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DE ÁK LÁSZ LÓ

Rep kény
Nem igaz, hogy a nyelv min den, a nyelv csak nem sem mi.

 (E. Cioran: Fü ze tek)

1. (Tán cos szí ve)

Igen, igen – mormolássza –, sem mi, sem mi! Csa lád-
nyi an áll ják kö rül a ker ti pa dot, fent rõl te kint rá juk, egy 
fé lig tö rött, fé lig nyi tott ab lak ból. Pe dig hû vös van még, 
ki mon dot tan hû vös. Azt fi gye li, rá gyújt-e a sors társ. Per-
sze hogy rá gyújt, ha nem is azon nal. Akit meg a fe le ség-
nek né zett, rög vest rá ri pa ko dik, jó han go san, az tán há tat 
for dít va a sors társ nak, ki per dül a kör bõl. Kez dõ dik már, 
mormolássza, kez dõ dik már! 

Hos  szan és sok szor kell így áll do gál ni ab la kok nál, 
ki néz ve hos  szan és mi nél gyak rab ban, hogy de reng jen 
vég re, mi rom lott el át me ne ti leg vagy vég leg. Ki néz ni, 
ha nem is lát szik kinn sem mi, vagy alig lát szik va la mi. 
Nem hogy csa lád, ha nem izé, sem mi. Sem mi se. Szé pen 
va gyunk! 

– Mit gon dol Já nos bá csi, jön nek már?
Já nos bá csi csak in gat ja a fe jét, mint ha csak ugyan 

bá csi len ne-vol na, és nem unat ko zó kis gye rek. Gya ní tot-
ta, hogy Já nos bá csi va la mi rossz ban sán ti kál. Fi gye li 
köz ben a len ti pa dot, de Já nos bá csit is. Sö tét gon do la tok 
fo rog nak a fe jé ben.

Itt kü lön ben sincs mit csi nál ni egye bet, csak vár ni. 
Er re-ar ra, ezért olyan dísz te len, ko pár itt min den, sem mi 
se von ja el a fi gyel met a sem mi rõl. Sen kit se szán dé koz-
nak ámí ta ni. Vagy fél re ve zet ni. Ez nem az a hely. Ki bu kik 
az is rög tön, ha sok a szö veg.

Lenn az as  szony hir te le nül ki kap ja en nek a sze gény 
ör dög nek a szá já ból a ci ga ret tát, és he ve sen rá ti por. 

– No csak, no csak – mormolássza –, ha tal mas ko dunk 
már is? Szé pen va gyunk!

Ahány szor csak ki te szi a lá bát az épü let bõl, kis vár tat va 
elõ ke rül a nagy fe jû fe ke te kan dúr, a park há rem ba sá ja, és 
ko mó to san át bal lag elõt te. Bos  szan tó, ha tá ro zot tan bosz-
 szan tó. Még ha má sok kal ha son ló képp vi sel ke dik, ak kor 
is bos  szan tó. Bár csep pet se biz tos, hogy ez a kan dúr tud 
va la mit. A leg több je sem mit se tud. Csak szép. És mél tó-
sá gos. Mi dõn szem mel tart. 

Ha túl zás is azt mon da ni, hogy Tán cos is me ri a macs-
ká kat, ko ráb ban ki vet te be lõ lük a ré szét, azt meg kell 
ad ni. Bár az ré gen volt, mon dom. Mi kor még va ló ban 
dú san sar jadt a ha ja, nem csak hos  szan. Az At ti la út és a 
Vér me zõ sar kon volt la kás ban, ab ban, élt egy ilyen fe ke te 
dög, bár fõ leg nyo ma i ban, hisz ren de sen a lép csõ ház ban 
bó dor gott. Na az, va gyis õ, tu dott va la mit. A föld szin ti 
öreg as  szony me sél te, hogy még ab ból az idõ bõl is mer te, 
mi kor lot tó szel vényt árult a Dé ry né ben. 

Azidõtt sok szor ült Tán cos ott, az zal a lán  nyal. De 
má sutt is, nem csak ott. Kü lö nös cuk rász da volt, kü lö nös 
fi gu rák kal. Az az, a leg ke vés bé cuk rász dá nak lát szott. A 
de lik ven sek ru mot kér tek, vagy ke ver tet, triplesec-et, 
nagy rit kán ko nya kot. Jó kis hely volt egész ben vé ve. A 
ká vé juk ra se le he tett ros  szat mon da ni. Ági rend sze rint ott 
sír ta el a bá na tát, mi köz ben Tán cos tit kon ál mo do zott. 

Sok pénz rõl és learat ha tó si ke rek rõl – már mint a nõk 
kö ré ben el gon dol va –, mint az már az ins pi rált if jon cok 
kö ré ben meg szo kott. És köz ben ját szott a lány ke zé vel, 
föl fe lé fe szí tet te a kis uj ja kör mét, mi re az fel szis  szent, 
el rán tot ta ka csó ját.

– Tel je sen di lis vagy – re beg te há lá san –, leg alább 
ilyen kor hagyj bé ké ben!

Vég re, vég re – hüm mög –, kez de nek en ni, há-há! 
Ki cso ma go lás, mi egy más, jön a za ba, za bál ni! A sors-
társ hir te len föl néz, fe lé je.

Õ meg le néz, fe lé jük. Gye rünk, gye rünk! Fel tûn nek a 
rán tott com bocs kák, szõ ke bun dás com bocs kák, így ké sõ 
reg gel még igé zõb bek, mint egyéb ként. Még is csak szép 
ez a va cak élet! 

Já nos bá csi szü lõi vég re ki jön nek az or vos szo bá já ból, 
hal kan ta na kod nak, szem mel lát ha tó an le tör ten. Nagy 
vi dá man nem szo kás ki jön ni on nan, leg alább is Tán cos 
még nem lá tott ilyet, pe dig igyek szik lát ni min dent. Anyu 
ma gá hoz húz za Já nos bá csi szõ ke fe jét, épp a de re ká ig ér, 
uj jai sza lad nak tar kó ján. Apu ki fe je zés te len ar ca a sem mi-
be bá mul, csu rog ró la a ve rej ték.

Tán cos nak ele ge van ezek bõl a je le ne tek bõl, tu laj don-
kép pen a po kol ba kí ván ja ezt a mo no tó ni át, bár men  nyi re 
szí vet té põk is a rész le tek, kór ház-, sõt mû tõ sza gú ak, 
vagy túl vi lá gi má mor ba áz ta tot tak, mint a vá gó híd ra szánt 
bor jú szál lít má nyok.

A sors társ bi zony kö hög, kö hé csel lenn, hörrent, sõt, 
ta lán ful dok lik ki csit, még is rá pöf fent új ra, mint ha bi zony 
szûz tü dõ vel, sza ba don ga ráz dál kod hat na a friss le ve gõn, 
mert a park ban az tán friss a le ve gõ, oly át ha tó an friss, 
hogy szin te le ver a lá bad ról.

Mi ért kell min dig a ré gi lá nyok ra gon dol ni? Ilyen kor, 
és min den kor. Ho lott csep pet se meg nyug ta tó gon dol ni 
rá juk, em lé ke zet be idéz ve ar cu kat, ne vü ket, pró ba ként 
fel idéz ve szü le tés nap juk pon tos dá tu mát, amit leg ha ma-
rabb fe lejt el az ilyen Tán cos Moyzes-féle alak, mint ha 
so se vett vol na ne kik ak kor ra aján dé kot, vi rá got, ol csóbb 
szín ház je gyet. Ugyan ho vá tûnt meg an  nyi cso kor ró zsa, 
szeg fû, tö rök szeg fû, tu li pán és tõ zi ke, dá lia, kri zan tém, 
hó vi rág és ibo lya, ne fe lejcs, gyöngy vi rág, nár cisz, kö kör-
csin és cik lá men, or go na és sza gos vi o la, ami tõl nem csak 
a szív dob ban meg, mint a be ce név hal la tán egy új sze re-
lem ben, ha nem a bol dog em lé ke zet is be le re meg. Va jon 
ho vá fúj ta a ré gi csok ro kat, ta lán egyet len ha lom ba, majd 
négy év ti zed tisz tí tó sze le? 

 – Min dig érez tem, hogy csep pet se ér de kel nek a nya-
va lyá im – mond ta Ági a Dé ry né ben, ho lott Tán cos ép pen 
át vett egy val lo más nak szánt, ce lo fán ba bur kolt ró zsa szá-
lat az áru sí tó kis as  szony tól. Mé reg drá ga s ele ve her vadt 
por té kát, ami nek egyet len cél ja, hogy kön  nyel mû lé pé sét 
azon nal meg bán ja az em ber. 

Ági azon ban té ve dett. Tán cost ér de kel ték a lány nya va-
lyái, úgy szól ván min den ki nya va lyái ér de kel ték, de ki vált 
a nõ ké, akik kel éle te so rán kap cso lat ba ke rült. Ér de kel te 



25

õt egy da ra big. Bi zo nyos mér té kig. Egy ha tá rig. Min dig 
úgy érez te, hogy ne mes cse le ke det a nya va lyák tag la lá sá-
nak és  sze rû ha tárt szab ni. Még az el vi sel he tõ sé gen in nen. 
Idõ vel az tán rá esz mélt, ezt a ha tárt egye dül õ ké pes 
be tar ta ni, min den ki más ügyet se vet rá, va kon megy el 
mel let te, a szó ára dat rend sze rint át csap a leg ma ga sabb ra 
vont gá ton is. 

Mi re ki lép tek az aj tón, már sû rû ha vas esõ áz tat ta a 
Krisz ti na asz falt ját, csak a Köny ves bolt ki ra ka ta vi lá gí tott 
mes  szi re, ezer ki lenc százhat van ki lenc no vem be re volt, a 
temp lom fel õli ol da lon hú zott el a vil la mos, Ági csó ko lóz-
ni akart, ne vet tek és be for dul tak a mel lék ut cá ba. 

– Szólt a Hol ló: ne vem Mór – mond ta Tán cos, és ezen 
is ne vet tek. 

Bez zeg Já nos bá csi szü lei nem ne vet tek, ha nem szo-
mo rún bal lag tak le fe lé a lép csõn, Tán cos fent rõl né zett 
utá nuk, kö vet te õket a sze mé vel, ki vált a rossz csont Já nos 
bá csit. A sze me se áll jól ne ki, lám most is ug rán do zik, 
ki rán gat ja ke zét anya te nye ré bõl, elõ re sza lad, föl fe lé te ker-
ge ti a nya kát, vi cso rog Tán cos fe lé. 

Vi cso rog jon csak .
Ne he zen kö szönt ránk az ebéd idõ, gon dol ja Tán cos, 

bár amúgy sincs nagy örö münk ben ne, ol csó hús nak híg 
a le ve, va la mit visz a víz sa töb bi, gon dol ja Tán cos. Itt 
min den ki ab ból él, amit ott hon ról hoz nak ne ki, mint lám, 
a fe gyel me zet len sors társ nak lenn a pa don, aki ugyan kis 
hí ján meg ful ladt az imént, de se baj, tö mi ma gát to vább, 
jól van ez így, gon dol ja Tán cos. 

Mert nincs ked ve Ba bit sot ol vas ni, ke reszt rejt vényt 
fej te ni, fon tos ko dón te le fo nál ni, jobb hí ján be szél get ni, 
ká véz ni az au to ma tá ból, ezért né ze lõ dik a tö rött és nyi tott 
ab la kon ál tal, mint Hölderlin a to rony ból, mint szél ka kas 
a te tõ rõl. Vagy mint haj dan, hat van hat-hat van hét ben a 
ha tár õri ze ti ma gas les bõl, Ág fal va és Fe hérút irá nyá ba, 
gon dol ja Tán cos. Mind un ta lan ezek a ha tár ese tek! Más kü-
lön ben, csak ha tár ese tek van nak, gon dol ja Tán cos. 

– Men jen gyor san a töb bi ek után rönt gen re – Ve ra 
nõ vér, csí põ re tett kéz zel di ri gál. Most vesz tet te el a fér jét, 
el ment reg gel, el se bú csúz tak iga zá ból, az tán már csak a 
Szvetenay-ban lát ta vi szont. Min den ha tár eset, gon dol ja 
Tán cos.

Jobb, ha most sen ki se lát ja, meg fe led kez nek ró la ide-
ig-órá ig, ha nem is vég leg. Bé két hagy nak ne ki, még ha 
egy ál ta lán nincs is bé ké ben, még ha min den ap ró sá gon 
ké pes is ma gát fel pap ri káz ni, de a gon do la tai, em lé kei 
azért tel je sen le kö tik, egye dül ezek ké pe sek le köt ni. Na és 
még a meg sza kí tat lan né ze lõ dé se, ez a kény sze res fi gye-
lés, ami kedv te lõ mó don és szó ra ko zot tan sik lik egyik 
tárgy ról a má sik ra, egyik is me ret len arc ról a má sik ra. Sõt, 
egyik re dõ rõl, ránc ról, hogy úgy mond jam, a má sik ra. 
Szin te, míg meg nem za var ja va la ki ava tat lan, vég igpász-
táz za sze mé vel a be fog lalt ké pet, szín rõl szín re, for má ról 
for má ra, fény rõl fény re, árny ról árny ra. És ez az, ami 
ha tár ta lan öröm mel ké pes õt el töl te ni, leg alább is mind ad-
dig, amíg be nem áll a csö mör ér ze te, meg nem szür kül, 
ös  sze nem töp ped a tisz ta öröm, át nem ad ja he lyét a vak 
kö zöny nek. Ami már nem rész le tez, fel nem fe dez, meg 
nem je gyez, el nem rak tá roz sem mit, kap cso lat ba mit se 
hoz sem mi vel, tu nyán gyû rû zik és be zá rul min den lát-
vány ra, em lék re és moz gás ra. 

