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Kulcsár Kata 
(1973, Győr): 
Dolgozott tanárként, 
felszolgálóként, 
takarítóként, 
volt kórustag 
temetéseken, miséken, 
hangversenyeken. 
Jelenleg újra tanár. Élt 
külföldön, most újra 
Magyarországon.  Versei, 
prózái jelentek meg 
a Műhelyben, az Új 
Forrásban és a Magyar 
Naplóban.

3
2020KULCSÁR KATA

Lacika
Ötvenes pár sétál át a téren, egymásba karolnak, nem sietnek, 
a férfi halkan kérleli a nőt, nem hallani mit mond neki, de 
az látszik, hogy kitartóan unszolja, a nő rázza a fejét, ne most,
ne itt, de hiszen alig vannak,
nem, akkor sem, a férfi átkarolja a nőt, elkapja, magához vonja, 
már nem lehet visszacsinálni, ez már elkezdődött, nekik most megszűnik a tér, 
csak a két test van, él, létezik egymáshoz simulva,
kar a karon, mozdulnak, rebbennek a lábak, 
apró remegések a levegőben, először félve, majd egyre felszabadultabban,
ez a pillanat soha többé nem tér vissza, a galambok szétrebbennek, a teret betölti a fény.
Keringőznek. 
Csak úgy. Maguknak. 

A szakállas férfi magzatpózban fekszik a padon, szeme lecsukva, koszos 
az egész ember, lehetetlen megmondani, mióta alszik ott, tegnap óta, napok óta, 
évek óta, ha nem ő alszik ott, akkor egy másik ugyanilyen test tölti ott az időt, tölti be 
a teret, hontalanok, éhesek, szeretetlenek; álljunk meg, mondja a nő, 
a férfi lelassít, megáll, él, kérdezi a nő, él, feleli a férfi, 
ébreszd fel, mondja a nő, éhes, kérdezi a férfi a fekvő alaktól, a szakállas embrió nem felel 
csak morog, elhajtja őket, 
hagyjatok békén, 
nem megyek vissza oda, 
hagyd, mondja a nő, menjünk, felmennek a lakásukba, állnak a konyha közepén, nem gyújtanak
villanyt, mozdulatlan testek a félhomályban,
menjünk vissza érte, súgja a nő, a hajléktalan ugyanazon a padon fekszik, ugyanabban
a pózban, nadrágján elöl sötét folt, hagyják, kiáltja oda egy arra sétáló, részeg, 
mindig részeg, a hajléktalan valamennyire magához tér, jöjjön el hozzánk, mondja neki a férfi, 
az nem mond semmit, tétován elindul velük, a lakás közel van, esteledik,
leültetik a konyhában; megfürödhet, ha akar, éhes, inna valamit, ha van,

a nő tétován mozdul, a férfi int a fejével, hogy hozza csak, annyi már nem 
számít a férfinak, az mohón iszik, azt mormolja, nem megyek oda vissza,
úgysincs már ott senki,
ki, kérdezi tőle a férfi, ki nincs már ott, mit kérdezősködik, feleli a szakállas, 
nincs ott már senki és kész, a ruháját kimoshatom, ha akarja, nem kell, aztán majd 
nem adja vissza, adok tisztát, a méret pont jó lesz szerintem, előbb adja a ruhát,
a férfi kérdően a nőre néz, biztos vagy benne, biztos. Lacikánknak már nem kell. 

A nő bemegy a kisebbik szobába, kivesz a szekrényből egy nadrágot, egy inget, 
alsónadrágot, neki már úgysem kell, mondja maga elé még egyszer, leteszi 
a férfi elé az asztalra, ellép, a szakállas vetkőzni kezd, inas felsőteste 
ugyanolyan koszos, mint a ruha rajta, émelyítő szaga beeszi magát a levegőbe,
öklendezni lehet tőle, a nő elfordul, a férfi nézi a másik testet, lehetne az én testem is, hasonlítunk
egymásra, Lacikánk ruhája tényleg jó lesz rá, talán egy kicsit lötyög majd rajta, Lacikánkon 
már csak akkor lötyögött, amikor kijött a kórházból, tavasz volt, március, nem mondták 
az orvosok, de tudtuk, hogy vége hamarosan.

 A fiunk meg fog halni. 

