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SÁNDOR ZOLTÁN

A huszonhárom éves álom
Éles sikoly rázta fel a szoba csöndjét. A nő lelökte magáról a paplant, és kissé előrebukva 

felült az ágyban. Egy kócos hajtincs lógott a szemébe. A nyakánál kigombolódott hálóingje alá 
csúsztatta tenyerét, egészen a mellei közti mélyedésbe, érezte heves szívdobogását. A szem-
közti ablakon bevilágító telihold beragyogta rémült arcát.

A férfi felkönyökölt, az éjjeli szekrényen kitapogatta szemüvegét, feltette, majd felkapcsol-
ta a lámpát.

– Már megint?
A nő bólintott. Szeme megremegett. A férfi a kisszekrényről egy pohár vizet nyújtott neki, 

majd az ágy végének támasztotta párnáját, és hátradőlt.
– Elmeséled?
– El…
A nő megitta a vizet, és anélkül, hogy a férfi felé fordult volna, visszaadta neki a poharat.
– Magam sem értem… annyira élethű…, mégis kusza…
– Próbáld meg felidézni minél aprólékosabban. Sokszor a jelentéktelennek tűnő részlete-

ken van a hangsúly, hiszen…
– Tudom! Majd megpróbálom. Előtte kapcsold le a lámpát! Nagyon idegesít a fénye.
A férfi szó nélkül lekapcsolta a lámpát. Újra a krétafehér telihold fakó sugara világította 

be a szobát.
– Rideg, kietlen vidéken meneteltem. Ameddig a szemem ellátott, mindenfelől megszene-

sedett tuskók éktelenkedtek körülöttem, a kormos földbe ragadva. Imitt-amott valamelyik még 
füstölgött. Egy bepólyázott csecsemőt szorongattam a karjaimban. Tudom, szerettem volna 
minél előbb hazaérni vele… Nem emlékszem, miért tettem le erről a szándékomról…, lehet, 
a teknő az oka… A sok-sok megszenesedett fatönk közt ugyanis feltűnt egy disznó-kopasz-
tó teknő… olyan, amilyet annak idején felénk használtak ilyen célra, egy hosszában félbe-
vágott olajos hordó. Nem sokat… pontosabban egyáltalán nem töprengtem azon, mi legyen, 
amint megpillantottam a hordót, mint akit meghipnotizáltak, csecsemőstől belefeküdtem. 
Alkonyodott éppen…, legalábbis úgy rémlik… Magamhoz szorítottam a kisbabát, és altatót 
dudorászva, ringatni kezdtem magunkat. Aludj baba, aludjál, tündérekről álmodjál, énekel-
tem halkan. Nem is tudtam, hogy még emlékszem erre a dalra. Nekem énekelte édesanyám, 
amikor kislány voltam… Egy ismeretlen kisfiú szakította meg dalolászásom, az egyik pilla-
natban még csucsujgatok a babának, a másikban már ott van előttem ez a vézna kölyök, mire 
felocsúdtam volna jelenlététől, már ott ült előttem a hamuval borított földön. Megkérdeztem 
tőle, hogy kiféle-miféle, meg hogy mi járatban van, de nem válaszolt, csak némán bámult rám. 
Ez nagyon bosszantott… Megfordult a fejemben, lehet, hogy kuka…, de az se kizárt, hogy 
ezt csak most gondolom, nem tudom, nem is fontos…, az a lényeg, hogy egyszer csak meg-
szólalt. Azt mondta, átutazóban van. Megkérdeztem tőle, honnan jön, mire azt mondta, mesz-
sziről. Mit láttál útközben, kérdeztem tőle. Láttam egy férfit önmaga ellen sakkozni, mondta, 
hol a tábla egyik oldalán ült, hol a másikon. Észrevette, hogy ott vagy, érdeklődtem. Bólintott. 
És nem szólt semmit, kíváncsiskodtam tovább. De igen, felelte, azt mondta: mindig a lehe-
tő legjobb lépést kell meglépni… Ennyi, kérdeztem. Ennyi, válaszolta. És te… te mit mond-
tál neki? Semmit. Csak úgy otthagytad? Mennem kellett… Nem mondtam semmit. Rövidesen 
ismét ő szólalt meg. Azt mondta, hogy megijedt. Megkérdeztem tőle, mégis mitől. Megvonta 
a vállát, majd azt mondta, azt hiszem, a kutyájától. Volt neki kutyája, kérdeztem meglepőd-
ve. Igen, válaszolta. Milyen fajta, kérdeztem tovább. Nem tudom, felelte, annyira emlékszem, 
hogy vérmesen vicsorgott, hegyes fogai mögül kilátszott nyáltól habzó ínye… Megrázkódtam. 
Végignéztem rajta, és egy egészen különleges érzés futott át rajtam. Honnan a baba, kérdez-
te tőlem. Váratlanul ért kérdése, hebegve válaszoltam neki: a folyóból… Arckifejezéséből 
azt olvastam ki, hogy nem hisz, és magyarázkodni kezdtem… A folyóparton álltam, némán 
figyeltem a hullámokat, amelyek a repedezett szárazföldön szerteszét heverő korhadt gyökere-
ket nyaldosták, amikor megpillantottam őt a fodrozó vízben. Segítségért kiáltozott, legalább-
is nekem úgy tűnt, hogy azt teszi, mert, ugye, egy csecsszopó még nem beszél, mellékes, ösz-
tönösen elindultam feléje… Úszni sem tudsz, szakított félbe. Nem… hebegtem, tényleg nem 
tudok, de… akkor is megmentettem, itt van mellettem, szorítottam magamhoz a kisdedet… 
Mutasd meg! Nem mondtam semmit a felszólítására. Felültem, és ölembe helyeztem a cse-
csemőt, letekertem pólyája legfelsőbb rétegét, majd az alatta lévőt, aztán az az alattit, és így 
tovább…, végül csak egy borzalmasan hosszú rongy maradt a kezemben…
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A nő előre-hátra himbálózott az ágyban, egész testében reszketett. A férfi átölelte, próbál-
ta csillapítani.