De most még, en nek elõt te, et tõl ment ve, min den ki tõl 
ha gyat va és ke rül ve, a má mor ban lel me ne dé ket, a pil lan-
tás fi gyel me ön ma gá ért va ló má mo rá ban.

– Ér de kes – gon dol ja Tán cos –, eszem be se jut, hogy 
meg in nék egy po hár ral.

Va ló szí nû, így mú lik min den, ész re vét le nül, így kop-
nak le ru há ink, szo ká sa ink, haj da ni ba rá ta ink. A szom szé-
dok ar cai, ke nyér és víz íze, egy ko ri te nye rek si mí tá sa, 
tes tek il la ta, íze, for má i nak haj lá sa, cson tok ki szö ge lé se a 
bõr alatt. A hús me le ge, pá rá ja, a fel hám bor zon gá sa. És 
igen, a pely hek, boly hok, tin csek hul lám zá sa, vi har zá sa s 
el csi tu lá sa. 

Tán cos elõtt az út és a nyíl a pro szek tú ra fe lé mu tat. 
Ejh! – mond ja han go san –, mar ha ság. Ez így mar ha ság! 
Van, aki nél az ér de kes: mi lyen hos  szú! És más nál: mi lyen 
rö vid!

Hos  szú, mint a Sza na tó ri um ut ca, és rö vid, mint az 
élet, gon dol ja böl csel ke dõ ked vé ben Tán cos. 

Egé szen más le he tett ez a hely, mi kor egy Derkovits, 
egy Dési-Huber, egy Vaj da La jos nyom ta itt az ágyat, 
Weiss Manf réd mun ká sa i nak tü de jét pu col ták ki a K-pa vi-
lon ban, mor fon dí ro zott to vább, mert egé szen rá ért. 

Tudj’ Is ten mi ért, de va la hogy tisz tább nak, szer ve zet-
tebb nek, egé szé ben vé ve úri a sabb nak gon dol ta el a haj da-
ni Sza na tó ri u mot, olyan nak, ahol nyug szé ken pi hen nek 
nap hos  szat, skót koc kás pléd del a tér dü kön a gyógy ul ni 
vá gyók, kris tály tisz ta le ve gõ jû, nap sü töt te, hos  szú te ra-
szo kon és fá radt mo sol  lyal aj ku kon, el né zõ en te kin te nek 
lá to ga tó ik ra, ki spor tolt fi a tal em be rek re s az új di vat sze-
rint öl tö zõ as  szo nyok ra, akik el fü tyü lik im már a leg fris-
sebb slá gert.

Per sze mind ez az em lí tett fes tõk re sem mi képp se 
vo nat koz hat, lé vén õk – a mai pá lya tár sak hoz ha son lón 
– sze gény ör dö gök, pá ri ák, sok te kin tet ben bá mult és 
kö rül ra jon gott, egész ben vé ve még is le né zett, le saj nált 
föl di lé nyek, az örök él he tet le nek faj tá já ból, aki ket a jó in-
du la tú, fi lant róp, ke gyes osz tá lyok ma ga sabb ja idõn ként 
be fo gad, párt fo gol, sor su kat át me ne ti leg el egyen ge ti.

Még is csak egy kis va la mi a mû vé szet, gon dol ja Tán-
cos, idéz ve né hai Hules Bé lát, ki nek ha tá ro zott vé le mé-
nye volt a dol gok rend jé rõl és had ál lá sá ról, s ta lán ezért 
– min den szel le mes sé ge s ere de ti sé ge el le né re – nem 
tu dott ko rá nak fõ sze rep lõi kö zött len ni.

E te kin tet ben tö ké le te sen egye zett a haj da ni Dé ry né 
törzs ven dé ge i vel. No ha an ti al ko ho lis ta ként lab dá ba sem 
rúg ha tott lump frá te rek kö ré ben, akik ben leg fel jebb az 
élet mû vé szet ih le te lán golt, igaz, a meg szo kott nál jó val 
he ve seb ben, s az évek mint re mek mû vek let tek meg je-
gyez ve gaz dá ik ál tal, míg em lé kü ket el nem se per te a 
leg újabb ese mény. És mik le het tek ezek az élet mû vé sze ti 
re mek mû vek, ame lye ket elõ sze re tet tel idé zett fel má mor, 
kön  nye zõ ön saj ná lat vagy a fék te len dics vágy? Ke gyes 
csa lá sok, ha zug sá gok, ki sebb faj ta áru lá sok, bû nök, pi ti-
á ner szá mí tá sok, a be ijedt ség tõl za va ros sá vált túl élé si 
tak ti kák kény sze re dett so ra, amit a negy ve nes, öt ve nes, 
hat va nas évek po li ti kai játsz mái erõ sza kol tak ezek re a biz-
ton sá guk ból ki bil len tett kis em be rek re, õrü let be és ko rai 
ha lál ba ker get ve a leg gyen géb be ket.

Tán cos szív bõl saj nál ta e rom lott lel ke ket. 
Ági ban azon ban nem ta lált part ner re e te kin tet ben, õ 

ke rül te és le néz te eze ket a hor padt, fény lõ ar co kat, leg fõ-
képp a fér fi a kat. Épí tész hall ga tó volt, na gyon tud ta, hogy 
mit akar. Tán cos nem tud ta, ak kor sem tud ta. Azt azon ban 
igen, mert lát ta, ta pasz tal ta, hogy aki nem hagy ta ott a 
fo gát a negy ve nes évek front ja in, az si mán raj ta veszt he-
tett az öt ve nes évek vál to zó an dü hödt mód sze rei kö vet kez-
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té ben, s ha to vább bír ta va la hogy még is, a hat va nas évek 
föld moz gá sa meg nyit hat ta tal pa alatt a sír ver met. Nagy 
sze ren csés nek mond ha tó, aki mind ezt áll va, emelt fõ vel 
át vé szel te.

 
Emelt fõ vel? Mar ha ság! – gon dol ja Tán cos. 
Las san osz la doz ni lát szik a len ti tár sa ság, a sors társ 

szét tárt kar ral te rel ge ti õket az asz fal tút fe lé, az az ko csi juk 
fe lé, az az ott ho nuk fe lé, ho vá sors társ csak vá gyik, vá gyó-
dik, de csak so ká ra jut õ is oda. Vis  sza. Így in te get het a 
to va su ha nók nak, ka pasz kod hat fel a har ma dik ra. Vagy 
meg resz kí roz za, hogy fel ho zat ja ma gát a lif tes sel, de nem 
fi zet ne ki. El vég re õ egy be teg, mit fi zes sen? Jól le het van 
itt egy nõ, be teg, és min den al ka lom mal le nyom a lif tes-
nek egy öt ve nest. Már hí re van, mi lyen bo lond, meg az tán 
el ront ja a töb bi ek hely ze tét ez zel a rá szok ta tás sal. Tán cos 
lát ja fe lül rõl, ka pasz ko dik már fel fe lé a sors társ, de gesz re 
töm ve rán tott csir ké vel és do hány füst tel. Na, szép!

Jobb ról csu kott te her au tó ka nya ro dik a be já rat hoz. 
– Ta lán kezd be hur col kod ni az új bü fés – fo hász ko dik 

Ba logh úr, ki idõ köz ben Tán cos kö ze lé be som for dált. 
Bá nyász volt, míg egész sé ges volt. Az tán az ez red for-
du lón be zárt a bá nya, egész sé ge ös  sze om lott, fe le sé ge 
meg halt. Kép te len ség, gon dol ta meg an  nyi szor Tán cos, és 
szin te rá se mer néz ni Ba logh ra. Pe dig öt év vel fi a ta labb 
ná lam, gon dol ja Tán cos, csak a lá nyai tart ják ben ne a lel-
ket. Csú nya lá nyok, ko ra vé nek és el ha nya golt kül se jû ek, 
alig ha van nak férj nél. De az ap ju kat sze re tik, gon dol ja 
Tán cos.

– Mondd – itt min den ki te ge zõ dik –, már akar tam kér-
dez ni, ne ha ra gudj, de hogy le het ilyen hü lye ne ve va la ki-
nek? Moyzes? Ta lán Mó zes, az se jobb per sze, zsi dó név. 
Te zsi dó vagy? 

– De hogy va gyok, mond ja Tán cos. Ka to li kus va gyok, 
és ere de ti leg Lász ló, a Moyzes a bér ma-ke reszt ne vem, 
ma gam vá lasz tot tam, mert tet szett ne kem, mond ja Tán-
cos. Az tán ez lett a mû vész ne vem. Már tud ta is Tán cos, 
ezt nem kel lett vol na mon da nia. 

– Mi a fe ne, te mû vész vagy?
– Af fé le – mond ja Tán cos, nem egé szen, de af fé le. 

In nen rö gös lesz a to váb bi út, gon dol ja Tán cos. Ba logh 
nem is kér de zõs kö dik to vább, elég ne ki, amit hal lott. Elõ-
re-hát ra bil leg a sar kán.

– Azt mond ja a mos ta ni por tás, hogy egy elõ re nincs új 
bü fés, sen ki vel se kö töt tek szer zõ dést – mond ja Tán cos.

Áh! Ba logh úr dur cá san na gyot le gyint és to vább sé tál. 
Ma, úgy lát szik, nem jön nek lá to gat ni, ilyen kor nyug ta-
lan, nem ta lál ja a he lyét, fel kel, le fek szik, fel kel, éj jel 
vil lanyt gyújt, de nem ol vas, egy-két perc múl va le olt ja, 
már új ra el alud nék, er re megint fel kat tint ja, vac ko ló dik, 
kö hög, fel kel, a mos dó hoz bo tor kál, né zi ma gát a tü kör-
ben, gon dol ja Tán cos.

– Mi ba jod megint? Mit kín lódsz egész nap?
– Nem tu dom, mi van Már ti kám mal, Ka ti kám mal, fel 

se hív tak egész nap, azt se tu dom, mi van ve lük? 
– Te mi ért nem hí vod õket?
– Nincs egy fil lér se a kár tyá mon.
– Ak kor hívd õket a be do bós ról.
– Nincs ap róm. 
– Tes sék itt van egy szá zas.
– Kösz, de el fe lej tet tem a szá mot, rö hej, de el fe lej tet-

tem. Mit csi nál jak?
– Szen vedj ku tya!

– Jó. Rend ben. Micsinájjak?
Tán cos se tud ja mit, de így van ez, an  nyi biz tos, így 

van ez. Itt is így van ez. Va la ki nél fel har san a rá dió. Ez 
hü lye, mond ja Ba logh.

Va jon, gon dol ja Tán cos, mi kö ze le het a kecs ké nek a 
kecs ke rá gó hoz, és a kecs ke fe jõ höz? 

Va la mi me sé ben ol vas ta elõ ször Tán cos a lap pan tyú 
szót, még hoz zá így: tit kos lap pan tyú. Amit el moz dít va 
köz le ked het tek a hõ sök az ugyan csak tit kos, föld  alat ti 
fo lyo só kon. Azt gon dol ta te hát Tán cos jó so ká ig, hogy a 
lap pan tyú, az egy aj tó-, fe dél- vagy kõ lap fé le, de té ve dett, 
mert a lap pan tyú: ma dár. Más né ven kecs ke fe jõ. Az az, 
Caprimulgus europaeus. Hát ezt meg ol dot tuk an nak ide-
jén, gon dol ta elé ge det ten Tán cos. 

Nem volt tél az idén, er go, alig akar ki ta va szod ni. 
A nõ be te gek egész nap a fo lyos ón gras  szál nak, fel-alá, 

egye dül vagy pár ban, su tyo rog nak, ahogy szok tak, és 
egyik ká vét is  szák a má sik után. A für dõ he lyi sé get fel vált-
va hasz nál hat ják, a nap ja va rész ében még is a nõk áz tat ják 
ma gu kat. Kacsálkodnak. Hoz zá szin te nagy üze mi mó don 
ter me lik a sze me tet, de gesz re tö mik a nylon zsá ko kat. 
A ros  szabb be te gek még is a fér fi ak. Fe gyel me zet le nek 
és hisz té ri á sak, tö ké le te sen ko moly ta lan tár sa ság. Csak 
ak kor süp ped nek ide ig-órá ig ma guk ba, ha meg ér ke zik a 
csa lád juk lá to ga tó ba.

Olyan mon da tok ezek, gon dol ja Tán cos, amik bõl az 
érin tett sze mé lyek re konst ru ál ha tat la nok. A hely szín se 
meg ha tá roz ha tó és más se na gyon. Sok bi zony ta lan ság, 
amit most már ma gam mal kell ci pel ni, gon dol ja Tán cos. 

Jól em lék szik rá, ami kor te le fon csör gést leg fel jebb a 
mun ka he lyén hal lott, és ha õ akart hív ni va la kit – rit kán 
for dult elõ – a tra fik ban ve he tett hoz zá tan tuszt. Ami már 
rég nem lé te zik, leg fel jebb az em lé ke zet ben, mint ahogy 
jó sze ré vel már tra fik sincs. Leg alább is, amit tra fik nak 
ne vez tek, az már nincs. De te le fon csör gés vi szont bõ ven 
van he lyet te, gon dol ja Tán cos. 

Még itt, a sza na tó ri u mi szo bák ban is, éj jel-nap pal. 
Vi szont se té vé, se rá dió. Leg fel jebb, ha épp hoz 

ma gá val va la ki, de es te nyolc tól az se szól hat fenn han-
gon. Eb ben azért van va la mi meg nyug ta tó. És van ben ne 
va la mi õr jí tõ, ha már job ban van va la ki. At tól kezd ve. A 
majd nem csend: õr jí tõ.

