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/nem-acél/

Nem vagyok acélból, állapítja meg hősünk, aki valójában inkább antihős, szögez-
zük ezt le mindjárt az elején, a továbbiakban erre vonatkozóan semminemű reklamá-
ciónak nem adhatunk helyt, antihősünket nevezzük talán Antinak, vagy legyen a jobb
hangzás végett, mondjuk, Anatol. Nem vagyok acélból, mondja fájdalmasan Anatol, el-
őző este nagy vitában volt megint a barátaival, a változatlanság kedvéért újra csak po-
litizáltak, taktikák és stratégiák, csontszáraz helyzetelemzések és nemzetmentő endlö-
sungok röpdöstek az asztal fölött. Jobb lakásviszonyokkal megáldott, kevésbé közép-
kelet-európai országokban szalonforradalmároknak neveznék ma is az efféléket, itt leg-
feljebb nappali vagy hálószobaforradalmárokról lehet szó, mely utóbbi kifejezésben
senki ne véljen valamiféle utalást látni a barátok különféle intenzitású és különféle gát-
lásokkal, illetve azok hiányával küszködő szexuális életére. Politizáltak, Anatol valami
erkölcsi ellenállásról és morális tőkefelhalmozásról beszélt, ajkáról, mint a középkori
táblaképszenteknek, kanyargóit a pátosz, szájában meg közben megcsomósodott a sö-
rízű nyál, gyomránál és farkánál tartják fogva az embereket, vallja Anatol, az lehet
csak szabad, aki meg tudja állni. Zegzugos hallójáratában ott bolyongnak még tegna-
pi mondatai, így tehát heveny lelkifurdalást érez, mivel most megint nem állta meg,
egy túlkalorizált vacsorát interiorizált éppen, azaz "tett belsővé", siet magát gyorsan ki-
javítani, mert emlékezetének sima tükörvizén lebegve elindult felé Teofán atya, hajdan-
volt magyartanára, aki mindig óva intett az idegen szavak indokolatlan használatától,
hiába, egy bizonyos kultúrmorális szint fölött már lelkiismeretfurdalás sincs további
lelkifurdalás nélkül. Anatol testének gazdasági bejáratában egymás után tűnt el a me-
xikói teknősbékalevest követve a székelyhídi sertésmáj, amit barátja emlékére szokott
elkölteni, feltoluló emlékekkel körítve, talán ezért kéri tányér helyett mindig tálon az
ételt, hogy minden elférjen szépen, két adag vörös, pontosabban fehérből csak rózsa-
színre festeni sikerült káposzta, két ilyen művörös, aztán egy dupla túróscsusza, majd
habkönnyű somlói galuska zárta az étkek eposzi enumerációját. A szokásos három "úti
vacsorasöft" most amolyan csoda gyanánt követte a negyedik, aztán a kávé csersavas
keserízét szétcsapandó ötödik sör, Anatol kissé kilengeni erezi magát az eszményinek
vallott állapotból, igaz, sosem is állapodott meg az ideális életformánál, lengett, len-
gett inkább folyton, mint az inga. Evett és ivott tehát, mivel vidéki riportúton volt ép-
pen, s az ilyesmi éppúgy együtt jár a riporttal, mint a hajnali kelés, a másodosztályú
utazás, a takarékon lobogó figyelem a helyszínen, a sztereotípiákat aláaknázó egy-két
valódi kérdés, s a tudat, hogy másnap vagy harmadnap délelőtt a hazafelé imbolygó
vonat büfékocsijában, a téma súlyosságától függően három-négy sör mellett, lekeni a
riportot, kopffal vagy lead-del, két dímmel és belső alcímekkel, tipográfiai utasítások-
kal egyetemben. S aztán leszáll a vonatról, beburkolózva télvíz idejére tartogatott,
agyonviselt száguldó-riporter-kabátjába, s megkérdőjelezhető öniróniával, mint a nagy
riporter, elindul a szerkesztőségbe, vannak pillanatok, mikor igen jó újságírónak kép-
zeli magát. A redakció ajtajában aztán megemeli a munkásmozgalom hőskorát idéző,
maga által érthetetlen okból andante furiosonak nevezett sapkáját, és elbődül, "prole-
tárdiktatúra", vagyis készítse magát a gépírónő, mert diktálni fog.

