sí-
ta ni az em lé ke im ben õr zött nõ vel („Bo csá nat, kis as  szony, 
hon nan va ló Ön, ne kem na gyon is is me rõs nek tû nik, 
mint ha már lát tam vol na kis ke gye det va la hol, úgy tû nik 
ne kem, mi már ta lál koz tunk”), kép te len va gyok be azo no-
sí ta ni az arc vo ná sa i ban föl sej lõ má sik nõt, aki rég óta tu da-
tom mé lyén lap pang, is me rõ sen mo so lyog rám, meg szó lít 
és nem ér tem õt („Idõk fáty la bo rít ja em lé ke ze tün ket, 
fáty lak még is el”), meg szó lí tom, mo so lyog va jel zi, hogy 
nem ér ti mon dan dó mat, de szem lá to mást biz tat, hogy 
pró bál koz zam új ra és új ra, mert va la mit el kell mon da-
nunk egy más nak. „Tud ja, több ször is jár tam Krak kó ban, 
Wroclavban, Poz nan ban, Gdansk ban és Lublinban. Az 
egész Len gyel or szá got szin te be kó bo rol tam a het ve nes 
évek vé gén és a nyolc va nas ele jén. Is mer ked tem, mond-
hat ni ös  sze is mer ked tem. Te het sé ges fi a ta lok kal, lo bo gó 
ha jú és csil lo gó sze mû gra fi ku sok kal Krak kó ban. Bel sõ 
szám ûze tés ben élõ fil me sek kel Gdansk ban. Fél ve nyil vá-
nul tak meg, mind. És per sze szép as  szony ok kal, pro fes  szo-
rok kal és át lag em be rek kel, akik el fo gad tak, be fo gad tak, 
en ni ad tak és szál lást ad tak”, s hogy szám ba vet tem, mi 
min dent ad tak ne kem az en gem el- és be fo ga dó len gye-
lek, no ha a len gyel–ma gyar tör té nel mi ba rát sá got épp 
fe led tet ni, be sá roz ni, szét zúz ni igye kez tek mind két fe lõl 
a po li ti ku sok, fel sej lett, hogy va ló já ban azért kó bo rol tam 
be, több ször is, au tós top pal Len gyel or szá got, mert ke res-
tem va la mit vagy va la kit, ami nek vagy aki nek a lé te zé sé-
rõl nem tud tam, de azt tud tam, hogy meg kell ta lál nom 
a hí vó je le ket kül dõt. „A csa lá dom Krak kó ban él, több 
ge ne rá ció óta. Még is mer tem a déd anyá mat. Hí re sen szép  
as  szony volt. Belle du Seigneur. A Kupanszki-lányok, a 
csa lá di le gen da sze rint, mind-mind szép as  szony ok vol-
tak. Év szá zad ok óta ke res ke dõ fa mí lia le szár ma zot tai. 
Ki nek ügy véd, ki nek or vos, ki nek ka to na tiszt a fér je. A 
déd anyá mé ka to na tiszt volt. Em lék szem, egy szer me sélt 
egy ma gyar ka to na tiszt rõl is, ez is a csa lá di le gen dá ri um 
ré sze”, mond ta, s épp  olyan lel ke sen me rült el a csa lá-
di le gen dá ri um ban, mint én a sa ját em lé ke im ben. „A 
déd anyá mat, ó, ki csiny lány vol tam, na gyon sze ret tem. 