Sors társ fel ér, li heg, mint sprin ter, és ros  szul néz ki. 
Egy csö vecs ke még ki kan di kál a pi zsa ma ka bát alól. 
Ri adt pil lan tá sa Tán cos ra ve tül, na, mit szólsz hoz zám? 
Ilyes fé le a pil lan tá sa. Hi á ba, Tán cos egy ked vû en csü csö-
rít, s el for dul. Mert eszé be ju tott megint a fe ke te kan dúr, 
ahogy rág ja a rep kényt, mint a kecs ke (és nem rep kény a 
kecs két), pe dig nem biz tos, hogy jót tesz ne ki. Õ tud ja, 
per sze. Biz tos tud ja. 

Nem tu dunk sem mit, gon dol ja Tán cos, ahogy a ré gi 
cseh szlo vák film cí me is hang zott: Sen ki nem tud sem mit. 
De nem csak azt nem tud juk, hogy élõt vagy hul lát rejt 
a bõ gõ tok, amit vé gig kell ci pel ni a vá ro son, a leg fõbb 
rej tély in kább az, mi zaj lik ben nünk egy ál ta lán, és az tán 
leg fõb ben: az évek so rán. Ho vá rúg nak ki a dol gok, az 
ügyek, vi selt dol ga ink, mi re megy ki a játsz ma? 

Ki hûl, ham vad a kebel…
De túl idõn és éle ten:
Örök virúlatban va gyon
A köl té szet és sze re lem!
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Alig ha mond hat nám ilyen egy sze rû en, szé pen és ne me-
sen, gon dol ja Tán cos a rõt ham vú pil lan gó csa pon gá sát 
fi gyel ve. Fél szem mel azon ban azt, hogy sors társ vas mar-
ka két ség beesett szo rí tás sal rong  gyá gyûr te a Nem ze ti 
Sport egy friss pél dá nyát. Így már nem ké rek be lõ le, gon-
dol ja Tán cos. Amúgy sem pezs dül a vé re ide benn a saj tó-
be li hí rek tõl, itt még in kább ki üt kö zik a be tû gyár tók bár-
gyú sá ga, a szaj kó zott „prob lé mák” ér dek te len sé ge, ke re-
sett sé ge. Mint ha lé nyeg be vá gó kér dé sek kel so ha, csak-
is ál prob lé mák kal len ne ki fi ze tõ dõ fog lal koz ni. Az sem 
két sé ges, gon dol ja Tán cos, a kór há zi mi li õ ben me rõ csa-
csi ság nak hat min den, ami be tû, az írott száz szo ro sát éri 
egyet len szó, egyet len érin tés, egy gesz tus ka rát tal mé ren-
dõ lesz, épp úgy, mint a fo goly tá bor ban. 

– Drá ga di rek tor úr – mond ta Tán cos nak haj dan a jó 
ba rát, vég ze tes kór ház ba ke rü lé sé nek még biz ta tó, kez de ti 
sza ka szán –, majd nem meg dög löt tem! Még most is odá ig 
va gyok, és ha a vi lág leg csi no sabb nõ vér ké je hoz za is az 

ágy tá lat, én bi zony mez te le nül rá ku po ro dok, és a sze me 
lát tá ra be le sza rok!

Is te nem, Is te nem, gon dol ja Tán cos, és sa ját gon do la tán 
kis hí ján el sír ja ma gát. De gyor san vé ge az egész nek! Sen-
ki se szól elõ re, egy szer csak vé ge, ripsz-ropsz vé ge van, 
gon dol ja Tán cos. Per sze, Ági ra is gon dol va, és má sok ra. 
Van ki re. 

Mi kor a ba bo nák kal, bal jós je lek kel fog lal ko zott Tán-
cos, va la mi képp rá ér zett egy más fé le ru gó ra mû kö dõ, 
õsibb szer ke zet re, amely azon ban ugyan olyan biz ton ság-
gal, ugyan an  nyi hi bá val, té ve dés sel vé gez te mun ká ját, 
mint a mai, de az el sõ sor ban az as  szo nyok ke zén mû kö-
dött jól. Is te nek és dé mo nok párt fo gá sa, kí sér te tek köz ben-
já rá sa mel lett, amíg a fel vi lá go so dás ön hitt sé ge el nem 
vet te az ak ko ri em be rek eszét. 

Ma is job ban hi he tünk a köz mon dás ok nak, a Bib-

li á ról nem is be szél ve, mint az új sá gok nak, gon dol ja 
Tán cos.

Szív kül di, szív nek, szí ve sen – egy azo nos cí mû mû sor, 
nem rég még tö me ge ket moz ga tott. Ma kit moz gat na meg? 
Kit ér de kel, mi la ko zik má sok szí vé ben, vagy la koz hat-e 
ott va la mi egyál ta lá ban? Sursum corda, bár ma is gyak ran 
el hang zik, igaz, több nyi re csu pán a ma gyar meg fe le lõ je, 
de már nem ren dít meg, lel ki cse lek vés re nem kész tet. A 
sza na tó ri um ban mél tán kér de zem, gon dol ja Tán cos, hogy 
mi a szív, és mi a lé lek? Mert hogy mi a tü dõ, azt ha mar 
meg ta nul ja itt az em ber.

Már amíg van be lõ le leg alább egy da rab ka, ami vel el 
le het még él ni egy da ra big. Sze gény jó Ná das, gon dol ja 
Tán cos, fél tü dõ vel és fél gyo mor ral még men  nyit vi téz-
ke dett! Men  nyi, de men  nyi Cleopatrát, Si mon Artz-ot és 
LM-et, Pall Mall-t, Benson&Hedges-t szívott-pöfékelt-
füstölt még el, hány és hány li ter fe ke te ká vé kí sé re té ben! 
És per sze nem a tü de je, nem is a gyom ra vit te el sze gényt, 

meg le he tõ sen szép élet kort meg ér ten, ha nem a szí ve. Ez a 
va cak szív, gon dol ja Tán cos, ez a nél kü löz he tet len! 

Sors társ el tû nik a W.C.-aj tó mö gött, be te szi ma ga után.
A nõ vér kék csö röm pö lõ zsúr ko csik kal in dul nak a szél-

ró zsa min den irá nyá ba, a te her lift aj ta ja csa pó dik, ki tol-
ják raj ta az el sõ ebédre ke sze ket. Tán cos szí ve sen alud na 
egyet az el sõ dél utá ni lá to ga tó ér kez te elõtt, fel té ve, ha 
két szo ba tár sá nak éj jel–nap pal a kór te rem ben tar tóz ko dó 
hoz zá tar to zói alud ni hagy nák. Ré szint olya nok ezek a hoz-
zá tar to zók, mint dol má nyos var jak a bi tó ke reszt fá ján és a 
kör nye zõ ága kon, ré szint, mint a si ra tóas  szo nyok (bi zarr 
mó don, egy, még ele ven test kö rül), más részt, meg mint 
egy jól mû kö dõ, fesz ti válszer ve zõ és le bo nyo lí tó tár sa ság, 
amely sem mit se bíz a vak vé let len re. Ne héz a bûv kör ü-
kön kí vül bár mit ten ni, ki vált álom ra szen de rül ni. Fáj dal-
mas ez az élet, gon dol ja Tán cos, mert kép te len va gyok 
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meg vet ni bár kit eb ben a kör nye zet ben, még ha száz szo ro-
san rá szol gált is a meg ve tés re. Egy re ér zel gõ sebb lesz az 
em ber, te szi hoz zá Tán cos. 

A ko runk elõ re ha lad ta fe let ti ag go da lom jócs kán ki töl-
ti lel künk edé nyét. Mond hat nak bár mit, öt ven fö lött az 
em ber va la hogy, olyan izé, tû nõ dõ lesz. Be ug rik még, 
hogy ne ugor na be ka ci fán tos, szá má ra nyil ván va ló elõny-
te len já té kok ba, bán ja is, meg nem is, már ha si ke rül 
ki sza ba dul nia egy-egy ilyen, ma ga ve tet te csap dá ból. De 
in kább szé gyel li ma gát mi at ta. Nem aka ró dzik ki ne vet ni a 
pó rul jár ta kat, és bár mi lyen szár nyas szók kal kár hoz tat ja 
is Nietz sche a rész vét leg ki sebb je lét, mint a ke resz tény-
ség de ka den ci á já nak vi lá gos bi zo nyí té kát, haj la mos lesz 
az em ber rész vé tet érez ni, még ha ke mény és hi deg is 
a szí ve, mint a jég. És ép pen azért, amit Kor mos Pis ta, 
egyik ked venc vic cé nek sok szo ri el me sé lé sé vel su gallt. 
Már mint, ami kor kér di a ma lac ka: Mi ért sírsz, ma ma? 
Brühühü, azért sí rok kis lá nyom, mert én már tu dom, 
mi bõl lesz a kol bász! Szó val így, gon dol ja Tán cos. A 
vá gó híd ra ve ze tõ rö vid út el éré sé nek és a rá lé pés kény-
sze ré nek, a vég be kö vet kez té nek biz tos tu da ta részt  ve võ 
fi gu rát csi nál be lõ lünk, leg fel jebb pa lás tol ni tud juk, ide ig-
órá ig, om ló kön  nye in ket, órá ig a kön  nye ket, amit má sok 
sor sá nak fi gye lé se köz ben, va ló já ban per sze ön saj ná lat ból 
on tunk. Mert nem az kény sze rít térd re, hogy õ is osz to zik 
ke se rû sor som ban, ha nem, hogy ne kem kell – tel jes bi zo-
nyos ság gal – osz toz nom az õt ért nyo mo rú ság ban. 

Amúgy pe dig, a nagy F. N. sem volt ké pes, köz is-
mer ten, a rész vét len ség lel ki or mán mind vé gig ki tar ta-
ni, leg fel jebb õt az ál la ti szen ve dés ren dí tet te meg, és 
nem egy má sik em be ré. Ez utób bi Eu ró pá ban még is 
meg szo kot tabb. 

A ko rai Pi cas so-ké pe ken lát ha tunk – nagy já ban 
Lautrec rajz stí lu sát imi tá ló tech ni ká val ké szült va la-
men  nyi – olyan ki má zolt és el tor zult ar co kat, ja va részt 
per sze nõ ket, ki mást, Picassóról van szó, kik nek pusz ta 
meg pil lan tá sa fel ér egy szi fi liszfer tõ zés sel. A szen ve dés 
ál lan dó sá ga itt oly põ rén nyil ván va ló, hogy kók ler nek, 
ol csó ha tás va dász nak kell tar ta nunk azt, aki így ve tet te 
vá szon ra ezt a pok lot, amely nek em lé ké tõl még is ne héz 
sza ba dul ni, gon dol ja Tán cos. 

A Dé ry né ben lát ha tó ar cok – aho vá Tán cos si et ve visz-
 sza tért, mi u tán hos  szú csó ko ló zás és köl csö nös tapi után, 
a ház ka pu ban el vált Ági tól – csep pet se ha son lí tot tak sem 
Lautrec, sem pe dig Pi cas so Lautrec után za tú kur vá i ra és 
stri ci je i re. Tel je sen hat va nas évek be li pes ti, az az ve gye-
sen bu dai és pes ti ar cok vol tak, olyan fá sult, má ni á kus és 
jel le gü ket el vesz tett áb rá za tok, ame lyek Pi cas so if jú ko rá-
ban még is me ret len tá vol ság ban rej te kez tek. 

Ilyen kor már zon go ra han gok száll tak, az ér zel mes, 
öreg rué fi nom, hos  szú  kör mû uj jai ru ti no san fu tot tak a 
bil len tyû kön, az ezüst Kos suth szür ke füst je go moly gott 
a mû se lyem lám pa er nyõ és a po hár ko nyak kö rül a pi a ní-
nó te tõn. A vén bu dai hárs fák bé ké sen sut tog nak – da lol ta 
Rudikám resz ke te gen, Ajtay An dor ba ri ton ját utá no zan-
dó, köz ben foly vást cse pe gõ or rát is tö röl get te. A szám 
után szü ne tet ren delt és újabb kom mersz ko nya kot. 

– Azért még va gyok olyan, mint Brubeck, igaz, Jo li-
ka? 

– Jobb vagy, arany pö csû Rudikám, jobb vagy!
Tán cos em lé ke ze té ben anyag ta lan nak tet szõ, füst szí nû 

pép bõl buk kan nak fel, szó ród nak szét a kü lön fé le vib rá-
ló és re zig nált, sár ga- és zöld ar cú nõk, kö zép ko rú ak s 

vé nek, ez idõ ben fi a tal már nem igen akadt köz tük, hogy 
az tán vis  sza hull ja nak, vis  sza süp ped je nek a meg vál toz tat-
ha tat lan ba, az az a múlt me szes göd ré be. A va ló ság ban 
1956 no vem be ré ben lá tott így em ber ar cot de ren ge ni egy 
mész tó csá ban, a Vö rös Me te or-pá lyá nál, aho vá sé tál ni 
vit te ki Tán cost az ap ja. Szét lõtt há zak tör me lé ke i ben 
gá zol va, óva to san ha lad tak, ma guk mö gött hagy va a tér 
fö lé ma ga so dó 32-es ba ka szu ro nyos és ké zi grá ná tot ha jí-
tó érc alak ját. 