– Nyugodj meg! Csak rosszat álmodtál…
– Nem! – tépte ki magát a férfi karjaiból a nő. – Te nem érted. Egyáltalán nem érted! 

Mennyi is?  Hét! Igen, hét éve élünk együtt, és te még mindig nem tudod, hogy ez nem csak 
egy kibaszott rossz álom volt. Ez…

– Beszélek majd ismét doktor Junggal, ő a legjobb és legmegbízhatóbb szakember, megké-
rem, hogy vizsgáljon ki újra, ártani nem árthat…

– Eszem ágában sincs még egyszer betenni hozzá a lábam! – kiáltotta a nő, és felkelt az ágyból.
– De, drágám, én…
– Ne drágámozzál! Nem megyek hozzá, és slussz! A múltkor egy olyan nővel csukott 

össze, aki állandóan egy piros szalagot viselt a homlokán. Az volt a heppje, hogy ha az onnan 
elmozdul, akkor átfordul a szeme. Aludni sem tudtam tőle! Alighogy elszenderedtem, mindig 
felüvöltött. Sivalkodott, mintha élve nyúznák. Mert állítólag átfordult a szeme. Az ügyeletes 
orvos meg a nővérek alig tudták megigazítani a fején azt a vacak szalagot. Amikor meg úgy-
mond normális volt, minduntalan vélt indián származásáról dumált, rettentően untam… Nem 
hiszem, hogy azon a helyen bárkinek bármilyen baját orvosolni lehet.

– Én csak segíteni szeretnék…
– Segíteni… – mondta gúnyosan a nő le-fel járkálva a szobában. – Te?! Mégis, hogyan?! 

Hogyan tud egy ember a másik embernek segíteni?! Ehhez ismernie kellene, hogy mi az, ami 
a másiknak örömet szerez, ami boldoggá teszi őt!