Ker tes ház ban la kott Krak kó kül vá ro sá ban. Gyö nyö rû 
ró zsa lu ga sai vol tak. Em lék szem a nyá ri reg ge lek re, a 
lu gas ban ül tünk, a nagy, ová lis asz tal nál. Mé hek száll tak 
a ró zsák ra, ma da rak a fák ra, és én kif lit eszek áfo nya-

lek vár ral. Déd anyám nak nem volt fér je. Tud ja, meg halt 
Katynban. A fény ké pe a há ló szo ba fa lán füg gött. Ami kor 
ná la vol tam, a déd anyám nál, so sem volt szo mo rú, min dig 
mo soly gott”, idéz te em lé ke it, me lyek meg je len tek elõt-
tem, ké pi leg, film sze rû en, s an  nyi más ha son ló em lé ket, 
em lé ke zést idéz tek elém, hogy sem mi kü lö nö set nem 
ta lál tam ben ne. A nyá ri reg ge lek, ko rai órák, ami kor rend-
sze rint ki ül tem a nya ra lóm te ra szá ra, esz té ti kai tö re dé ke i-
met ró ni, s a fe ke te ri gók, rozsdafarkúak a har ma tos fû ben 
ke res tek táp lá lé kot, a fák fel kun ko ro dott le ve le i bõl és az 
eresz csa tor ná ból it tak, a macs kám, va dász ösz tö né tõl hajt-
va, a lu gas ár nyé ká ból les te õket, hogy le csap jon rá juk, 
a ma guk ról meg fe led ke zõk re, a mé hek egy vég té ben dön-
gi csél tek, s a csön det egy „pitty-pitty”, vagy „nyitnikék-
nyitnikék” szó lam tör te meg, a gon dol ko dás fris ses sé gét 
és mél tó sá gát hoz ták el, a haj nal pír és az es te egy más ra 
kér de zett, egy más nak fe lel ge tett, s én, a te ra szon ülõ, köz-
ve tí tet tem a ket tõ kö zött, ab ban a kor ban vol tam, hogy 
mind ket tõ re rá lát tam.

Nem is mer tem a dédszüleimet, csak a csa lá di le gen-
dá ri um ból va ló tör té ne te ket, nagy apám volt e tör té ne tek 
köz ve tí tõ je, kút for rá sa, ki apad ha tat lan és el apaszt ha-
tat lan, s én hû sé ges hall ga tó ság nak bi zo nyul tam, nem 
állt szán dé kom ban meg akasz ta ni nagy apá mat a csa lá di 
le gen dá ri u mot ké pe zõ tör té ne tek el mon dá sá ban, be lém 
ír ta és ma gam ba fo gad tam a tör té ne te ket, ma gát is be le-
ír ta és en gem is be le fog lalt ek ként a le gen dá ri um ba. 
„Ilyen szép as  szony volt a déd anyám. Ez itt az es kü või 
ké pe. A fér je még pár ba jo zott is ér te”, s a len gyel lány 
elém tett egy meg bar nult fény ké pet, a tör té nel mi múlt, 
egy csa lá di le gen dá ri um re lik vi á ját, raj ta egy le gen dá san 
szép as  szony és egy snáj dig ka to na tiszt, aki pár ba joz ni is 
kész volt a szép as  szony ke zé ért és be csü le té ért, s en gem 
min dig meg ha tot tak a múlt ef fé le ké pi meg je le ní té sei, 
pon to sab ban ha tot tak rám a le- és meg ír ha tat lan, so ha 
be nem fe jez he tõ, be fe je zet le nül ma ra dó tör té ne tük kel 
elém ke rü lõ ké pi meg je le ní té sek, me lyek kü lön-kü lön 
és meg szám lál ha tat la nul sok ha son má suk kal egy kö zös 
tör té nel met me sél tek el. „Sze ret ném re konst ru ál ni a déd-
anyám tör té ne tét. A Katynban el halt ka to na tiszt tör té ne tét 
és déd anyám me ne kü lé sé nek tör té ne tét. Hogy az éle te 
ért he tõ vé vál jon szá mom ra”, mond ta csön des el ré vü lés-
sel hang já ban, s hogy az el ré vü lés szó fel rém lett ben nem, 