Apa vé gig egy gyors rum ról be szélt, gon dol ja Tán cos, 
de zár va volt a Szek szár di-pin ce, ha lott he vert a jár dán. 
Így, lé lek erõ sí tõ hí ján, be szél get ni se aka ró zott, né mán 
kul log tak egy más ol da lán a ki pa kolt Cor vin áru há zig. A 
Nem ze ti és a Cor vin köz ti té ren Kos suth-cí mert, rumaro-
mát, tûz kö vet, Fra di-jel vényt, ru ha fo gast, félpen gõs és 
pen gõs re gé nye ket árul tak az élel me sek és el hi va tot tak. 
Ér de kes, gon dol ja Tán cos, a leg vál sá go sabb idõ szak ok-
nak is van nak szen zá ci ós, új sze rû cik kek re üz let kö té sei, 
még pe dig re mek és le gá lis ha szon nal, va lós ke res let re 
ala po zot tan. Ahogy meg van mind járt az új slá ger is, 
mint ak kor, 56. no vem ber vé gén–de cem ber ele jén volt, 
az Ahogy lesz, úgy lesz. Ere de ti leg a ho lly woo di film slá-
gert Doris Day éne kel te, akit Tán cos ké sõbb is na gyon 
bírt, kü lö nö sen Clark Gable-val, a Ta nár nõ ked ven cé ben. 
Fi ús, még is hang sú lyo zot tan nõ i es haj vi se let ét a pes ti 
as  szo nyok nyom ban utá noz ták, ki tud ja, mi lyen csa tor ná-
kon ju tott el hoz zá juk a min ta. Bú san, ér zel me sen szólt 
az Ahogy lesz, úgy lesz, ere de ti leg anya ének li ka masz 
lá nyá nak, és ez a tar tal ma sem ve szett el, csak ki e gé szült 
a le vert for ra da lom utá ni bi zony ta lan élet ér zés sel. Itt hon 
és a tá vo li me ne kült tá bo rok ban ez rek hall gat ták kön  nyes 
szem mel a dalt, és va ló ban nem sej tet ték a jö võt. 

Jobb is, hogy nem is mer jük, gon dol ja Tán cos, itt a Sza-
na tó ri um ban, a tört és nyi tott ab lak elõtt áll va, a nap fény-
ben für dõ örök zöld cser jé ket, li ge te sen te le pí tett, és má ra 
a sok szen ve dés utá ni, gyön gült egész sé gû tu ja, fe nyõ fé le 
és pla tán nal ve gyes akác fák so kat pró bált ága it szem lél-
ve, csúf bar na seb he lye i ken gyor san fut tat va te kin te tét, 
hogy pil lan tá sa vé gül meg ka pasz kod jon a vi rá gos park 
kí sér le ti ágyá sá nak pe re mén. Ame lyet ép pen meg ke rül a 
nagy fe jû fe ke te kan dúr (vagy Misike, ahogy Ági be céz te 
a sa ját ját), az it te ni fa u na meg ha tá ro zó ele men tu ma. Aki 
na gyon so kat lát és tud az it te ni dol gok ról, de meg tart ja 
ma gá nak. De jobb is, ha meg tart ja, hi szen mi oly kez det-
le ge sek, ké szü let le nek, sé rü lé ke nyek va gyunk, hogy jobb 
nem boly gat ni he ve nyé szett had ál lá sa in kat, amely eknek 
sán cai mö gött, még úgy ahogy, biz ton ság ban érez het jük 
ma gun kat. Nem boly gat ni bi zony ta lan for rás vi dék rõl szár-
ma zó tu dá sok kal, ké te lyek be és két ség beesés be ker get ve 
ben nün ket, oly erõs kész te tés sel, hogy ké pe sek ké vál ha-
tunk ma gunk el len for dí ta ni a kés élét. 

Mind ezt azért gon dol ta vé gig Tán cos, mert egy csepp 
éh sé get sem ér zett, vi szont tû nõ dõ ked vé ben volt már 
egész dél elõtt, lá tott is ezt-azt, ép pen ele get, úgy gon dol ta 
te hát, ide je, hogy ma gá val fog lal koz zon vég re, ki zá ró lag 
ma gá val. És eh hez, át me ne ti leg el kel lett hagy nia az épü-
le tet, ahol meg ve tett ágya vár ja, ahol há rom nap elõtt 
fel vág ták a tes tét, az tán új ra ös  sze varr ták, hasz nál ha tó vá 
tet ték. Most ki kell lép nem eb bõl az épü let bõl, gon dol ja 
Tán cos. Így hát el ha ladt a ter me lõi mé zet, er dei gom bát, 
bá lás hasz nált  ru hát és sa ját ké szí té sû gyü mölcs ször pö ket 
egy sze rû esz kö zök kel – úgy mint gép pa pír, filc toll – rek-
lá mo zó fel irat ok elõtt a ka pu bé lés ben, szó ra ko zott pil lan-
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tást ve tett a mo ni tort bá mu ló s ezért ké kes ref le xek kel cir-
mozott ar cú, va ló szí nût len test mé re tû por tás fül ké je elõtt, 
amely a meg kö ze lít he tet len ség bal jós le he le tét árasz tot ta 
ma gá ból. Ki lé pett a park fái kö zé, sze mé be vá gott az erõs, 
dé li nap fény, káp ráz ta tó an és ki jó za ní tó an. Kön  nyet csalt 
elõ Tán cos sze mé bõl, egy öre ge dõ fér fi hi deg kön  nyét, és 
Tán cos hagy ta, hogy a csepp le gör dül jön az ar cán úgy, 
mint ha egy le ány mu ta tó uj ja si mí ta ná vé gig.

2. (füst)

Rég volt az már, ami kor Tán cos nak he ten te kel lett utaz-
ni egy-két nap idõ tar tam ra, egye dül vagy má sod ma gá val 
az or szág kü lön fé le pont ja i ra, mert a mun ká ja így kí ván ta. 
Egy kul tu rá lis nagy vál la lat szá má ra ké szí tet tek he lyi fo tó-
kat, ame lyek nek ren del te té se lát szó lag egy ér tel mû volt, 
va ló já ban per sze, egy ál ta lán nem. Ám Tán cost és mun ka-
tár sa it, több nyi re ba rá tai vol tak a kol lé gák, mind ez ke vés-
sé iz gat ta. Kel le mes kö rül mé nyek kö zött, szál lo dá ban lak-
va, sze rény, de még is pon to san be fo lyó na pi dí jat húz va, 
bi zo nyos költ sé gek el szá mol ha tó sá ga mel lett ko mó to san 
vé gez ték mun ká ju kat, jó za nul meg szab va mun ka és él ve-
zet ará nyát. Ugyan ak kor, ha a jó zan ság az al ko hol tól va ló 
tar tóz ko dást je len ti, ak kor ki je lent he tõ, Tán cos ra nem fel-
tét le nül a jó zan ság jel lem zõ, s ré gen se volt más ként. 

A hat va nas évek leg vé ge és a ja va het ve nes évek volt 
ez az ál dott idõ szak, leg alább is Tán cos a ké sõb bi ek ben 
ilyen for mán em lé ke zett rá, így be szélt éle té nek e vál to za-
tos, ka lan dos, sok szor ka cag ta tó fe je ze té rõl, ki fogy ha tat-
lan nak tet szõ epi zód ja i ról. 

Mos ta ná ban a so kat uta zó em be rek esz kö ze több nyi re 
egy au tó ma gá nyos lég te re, amely nek du ru zso ló csend-
jét a ke res ke del mi rá di ók ökör sé gei, vagy a tû rés ha tá rig 
fo ko zott gép ze ne sokk sze rû en nyomja el, te hát ez zel a 
tá vol ság le gyõ zé sé nek sa va-bor sa mind örök re el ve szik 
szá muk ra. Mert íz és má mor nem a ké nye lem bõl fa kad, 
mint ez sejt he tõ, ha nem ép pen a bi zony ta lan ság ból és a 
vis  sza-vis  sza té rõ, za va ró kö rül mé nyek bõl. A va la ha min-
ta sze rû en mû kö dõ MÁV sok kal cse ké lyebb iz gal mat és 
él ve ze tet kí nál ha tott fel, mint fo ko za to san le zül lõ mû kö-
dé si sza ka sza, ahogy a tisz ta ság he lyét a tar tós kosz, a 
me net ren di pon tos sá got az aleotórikus in du lás–ér ke zés, 
a gon do san kar ban tar tott pá lya mû vet om ló-bom ló, mál lé-
kony bi zony ta lan ság, a ré sze ges, de ki szá mít ha tó bak tert 
tech ni kai fo gas kér dé se ket pro du ká ló fény so rom pók rend-
sze re vál tot ta fel. A ré gi MÁV-osok épp úgy, mint a ré gi 
BeSZKáRT-osok mér ge lõd ve, de tu laj don kép pen azért 
tá tott száj jal fi gyel ték, hogy mi tör té nik az õ hi bát lan nak 
tu dott cé gük nél. Ho gyan lett le het sé ges, hogy las san ként 
min den a fe je te te jé re állt?

– Mind ez a kom mu nis ták nak kö szön he tõ – mond ta 
ma gá ban a pá lya õr, fel fe lé bak tat va a töl tés men tén –, õk 
tet tek tönk re min ket, de kü lön ben min dent, ami hez csak 
hoz zá nyúl tak. 

– Tu dod, mit csi nál tak a kom mu nis ták? – kér dez te 
bõ szen Tán cos egyik nagy any ja haj da nán. – Ha az ut ca 
bal ol da lán volt a pos ta lá da, át tet ték a jobb ol dal ra. De 
aki nem ta lál ta a ré gi he lyén, el ment, a jobb ol da lon alig 
volt for ga lom, így csak egy-két em ber do bott be le ve let. 
Ez így nem gaz da sá gos, ra ci zunk, mond ták a kom mu-
nis ták, le sze rel tet ték a pos ta lá dát. Min den ki me he tett a 
levelé vel… Egy szer oda köl tö zött az ut cá ba egy fõ kom-

mu nis ta, mind járt in téz ke dett, te le fo nált, or dí to zott, mi 
az, hogy az egész kör nyé ken nincs egy pos ta lá da? Er re, 
fel sze rel tek egyet a bal  ol dal ra, a ré gi he lyé re. Na, ezt csi-
nál ták a kom mu nis ták! – és a na gyi di a dal ma san né zett 
kö rül, em lé ke zett Tán cos.

Azok a szál lo dák, ahol rend re meg száll tak, va gyis 
in kább meg száll ni vol tak kény te le nek, csak nagy  rit kán 
je les ked tek ma ga sabb mi nõ sé gi adott sá gok kal, tá vol ról 
sem biz to sí tot tak fé nyes kö rül mé nye ket. Pe dig ja va 
ré szük lu xus szál ló nak épült a ma ga ide jé ben, nyo mok ban 
ez még itt-ott fel lel he tõ ma radt, de az idõ és a mos to ha 
bá nás mód el kop tat ta és ki fa kí tot ta, el ho má lyo sí tot ta a 
ré gi csil lo gást. Az idõ vel túl mé re te zett nek ha tó, dön tõ en 
por fo gó kár pi tok tól ros ka do zó egy ko ri szá lák ban, ét ter-
mek ben bá gyad tan nyi kor gó ci gány ban dák, ja va részt a 
szü ne tek ked vé ért bazseváltak öt-tíz per cet, de pró bál ták 
a ré gi grá ci á val, meg nye rõ len dü let tel. Csak nagy  rit kán 
si ke rült.

– Á, nem így volt ez, ké rem – mond ta a szom bat he lyi 
bõ gõs Tán cos nak –, tet szik ta lán em lé kez ni, mi lyen jól 
ment ez a hely, kü lön ben nem jöt tünk vol na ide. Me het-
tünk vol na, ké rem, Gdansk ba egy osz tá lyon fe lü li hely re, 
az tán he lyet te, ide evett a fe ne. Ez a gó ré itt egy ku tya ütõ 
ké rem, igaz Sa nyi? Nem mon dom, ren des azért, de egy 
ku tya ütõ. An  nyi ra nem megy ez a hely, hogy már nem 
me rek ha za men ni, mert az as  szony és a gye re kek le köp-
dös nek. A ros seb egye meg az ilyen he lyet, most is néz ze, 
ma guk ban van nak. Játs  szunk azért va la mit? 

Hi á ba til ta ko zott Tán cos, hal kan be le kezd tek, az tán 
igen csak be le me le ged tek. An nak ide jén Tán cos ha tá ro-
zot tan ide gen ke dett a nó tá zás tól, ci gá nyo zás tól, dajdajtól, 
min den tõl, ami ben mû kön  nye ket és gic  cset szi ma tolt, 
az úgy ne ve zett nép dal éne ke sek tõl – le gyen fér fi vagy 
nõ, ci gány vagy nem ci gány – egye ne sen frászt ka pott. 
So sem lá tott sen kit olyan for mán mu lat ni, hogy tet szett 
vol na ne ki, ki vé ve – egyet len ként – Já vor Pált egy ré gi 
film ben. 

De Tán cos nem akart, va ló já ban nem is tu dott mu lat ni, 
nem is mer te iga zán a nó tá kat, ének hang ja meg so se volt. 

– Elég öre gem, kö szön jük, men je tek csak , men je tek, 
be szél get ni aka runk, nincs mi ért mu lat ni. Még nem is 
igen it tunk ma. Úgy hogy, men je tek Is ten hí ré vel!

A be szél ge tés bõl sem mi se lett, mert kis vár tat va hoz ták 
a va cso rá ju kat, a la car te ren del tek hagy más ros té lyost, 
mert ez volt ná luk ak ko ri ban a sztár, és itt jól csi nál ták, 
re me kül, két fé le mus tár is ke rült hoz zá, a ki sü tött hagy ma-
ka ri kák il la ta meg ta lál ta szí vük höz az utat. Tán cos pá lin-
kát és bort ren delt hoz zá, meg egy üveg Parádit, mert 
Krúdy nál így ol vas ta. Kü lön ben már sok szor ki pró bál ta 
a re cep tet és be vált. Nem csak ezt, be tar tot ta azt is, hogy 
evés köz ben rá le het gyúj ta ni, mint az ame ri ka i ak szok-
ták, csak ar ra már nem em lé ke zett, hogy ki nél ol vas ta. 
Jól esett e csa csi sá go kat ûz nie, mert egy re gaz da gabb nak 
érez te tõ lük az éle tét, és ta lán mert – jól le het ez csak jó val 
ké sõbb tu da to so dott – anya gi gaz da go dás ra sem mi fé le 
ki lá tá sa nem volt, iga zá ból nem is lett so ha. 

