
Ott egye meg a fene, hétfőn, ahogy a nagyáruház kinyitott, már meg is
vette. Hazafelé nem győzött magyarázkodni. Öreg, nyugdíjas cimborák szóltak
rá: nősülsz, mi, gyűjtőd a kelengyét, csak nem lovagoltad meg a vasalódeszkát?
Ráadásul, ahogy a ház elé ért, a veje állt meg mellette a kocsival.

— Tudod, — mondta neki óvatosan — nem tudok jól vasalni, aztán mondta
valaki, ezzel könnyebb lenne. A veje a lakásba kísérte, s kicsomagoltatta vele
a fényes nokedliszaggatót is.

— Ügy vágyók egy kis tojásos galuskára — hazudott ártatlan szemekkel a
világba. — Dehát férfi létemre sose csináltam még. Mondták ezt, ezt is, ezzel
lehet.

A veje hamiskásan mosolygott, ahogy elbúcsúzott, kuncogott is. Már mon-
dani akarta, nehogy valami rosszra gondoljon, aztán lenyelte, mint a vendég
sértéseit. Nem szólt ő semmit, gondoljon, amit akar. Száz szerencse, hogy nem
nézett be a hűtőszekrénybe, mert bizony ő odamentette a tegnapról megmaradt,
a pesti asszony kezét dicsérő galuskahalmot. Eszik ő abból még este is.

Este, ahogy végzett a galuskával, s ráitta a saláta cukros-ecetes levét, csön-
gettek.

A lánya, a kisunokája, a veje állt az ajtóban. Nagy szatyorral jöttek, s a
konyhaasztalra pakoltak ki. Hatalmas jénai tálban tojásos galuska remegett,
gőzölgött előtte. A hűtőtáskából befőttesüvegben salátát tettek melléje. És már
szaladtak is, jó étvágyat kívántak a vacsorához.

Ült a konyhaasztalnál, szemben a 'tömérdek galuskával. Hiába volt épp
olyan, mint valaha, szegény Erzsi idejében — egy pillanatig se volt kedve meg-
kóstolni. Gondolkozott, s aztán a fejéhez kapott:

— Jóságos ég, jobb lesz összegyűrni a nadrágokat, kosárba gyömöszölni az
ingeket. Amilyen jó gyerekek, ezek holnap hazajönnek vasalni is!

SÓSKŰTI JÚLIA

Az első este
„mint bálnák a tengerben..."

Mindkettőnek vállig érő haja volt. Kiléptek az utcára fegyverüket a föld felé
tartották. Pár lépés után megcsókolták egymást, majd letérdeltek, s így térden-
állva csúsztak egymás mellett előre, elszántan, kegyetlenül, mint a halál, hiszen
e pillanatban ök ketten maguk voltak a halál. A rendőrök lőttek, de a lövések
nem voltak egészen pontosak. Még maradt annyi idejük, hogy pisztolyaikat
egymás testének fordítsák. A lány lőtt előbb, majd mégegyszer, immár saját
magára. Két rángó test a szerelemben, a halál ölelésében... A terrorista lány
utolsó vonaglásait közeliben hozta az operatőr. Ügyes munka volt. Ennyi történt.
Csak ennyi. Százmillió ember szeme láttára.
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A Híradó után egy háborús film ment aznap este. LJ-nek hányingere tá-
madt, furcsa, nem közönséges hányinger fogta el, valami egészen mélyről jövő
lelki érzet, mintha a gyomrával együtt a lelke is fordult volna egyet. Lehunyta
a szemét, de a végtelen kavargástól, amelyben nevek, színek, alakok mosódtak
egybe, olyan heves indulat töltötte el, hogy megfogódzkodott a fotel karfájában,
s megvárta amíg az állkapcsa teljesen el nem zsibbadt a fogsorok feszülésétől.
Ez segített valamit. Undorral kapcsolta ki a televíziót, s amint a félhomályos
szobából kitekintett az ablakon át az igazi, a valódi homályra, mely szintén
kegyetlen, mint annyi minden, aminek neve sincs, aminek hiába van ezer ne-
ve. .., egy régi elbeszélés jutott az eszébe. Az ablak üvegén látta a sorokat,
amint elúsznak a sötétedő nyárestében — meglegyintve újra a lelkét, ezt a nem
létező valamit —, mint amikor először olvasta, s a szavak ópiumként járták át
az agyát:

„Nem tudta mitől ébredt fel, a kunyhó sötétjétől-e, vagy a tenger dörmö-
gésétől, csak azt tudta, hogy valami nincs rendben. A sötétben anyja alakját
tapogatta, de az ágy üres volt, s most vette csak észre, hogy apja horkolása is
hiányzik. A csend ébresztette fel. Amint kilépett a hűvös sötétségbe, a derengő
égen csillagszekér vágtatott a hegyek felé, magával vonva egy darabka Holdat,
mely halványan pislákolt a tenger felett. Talán a köd miatt tűnt csak oly hal-
ványnak, talán már belefáradt az örök fényességbe...