Elmentünk egy cukrászdába, Lacika franciakrémest evett, a cukros tetőt alig
lehetett elvágni a villával, kiette középről a habot, falta, pedig azt mondja, hogy 
étvágya már nincsen, a végén ette meg a sütemény émelyítően édes tetejét, 
optimista, mondják, a végére hagyja a legjobb falatot, csak valahogy neki az élet nem
a végére hagyta a legjobb falatot, s ha úgy vesszük, a közepére sem.

Amikor kisgyerek volt, egy alkalommal ült a földön, kirakót rakosgatott, 
apu, mondja, meddig él egy kutya, és egy tigris, és az ember, 
nem tudtam mit mondani mást neki, csak ezt: nem tudom, Lacika, 
az attól függ, mitől, hát, hogy ki hogyan él, és te, Apu, meddig fogsz élni,
sokáig, 
ígéred,
ígérem.
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A férfi sokáig maradt a fürdőszobában, hallani lehetett, ahogy megnyitja 
a csapot, aztán elzárja, majd újra megnyitja és sokáig hagyja folyni  
a kádba a vizet, a nő kenyeret vesz elő, felvágottat, sajtot, 
sietve pakol elő, legyen ott minden, mire asztalhoz fognak ülni,
a férfi némán ül, néz ki az ablakon, nem figyel különösebben semmire, 
esteledik, az utcai lámpák alig adnak fényudvart, hideg a fényük,
megborotválkozhat, ha akar, mondja a hajléktalannak, a polcon talál borotvát,
 a szakállas  csak ül a kád szélén, nem nyúl 
a törölközőkhöz, figyeli, hogyan folyik végig testén a víz, amióta 
az utcán él, alig jutott fürdőkádban fürdéshez, zuhanyzáshoz is ritkán, már
nem is hiányzik neki, borotválkozni meg egyáltalán nem borotválkozik,
most mégis megkeresi a borotvát és elkezdi leszedni arcáról a szakállt,
az első húzásnál megáll a keze, egy darabig nézi magát a tükörben, majd 
újra és újra elhúzza a pengét, vér serken ki,
nem törődik vele, az a másik is így vérzett, amikor elhúzta a pengét a karján, de 
meg kellett védenie magát,  el akarta venni tőle a takaróját, 
neki meg mindig van penge a zsebében, ezt egy öreg hajléktalantól tanulta,
mindig legyen nálad, mondta neki, mi nem várhatunk arra, hogy 
megvédjenek bennünket, végül őt a penge sem védte meg,
meg senki sem, 
megfagyott az erdőszélen, ahol lakott; semmi nem maradt utána, csak
egy kés, a penge, meg egy halom levél, amiből már 
egyetlen sor sem volt olvasható.

Amikor megborotválkozva, felöltözve az új ruhába kilépett a fürdőszobából, már 
teljesen beesteledett, zene szólt halkan a rádióból, ült az a két ember 
egymás mellett és várt,
Lacika, hol voltál ilyen sokáig, nem tudod, hogy mennyire aggódunk, ha 
nem érsz haza időben, de anya, nem vagyok már kisgyerek, csak kicsit 
elbeszélgettük az időt, jó, de a tanulás, majd
megírom este, rendben, de siess, ne maradj fenn sokáig, de anya, már 
gimnazista vagyok, másoktól azt sem kérdezik meg, hogy mikor érnek haza, 
azok mások, azoknak talán mindegy, 
egyre vékonyabb lett a kezelések után, lötyögött rajta minden, egyszer elkapta 
a pillantását ahogy végignézett rajta, anya, minden rendben, visszahízom és 
elfelejtjük az egészet, jó, igen, de ehetnél egy kicsit többet, csak amíg tart,
sokat várakozott hideg kórházi folyosókon, az orvosok
rendszerint legyintettek, hogy ne aggódjon, de ő
tudott olvasni a szemükből, a hangsúlyaikból, 
megsejtette, hogy a fia nemsokára meghal, de ezt a szót még magában sem mondta ki, 
mindig ezt mondta helyette: elutazik.

Még fél évvel az „elutazás” után is sokszor várta a fotelban ülve a fiát, hitte,
hogy zörög a zárban a kulcs, belép a fia az ajtón, persze késik, képtelen figyelni
az időre, meg nem is érdekli, szanaszét hagyja a dolgait, ha bevisz valamit 
a konyhából a szobájába, akkor az ott is marad, mennyit dühöngött akkor ezért, most meg
csak áll néha a fia szobájában, bevisz egy poharat, leteszi, kimegy, visszamegy, 
hátha..