Ezért az élet lu xu sa Tán cos szá má ra a szel le mi és ér zé-
ki örö mök kö re ma radt, mond hat nánk mind az, ami nem 
ke rül pénz be. Mond hat nánk, de nem len ne igaz. Mert 
Tán cos is úgy tar tot ta, él ve ze tei mér he tet le nül sok ba 
ke rül nek, mi több, kör nye ze te osz tot ta eb bé li vé le mé nyét. 
És míg má sok az idõ mú lá sá val egye nes arány ban és 
mind el ke se re det tebb harc ban vál to gat ták au tó i kat, fe le-

`
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sé ge i ket, la ká sa i kat, öl tö nye i ket, ci põ i ket, és tá vo libb nál 
tá vo libb úti célt és nya ra ló he lyet vá lasz tot tak ma guk nak, 
Tán cos sem mi ilyet nem tett. Még is õt tar tot ták köl te ke-
zõ nek, sõt pa zar ló nak, nagy her dá ló nak, olyan nak, aki tõl 
me ne kül a pénz, aki nek foly vást visz ket a zse be. Ami jön, 
azt azon nal el szór ja; bol dog ta lan, míg az utol só fil lér jét 
el nem köl töt te, ilyen em ber nek tar tot ták. Ha son szõ rû-
ek kel volt ki bé lel ve haj dan az adó sok bör tö ne, de még 
ott is foly vást köl te kez tek, ki tud ja mi bõl, ott is ráz ták a 
ron gyot. Dickens a Pickwickben mél tón be is mu tat ja a 
faj tá ját. En nek ki fej lett pél dá nya len ne te hát Tán cos, ha 
meg bíz nánk ba rá tai vé le mé nyé ben. De egy ál ta lán nem 
bí zunk meg ben ne. 

Mi ben bí zunk mi egy ál ta lán? Mi ben bíz ha tunk?
Amint le esett az el sõ hó, a vas úti köz le ke dés ben hir te-

len za va rok, za va ro dott sá gok, szo kat lan ese tek történül-
tek. Az az, de hogy szo kat la nok. Hi szen aki el fo gu lat la nul, 
de fi gyel me sen szem lél te az ese mé nye ket, lát hat ta, hogy 
év rõl év re egy azon „vá rat lan sá gok” ütöt ték fel a fe jü ket. 
Úgy mint: vá rat la nul nagy ará nyú hó ol va dás, vá rat lan és 
nagy ará nyú esõ zés, vá rat la nul hos  szan tar tó ká ni ku la, 
vá rat lan ko rán be kö szön tõ éj sza kai fagy, vá rat la nul nagy 
 tö me gû hó le zú du lá sa, az or szá gon vé gig söp rõ, vá rat la-
nul erõs, vi ha ros szél ro ham stb. Ezek a vissza-vis  sza té rõ 
in do kok, ment sé gek min dig ered mé nye sen hû töt ték le a 
nagy ál la mi vál la la tok te he tet len sé ge lát tán fel mo raj ló és 
fel há bo ro dott tö me gek dü hét, ta lán azért, mert vi lá go san 
let tek meg fo gal maz va és csak is az igaz sá got tar tal maz-
ták. A leg fõbb igaz ság pe dig va ló ban az, hogy éle tün ket a 
vá rat la nul be kö vet ke zõ vál to zá sok te re lik új me der be. Az 
pe dig, hogy mi vá rat lan, me rõ ben fi lo zó fi ai, is me ret el mé-
le ti prob lé ma. Vagy: szub jek tív meg íté lés dol ga. Ál ta lá-
ban er re fu tott ki a szé les nem ze ti meg egye zés, va la mint 
köz meg nyug ta tás a la pok ha sáb ja in.

Pe dig más ban is meg egyez het tünk vol na. Pél dá ul 
ab ban, hogy a bölcs em ber ide je ko rán ki fun dál ja, mi 
„vá rat lan” tör tén het ve le, s fel ké szül fo ga dá sá ra. Így 
az tán, ha fel hõ sza ka dás tá mad na, ki tisz tí tott ere szek, víz-
le ve ze tõ ár kok vár ják, sõt üres hor dók, hogy szé pecs kén 
csor dul tig tel je nek. Nagy kincs a tisz ta esõ víz. Per sze 
csak an nak, akit nem lep meg, hogy idõn ként job ban esik, 
mint más kor, ta lán még örül is ne ki. És vál tig nem ér ti, 
hogy má sok mi ért vág nak fan csa li po fát, mi ért te ker ge tik 
a nya ku kat, mi ért haj to gat ják egy más közt, bo rús arc cal, 
hogy: Bi zony vá rat la nul jött ez a nagy zu hé, igaz-e, Jó zsi-
kám? 

Jó zsi kám nak nincs más dol ga, csak hogy he lye sel jen. 
Tán cos ilyen for mán nem bí zott az úgy ne ve zett köz vé le-

ke dés ben, a „min den ki így tud ja” cí mû vé de ke zés igaz sá gá-
ban, ál la mi lag irá nyí tott ma ni pu lá ci ót szi ma tolt a do log ban. 
Ki tud ja, mi ért? Nem osz to zott to váb bá a so kak ál tal mind-
un ta lan han goz ta tott ár tat lan sá gok vé lel mé ben, mert eb ben, 
fur csa mó don, önnön em lé ke ze te meg aka dá lyoz ta. 

Amit az ab lak üve gen túl lát ha tott, nem éb resz tett 
kí ván csi sá got. Le sze gett fe jû em be rek si et tek va la ho vá. 
A nagy, ko pár tér sé get gon do san ter ve zett vá ro si köz épü-
le tek sze gé lyez ték, má ra el szür kült és mál ló va ko lat tal, 
ret ten tõ ál la pot ra ju tott esõ csa tor nák kal. A fal és a jár da 
ta lál ko zá sa men tén so ra ko zó fel ki ál tóje le ket nyil ván a 
kör nyék be li ku tyák hu gyoz ták fel gon do san, ha tá ro zott 
rit mus ban, egyé ni le le mé nyes ség gel. Az egyik be já rat két 
ol da lán a nem zet kö zi mun kás moz ga lom ve res szí nû, és a 
nem ze ti tri ko lor ko pott pél dá nyai füg göt tek, pon to sab ban 

agyon ázott vász nu kat meg-meg csat tan tot ta az Al pok ból 
le vá gó szél. Ve re bek rep pen tek fel a tér ség bok rai kö zül, 
nem igen szór tak elé jük ele sé get újab ban, hogy a rend õr is 
el ker get he ti a szá raz ke nye res zacs kót rej te ge tõ öreg asz-
 szo nyo kat. Ilyen kor, szür kü let tá ján, az elég te len köz vi lá-
gí tás, de fek tes ne on fel irat ok azt jut tat ják eszünk be, hogy 
rég el hagy ták e vá rost tény le ges gaz dái, most csu pán 
gyü le vész hor dák ta nyáz nak fa lai kö zött. Nap sü tés ben 
még meg le het az il lú zió, hogy min den mû kö dik azért, 
úgy-ahogy, de es té re kel ve új ra fel ütik fe jü ket a meg szo-
kott, bal jós gon do la tok.

Pe dig Tán cos és új don sült tár sa, egy ré ve teg te kin te-
tû, pat ta ná sos, kecs ke sza kál las újonc, koc kás csõ nad rág-
ban, min dent meg pró bált, hogy fel old ják a kö zös, es ti 
ma gányt. Be ül tek a fris sen át adott szál ló bár já ba, amely-
nek köz vet len ut cai be já ra tán jöt tük kel és a már em lí tett 
kel le met len szél lel egye tem ben, né mi esõ fosz lány is 
be csa pott. Úgy lát szik, kat tog ta a kecs ke sza kál las, a ter-
ve zõ egy ide á lis, szél- és csa pa dék men tes hely szín re ter-
vez te a bár he lyi sé get, és saj nos, Szom bat hely nem ilyen. 
Sört kér tek és ko nya kot. Zon go ris ta-do bos, két le vi téz lett 
hu szár, Já vor-ba jusz ká val, ka ri kás szem mel a vö rös ge ne-
rál vi lá gí tás ban. Fá rad tan vic ce lõ dõ kon fe ran szié jött 
zsi nó ros mik ro fon nal, hang ja hol el hal, hol fel csat tan, a 
vic ce lõ dõ fel fe lé san dít, va la mi re vagy va la ki re, sen ki se 
tud ja, mi re. Jön egy hely be li as  szony ság se lyem ru há ban, 
resz ke teg fej han gon kezd be le, a song rög tön a pad ló szõ-
nyeg re ha nyat lik, és ott is ma rad. A doboskám még sep rû-
vel is szét bar mol ta ezt a szá mot. Az már mind egy, hogy a 
leg na gyobb erõ fe szí tés árán se jött vol na ki be lõ le sem mi 
jó. Kész rö hej, mond ja Tán cos, azt hit tem, ilyen már nem 
lé te zik. An nak ide jén, ami kor apá mék ki vit tek az Ál lat kert-
be, az ot ta ni kert he lyi ség du ó ja vi lág szám volt ezek hez 
a bar mok hoz ké pest. Ezért fi zet tünk mi egy hú szast? Ez 
vicc, is ten bi zony! Rá gyúj tott egy Camelra.

Na igen! Camel! Ez meg ér de mel egy-két szót! Tán cos 
szá má ra egy ame ri kai se gély cso mag ból ke rült elõ az el sõ, 
sa ját sze mé vel lá tott, kéz zel fog ha tó pél dá nya a kvad rát 
ala kú pak li nak. Már a fi nom ho mok szín, a gra fi ka ele-
gan ci á ja, el sõ ran gú ará nya, ma gá nak a te vé nek ne mes raj-
zo la ta, s a fi no man le vá ló, vé kony, vö rös ce lo fán sze gély 
ma gá val ra gad ta a gyer mek Tán cos kép ze le tét. Tö rök és 
egyip to mi ke ve rék bõl va ló volt ez a ne mes szív ni va ló, 
vi lá go kat nyi tott meg szõ ke do há nyá nak pusz ta lát vá nya, 
ma gát a me sés Ke le tet. Hát még, mi dõn a vé cé be rej tez-
ve, resz ke tõ uj jak kal rá pöf fen tett egy szál ra, s a tisz ta, 
át tet szõ, kí gyóz va fel len dü lõ ké kes füst be me redt, oly 
ámul tan és fel nõt ten, amit egy perc cel ko ráb ban ma ga 
se hitt vol na el, de ami e perc tõl hû sé ge sen el kí sér te már 
õt mú ló éve i ben. Ezer ki lenc száz öt ven hat év vé gét, vagy 
öt ven hét el sõ hó nap ja it ír ták ek kor, fe lejt he tet len na pok 
vol tak, és egy ben az if jú Tán cos el sõ iga zi ta lál ko zá sa az 
elad dig el ér he tet len nek hitt, áb rán do zás ra kész te tõ lu xus 
di vat cik kel, ame lyet, íme, most a kör me kö zött tart hat. 
Camel. Chesterfield. Lucky Strike. Pall Mall. Ezek tar-
tot ták tar tós iz ga lom ban Tán cos és ba rá ta i nak fan tá zi á ját. 
Mert itt csak Sel lõt, Öt éves ter vet, Kos sut h-ot, Mun kást 
és Ni ko tex Mun kást, Spor tot, Da rut, Bu da pes tet le he tett 
kap ni szá lan ként is, cso mag gal is, de, hol le het ne eze ket 
ös  sze ha son lít hat ni a Camellel, kér dez het né az ak ko ri 
Tán cos. És ha nem is mond ta ki, az ele gan ci á ról volt itt 
szó, ami nek száz szor job ban meg fe lelt az ak kor még ki zá-
ró lag me zít lá bas vál to zat ban lé te zõ Camel, mint pél dá ul 
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a két uj jas kesz tyû höz iga zí tott hos  szú sá gú, pa pír hü vely 
szo pó kás, mé reg erõs ma hor ka do hány ból ké szült Sel lõ. 
Is te nem! De még mek ko ra kü lönb ség volt köz tük, el se 
le het mon da ni! Egész élet elv nyi kü lönb ség!

Tán cos szí ve mind egy re hû ma radt a Camelhez, bár 
unos-un ta lan meg csal ta. De már a szom bat he lyi pá lya ud-
va ron érez te, hogy ma egy pak li Camelt kell ven nie, nem 
Cleopatrát vagy Si mon Artzot, amit az Egyip tom mal lét-
re jött szo ros, po li ti kai és fegy ver ba rát ság gyor san mú ló 
hó nap ja i ban sza ba don áru sí tott a Do hány bolt Vál la lat, 
akár csak a Kö zér tek és ét ter mek a Stel la sört. Két ség kí vül 
il lett a nap hoz a Camel, hi szen sem mit se csi nál tak, és az 
es ti ven dég lõ- és bár lá to ga tás ból se ke ve re dett ki sem mi 
jó. Hogy tel jes sé te gye nosz tal gi kus han gu la tát, Tán cos szí-
ve sen végig hall ga tott vol na egy ré gi rock and roll szá mot, 
egy auszt rál együt test se gí tett fel a slá ger lis ta él me zõ nyé-
be, és ez volt a cí me: Humphrey, the camel. Kü lön bö zõ 
csa jok kal jó pár szor rogyasztott er re a szám ra, né ha eszé be 

jut, kik kel, az tán el fe lej ti új ra leg több jét, szé gyen és gya lá-
zat. Humphrey nem vá la szol, dün  nyö gi ilyen kor Tán cos, 
mint ha a front vo nal mö göt ti rá di ós de pó ban ül dö gél ne. 