az el rej te zés, a fe dett ség be me ne kü lés, a fe lej tés ben le le-
dzés, a fel tá rat lan ság ban idõ zés, a név te len ség és a hí vás-
ra, el- és meg hí vás ra vá rás meg an  nyi je len té se bom lott 
ki, s mi köz ben egy lát ha tat lan tör té ne tet kez dett el ír ni, a 
dédszüleirõl és ma gam agá ról, én egy má si kat, tö re dé ke set 
és je lek el gon dol ha tó sá gá ból re konst ru ál ha tót. „Egy szép-
as  szony tör té ne te. Va ló sá gos Maupassant-re gény”, de ezt 
már csak úgy mel lé ke sen je gyez tem meg, mel lé kes meg-
jegy zé sem nek min den faj ta le het sé ges je len té sét vé gig 
sem gon dol va, mi vel ma ga a fény kép kez dett kü lö nös 
je len tés sel meg nyíl ni a szá mom ra; igaz ugyan, nem do ku-
men tált, mert az arc vo nás be azo no sít ha tat lan volt, egy elõ-
re, és a meg örö kí tés té nye, ide je és mi ért je is ho mály ba 
ve szett; az arc vo nás csak meg je le ní tett egy szép as  szonyt, 
aki bár ki le he tett, s egye dül a déd uno ká ja szép sé gén át 
ha tott rám, ele men tá ris von za lom mal, no ha ró la sem tud-
tam sem mi bi zo nyo sat, de az arc ból su gár zó je lek tet ték 
kü lö nös sé a szá mom ra. El ré vül tem ma gam is, a le gen dás 
szép as  szony szép sé ge, a Belle du Seigneur szép sé ge 
ma gá val ra ga dott, el ra gad ta tott, s épp hogy e szép ség rõl 
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akar tam ki fe jez ni el ra gad ta tott sá go mat, mint ki ál lí tást 
meg nyi tó be szé de im ben szok tam, ki csit kö rül mé nye sen, 
és bi zo nyos je lek rõl akar tam sej té se im nek han got ad ni, 
egy fi a tal as  szony hup pant le az asz ta lunk mel let ti üres 
szék re, ar con csó kol ta a len gyel lányt, szót vál tot tak, a 
szó vál tás ba be le fe led kez tek. „Úgy lát szik, be mu tat koz ni 
bé ke be li idõk ben volt szo kás. Ma gam is el mu lasz tot tam. 
Nem be-, csak meg mu tat tam ma gam. Mint ha a név nem 
is szá mí ta na. Pe csét, ti tok, a le vél pe csé tet is csak a cím zett 
tör he ti fel ti tok sér tés nél kül”, tû nõd tem sza po ra szó vál tá-
suk és fi a ta los ne vet gé lé sük alatt, tû nõ dé sem vá ra ko zás 
volt min dig is.

Az újon nan ér ke zett fi a tal as  szony, mint aki ha mar já-
ban fel ocsú dott, egy sze ri ben ma gá ra esz mélt, szé gyen kez-
ve kért bo csá na tot, hogy meg fe led ke zett ró lam, és il le tõ-
döt ten rá zott ke zet ve lem. „Én jól is me rem önt, még ha ön 
nem is. Nem, egy ál ta lán nem hi szem, hogy is mer, vagy 
meg is mer ne en gem. Én túl je len ték te len va gyok az ön 
szá má ra. Több ször lát tam ki ál lí tá so kon, mes te rek gyû rû jé-
ben, hí res sé gek kö zött for go lód ni, be szé det tar ta ni. Né me-
lyik ki ál lí tást én szer vez tem”, ha dar ta oly gyor san, mint ha 
a ri tu á lis szer tar tá son mi ha ma rabb sze re tett vol na túl es ni 
és a len gyel lán  nyal új ból szót vál ta ni, ho lott si et sé ge, 
mint ké sõbb ki de rült, szé gyen ke zé sé nek és meg il le tõ dött-
ség ének az ál cá ja volt csu pán. „An na, de mi lyen An na? 