Lacika ágya fölött volt egy kép a falon, 
még egészen kicsi volt rajta, első osztályos, eléje raktak egy könyvet,
tegyen úgy, mintha olvasná, ekkor még nem volt szemüveges, riadt a tekintete, merev a válla,
a keze összekulcsolva, nem hiszem, hogy bármit látott valamit a betűkből,
egy évre rá, hogy a fia „elutazott”, levette a falról ezt a képet, bevitte a hálószobába, letette az 
éjjeliszekrényére, 
a férje nem szólt semmit, csak már nem ért hozzá azon ritka alkalmakkor sem, ami 
még maradt közöttük.  
Hagyta.
Jobb volt így mindkettejüknek.

Egyen, mondja a férfi a hajléktalannak, inkább innék valamit, egyen inkább
előtte, ne mondja meg nekem mit csináljak, nem mondom, 
nézte az asszony a két férfit, ahogy esznek, a férje lassan, a másik pedig hol
egy falatot evett, hol meghúzta a poharat, a fogaiból alig maradt már valami, pedig így, 
megborotválkozva és megmosakodva fiatalembernek tűnt, igaz, az arca beesett, a tekintete 
homályos, nehezen forgatta a szájában a falatot, nem volt lassan már mivel rágnia, 
amúgy is felvágta kis darabokra a kenyeret, de még így is alig haladt, legtöbbször lenyelte félig 
megrágottan. 

muhely_09.indd   30 2020.09.24.   12:11:05



31

3
2020

Amikor másodszor voltak a tengernél, Lacika nagy hisztit rendezett. Hatéves volt,
nem akart belemenni a vízbe, mert az egyik barátja azt mondta neki, 
hogy aki belemegy a vízbe, annak rákja lesz, ő ezt az apukája miatt tudja, aki 
belement a tengerbe és fél évre rá meghalt, Lacikát csak nagy nehezen lehetett 
beimádkozni a vízbe, a szülők össze is vesztek azon, hogy mi legyen, be kell-e mennie vagy sem,
én nem könyörgök neki, az tuti, mondta az apja, menj be kisfiam, 
az egész csak egy butaság, mondta neki az anyja, senki nem lesz beteg a víztől,
de én akkor sem megyek be, nem akarok meghalni, mint a Peti apukája, 
a Peti apukája nem a tenger miatt lett rákos, zárta le a vitát az apa, hanem 
mert sokat cigizett és odalett a tüdeje, indíts befele fiam, amíg szépen mondom,
nem lehetsz ilyen gyáva,
pedig ő volt a gyáva, gyáva volt megmondani a fiának, hogy az nagyon beteg, 
mondja meg, doktor úr, ugye haldoklik a fiam, az orvosnak akkor már a harmadik
alkalommal csúsztatta be a zsebébe a pénzesborítékot, amit a feleségével
raktak össze, gondosan kiválogatva a szebb bankjegyeket,
mondja meg neki, doktor úr, 
nem mondhatom meg, a fia már éppen nagykorú, majd neki elmondom, ha nagyon 
beteg lesz, az apa dühös lett, odacsapta a borítékot az asztalra, akkor 
ezt meg igya meg majd a fiam egészségére, ha már nem lesz kinek elmondania,
az orvos nem szólt semmit, visszacsúsztatta a borítékot és kiment a szobából. 
Az apa még hosszan ült az orvos szobájában és azt mondogatta, hátha mégsem igaz. 
Hátha tévedés az egész.
Pedig tudta, hogy nem az. Sosem az. 
Szinte.