Ha már itt tar tunk, Bogart is egyik ked ven ce Tán cos-
nak, bár ek ko ri ban csak a Ca sab lan cát lát ta ve le, ame-
lyet a Film mú ze um ban, mint an ti fa sisz ta mû vet gya kor ta 
le ve tí tet tek. Vé gül is ös  sze sen leg ke ve sebb negy ven szer 
lát ta ezt az édes bús sze rel mi tör té ne tet – szom bat he lyi 
tar tóz ko dá sa ide jén a ti ze dik nél tar tott Tán cos –, amely 
vég sõ kig fo ko zott ér zel mes sé gé vel a mo zi re mek mû vei 
kö zé emel te Ker tész Mi hály ren de zé sét. Bogartról úgy 
tar tot ta a fá ma, hogy be széd hang ja még Faulknert is 
le nyû göz te, aki a Mál tai só lyom for ga tó könyv ének el ké-
szí té se kor vál lalt mun kát Ho lly wood ban. Amúgy Bogey 
ke mé nyen ivott és úgy szól ván lánc do há nyos volt – ta lán 
épp Camelt szí vott, szép len ne, gon dol ta Tán cos –, mind-

ad dig, míg az a re mek Bacall csaj ki nem za var ta be lõ le 
az ör dö göt. 

Né mely nõ olyan el hi va tott ör dög ûzõ, hogy on nan is 
ered mén  nyel ki hajt ja, ahol so se volt. Akár a vá ro si la ká-
sok ban, akár fa lu he lyen vagy a ta nyá kon a hos  szú té li 
es té ken úgy lóg nak né mely fér fi ak fej jel le fe lé, mint a 
szá rí ta ni akasz tott do hány. Hogy ki cse peg jen be lõ lük az 
a gu ban cos, pa tás, vö rös po fá jú ör dög, akit mi hasz na 
fe hér né pek pu ha szá ja, cuk ros nyel vecs ké je csúsz ta tott 
be lé jük, ami kor még gya nút lan si he de rek vol tak. 

Oszi, az úti társ, fé lig-med dig ba rát, a kecs ke sza kál las 
okos ko dó, nem fért a bõ ré be. Zse be it nap köz ben te le töm-
te fris sen be szer zett iro dal mi fo lyó irat ok kal. Most hol az 
egyi ket, hol a má si kat kap ta elõ, per sze a bár vi lá gí tás ban 
õ se tu dott ol vas ni, hát a ké pe ket né ze get te, a tor kát kö szö-
rül te, mint aki nyom ban éne kel ni kezd. Tán cos nem igen 
fi gyelt rá, csak a fo tós tás ká ra, ne hogy va la hogy le pot  tyan-
jon Oszi ko or di ná lat lan rán ga tó zá sa mi att. A zon go ris ta 

mû fo gai, ahány szor csak dal ra fa kadt, fe ke tén csil log tak 
szá já ban, ko pasz fe je iz zadt ság tól pá rál lott, pe dig nem vit-
te túl zás ba. Sze rény te het sé gû pi a nis tá nak mu tat ko zott, 
nem is akart több nek lát sza ni. Egy szü net ben Tán cos 
meg kér dez te tõ le: 

– Mond ja pa pa, nem is me ri az öreg Csibrákyt, nem 
tud ja, hogy hol la kik most? 

– Még hogy én nem is me rem, fi acs kám? Én? Én fi acs-
kám, már ak kor spric ce rez tem a Kar csi bá’val, ami kor te 
még a pö csöd del ját szot tál a ho mo ko zó ban. 

–  Jól van, jól van. Szó val? 
–  Te fi acs kám még a pö csöd del játszottál…
–  Ér tet tem. Tu dom. Szó val?
–  Mit akarsz tõ le fi acs kám? Kar csi bá’ már nem a ré gi, 

alig moz dul ki ott hon ról. Irén ke ta valy meg halt.
–  Meg halt? 



32

– Meg halt. Mi ért? Azt hi szed, öcsi, hogy te örök ké 
élsz? 

– Nem hi szem. Tu dom. Hol la kik az öreg? Most már 
mond ja meg.

De az csak né zett, és hasz nált zseb ken dõ jé vel az ar cát 
tö röl get te. 

– Phühh, de me leg van itt, a kur va élet be! Más kor meg 
meg fa gyunk, mi, Bé lus? 

– Az. – Bé lus nak ki volt gom bol va a mel lé nye. En nek 
el le né re is ka to nás nak tûnt. Ta lán, mert tény leg az volt. 
Rend õr. 

Oszi el for dul va rö hö gött.
– Te, ezek he ku sok – súg ta Tán cos nak –, vi gyázz a 

szád ra. 
– Mi van? – kér dez te a bil len tyûs, ab ba hagy va a tö röl-

kö zõs je le ne tet – Mi van, faszikám? Mind járt le vá gom a 
sza kál la dat! Bé lus, hozd az ol lót!

– Na, eb bõl elég. –Táncos ki vet te a bel sõ zse bé bõl a 
sze mé lyi jét és ki nyit va a zon go ris ta or ra alá dug ta.

– A kur va anyád! – szólt meg hit ten a zon go ris ta, Bé lus 
el lök te ma gát a fal tól. A szem ben ál lók egy más ra me red-
tek. 

– Gye re Oszi – le hel te Tán cos – men jünk in nen. En nél 
a mu zsi ká nál kü lön bet fin gok.

– A kur va anyád – haj to gat ta csö kö nyö sen a szép lé lek 
–, a kur va anyá dat.

Tán cos tud ta, hogy már csak egy meg szó la lá si le he tõ sé-
ge ma radt, nem hagy ta vesz ni:

– Aztat – mond ta meg ve tõ en, és ki for dul tak az ut cá ra. 
A di a dal most sem ma radt el, gon dol ta Tán cos ön ér ze te sen. 

Mi kor lesz eb bõl em be ri élet, gon dol ta Tán cos, mi kor 
szû nik meg er re fe lé a sze mé lyi iga zol vány, mint fõ úti társ? 
Ami nél kül itt egy lé pést se le het ten ni. A csor nai fel szál-
lók kö zül azon nal ki szúr ták a bel ügyi se ket, és még meg-
szó la lá suk elõtt elé bük rak ták iga zol vá nya i kat. Ez volt 
leg fõbb mu lat sá guk. Az tán jöt tek még to vább iga zol tat ni 
a Ha tár õr ség tõl, gép pisz tol  lyal a vál lon. Csak úgy, ci vi lek 
közt a vo na ton. Tán cos jól is mer te a dör gést, õ is le szol gál-
ta a ma ga hu szon hét hó nap ját, hi szen mint jó zsef vá ro sit 
ho vá is so roz ták vol na be szí ve seb ben, ha nem a Ha tár õr-
ség hez? Hadd ke se rül je! De sem mi se le het a nap alatt 
sem tel jes, sem tö ké le tes. Ke se rül te is Tán cos a ke ser ves 
és hos  szú szol gá la tot, meg nem is ke se rül te. 

Meg sze ret nie azon ban nem si ke rült. 
Vi szont at tól kezd ve pon to san tud ta, hol és kik kö zött 

van. És tud ta, mi nek le het örül ni. 
– Tu dod Moyzeském, ha min den igaz, meg lesz ez a 

ki ál lí tás, tu dod, ami rõl be szél tem már ne ked. Együtt az 
anyag, ér ted. Min den el van in téz ve, már csak a meg hí vó-
kat kell el ké szít tet ni, de azt Re zek ma gá ra vál lal ta. Már 
csak az a kér dés, ki nyit ja meg, ere de ti leg Kornissra gon-
dol tunk, de nem vál lal ta, va la mi nagy mun ká ba fo gott, ki 
se lép az ut cá ra. Azt mond ja. Az tán szó ba jött még Fe ke-
te Nagy Bé la, de õt nem tud juk el ér ni. Gyárt juk sor ra az 
öt le te ket Forgáccsal, de úgy lát szik, egyik se megy, a fe ne 
tud ja, mi lesz? Te nem vál lal nád, Moyzeském? Igaz, hogy 
te in kább fo tós vagy, de te leg alább tu dod, mi rõl van szó, 
ér ted, sze rin tem For gács is rá bó lin ta na. Ér ted? 

A pá lya ud var fe lõl fújt a szél, ma gá val hoz ta a moz-
gó sze rel vé nyek lár má ját, moz do nyok ké mé nyé nek, esõ 
ver te sze nes va go nok és fa rön kök ha son lít ha tat lan, át ha tó 
sza gát, amely a res ti bõl fel szál ló sa va nyú bo rok és pe cse-
nyék il la tát is be fo gad ta és to vább so dor ta va la mi kép pen. 

Meg ad va a vá ro si lé te zés ré sze gí tõ aro má ját, el len tét ben 
a vá ros kör nyé ki fe nyõ er dõk bõl, bok ro sok ból, gom bá szó 
he lyek rõl, pá zsi tos li ge tek rõl fel lib be nõ pá rá val, amely 
in kább, mint álom be li drog mû kö dik az al vó tes té nek 
zu ga i ban, és reg gel re leg fel jebb va la mi bol do gabb lé te zés-
re em lé kez te tõ száj íz ként, ha meg ma rad. 

Nem fi gyelt Osz kár kér dé se i re, pe dig ér de kel te a 
ké szü lõ ki ál lí tás, kez det tõl részt vett az elõ ké szü le tek ben, 
még is más, az öreg Csibráky járt a fe jé ben, bos  szan tot ta, 
hogy nem si ke rült meg tud nia a lak cím ét, pe dig most meg-
lá to gat ná atyai ba rát ját. A Vá ro si Mú ze um nyu gal ma zott 
ré gé szét, vi tán felül ál ló eu ró pai szak te kin télyt, aki itt sem-
mi re se vit te. Per sze. Hogy len ne más képp? Szin te lát ta is 
az öreg ku tya sze mét, le csün gõ õsz tin cse it, ros  szul bo rot-
vált, sû rûn ruinált ar cát, fém gyû rûk kel meg erõ sí tett gör be-
bot ját, ami vel szün te le nül mu to ga tott va la mit a tá vol ban, 
mi köz ben meg ál lás nél kül ma gya rá zott és ma gya rá zott. 
Cson gort szí vott, ötöt, ha tot na pon ta. Do hány il la tú arc vi-
zét a fia küld te ne ki rend sze re sen Köln bõl, ahol raj zot és 
zon go rát ok ta tott egy kö zép is ko lá ban. Raj ta és a fe le sé-
gén kí vül sen ki je se volt Csibrákynak, és most már, ha 
igaz a hír, Irén ke sincs töb bé. Meg ke re si a sír ját, fo gad ko-
zott Tán cos, meg ke re si az öre get is, míg itt van nak.

És itt van nak, na gyon is itt van nak még vagy két na pig. 
Nincs fény, ez a baj, ilyen kor al más a fo tó zás, vár ni kell 
a cso dát. Pon to sab ban a fényt. Nem me het nek el dol guk 
vé ge zet le nül, csak ha már min den kö tél sza kad. 

– Menj in nen! – a ku tya ol da laz va el hú zó dott, de ko mo-
lyan mo rog va.

– Ne len gesd a lá bad, Oszi, mert ez a dög le ha rap ja!
– Már csak ez hi ány zott! Menj már in nen! – de a ku tya 

to vább fu tott mel let tük még egy da ra big, az tán épp olyan 
hir te len, mint ahogy jött, át fu tott az út tes ten és el tûnt egy 
mel lék ut cá ban. 

– Hogy ez ki a fe ne le he tett? – bá mul tak utá na. Ron-
da dög volt, õszült bun dá jú, sár ga sze mû. Vá ro si, kó bor 
ku tya, gon dol ta Tán cos, az ilye ne ket az elõtt ös  sze szed te a 
sin tér és szap pant fõz tek be lõ lük. Leg alább is ezt me sél ték 
a té ren az öre gek, mi köz ben bot juk kal min den fé le áb rát 
raj zol tak a ho mok ba, az öt éves Tán cos szó ra koz ta tá sá ra. 
És há bo rús tör té ne te ket idéz tek fel egy más nak, na gyot 
ne vet ve köz ben-köz ben. Tel je sen egyen ran gú nak érez te 
ma gát köz tük, min dent ér tett – gon dol ta –, amit csak hal-
lott, és õ is tu dott ne kik olya no kat me sél ni, ami tõl tát va 
ma radt a szá juk. 

Kép ze let bõl nem volt hi ány tör té ne te i ben. A vad disz nó-
va dá szat tól, bi zo nyos gaz em be rek nyak tö rõ ül dö zé si je le-
ne te in át, a kör nyék gyö ke res és és  sze rû át ala kí tá sá nak 
me rész ki vi te le zé sé ig ível tek epi zód jai, és az ag gas tyá nok 
va la men  nyit ámul va hall gat ták, még jo gos kér dé se ik elõ-
ve ze té sé tõl is el te kin tet tek. Iri gyen bá mul ták a gyer mek 
Tán cost, aki bõl len dü let és ener gia áradt, fan tá zi á ja nem 
is mert ha tá ro kat. Az ezer ki lenc száz öt ven egy év itt je len-
lé võ, nyug dí jas tag ja i ból ép pen ezek a tu laj don sá gok 
kop tak ki az elõ zõ, ese mény dús évek so rán. Hi á ba tör ték 
a fe jü ket, hogy mi ért és mi ó ta si vá ro so dott el az éle tük, 
oly an  nyi ra, mint az a haj dan vi ru ló kert, amely nek vi rá-
ga it, lomb ja it az ádáz sze lek és le csa pó menny kö vek gyö-
ke re sen ki pusz tí tot ták. Nem jöt tek rá. Vi szont azt mind 
érez ték: más képp is tör tén he tett vol na min den. Gyö ke re-
sen más képp. 

A tu dós Csibráky se tu dott be le nyu god ni so ha sem, 
hogy nem más képp, ha nem csak is úgy tör tént min den, 
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ahogy meg tör tént. Év ti ze dek kel a for du lat éve után is 
meg ol dá si va ri án so kat eszelt ki, azon rá gó dott, emész tet-
te ma gát, nap ja i ra hos  sza san rossz kedv bo rult mind ad dig, 
míg el nem in téz te egy kéz le gyin tés sel az egé szet.