De most még este van, ezt kívánja tőlünk az idő modern kezelése az irodalmi mű-
ben, és szerencsére este van különben, azaz objektíve is. És Anatol kesereg, szemét az
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étterem műanyag álmennyezetére emeli, tekintetében szentagostoni bűnbánat, hogy nincs
acélból, mert megintcsak evett és ivott, s tudja már, lévén, hogy olykor előre lát a jö-
vőbe, hogy a többé-kevésbé szokásos estéli futás is elmarad ezúttal. Nem vagyok acél-
ból, tűnődik, de ezt acélosan vállalom, kérlelhetetlenül nézek szembe a saját kérlelhe-
tőségemmel, pillantása lassan alászáll az álmennyezetről, kicsit köiöz még a zsúfolt
kékfüstű étteremben, aztán hirtelen megáll egy asztal fölött. Zümmögő szembogara egy
kérlelő tekintet ártatlan virágkelyhére lelt, ó, izgalom atyja, ne hagyj el, lustán, kelle-
tőzve dong még egy kicsit, úgy lassan-csábulóan, másfél-két évtized rutinja ez, por-
zunk, porozgatunk, de hátha mégsem nekünk nyílik minden virág. Mint most se, még
jókor észleli, a tárulni kész kehely, az ágaskodó bibe más porzót remél, hirtelen har-
sány, hátulról fújó "prosit" sodorja el. Kis híján, egy szőkén kopaszodó hatalmas né-
met, emelkedő kezében konyakkal teli kétdecis pohár, a tárulkozó virág meg lágyan
imbolyog az ígéretes szerelmi szélben, Anatol arcán előjelet vált a mosoly, élvetegből
józan bölcsre fordul, és lelkében egy újabb napra győz a házastársi hűség.

Ül a notesza fölött a szobájában, az ágy szélén, előregömyedve, egy szál törülkö-
zővel a testén, olyan lehetek, mint Gandhi, gondolja, félpucéron, szemüveg meg ez a
fehér akármi, érzi azonban sörtől és a fentebb már kivonatosan ismertetett vacsorától
duzzadó hasát, s fejében rögtön módosul a hasonlat, inkább olyan, amilyennek Gand-
hi álmodta magát éhezésének lidérces éjszakáin, így jó. írni akarna, ül és csavargatja
a tolla kupakját, saját kupakjának csavargatását valahogy színvonalán alulinak erezné,
egyedül van a kis hotelszobában, rádió és tévé nélkül, az asztalkán egyetlen üveg ha-
mutartó, így egyszerűen nem lehet rendet rakni rajta, amivel pedig otthon könnyedén
eltölt egy-két órát, közben belelapoz pár könyvbe, s aztán már otthon is az asszony, a
gyerekek meg a kutya, s akkor ugye már tovalebben az ihlet, e'odáztatott a betűsoro-
zatvetés mindennapi félsikerélménye. A nagy mű valahogy nehezen alakul, állapítja
meg magában némi kaján öncsalással, mintha legalábbis spongyával törölgetné a vért
zaklatott homlokáról, nem, a vérizzadás nem az én műfajom. A keresztrefeszülésről
meg régen letettem már, mikor az első képszöget belevertem a mutatóujjamba, soka-
dik albérletem lakályosítása során, de egy kis vérizzadás azért jó volna, mégiscsak más-
képp néznék szembe magammal személyigazolványom első oldalán, de talán az a leg-
nagyobb keresztünk, hogy nem választhatjuk meg a keresztjeinket.

Tilinkós
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/görög/
A nő a recepcióban azt hihette, talán analfabéta, mert vagy fél órán át töprengett a