Mind egy is, mi lyen An na. Mag ne ti kus von zá sa a fény ké-
pen lát ha tó szép as  szo nyé val ve tek szik. Az egyik szõ ke, 
a má sik bar na, a szõ ke szépas  szony, a Belle du Seigneur, 
ahogy a len gyel lány em lí tet te déd any ját, szõ ke sé ge is 
bar na a meg bar nult ké pen”, tû nõd tem is mét ma gam ban, s 
hagy tam õket fe cseg ni, fe cse gé sük fesz te len volt, mint két 
ré gi is me rõ sé, akik ott foly tat ják fe cse gé sü ket, ahol ab ba-
hagy ták egy órá ja, egy nap ja, egy he te vagy egy éve ta lán, 
s ez a fesz te len ség irigy ség gel töl tött el. „Ho gyan is vol na 
je len ték te len, kis as  szony? Na gyon is fel tû nõ je len ség, 
csak hát, min den bi zon  nyal vis  sza von ta ma gát, meg bújt a 
hát tér ben”, gon dol tam a szá mom ra már nem bir to kol ha tó 
tes té nek fe szes sé gét must rál va. Meg nyug ta tott, hogy nem 
egy fi a tal em ber fog lal ta el a va la mi lyen An na ál tal el fog-
lalt szé ket, amint hogy az vár ha tó le he tett vol na, mint 
ahogy fel tû né sé tõl fél tem, a fi a tal em ber el tá vo lí tott vol na 
a le gen dá san hí res szép as  szony déd uno ká já tól, aki fel- és 
ki tá rul ko zott elõt tem, a csa lá di le gen dá ri u má ba be ava tott, 
ki vált képp egy fény kép tit ká ba, mely nek tel jes tör té ne tét 
nem is mer te, s mely nek va ló di tör té ne te, tud tam, va la mi-
lyen lát ha tat lan vi szony ban van ve lem, je le ket su gár zott 
a fény ké pen lát ha tó szép as  szony fe lém, az õ arc vo ná sai 
épp oly is me rõ sek és egy elõ re be azo no sít ha tat la nok vol-
tak a szá mom ra, mint a déd uno ka arc vo ná sai. S hogy a 
káp rá zat és szé dü let tel je sebb le gyen, An na arc vo ná sai is 
kezd tek is me rõs nek tûn ni, ta lán va la me lyik ki ál lí tás ról, 
me lyet ta lán õ ren de zett. „Kiállításrendezõ, leg alább is 
így ve szem ki a sza va i ból. Szép as  szony, ta gad ha tat la-
nul, leg alább ne kem szép”, fu tott át az agya mon. „Már 
rém lik, igen, ha tá ro zot tan rém lik az ar ca! An na, ma ga 
na gyon is szép as  szony ah hoz, hogy je len ték te len nek 
mond ja ma gát! Mi ért be csü li alá, ké rem, a szép sé gét?” 
for dul tam fe lé, hogy pa lás tol jam za va ro mat, egy re több 

rej tély tá madt ugyan is kö rü löt tem, ne he zen tud tam kö vet-
ni olyan sá gom vál to zá sa it, a kü lön bö zõ idõk ben: a sa ját 
csa lá di le gen dá ri u mom ré szét ké pe zõ nagy apám me sé i-
nek, len gyel or szá gi kó bor lá sa im nak, a len gyel lán  nyal 
meg is mer ke dé sem nek ide jén meg nyil vá nu ló lét vál to-
za ta i mat. Za var ba ho zott a múlt, za var ba ej tett a je len, 
ös  sze za va rod tam. A két fi a tal nõ fesz te len fe cse gé se egy-
szer re tûnt tá vo li nak és kö ze li nek, en gem mel lõ zõ nek és 
lát ha tat la nul ma gá ba fo ga dó nak; bi zo nyos tör té ne tek bõl 
ki re kesz tett nek, ugyan ak kor na gyon is be lé jük fog lalt nak 
érez tem ma gam. „Mond ja csak , An na, ma ga is járt már 
Krak kó ban?”, „Ott is mer ked tünk ös  sze, egy kul tu rá lis 
fesz ti vá lon. Sé tál tunk a vár fa lon be lül, a park ban, so kat 
vol tunk együtt. Éj sza ká ba nyúl tak a sé tá ink. Ká véz tunk 
a fõ tér te ra szán. És néz tük a fi á ke ro kat az óvá ros ut cá in 
for go lód ni, órá kat bá mul tuk az ut ca ze né sze ket, a mu tat vá-
nyo so kat. Olyan ma gá val ra ga dó volt az egész, ott-lé tem, 
ki csit ma gam is len gyel lé vál tam”, lel ke sült sé ge és lel ke-
sült sé gét kí sé rõ, ki fe je zõ mo soly gá sa, kur ta ne ve té sei, a 
len gyel lány hoz va ló ked ves sé ge, ke zét a ke zé be fog ta, 
né ha meg szo rí tot ta, né ha já té ko san meg pas kol ta, cin kos 
szem hu nyor ga tá sa ik, oda-vis  sza, ma gán tör té ne te ket fel-
idé zõ szó fosz lá nya ik, ki ra kó já ték, ke reszt rejt vény fo gó-
dzói mind, egé szen ma guk kal ra gad tak. Kör hin tá ba ül tem 
két fi a tal as  szony tár sa sá gá ban.