– Hogy én mi lyen mar ha tu dok len ni, do mi ne, ar ra 
nincs szó – mon do gat ta ilyen kor, ép pen ese dé kes hall ga-
tó já nak –, an  nyi ba jom van, mint a nyû, én meg ké pes 
va gyok he lyet te lég vá ra kat esz ká bál ni.

Tán cos be csön ge tett egy ház ba. Kis vár tat va õsz fej 
je lent meg az ab lak ban, fúj ta ki fe lé a ci ga ret ta füs töt, a 
fi úk ra rá se pil lan tott. 

– Mit akar nak? – re sze lõs, in kább nõi, mint fér fi hang, 
de nem le he tett el dön te ni.

– Jó es tét! Bo csá nat! Ne kem azt mond ták, hogy dok tor 
Csibráky itt la kik.

– Jócs kán fél re ve zet ték. Kár oly so sem la kott itt, de 
még a kör nyé ken se. Úgy tu dom, a Fe ren ces-temp lom 
mö gött, a Kis fa ludy ut cá ban van a la ká sa. Ha még meg-
van. Re mé lem, hogy meg van. Kik ma guk?

– A ta nár úr nö ven dé ke vol tam.
– Nö ven dé ke? Ja! Jó. Ke res sék meg. Fog örül ni. Elég-

gé egye dül van mos ta ná ban.
Tán cos még kér de zett vol na va la mit, de a fej el tûnt az 

ab lak ból, csak füst je le be gett ké ke sen a ki ve tü lõ fény ben. 
Na, mit szólsz Osz kár? – kér dez te Tán cos. – Men ne ez 
ne ked, csak így, vak tá ban? Osz kár nem fe lelt, mert egész 
tes té ben resz ke tett, a fo gai va cog tak, pe dig iga zán nem 
volt hi deg. Hir te len, ro ham sze rû en tört ki raj ta a fá zás, 
és nem akart meg szûn ni. Lép ni se tu dott vol na, állt, mint 
aki nek föld be gyö ke re zett a lá ba, azt érez te, meg ve szi az 
Is ten hi de ge. Sze ren csé re Tán cos egy ál ta lán nem fi gyelt 
rá, va la mit ke res gélt a fo tós tás ká ban. Osz kár hir te len egy 
erõ tel jes, vad kar len dí tést haj tott vég re, egy ben te kert 
egyet a tör zsén, bal lá bá val na gyot rú gott a le ve gõ be. A 
resz ke tés nyom ban el múlt. Tán cos hang ját hal lot ta:

– Mi van, Oszikám, vi tus tán cot jársz? Néz ze nek oda! 
Gye re, dob junk be egy fe lest va la hol. Az tán meg ke res sük 
az öre get. 

A nyolc va nas évek ele jén emig rált Slomo Kostić, zsi-
dó iden ti tá sú, ne ves szerb es  szé is ta, és a bot rány hõs nek 
szá mí tó ame ri kai köz író, Denzel Har lem, nagy si ke rû 
kö zös köny vé nek – a „Mi hez kezd jünk el ve szett nek 
hitt, de hos  szú idõ múl tán meg ke rü lõ tu laj do nunk kal?” 
– vá lasz adói kö ré bõl, a ma guk ál tal fel tett kér dés re csak 
meg le he tõ sen le han go ló fe le le te ket kap tak. A tu laj don, 
mint meg je lö lés ez eset ben per sze meg té vesz tõ, vol ta kép-
pen a for dí tó hi bá ja. Hi szen a ki me rí tõ pél da tá rat fel vo nul-
ta tó kö tet bõl egy ér tel mû en ki de rül, hogy az el ve szett nek 
hitt, utóbb meg ke rü lõ sze mé lyek kel, élõ lé nyek kel kap-
cso la tos re ak ci ó ink épp úgy tár gyai a vizs gá lat nak, mint 
az egy kor, majd új ra tu laj do nun kat ké pe zõ tár gyak. A 
szer zõ pá ros nak a vá la szok ból le szûrt vég kö vet kez te té se 
dió héj ban en  nyi: nem igen tu dunk mi hez kez de ni ve lük. 
To váb bá: nem azért ke res tük „õket” oly ki tar tó an, hogy 
vé gül meg ta lál juk.

Mind er re Tán cos alig ha gon dol ha tott ezer ki lenc száz- 
hat van ki lenc ben, lé vén ne ve zett kö tet a ki lenc ve nes évek 
de re kán lá tott nap vi lá got egy New York-i zug ki adó nál. 
Azt vi szont na gyon pon to san meg érez te, hogy az öreg 
Csibráky meg ta lá lá sa eset leg za var ba ej tõ hely ze tet idéz-
het elõ, ame lyet, csep pet sem biz tos, hogy meg tud ol da ni. 
Hogy egy ál ta lán ren del ke zé sé re áll-e bár mi fé le esz köz, 

egy bár mi fé le meg nyug ta tó meg ol dás ki vi te le zés éhez. 
Na gyon csen de sen, mi köz ben ös  sze né zett Osz kár ral a 
pá lin kás po hár ho má lyos fa lá nál, úgy dön tött, egy ál ta lán 
sem mi sem áll ren del ke zé sé re. 

No meg úgy van, hogy az a bo lon dos ked vé ben ki röp-
pe nõ hul lá mos pa pa gáj, és az, akit ap ró hir de té sek és fal ra-
gasz ok tö me ge után, mint egy fél év múl va vis  sza szol gál-
tat ré gi gaz dá já nak egy jó tét lé lek, mint ha nem vol na egé-
szen azo nos. Min den eset re gya nak vás ra ad okot. Ahogy 
el né zi az em ber, mi e lõtt ki fi zet né a be csü le tes meg ta lá ló-
nak ön ként fel aján lott dí jat, mind több dif fe ren ci át vél fel-
fe dez ni, ap ró sá go kat bár, de két ség te len kü lönb sé ge ket. 
Per sze a szo ba se az már, ahon nan an nak ide jén ki röp pent. 
Mint ha il la tá val egye tem ben a lel ke is ki röp pent vol na. 
Nem árt te hát a kör mé re néz ni en nek a pa pa gáj nak! Ilyes-
mi re gon dolt Tán cos, fe let tébb nyug ta la nul.

Ne ki ma gá nak, ha pa pa gá jos nem is, macs kás ese tei 
azért vol tak. De a ci ca vis  sza szer zé se re mény te len va la-
mi. Vagy ön ként vis  sza jön, vagy le lép örök re. Rö vid idõ 
múl tán a szo kott szo ba ci cát már a leg jobb sze mû gaz da se 
tud ja meg kü lön böz tet ni a töb bi, kör nyék be li ször nye teg-
tõl, fel is me ré se le he tet len. Be le kell nyu god ni, a vad ál lat 
vis  sza tért az övéi kö zé.

És a lá nyok, a nõk ugyan ilye nek. Bi zony. Ugyan ilye-
nek. Jön nek, az tán meg huss, el men nek, vis  sza tér nek az 
övé ik kö zé. Per sze egyik-má sik ön ként ki me rész ke dik 
új ra, de ab ban sincs kö szö net. Va gyis kö szö net min dig 
van, mel let te azon ban van a do log nak há tul ütõ je. Na gyon 
is van.

– Ócs ka kis hely ez, vi ze zik a cse resz nyét.
– Min de nütt vi ze zik.
– De nem en  nyi re. A sört is vi ze zik.
– Min de nütt vi ze zik.
– De ez tisz tá ra víz, sem mi más, csak víz.
– Azért hab zik.
– Nem na gyon.
– Mi ért, több hab ké ne? 
– A fran cot. Ke ve sebb víz. Sok kal ke ve sebb.
– Jól van, Osz kár. Rend ben van. Va cak egy hely ez. Én 

még ké rek egy cserkót.
– Én is. Bár vi ze zik.
– Min de nütt vi ze zik.
Az, hogy min de nütt, a vám ha tár okon be lül re ér ten dõ 

ter mé sze te sen. Mert Tán cos és egész kor osz tá lyá nak 
gon dol ko dá sá ban az a meg ha tá ro zás, hogy min de nütt, 
sem mi eset re sem ter jed he tett ki, mond juk az af ri kai 
kon ti nens re, ha nem csak is He gyes ha lom és Zá hony közt 
volt ér ten dõ. Az az, a gon dol ko dá suk nak nem ké pez te 
ter mé sze tes, ma gá tól ér te tõ dõ ré szét a mi énk tõl el té-
rõ ál la mok te rü le te, kul tú rá ja és tár sa dal ma. Amint a 
Vi lág iro dal mi Le xi kon kor pu sza se fog lal ta ma gá ba, 
õrül tek nek ké zen fek võ ok ból, a ma gyar iro da lom kor-
pu szát. Goe the vi lág iro dal má nak te hát min den nem zet 
ele ve ré sze se, ben nün ket ki vé ve, kik er rõl – úgy tû nik 
– ön ként le mond tunk. 

Van eb ben a nagy vo na lú ság ban va la mi ele men tá ri san 
okos, ele men tá ri san mél tá nyos és meg nyug ta tó a ha son ló an 
és  sze rû cse le ke de tek jö võ jé re néz ve! Va la mi suiciditás.

És hát nem a be zárt ság tu da ta az iga zán ré mes, ha nem 
a cel la tár sak al jas sá ga, egy re nyo masz tóbb erõ sza kos sá ga 
és már-már ka cag ta tó os to ba sá ga. Ahogy bel sõ el len ál lá su-
kat, ép eszü ket, íté lõ ké pes sé gü ket fo ko za to san fel ad va lesz-
nek ma guk is szó szó lói a bel sõ pro pa gan da szó la ma i nak. 
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– Ha za ké ne te le fo nál nom, de hol le het in nen te le fo nál-
ni eb ben az idõ pont ban? 

– A szál ló ból.
– Aha. Ez igaz. Men jek vis  sza? 
– At tól függ, na gyon-na gyon kell-e?
– Nem na gyon-na gyon.
– Ak kor? 
– De nem ár ta na Li li vel be szél ni, reg gel ös  sze bal héz-

tunk.
– Már nem elõ ször. Nem vagy tok ti egy más hoz va lók, 

Oszikám. Nem vagy olyan jó fi ú ban, mint Li li lány ban. 
Ez a baj.

– Sze rin ted. Fo gal mad sincs, mi lyen di lis ez a csaj. 
Tisz ta di li. Fel se éb red tem jó for mán, már rá kezd te. 
Min den reg gel ezt csi nál ja. Alig al szik va la mit, azt is, 
mint a nyúl. Min den nesz re fel rez zen. En gem se hagy 
ren de sen huny ni. Ál lan dó an dög fá radt va gyok mi at ta, 
ked vet len, ki al vat lan, az tán rá iszom, per sze, mert se hol 
sincs nyug tom. 

– Nem megy ez nek tek!
– De hogy nem, men ne, csak ne ron ta na rám min den 

reg gel. Te se bír nád ki. Reg gel hagy ni kell az em bert, 
anyám ha gyott, Li li vi szont ak kor van ele mé ben. Ma 
reg gel is. Hogy mi kor jö vök meg? Most mit mond tam 
vol na? Gõ zöm sincs, mi kor. Hon nan szed jem. Na, több 
se kel lett.

– Mi nek vet ted el?
– Mi nek? Mert be le vol tam bo lon dul va. Még most is 

be le va gyok. 
– Na!
– Na hát!
– Em lék szem Li li re, ami kor még nem jöt te tek ös  sze, 

és elég sok szor ott ült es tén ként ve lünk a Kárpátiában, 
va la mi Ju li ne vû ba rát nõ jé vel együtt, mind járt na gyon 
jól el iga zod tak a tár sa ság ban. Ba ro mi ra tet szett ne kik 
Firinc, mert nagy cir kuszt csi nált ma ga kö rül, éne kelt, 
sza valt ke nyér ko sár ral a fe jén. Ak kor még ere je tel jé-
ben volt, el ké pesz tõ en mû velt, vi lág lá tott, ir tó te het sé ges 
vén pi ás, sok szor Csá szár Pis ta ha ver já val együtt jöt tek. 
Li li na gyon óva to san ivott, meg fi gyel tem, min dig ész nél 
ma radt. Tet szett. Úgy gon dol tam, mind ünk kel igyek szik 
jó ban len ni, ez kü lö nö sebb erõ fe szí tés nél kül ment is 
ne ki. De amúgy nem haj tott rá sen ki re, mint a töb bi csaj 
ál ta lá ban. Ez is tet szett ne kem. Meg az, hogy lát ta a leg-
több fil met, amit én is, és nagy já ból ugyanazok tet szet-
tek ne ki, mint ne kem. Li li vel le het be szél ni, csak te nem 
tudsz be szél ni ve le. 

– Mit nem mon dasz, La ci kám!
– Hü lye vagy te!
Egy gör be lá bú, sap kás fic kó állt meg elõt tük, rö vid ka-

raj, rit kás õsz ba jusz a dup la száj fe lett. Mit akar ez? Tán-
cos fe lé je san dí tott, fuj ta tott ez a ba rom. Mint ha va la min 
düh be gu rult vol na. 

– Én HECS-tag va gyok! – mond ta va dul. A sze mei 
nem igen lát szot tak. Sap ka a tar kón.

– Na és? – mond ta Tán cos eny hül ten. – Jó ban va gyunk 
ma guk kal. Ne künk dol goz nak.

– Hogy hogy?
– Ne künk hát. Ki más nak?
Hos  szú szü net. Gu ta ütés elõt ti fúj ta tás. El gyö tört arc.
– Hát kik ma guk? 
– Pont ma gá nak mond jam? Ma gá nak ké ne mon da-

nom? Szed je ös  sze ma gát.

– Túl fi a tal hoz zá ma ga – mor gott –, túl fi a tal. Na ide 
fi gyel je nek!