Van egy ágyunk, elalhat rajta, külön szoba, a hajléktalan nem akar,
van egy kis aprója, kérdezi a férfitól, holnap el kell utaznom,
munkát kaptam, de messze van, a nő ad neki némi pénzt, aztán
bemegy a hálószobába és becsukja maga mögött az ajtót, hallgatózni 
kezd, de a férfiak nem beszélgetnek, másnap a fiatal férfi a ház előtt várakozik, 
mégsem ment el, kérdezi tőle a férfi, csak holnap indulok, feleli amaz, értem,
bejön, kérdezi, bejöhetek, a feleségem még nincs itthon, megvárjuk odafent, 
a liftben nagyon közel kényszerültek állni egymáshoz, ez már olyan, mintha 
belelógnánk egymásba, ha ugyanazt a levegőt szívnák be, a bőrfelület szinte összeér, 
nincs hova nézni máshova, csak a falra, el kell olvasni a véseteket,
ájlávjú ezmegez, dátumok, rajzocskák, kétperces vésetek évtizedekre ottmaradó lenyomata,
egyre fogy a levegő,
másra kell gondolni
vagy számolni kell, 
vissza kell tartani a lélegzetet,
ilyen lehet eltemetettnek lenni, 
hiába tudjuk, hogy van elég levegő a liftben, hiába tudjuk, hogy legfeljebb
pár perc az egész, mégsem lehet megszokni az ajtó összecsukódását,
a szűk térben maradást, a mozdulatlanságot, 

a hajléktalan nekidől a falnak, talán az a kis biztonságérzet jót tesz neki, ha
kicsi is ez a tér, de legalább belátható, és ha belátható, akkor már szinte csak az övé.

Révész, mutatkozik be a hajléktalan, amikor kiszállnak a liftből,
László, mondja a férfi, Somogyi László, 
keresztneve nincs,
volt, de már senki sem szólít úgy.

Megvacsoráznak, a nő gombás rántottát készített, már pakolta le 
az asztalt, amikor megszólalt a kapucsengő, egy pillanatra 
mindannyian megdermednek,
azok ketten azóta is minden csengetésnél azt remélik, hogy visszajött a fiuk, 
a magát Révésznek nevező férfi meg arra gondolt, hogy biztosan a rendőrség,
nem volt bűne, legalábbis úgy gondolta, de a reflexek megmaradtak, 
volt egy nő, annál lakott egy darabig, gyerekei voltak a nőnek,
kijöttek egymással, néha még főzött is a nőre, meg a gyerekekre, vagy
elpakolt utánuk, másfél évet voltak együtt, nem tudni, mi tartotta őket össze, talán 
a közös nyomorult sors,
veszekedtek is, de nem sokat, inkább csak a nő mondta időnként a magáét, ő meg,
ha elunta, akkor elment és napokig nem lehetett tudni felőle semmit, 
amikor visszajött, csak leült a szobába, nem beszéltek a dologról, a nő sem kérdezett,
ment az élet tovább,
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eljárt dolgozni, ha akadt valami, kőműves volt a szakmája, ha akadt munka,
elvállalta, persze feketén, nem jelentenek be ott senkit szívesen, vagy
gyümölcsöt szedett, de nem maradt soha egy helyen sem sokáig, nehezen tűrte
a veszekedést, ő maga nem volt veszekedős, akkor sem szólt vissza, amikor
szidta őt az apja gyerekként, márpedig szidta eleget,
ivott az örege, pedig értelmiségi volt, megbecsült szakember,
senki nem hitte volna, hogy otthon micsoda pokol volt, 
az anyja meg csak tűrt, szolgált, nem szólt egy szót sem, 
hogy lehet nekem ilyen buta fiam, mondta mindig az apja, nekem!,

az igaz, hogy rosszul tanult, a betűk valahogy sokáig nem álltak össze szavakká benne,
az órákon meg szívesebben figyelte a társait, hogy mit csinálnak, mert 
a tanárok szavait nem nagyon értette, a te fiad, mondta olyankor az apja, amikor
újra és újra szembesült azzal, hogy a fiából soha nem lesz sem orvos,
sem ügyvéd, a te fiad, a mi családunkban nincsenek ilyen ütődöttek!,
bántotta is a szó őt, meg nem is, de legtöbbször nem törődött vele, jobban
érdekelte egy bogár, ami az ablakon mászott látszólag céltalanul
vagy egy könyv, aminek a szavait nem értette ugyan teljesen, de
a képeket nagyon szerette és el tudta mondani azok alapján a meséket, hiszen
az anyja sokszor felolvasta neki a kedvenceit, az anyja sosem bántotta,
legszívesebben maga mellett tartotta volna naphosszat,