A lány, hátrafogva hosszú barna haját, hallgatódzott az éjszakába, mely
durva pokrócként terült a szétszórt halászkunyhókra. S most valóban, valami
furcsa, ismerős zümmögést hallott a part felől, a sekély víz irányából. Árnyakat
is látott arrafelé futni, futott hát Ö is, összefogva ruháját a hideg szél ellen,
mely fiatal legény módjára ölelte, s tapogatta körül, szerelemre érett testét. A
parthoz közeledve előbb csak a hangokat tudta megkülönböztetni. Csónakmo-
torokat hallott zúgni, erőlködni, majd egy-egy kurta férfikiáltást, amit képte-
lenség volt megérteni a motorok, s a tenger egymást erősítő bődüléseitől. Már
a fövényen járt, amikor a köd és a felszálló pára szivacsos szürkéjén keresztül,
benn a vízben, észrevette azt a furcsa, fényes valamit, ami körül emberi árnyak
sürgölődtek, látszólag értelmetlenül ide-oda szaladozva, mutogatva, köteleket
húzva maguk után. A sötét, nagy tömeg mozdulatlanul hevert félig a vízben,
s a lánynak egészen közel kellett mennie, hogy megértse mi történik körülötte.
Egy bálna volt. Testén kötelek feszültek, melyeknek vége a motorosokhoz ve-
zetett. Az öreg bárkák táltosként feszültek neki a tenger ökölcsapás erejű hul-
lámainak. Árnyukat éppenhogy sejteni lehetett, helyüket inkább csak vészjósló
erőlködésük árulta el. öt, vagy hat bárka küszködött a vízen, köztük a lány
apjáé is, hogy az óriási állatot levonszolják a homokpartról, vissza a mélyebb
víz felé, amely az életet jelenti számára. Bár apja sokat mesélt e fura lényekről,
a lány most látott életében először bálnát. Egy óriás barázdás bálna volt, félig
az oldalára fordulva, talán a halászok erőfeszítései következtében, talán attól,
hogy így vetette partra magát. A víz lassan húzódott vissza, de félő volt, hogy
ha az apály teljes beállta előtt nem tudják bevontatni az állatot a mély vízbe,
akkor az a saját súlyától pusztul el, bordái ugyanis a szárazon nem bírják a
több tonnás súlyt, és összeroppannak, mint a sós perec a gyermekkezek feszí-
tésétől. A lány tudta ezt, és csodálattal teli csodálkozása — látva a hasztalan
munkát —, lassan-lassan a tehetetlen elkeseredettségbe fordult. Asszonyok jöt-
tek a part sötétje felől, s megálltak egy csoportban, szemben a tenger derengő
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hullámaival, a széllel, amely az őrült munka sósszagú hiábavalóságát hozta fe-
léjük. A lány felismerte anyja alakját, odabújt mellé, s noha a sötétben nem
láthatta az asszony arcát, tudta, hogy az anyja is könnyezik. Eszébe jutott egy
nem is olyan régi beszélgetés, amelyet az apja folytatott Jón báttyóval.

Arról beszéltek, hogy egyre kevesebb a hal, hogy jövőre már nem lesz elég
a hét napból hatot kint tölteni a tengeren. És beszéltek a bálnákról is, igen,
arról a három bálnáról, amelyek két napi járásra innen partra vetették magu-
kat. Csak a legkisebbet tudták megmenteni. Nagy port vert fel a dolog. Napok
múlva is mindenki az öngyilkos bálnákról beszélt, csak a legöregebb halászok
hallgattak, hiába kérdezték tőlük a szokatlan eset magyarázatát. Hallgattak, és
szomorúak voltak...