„Bo csá nat, de ne kem el kel le ne kí sér nem, ha za a szál-
lá sá ra, a ba rát nõ met. Ha nem ve szi rossz né ven, el hagy-
juk önt, de re mé lem, nem örök re”, rá zott föl szé dü le tem-
bõl An na bú gó hang ja, s eb ben a bú gás ban a krak kói, 
ve len cei, pá ri zsi, lis  sza bo ni ger lék uta zólé nyem hez 
kö ze led ni vá gyá sa, le ve gõ ben su ho gó röp pe né se, hût len 
hû sé ge, ke nyér mor zsá val meg vesz te get he tõ sé ge, pár vá-
lasz tá si haj lan dó sá ga kö szönt vis  sza em lé ke ze tem ben. 
„Ha meg en ge dik, el vi szem ma gu kat au tó val. Iga zán 
meg tisz tel né nek. Úgy sincs más dol gom, itt már”, s a 
szé dü let bõl ri ad va fel ajánl koz tam, ros  szul esett vol na 
el tá vo lod ni tõ lük, ma gam ra ma rad ni az idõk és em lé kek 
kel tet te szé dü let tel és az zal az ûr rel, me lyet a két fi a tal 
nõ ha gyott vol na ma ga után, mint el röp pe nõ ger lék. 
„Már nem kell mes  szi re men nünk! En nél a sa rok nál 
bal ra, ké rem, igen, itt is a di ák szál ló”, irá nyí tott An na, 
na vi gá to rom a vá ros út ke resz te zõ dé se i ben, át já ró i ban 
és for ga ta gá ban, s mi köz ben bú csúz tunk, kéz a kéz-
ben, amúgy fér fi a san, el fo gó dot tan-ri ad tan be szél tünk 
meg egy ta lál ko zót, egy ká vé há zi ran de vút, hár mas ban, 
mint ha a ki be szé let len dol gok nak, a fél be sza kí tott tör-
té ne tek nek akar tunk vol na ad ni még egy esélyt, hogy 
va la mi fé le for du la tot, ki bon ta ko zást, eset leg be fe je zést 
nyer je nek, a le gen dás szép as  szony ok hí vó je lei szá mom-
ra va la mi kép pen ér tel mez he tõk és meg él he tõk le gye nek. 
„Szó val a ká vé ház ban, vagy ha va la mi köz be jön ne, egy 
kö ze li ki ál lí tás meg nyi tó ján, mi lát juk egy mást. Nem, 
kö szö nöm nem, még nem me gyek ha za. Egy ki csit még 
fe cse günk. Tud ja, ez amo lyan nõi do log. Ki be szél jük a 
tör tén te ket, rég nem lát tuk egy mást. Azt hi szem, bus  szal 
me gyek majd. Na gyon ked ves, hogy. De an  nyi meg be-
szél ni va lónk van, sze rin tem egy hé tig sem vé gez nénk, 
ha”, „Is ten áld ja, aján lom ma gam”.


