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 KALÁSZ ISTVÁN 

Homályban, hegyen
A hegyre fel, Rötelstein falu mellett. A felesége akarta, hogy menjenek kirándulni, ott van-

nak igazi hegyek, az Alpok, lehet túrázni, felmegyünk a hegyre, mondta a felesége, messze 
fogunk látni, közelebb leszünk az éghez, na? És őszintén beszélgetünk majd. 

A férfi utálta a természetet, utált minden sportot, de a felesége mégis egyre és egyre mond-
ta, este meg reggel, hogy menjenek, huszonöt éve házasok, jóban-rosszban együtt; olajradiá-
torral, albérletben kezdtük, emlékszel az első autónkra? Ma meg teraszunk van, terepjárónk, 
te designer szemüveget hordasz, a kertben arany van elásva, menjünk. Kérlek. A nő rendelt 
szobát reggelivel, vacsorával, szaunával, a férfi mondta, jó, rendben, nem voltak már két éve 
sehol, legyen, szeretlek, hogyne. 

És mentek, autópálya, szótlanság, mindent tudunk, minek beszélni… csönd, közeledtek a 
hegyek, keskeny, kanyargós út vitt fel, nagy, sárga épület a panzió, zsalugáteres ablakok, vörös 
képű osztrák szállodás, magyar pincér, lengyel takarítónő, a férfi hallgatott, a nő állt az erké-
lyen, milyen szép, oda fogunk felmenni, és mutatott a hegyre. 

Másnap hajnalban indultak. Bottal, sapkával, bakanccsal. Elöl a férfi, a nő hozott vizet, en-
nivalót, mentek felfelé a keskeny ösvényen, valami ragadozómadár keringett a magasban, sas, 
sólyom, a fene tudja, mi ez, mondta a férfi. Elmaradtak a házak, az út meredeken emelkedett, 
a nőnél volt a térkép, mentek, kapaszkodtak, sólyom vagy mi repült a völgy fölött, a levegő 
egyre hidegebb lett. A férfi zihált, nem szólt, a nő némán jött mögötte. Aztán elágazáshoz 
értek, a nő mondta, hogy balra menjenek, az volt a keskenyebb út. Biztos? Kérdezte a férfi, a 
nő nevetett, és azt mondta, hogy bízzon benne. Igen, a férfinak feltűnt ez a „Bízz bennem”. Így 
még soha nem mondta a felesége. 

És mentek tovább, az ösvény kanyarodott, néha el is tűnt, fölöttük magasodott a hegy, a 
férfi kapaszkodott, a kurva életbe, ez itt veszélyes, drágám, és… a nő vihogott, mondta, akkor 
pihenjenek. Nekidőltek a sziklának, alattuk sötét mélység volt, hová jutunk, kérdezte a férfi, 
közben lopva nézte a feleségét. Hogy milyen ráncos a homloka, és ősz sávok voltak a hajában. 
A nő azt mondta, hogy fel. Az önmegismerés csúcsához. Oda tartanak. És miért nézel így, 
kérdezte a férfit, már nem vagyok szép? A férfi arra gondolt, hogy a nő azt mondta, őszintén 
fognak beszélni. Itt. Fent. A szemközti hegyen csillogott a hó, a nő várt, szép itt, mondta a 
férfi, jó, hogy eljöttünk. Csak a szerelem adhat értelmet annak, akinek nincs semmije, mondta 
a nő. A férfi nevetett, mi ez a baromság, kérdezte. Coelho, mondta a nő, akit utálsz, de ma 
még fogok tőle idézni, te meg kopaszodsz. De úgy is mondhatnám, hogy az okos homlokodról 
visszavonult a hajad. Menjünk… 