– Én ismerlek téged…
– Ismersz a fenét! Azt tudod, neked hogyan lenne jobb! Azt tudod, hogyan kellene nekem 

viselkednem, hogy neked jobb legyen! Miért nincs benned legalább annyi kurázsi, hogy ezt 
beismerd magadnak?! Mondd a szemembe, hogy idegesítenek az álmaim…, zavar, hogy nem 
egy hétköznapi fruska vagyok, aki azt gondolja, hogy egy kis puncivillantással minden prob-
léma megoldható! Mondd már ki, hogy szívesen betennél egy szanatóriumba, hogy teletömje-
nek mindenféle dilibogyókkal, hogy egész nap a saját kipárolgásaimban bűzölögjek, mint egy 
fonnyadt karfiol… vagy ágyhoz kötözzenek, nehogy kárt tegyek valakiben… akár magamban, 
te pedig közben azzal az idegesítő kimértségeddel mindenkinek elmondhatnád, szinte kérked-
hetnél vele, hogy az én… az én érdekemben cselekedtél, és nagyon aggódsz miattam, de bízol 
benne, hogy helyrejövök, mert a legjobb orvosok felügyeletére bíztál, és…

Hirtelen megtorpant.
– Hallottad?
– Semmit sem hallottam.
A nő fülét hegyezve az ablakhoz lépett.
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– Most?
– Most sem. Egyáltalán, mit kellene hallanom?
– Ugat a kutya.
– Nem hiszem…, nem hallom…
– De én igen!
– Képzelődsz. Feküdj vissza, és próbálj inkább elaludni.
– Most nem fog menni.
– Ahogy gondolod – mondta a férfi, megigazította a párnáját, és a paplan alá bújt. – Majd 

reggel megbeszéljük a dolgot.
A nő néhány percig zaklatottan sétált le-fel a szobában, majd letérdelt az ágy előtt. 
– Olyan nehéz kimenni, és megnézni, mi van a kutyával?!
A férfi felsóhajtott, felkapcsolta a lámpát, és felült.
– Nem nehéz, csak…
– Csak? – kérdezte a nő, és a komódról odanyújtotta a férfinek a háziköntösét.
A férfi felhúzta a ruhaneműt, és elindult kifelé, de az ajtóban hirtelen megállt. A kilincset 

szorítva néhány másodpercig habozott, majd egy gyors mozdulattal levetette magáról a kön-
töst, a komódra dobta és visszabújt az ágyba.

– Gyere ide – mondta a nőnek –, feküdjél le.
A nő kissé megilletődve ugyan, de úgy tett, ahogy a férfi kérte. Amikor az ágyban volt, a 

férfi megfogta a kezét.
– Azért nem megyek ki, mert nincs miért kimennem.
– Hogyhogy nincs?! Ugat a kutya!
– Nem ugat.
– Hallom! Miért nem hiszel nekem?!
– Ma elaltattam a kutyát.
– Tessék?!
– Elvittem az állatorvoshoz, és elaltattam.
– De… de… hogyan tehetted?
– Öreg is volt, beteg is volt. Alig látott már… és mindentől megijedt. Néha még minket sem 

ismert meg… Folyton csak vonított meg ugatott.
– Elaltattad Álmost…

*

Sokáig némán néztek maguk elé, ki-ki a saját gondolatvilágába mélyedve. Végül a nő törte 
meg a csendet.

– Gyerekkoromban volt otthon egy malacunk. Vak volt. Így született. Ült az ólban, leg-
inkább a sarokban, rá se kellett csukni az ajtót, és várta, mikor kap enni. Irtó falánk volt. 
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Mindent megevett, amit adtunk neki. Sokszor meg is tréfáltuk. Minden szart elébe tettünk… 
Földet szórtunk a moslékjába, apró töviseket kevertünk a kukoricaszemek közé, fémdarabo-
kat rejtettünk a koncentrátumába. Sokszor prüszkölt, néha felsebződött a szája, és kínkeserve-
sen visított, mi pedig jót szórakoztunk rajta.

Rövid szünetet tartott.
– Kóbor kutyák tépték szét. Én engedtem be őket az udvarba. Kinéztem az utcára, és nyit-

va hagytam a kaput. A felnőttek közül senki sem volt odahaza. Csak én és a bátyám. Igen, volt 
egy testvérem, sosem meséltem neked róla. Alig egy évvel volt idősebb nálam. Ő is ott végez-
te. Ijedtségében a falnak dőlt, és a vak disznó a haláltusájában összenyomta. Teljesen össze-
lapította… Szétpocskolta… Azon az éjszakán álmodtam először. Huszonhárom évvel ezelőtt.