amikor ott kellett hagynia őt az óvodában, az anyja még sokáig állt az ajtóban, hallgatta,
hogyan nem ordít a fia, mert az nagyon gyorsan megszokta az óvodát, 
miért nem sír, hát nem is hiányzom neki, minden gyerek sír az anyja után, de az övé nem,
az övé, leült valahova és bámult maga elé, ha elunta, akkor körbejárta a termet és
begyűjtötte a kedvenc játékait, amit aztán el sem lehetett venni tőle, hiába
könyörögtek neki a nap végén vagy hiába szóltak rá erélyesen, nem adta,
majd visszahozza holnap, mondta az egyik óvónéni, a másik meg azt mondta,
játékot nem lehet innen hazavinni, hogy elvegye tőle az anyja,
a hátuk mögött meg azt mondták, hogy na, a Révész mérnök úr is idegent engedett 
a házba, pedig nem volt az igaz, az anyjának soha nem volt senkije,
 
még azután sem, hogy az apja, akit elvitt a második infarktus, meghalt,
az első után egy darabig csendesebb lett, békésebb, aztán újra inni kezdett, szinte csak
ivott és nem szólt senkihez, őhozzá meg egyáltalán nem, már azt sem akarta elintézni,
hogy a fiát egy közepesen erős iskolába vegyék fel, belátta-e, hogy lehetetlen, 
vagy már nem érdekelte, nem tudni, aztán amikor a második szívinfarktus
elvitte, az anyja összehajtogatta az apja holmijait, levitte a ruhagyűjtőbe,
úgy szórta bele, mintha a hamvait szórná, majd rácsapta a fedelet. 

A fiú elvégezte valahogy a szakmunkásképzőt, igaz, hogy kétszer bukott, de
végül elvégezte, keveset beszélt, de nagyon tudott dolgozni, nevették is a többiek,
majd a révészjani megcsinálja, mondták, hagyja Feri bácsi, annak úgy kell a munka,
mint a napi betevő, engedje, hadd férjen oda, ugratták lépten-nyomon, de nem bánta. 
Azt hitte, szeretik. 

A nő, akivel összeállt,  jó volt hozzá, kényeztette, örült neki, 
a mákos tészta volt a kedvence, mindig azt kapott, amikor csak kért és mivel 
a gyerekek is szerették, vacsorára azt ették, ha lehetett,
Jani bácsi, mondták neki a gyerekek, mit gondol, mi lesz a vacsora, 
mákos tészta, mondta mindig, igen, felelték a gyerekek, akkor is, ha nem az volt; 
egy nap aztán csöngettek az ajtajukon, két rendőr állt ott és őt keresték. 
Nem értette. 

Van gyerek a lakásban, kérdezték tőle, van, mennyi, három,
 mikor látta utoljára a Verát, nem veszekedtek, mióta vannak együtt,
 kié a lakás, még órákkal később is kongtak benne a kérdések, nem tudta felidézni
 a rendőrök arcát, az egyiknek csak a kezére emlékezett, a tömzsi ujjaira,
 a másiknak meg egy nagy anyajegy volt az arcán és folyamatosan írt valamit.

Meghalt a Vera. 
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Honnan tudják, megtaláltuk a töltésen, a vonat elé állt, az nem lehet,
nem akart elutazni. 
A gyerekeket elvitték, őt meg otthagyták.
Süket csend lett a lakásban. 
Másnap is ott ült, harmadnap is.
A főbérlő jött végül és azt mondta, hogy már kiadta a lakást, mert a Vera meghalt, meghalt?,
hát nem tudja, majd a gyerekek dolgait elviszi egy rokon, hol vannak, nem tudom. 
Az utcára került. Az anyján kívül nem volt már senkije. 
Az hiába hívta, hogy lakjon otthon, néha ott aludt, de egyre többször érte 
az utcán az éjszaka, egyre többet ivott, nem akart így hazamenni, mit szólna 
az anyja, ha így látná?!
Most legalább hasonlítok az apámra. 
Legalább ebben. 

A csengetésre egyikük sem mozdult. 
Vártak. 
Várták, hogy elmenjen az a valaki.
Lacika, suttogta a férfi maga elé, a nő arra gondolt, hogy nemsokára megveti az ágyat a fia szobájában,
a fia szobájában, aki nem „elutazott”, hanem meghalt, de most itt van helyette
ez a másik,
mostantól ez lesz az ő fiúk..

Nem baj, ha néha Lacikának szólítjuk majd, kérdezi a férfi a hajléktalant.
Nem baj, feleli ő. A mákos tészta a kedvencem. Sok mákkal. Sok cukorral.  
A Vera is mindig így adta. 
Akkor majd úgy csinálom, ahogy a Vera. Jó lesz úgy?

Jó.
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