– Na, most sür gõ sen ki jön ve lünk! Ér tem? Elég volt.
– Me gyek mán.
Ahogy a be já rat hoz ér tek, szél se be sen fu tás nak ered-

tek.
– Ne men je tek a Ki rály ut cá ba, a kur va anyá to kat – 

üvöl tött a sap kás, hir te le nül ki tisz tult ag  gyal.
De Táncosék rö hög ve el fu tot tak elõ le, az tán még so ká-

ig san dí tot tak hát ra, fel tû nik-e mö göt tük vá rat la nul a 
rö vid ka raj. Nem tûnt fel töb bé. 

Más tûnt fel ne kik, az, hogy mi lyen nép te le nek az 
ut cák, mi lyen nép te len ez a vá ros. Pe dig nem volt még 
ké sõ. Ép pen olyan ez, mint Sop ron an nak ide jén, ha 
ki me nõ rõl vis  sza fe lé tar tot tunk, már egy lel ket se le he tett 
lát ni kinn, a pol gá rok be hú zód tak sán ca ik mö gé, a csip-
ke füg gö nyös ab la kok mö gé, gyé ren vi lá gí tott szo bá ik ba, 
mond ta Tán cos. A pres  szók ban még volt né mi élet tí zig, 
de to vább se. És ezt min den ki el fo gad ta, meg szok ta. Lát-
szó lag. Vagy va ló ban meg szok ta, sõt, tel je sen egyet ér tett 
ve le. Mint ha ez je len te né a ren det.

Ugyan ak kor egy csep pet sem le he tett rend rõl be szél ni, 
nem csak itt, or szág szer te nem. Az le he tett az em ber ér zé-
se, hogy õ min den egyes vo nat ko zás ban kí sér le ti nyúl nak 
szá mít. Raj ta pró bál ják ki a leg va dabb öt le te ket.

Va la mi el ké pesz tõ en unal mas be szél ge tõ mû sort adott 
a té vé és Tán cos ap ja te nyér rel ver te az ebéd lõ asz talt.

– Az egész vi lág a Hold ra-szál lást né zi, Armstrongot 
né zi az egész vi lág, csak ne künk ad ják ezt az ál lat sá got! 
Ezt is vé gig le het csi nál ni ve lünk, ezt is! Tu dós kerekasz-
tal! Mi köz ben az egész vi lág a le szál lást né zi, ez nem 
le het igaz! Ezek a ba rom ál la tok! De mi va gyunk az iga zi 
bar mok, hogy ezt hagy juk! Mi va gyunk azok! Uram Is ten, 
ilyen ál la to kat! 

Mert ez a rend ké rem, mond ta Tán cos: ez va ló nek tek, 
eztet csi nál já tok, ez nem va ló nek tek, eztet nem csi nál-
hat já tok! Vol tak, akik rész le te sen meg be szél ték, mind ez 
hogy le gyen, és ki ad ták hoz zá az uta sí tá so kat. Már csak 
ez volt hát ra. 

Meg áll a resz ke teg, lomb ja vesz tett bo kor elõtt és a 
pa pu csa or rát né zi. Tud ja fe ne, gon dol ja, jobb volt ak kor? 
Egy fe nét. Más, nem jobb, csak per sze volt ben ne jó. 
Eb ben is van jó, mond juk, hogy túl va gyok raj ta. Leg-
alább is, va la mi ros  szon túl va gyok. Már, ha va ló ban túl 
va gyok raj ta. Ezt mond ják. Be kell ér nem az zal, hogy ezt 
mond ják, gon dol ja Tán cos.

Elég a sé tá ból. Nem nyu go dott meg tõ le, egy ál ta lán 
nem nyu go dott meg. Va ló szí nû leg nincs is, ami most – a 
nyug ta tót ki vé ve – meg nyug tat ná, ami tõl el csi tul na lel ke 
há bor gá sa. 

Kü lö nös, gon dol ja, ez sem nem iz gal mi, sem nem 
ké szen lé ti ál la pot, fe szült ség, nyug ta lan ság, ha nem a 
görcs ol dó dá sáé, ami a je lek sze rint hos  szan el tart. Ed dig, 
eh hez Tán cos nak nem volt sze ren csé je. Nem is mer te fel 
te hát el sõ rá né zés re, nem tud ta azon nal, mi vel van dol ga. 

Ta lán túl me leg is lett idõ köz ben, nem tö rõ dött ve le 
ed dig, de most kons ta tál ja. Nem kell a nagy me leg, gon-
dol ja, nagy hi deg se kell.

Ilyen kor már las san el szál lin góz nak az or vo sok, 
mi u tán vé gez tek, meg ebé del tek, el ren dez ték a so ron 
kö vet ke zõ nap dol ga it, le bo nyo lí tot tak egy cso mó fon-
tos te le font, uta sí tot ták be te ge i ket és a nõ vé re ket a leg-
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fon to sabb te en dõ ik rõl, kel lõ leg ki fá rad tak mind eb ben, 
plusz még a dél elõt ti mû té tek ben, a szo ká sos reg ge li 
po fa vi zit ben, ér tel met len szak mai meg be szé lés ben, és 
így to vább. Tisz ta öröm az élet. Na nem?

Tán cos nem rö hö gött már a sa ját szö ve gén, le szo kott 
ró la. Egész ben vé ve ke ve seb bet ne ve tett, mint ré gen. 
El vet ték a ked vét, vagy el pá rol gott a ked ve. 

Ke vés or vos sal volt ed dig dol ga. Sze ren csé re. Szí vé-
hez leg kö ze lebb a dok tor bá csik, dok tor né nik ál lot tak, 
nem or vos ként gon dolt rá juk ugyan is. Or vos hoz for dul ni, 
or vost hív ni, ez rit ka ság szám ba ment if jú ko rá ban. Egyet-
len ko moly eset, a gyer mek ko ri tü dõ gyul la dás ki vé te lé vel 
– ami nek le fo lyá sá ra vol ta kép pen nem em lé ke zett – csak 
az is ko la or vos ok kal, és ki vé te le sen a ré sze ges kör ze ti 
or vos sal ke rült sze mé lyes kap cso lat ba. Az is ko lá ból is 
egyet len or vo si vo nat ko zá sú él mé nye bi zo nyult tar tós nak, 
ne ve ze te sen a né hány szor meg is mé telt kvar co lás, kis ta nu-
lócso por tok ban. Eb bõl is a kö te le zõ fe ke te szem üveg és a 
kvarc lám pa kü lö nös il lat ki bo csá tá sa élt ben ne ele ve nen. 

– Szo ro san ül egy más mel lett, nem be szél get, nem 
ve szi le a szem üve get. Nem ros  szal kod tok, gye re kek! Ti 
azon nal ab ba hagy já tok, vagy ki men tek. At lé tát le ven ni 
ne ked is! Szá jat be csuk.

Ef fé le szó za tok csen dül tek fel. Dok tor né ni ko ros, moz-
gal mi jel le gû nõ, vagy an nak masz kí ro zott. Egy szer meg-
pil lan tot ták út tö rõ-pa rancs no ki egyen ru há ban, váll-lap ok-
kal, fü tyü lõ vel a mel lén. Õszin tén szól va, elég hü lyén 
né zett ki. Térd zok ni, meg min den. Egy or vos nõ! 

Amúgy, ál ta lá nos ság ban, az új érá ban, há la az in gye-
nes or vo si el lá tás be ve ze té sé nek, a be te gek és be teg sé gek 
szá ma meg ug rott. Az SZTK-vá ró kat haj nal tól nap es tig 
gyógy ul ni vá gyó hon pol gár ok lep ték el. Nép sze rû sé ge 
a mo zi val ve tél ke dett, sõt, egy-egy inf lu en zajár vány alatt 
kö rö ket vert rá.

Ép pen ezért nép sze rû cél pont ja lett a to váb bi ak ban a 
rá dió ka ba ré és a Lu das Ma tyi meg szo kott szer zõ gár dá já-
nak, irón ju kat és tol lu kat elõ sze re tet tel, az in gye nes be teg-
el lá tás vis  szás sá ga i nak kö szö rû kö vén fen ték meg, ve ze tõ 
sze re pet ru ház va a po li ti kai re ak ció jel leg ze tes fi gu rá i ra 
s mód sze re ik re, amely ben a kút mér ge zés nek is elõ ke lõ 
hely ju tott.

Azok a re ak ci ó sok, aki ket Tán cos is mert, bé kés, sõt 
bár gyú em be rek vol tak va la men  nyi en, nagy ál mo do zók, 
könyv moly ok, ze ne bo lond ok, bé lyeg gyûj tõk szép szám-
mal akad tak köz tük. A kár tyá zás vi szont, azon be lül is 
az ul ti és a snapszer, de kü lö nös kép pen a sakk már nem 
a re ak ció, ha nem a bal ol dal szen ve dé lye i nek kö ré be 
szá mí tott, a mun kás moz ga lom do mesz ti kált já té ka volt. 
Szem ben a bridzzsel és a ló ver sen  nyel, amely re már rég 
rá sü töt ték a meg sem mi sí tõ bé lye get. 

Az an gyal föl di és új pes ti gan gos há zak ud va rán, ing ujj-
ra vet ke zet ten ví vott sakkpar tik lég kör ét per sze, egy vi lág 
vá lasz tot ta el Nagy La jos és Jó zsef At ti la Ja pán ká vé ház-
be li csa tá i tól, de ez csak a bal ol dal szí ne it, sok ar cú sá gát 
volt hi va tott ér zé kel tet ni, sem mi képp se bel sõ el len té te it. 
Ez így lett ter mé sze tes, mond ták min dig.

Az tán, hogy a mun kás ha ta lom meg szi lár du lá sá val 
ép pen a bal ol da li köz élet ha gyo má nyos, egy ben leg ked ve-
sebb hely szí ne it si e tõ sen és rend re fel szá mol ták, vagy jel-
le gü ket gyö ke re sen meg vál toz tat ták – a gan gos há zak tól a 
Ja pán ká vé há zig –, az per sze már más lap ra tar to zott.

A ha ta lom ez új és el szánt gya kor lói elég ta lá lé kony-
nak bi zo nyul tak a ter mé sze ti és tár sa dal mi rend min den 
ízé re ki ha tó át ala kí tá sá ban, még is tény, hogy a meg ve tett 
és ül dö zött re ak ció gó ca it, fész ke it sok kal ke vés bé tud-
ták, vagy akar ták meg boly gat ni, mint az övé i két, ame lyet 
a het ve nes évek de re ká ig, gya kor la ti lag, ma ra dék ta la nul 
tönk re zúz tak. 

Kör ze ti or vo sunk vi szont nyil ván va ló an a re ak ció 
em be re volt, mi vel hi va tá sát nap kö zi ré szeg ség ben lát-
ta el. Vi szont ép pen ez zel a re ak ció el le ni ádáz küz de-
lem mal má ra haj tot ta a vi zet ön tu dat la nul is, hi szen így 
a re ak ci ós bi tan go kat ele ve kép te len volt meg fe le lõ en 
el lát ni, és en nek meg fe le lõ en so ra i kat mes  sze me nõ en 
gyen gí tet te. 

Ilyen el mé le ti és gya kor la ti di a lek ti ká val dol go zott a 
mun kás ha ta lom, ame lyet Tán cos nem ze dé ke, ha nem is 
az anya tej jel, de az óvo dai, majd is ko la tej jel szí vott ma gá-
ba. 

Las san vet te az út irányt fel fe lé, a kap ta tó nak, mert itt, 
a tü dõ sök ge ne rá ci ó i nak nagy örö mé re, min den út fel fe lé 
ve zet, iz zasz tó an és zi hál ta tó an. Ilyen az élet! Aki amúgy 
is baj ban van, az to váb bi gon dok közt evic kél het elõ re, 
vagy ép pen hát ra, ahogy ép pen si ke rül ne ki. 

Elõ re fel, avagy hát ra le, ez a vá lasz ték. Kö zé pütt meg-
ka pasz kod ni vaj mi ne héz.

– Néz ze Tán cos úr – mond ta ágyszomszédja, egy 
ke szeg ci gány em ber, elég ne he zen bír ta a gyû rõ dést –, 
ma ga még fi a tal em ber, meg az tán en gem tel je sen szét tran-
csí roz tak, na hát ma ga, nem cso da, ha kön  nyeb ben vi se li 
itt a dol got, ér ti? De ne kem bor zasz tó egy fáj dal ma im 
van nak, és amit ad nak rá az or vo sok, nem ér sem mit, 
nem mu laszt ja el az én fáj dal ma mat egy ál ta lán, Tán cos 
úr. Tet szik lát ni.

– Azért en ni kell, Jó zsi kám. És ma ga fi a ta labb ná lam, 
egy szer már meg be szél tük. És még azt is meg be szél tük, 
hogy a csil la pí tó nem hat azon nal. A fe le sé ge is a szá já-
ba rág ta. Az or vos is, a nõ vér ke is meg mond ta. Most mit 
akar?

– Azt aka rom, hogy ne fáj jon!
– Akar hat ja, ak kor is fáj ni fog. Egy ki csit.
– Ne kem na gyon. Néz zen ide!
– Hi á ba zö rög. Ma gá val ép pen ugyan azt csi nál ták 

vé gig, mint ve lem. Tes sék, néz ze.
– Nem ugyan azt. 
– Ugyan azt.
Meg átal ko dott pa li ez, gon dol ja Tán cos. Be néz a bok-

rok alá, hát ha oda búj tak, de nem lát ja egyi ket se, most a 
nagy fe jût se, pe dig min dig itt kó do rog, le si a pré dát, meg 
a zsen ge hú sú ci ca lá nyo kat, akik meg ér tek már a föl ava-
tás ra. Ép pen ilyen idõ jár mos tan, csak én ver gõ döm itt 
hasz ta la nul, gon dol ja Tán cos.

Deák László posztumusz regényét következõ számunkban folytatjuk.