A férfi arra gondolt, hogy ez szörnyű. Hogy itt hörög ezen a hegyen, aminek a nevét sem 
tudja. A bakancs töri a lábát, az ösvény keskeny, veszélyes, mindenféle növény szúr a kövek 
között, és ő alig kap levegőt. Huszonöt éve él ezzel a nővel, és most derül ki, hogy ez a nő tudja 
a növények nevét, még azt is tudja, hogy a felhők formája mit jelent, és ez a nő most azt mond-
ja itt, hogy neki nincs haja. Ez borzasztó. De ment tovább. Lefelé nem erre jövünk, mondta a 
felesége, a másik, a gyorsabb úton. Szeretsz? Kérdezte a nő. A férfi figyelte a ragadozómadarat, 
keringett, lebegett, tényleg, mi lehet? Keselyű? Szeretsz, kérdezte megint a felesége a háta 
mögött. Az ott keselyű? Kérdezett vissza a férfi, te úgyis mindent tudsz. A nő nem szólt, a 
férfi haladt tovább, ugye, kérdezte megint a nő, azért volt olyan idő, hogy szerettél? Igaz? A 
férfi nevetett, a szerelmes ember szerelme tárgyának birtoklására törekszik, lelke fölött föltét-
len hatalomra vágyik, azt kívánja, hogy szerelmének tárgya csak őt szeresse, blabla, ezt meg 
Nietzsche mondta, valahogy így írta, és szép itt. Messze látni. Mondta a férfi. A nő mosolygott, 
kérsz vizet? A férfi felé tartotta a kulacsot. A férfi nézte a feleségét, a huszonöt év alatt volt 
kölcsön, betegség, autóbaleset, jött a szülők halála, temetés, műtét, munkahelyről kirúgás… és 
most itt áll ezzel a nővel a hegyen, a keskeny ösvényen, a nő meg erőszakos, kérdez, ott lent a 
panzió, az autója, az ágy, nincs semmi baj, semmi. És mégis. Valami baj van, ha a nő őszintén 
akar beszélni. Miért akarja itt és most? A nő mosolygott, iszol vizet? Nem kérek, felelt a férfi a 
feleségét fürkészve. Az arcát figyelte, és persze, hogy szeretlek, mondta végül. 

Aztán mentek, kapaszkodtak az ösvényen tovább. Elöl a férfi, mögötte a nő. Ha magasra 
törtök, járjatok a magatok lábán! Ne vitessétek magatokat föl, ne üljetek idegen vállakra és fe-
jekre! Ez illik ide, nevetett a férfi, most te jössz, hátha van még „brazilos koeljo” idézeted. A nő 
azt mondta, van, ő készült erre az útra, a hűség gyöngyszem a homokszemek között, amit csak 
az lát meg, aki valóban érti, hogy mit jelent. Így mondta a nő, a férfi meg röhögött. Gyöngy-
szem, hát persze. Mondott volna még ezt-azt, de nem. Inkább a mélybe dobott egy követ. A 
levegő melegebb lett, az út porosabb, szélesebb. Egymás mellett mentek. A sápadt, sima kőfal 
tövében, a fekete szakadék mellett. A ragadozómadár eltűnt az égről, maradtak a felhők… örü-
lök, hogy eljöttél velem erre az útra, mondta a nő. A férfi vigyorgott, édesem, veled bárhová 
ezen a világon. Két hét múlva leszünk huszonöt éve házasok, mondta a nő, és… te el akarsz 
hagyni. Miért? A férfi ekkor megértette, hogy a nő mindent tud. Kutattál a dolgaimban? Kér-
dezte erőtlenül. Miért, nézett rá a nő, jobb az a lány, mint én?

Hány éves?
Harminc.
Miért viselkedsz így? 
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Szeretem. 
Meg fog unni. 
És? 
Várjak, amíg rád nem un? Kérsz vizet? 
Igen.
Néha elég egy erősebb szemüveg is, hogy a szerelmest meggyógyítsa… 
Ez is Coelho? 
Nem, ez a te Nietzschédtől van. 
Mentek tovább, az ösvény meredek lett, keskeny, a nő dúdolt valamit, a férfi meg azt érezte, 

hogy kimerült. Forduljunk vissza, mondta a nőnek. A nő azt felelte, a térkép szerint hamarosan 
jön egy pihenő. Paddal, kilátással, utána van még egy rövid szakasz, aztán fent vannak, és 
onnan, a kereszttől levezet egy széles, biztonságos út, nem érdemes visszafordulni. A férfi azt 
mondta, le kell ülnie, nincs benne erő. A nő csak nézte, mondta, hogy bírja ki, van fent pad, ott 
biztonságos, a nap odasüt, meleg van, menjenek, ott majd esznek is, hozott szendvicset, nincs 
már messze. Majd ő megy elöl, mondta. Így kapaszkodtak tovább. A férfi szédült. Lassabban, 
kérlelte a nőt nevetve, nem vagyok ehhez szokva. A nő megállt, az élet titka, hogyha elesel 
hétszer, állj fel nyolcszor, ezt az én drága Coelhóm mondta, gyere, nincs messze, két kanyar, 
aztán pihenhetsz. És ment tovább. A férfi lassan követte.