Az anyjával együtt ment vissza a kunyhóba, és anélkül, hogy lámpát gyúj-
tottak volna, leültek az ágy szélére. Sokáig ültek így némán, egymás mellett a
sötétben, az asszony szavai mégis a szélzúgás természetességével hatottak, ami-
kor megszólalt. — Mi lesz velünk. Istenem?... — benne volt ebben a négy szó-
ban minden, amit a lány képzelt, gondolt, tudott, s oly természetességgel értette
meg anyja érzéseit, mint amilyen természetes, hogy a Nap körbejár társával,
a Holddal, az örök és hiábavaló szerelem jelképeként, melyre mindenki vágyik,
de amelyet soha senki még ezen a földön el nem érhetett."

Az öngyilkos bálna.... talán ezt érezte Ö is — gondolta LJ — a kilátásta-
lanságot, a jövő..., a jövő reménytelenségét. Hiszen a folyó sem látszik innen
az ablakból, csak tudom, hogy ott van, de hogy ott van, s nem látszik, mi értel-
me van az egésznek? Ellépett az ablaktól, kitámolygott a konyhába, s anélkül,
hogy villanyt gyújtott volna, megivott egy nagy pohár citromos szódat. A fürdő-
szobában undorral köpött a csapba, s a tükörben a sötét árny mozgását figyelte.
A beszüremlő fény kísérteties vibrálása egy rock-koncertet juttatott az eszébe,
ahol hogy-hogynem, egy verekedés közepén találta magát. Valaki megütötte
hátulról, akkor látott ilyen homályosan és ilyen vibrálva. Ezért nem vette ész-
re, hogy akit visszakézből, majd megfordulva szemből is kétszer-háromszor meg-
ütött, nem fiú volt, hanem lány. Egy szőke, hosszúhajú, tizenkilenc éves lány.
Később a rendőrségen megtudta a címét, s amikor másnap egy csokor virággal
a kezében becsengetett hozzájuk, rendkívül nevetségesnek érezte magát. Szeret-
kezés közben már nem gondolt erre. Talán a lány sem. Nem találkoztak többé.
Most elképzelte a szőke lányt, amint áll a tengerparton holdfényben, szeretke-
zés után, s nézi őt, amint távolodik a parttól, majd alámerül a hullámokban, de
csak azért, hogy a következő éjszaka újra kibukkanjon és megmártózzon ebben
a kéjes földi érzésben, amit az emberek szerelemnek neveznek, de ami csak
annyi, mint a tavasz, része az egésznek, a nagy körforgásnak, amelyben nap-
nap után elmerül az ember — mint bálnák a tengerben — és nem érti, seho-
gyan sem érti, hogy a következő napon mi viszi rá, hogy újra megtegye mind-
azt, ami már egyszer hiábavalónak bizonyult, ami nem visz közelebb az örök
léthez, ami nem visz közelebb az örök boldogsághoz, a Mindenhez.

Visszament a szobába, s az ablak üvegén újra csak betűket látott, összefüg-
géstelen kusza betűket: személyi igazolvány bejegyzéseket, bírósági végzések
sorait, levélrészleteket, bölcsődei felvételi lap rublikákat, csekkek számait és
telefonszámokat, lakcímeket és fizetési bérlisták számerdejét, kérdőíveket, vála-
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szokat, neveket és könyvcímeket, s amint a sok betű és szám parabolikus rend-
ben tágulni kezdett, egy kép derengett fel előtte, látta a tengerpartot, a halász-
kunyhót, benne egy asszonyt a lányával és az öreget, aki kimerültén fekszik a
kemény ágyon, hogy a hiábavaló munkát kipihenje a karjaiból, hogy a kelő
Nappal ö is kifuthasson a tengerre, hiszen a családnak élnie kell, mégha az
óriási emlős tanítása a csontjába ivódott is, mégha a rettentő nagyságú tetem
álmai megnyomorítója is.

Erre gondolt LJ miközben félálomba magára terített egy plédet, és még
arra, hogy túl van az első estén, amelyet nélküle kellett eltöltenie... „Ilyen hát
a válás, az első este nélküled...?" Ez volt az utolsó gondolata, de még érezte,
hogyan lopakodik be álmába az elkövetkező esték nyomorúsága, még érezte,
hogyan ivódik bele a nyelvébe a magány és a reményvesztettség sós íze, aztán
már csak azt érezte, hogy aludnia kell, mert holnap újra felkel a Nap, aludnia
kell, hogy reggel kipihent legyen, hiszen holnap neki is dolgoznia kell menni,
hiszen holnap ő is dolgozni fog. ..

BAKOS KORNÉL

Kiss István: Végváriak
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