Felkelt az ágyról és kinézett az ablakon.
– Mentem az utcán. Forgalmas, széles utca volt. Vagy inkább sugárút. Legalább négysávos. 

Egyedül voltam. Nem volt ott se apa, se anya, se Álmos… Így hívták a bátyámat. Mindenfelől 
kutyák meg disznók voltak körülöttem. Képzelj el egy dugót az autósztrádán csúcsforgalom-
ban… Olyan volt ez is, csak autók, motorok és kamionok helyett vicsorgó ebek meg röfö-
gő disznók töltötték be a teret. Sehol egy ember! Álltam a sugárút kellős közepén, remeg-
ve. Még ma is kiráz a hideg, ha visszagondolok rá. És akkor… hirtelen… mintegy a sem-
miből… ahogy az csak álmokban lehetséges… feltűnt ő… Egy ember abban a végeláthatat-
lan állatvilágban! Izgatottan futottam feléje. Virágos szoknyácskám csak úgy lebegett a sok 
szuka meg koca közt. Amikor odaértem hozzá, akkor vettem észre, hogy egy kölyökkutyát 
tart a kezében. Ez a tiéd, mondta, és felém nyújtotta az ebet. Undorodva néztem a lihegő álla-
tot. Ez a tiéd, ismételte meg. Meg sem simogatod? Nyújtsd ki feléje a kezecskédet… Mintha 
meghipnotizált volna… azt cselekedtem, amit mondott. Kinyújtottam a kezemet, és ujjaimat 
végighúztam a kutya szőrén. Így ni, biztatott a férfi, nézd milyen boldog. Fogd meg, mond-
ta. Vonakodtam, de nem tudtam elutasítani. Félénken átvettem a kutyát, magamhoz öleltem, 
és akkor… Nyilván megbotlottam valamiben, vagy mi…, egyszerre kiterültem az úttesten. 
Emlékszem… Erre nagyon emlékszem… Mozdulatlanul feküdtem, és az eget bámultam… 
Szürke fellegek vonultak át, itt-ott lehetett csak látni a lemenő nap vörösét. Fekete madarak 
röpködtek fölöttem. Körbe-körbe… Megpróbáltam felkelni. Megmozdítani tagjaimat. Előbb 
a kezem, majd a lábam. Semmit sem tudtam. Csak feküdni. Mozdulatlanul. És farkasszemet 
nézni a mellkasomra telepedett kutyával. Amikor kézbe vettem, kis csöppségnek tűnt, ekkor 
azonban… növekedni kezdett… Pillanatok alatt akkorára nőtt a feje, hogy mindent eltakart 
előlem… A napot, a felhőket és a madarakat egyaránt… A súlyától nem kaptam levegőt. Nyála 
végigcsorgott az arcomon… egyenesen a számba…

– Sajnálom.
A nő remegve a férfi felé fordult.
– Ennyit tudsz csak mondani, sajnálom?
A férfi végignézett a nőn, tekintete semmilyen érzelemről nem árulkodott.
– Holnap elutazom… Egy időre.
– Szabad tudnom, hogy hová?
– Nem mindegy?
– De igen… Bárhol is légy, a lényeg az, hogy itt nem vagy…
– Majd jelentkezem.
– Mikor?
– Hamarosan.
A nő az ágyra telepedett, magára húzta a takarót, és a férfire összpontosította figyelmét.
– Miért teszed?
– Nem tudom… Gondolnom kell a jövőre.
– A jövőre… – ismételte meg a nő, és hangosan felkacagott. – Te… te tényleg nem vetted észre?
– Mit?
– A jövő elmúlt…
– Akkor meg… minden mindegy…
– Igen…
– Van még valami mondanivalód?
– Nincs… Neked?
– Nekem sem.
A nő kinyújtózott a paplan alatt, csapzott haja arcára omlott. A férfi egy ideig nézte, majd 

eloltotta a lámpát és a párnába fúrta arcát. A telihold tompa fénysávot húzott a szobába.