Aztán felértek. Ültek a padon. Hegyek álltak körbe, egy tó sötétlett a mélyben. Az ott Ördög 
tó, mondta a nő, állítólag mély. És hideg. Sokan belefulladtak. A férfi hallgatott, a szédülés 
enyhült, de az ujjai remegtek. Egyszer én is megcsaltalak, mondta a nő, úgy tíz éve történt. 
A férfi hallgatott. Add ide a szemüveged, nevetett a nő, megtisztítom, és jobban látsz. A férfi 
levette, a világ homályos lett, a nő elvette a szemüveget, a hegyek fehér foltok lettek, mondta, 
hogy elő kell keresnie a törlőkendőt, a hátizsákban van, a nő felállt, a férfi maradt a padon, 
szemben a nagy homállyal. Csönd lett. Csönd. Akarod tudni, kivel voltam ágyban? Kérdezte 
hirtelen a nő. A háta mögül. Add vissza a szemüvegemet, szólt a férfi, mire jó ez? A nő neve-
tett, mondta, hogy nem is csalta meg a férjét senkivel, de szeretné tudni végre, hogy a férje, 
akivel együtt él, együtt kel, fekszik, mi a fenének kezdett ki egy harmincéves kurvával. A férfi 
ismét kérte a szemüvegét, a nő erre elé állt, nézd csak, repül a szemüveged a mélybe. És a férfi 
a homályon át látta, hogy a nő ledobott valamit. A zsebéhez nyúlt, a nő mondta, ne keresse 
a pótszemüvegét, reggel kivette, ott van a szállodában az asztalon. A telefont sem hozták. 
Semmit. Itt vannak ketten a hegyen. Akár a legmagasabb hegy tetejére, akár a tenger mélyére 
megyünk, mindig bíznunk kell a kézben, amely vezet. Ezt is Coelho írta, mondta a nő, itt áll 
ezen a papírkán, készültem az útra. Látod, a nő nevetett, ja… nem látod. Nincs szemüveged. A 
férfi erre azt mondta, ez az egész túra, az igazság játék itt a hegyen, ez maga az instant Coelho. 
Szánalmas. Sekélyes. És tényleg eltávolodtak egymástól. És mondta, hogy a nő csak eddig 
jutott az életben, és már semmi közük egymáshoz. Coelho versus nyietcsevó. És most? A férfi 
felállt, üvölteni kezdett, hogy tessék, közben ment előre, tessék, már látom, itt a perem. Jó 
dolog lezuhanni erről a szikláról. Száz méter. Lefelé. És megállt. A nő hallgatott, a férfi állt, az 
ember csinál mindenfélét, és azt hiszi, senki sem sejti, ez ostobaság, mondta. A nő hallgatott, 
végül azt suttogta, hogy ő végig hűséges volt, ő szereti a férfit. És ennyi év után, miért? Éppen 
most kellett ezzel a nővel? Nincs második esély. Aztán megfogta a férfi kezét, visszavezette 
a padhoz. Hogy üljön le. Aztán mondta, hogy hónapok óta tervezte ezt. És a férfi észre sem 
vette, hogy ő… 

Aztán ültek. Egymás mellett. 
Majd megszólalt a nő, hogy tényleg ledobta a szemüveget, könnyű út nincsen, azt csak úgy 

kitalálta, most mennek tovább, megkerülik a sziklát, az északi oldalon nehéz lesz lefelé, de 
majd ő vezeti. A férfi nevetett, ha a nő arra vár, hogy bocsánatot kérjen, nem fogja megtenni, 
akkor odalesz az ereje. A nő nem értette. Így megyek le veled, mondta a férfi. Érted? Tettem, 
amit. Érted? A nő nézte a hegyet, az eget, megint itt vannak a saskeselyűk, mondta végül, de 
most már ketten vitorláznak, köröznek. Menjünk. A férfi felállt. Mielőtt elindulnak, iszik vizet, 
mondta. És még hozzátette, hogy jobban szerette, amikor a felesége hosszan viselte a haját. 
Aztán állt, hunyorgott, várta, mi lesz. 
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