bejelentőlap fölött, kezében olykor megpörgette a tollat, máskor fölemelte pillantását a
tenyérnyi papírról, a nő mögé nézett, ahol a szobakulcsok rekeszei sorakoznak, de te-
kintetének fókuszát valami távoli téridőre állította. Beírta a nevét, Konstantin Anatol,
imádta a neveket, a bemutatkozást, előfordult, hogy egy héten belül, rossz lévén az
arcmemóriája, ugyanannak az embernek kétszer más-más nevet mondott, az illető az-
óta is susogja, hogy vigyázni kell vele, mert biztosan valami hóember, de aligha lehet
szavahihető, gondolta később Anatol, mert azóta se érzi, hogy eléggé vigyáznának ve-
le. Egy mániákus újrakeresztelő nagyvonalú buzgalmával újabb és újabb neveket adott
magának és maga körül mindenkinek, egyetlen nagy, titkos szertartássá avatta utazása-
it a mozgólépcsőn, nézte az elsuhanó arcokat, s próbálta ellátni őket az egyetlen iga-
zán megfelelő névvel. A név és az ember összetartozása sokkal lényegibb és misztiku-
sabb is, mint azt a felületes névadók vélik, az embernek csak egyetlen neve lehet, de
ugyanaz az ember azonos-e vajon minden szituációban, s ha nem, miért ne lehetne
mindenkinek percről percre új neve? Ki is vagy te, Anatol, tűnődött, és most éppen
görög szüleire gondolt, akik a katonai diktatúra vérfürdőjébe fulladtak, őt magát is ép-
penhogy ki tudta még menekíteni Mariasz, a szomszédasszony, akinek olyan arca volt,
mint az őszi szántás. Szegény Mariasz, hajolt párálló emlékei fölé Anatol, a szoknyá-
ja alá bújtatott, így lopott át a határon. Mint egy kíváncsi harangnyelv, rejtőztem és
imbolyogtan a sokrétű ruhák rejtekében, hat éves voltam, szőke és kékszemű, sokak
életében én vagyok az egyetlen kékszemű, szőke görög, nehéz, de szép gyermekkorom
volt, , mondják távoli ősemim márványsima anyanyelvén, ami szép, az ne-
héz, mondhatom magam is, aki alapvető szexuálanatómiai ismereteimet például az il-
legalitásban, egy rázkódó teherautón szereztem. Anyja neve, apja neve, már tíz perce
ülök e két kérdés fölött, hogy is hívják hát az apámat és anyámat, azért, mert kisgye-
rekként elszakíttattam tőlük, még kell, hogy tudjam a nevüket, nekem ennyi maradt a
családomból, amit őriznem kell, mint az áldozatok emlékét hirdető tüzet. Sziderasz és
Apuela, ez az, Sziderasz Konstantin, apa még a keresztnevét viselte elől, és Apuela
Konstantin, a görög asszonyok sosem említik többé leánykori vezetéknevüket, ennyi
legyen elég, többet tudnia már nem illik egy hazátlannak, a szíve is csak sajogna be-
lé. A "foglalkozása" rovatba írassák csak az újságíró, a dramaturg már sok volna,
ennyi görög együtt gyanús, ehhez már Antigoné kellene a recepcióba, nem egy ilyen
poszra némber, legyen mondjuk Wetterhahn Imréné született Lombos Elvira, aki gya-
nakszik és ugyanakkor folyton megváltást remél, két házasságából másfél gyerekkel
került ki vesztesen, a másodikat a legutóbbi férj anyja neveli Somogyszobon, kéthe-
tente láthatás, az ex-férj egy stockholmi bárban zongorázik, Anatol egyetlen pillantás-
sal fölmérte a helyzetet, "de még perelhet, van esélye", rendezte el magában ezt a dúlt
asszonyi sorsot. A nő bizalmatlanul vette el a közel fél óra alatt kitöltött cédulát, bi-
zonytalan pillantásokat vetett a sok idegen névre, születési hely Pireusz, így latin, sőt
magyar betűkkel, és nézte nősünk kissé fátyolos szemét, s láthatóan azon tűnődött, va-
jon tényleg görög-e a pasas, vagy csak szórakozik vele, Anatol meg az antik hősök-
höz illő lkasszikus nyugalommal arra gondolt, ha a nő netán megszólalna görögül, ak-
kor rezzenéstelen arccal fejére olvassa a Miatyánkot és Eusebius egyházatyától azt a
két és fél bekezdést, amit a papi gimnáziumban ebből a gyönyörű nyelvből megtanult.
A nőben, látta, lassan elpihent a kételkedés, sőt lelkében tiszta karsztforrásként kezdett
buzogni a részvét, sűrűsödő pillantásával tetőtől talpig végigsimogatta a férfit, akinek
bejelentőlapján az állampolgársága kérdés mellet az állt, hogy hontalan. Anatol látta,
hogy győzött, adott egy könnyű visszajelzést, de semmi sematikus reakció, semmi le-
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rohanási kísérlet, ezzel kissé, bár jólesően, meg is lepte a nőt, aki hirtelen nem is tud-
ta, melyik lábára álljon, maradt hát, ahogy volt, bal lábára és bal könyökére nehezed-
ve, jobb lába meg térdben derékszögig emelve ütemesen lendült jobbra és balra, jobb-
ra és balra, mint a kasza ősszel az illatos firdoszi mezőn.

/íme/
"Stílusirányzatom az önkritikái realizmus", derűs önelégültséggel olvasta Anatol a

frappánsnak érzett legelső mondatot az újonnan vásárolt, alkalmasnak ígérkező füzet
legelső oldalán, ez a legfontosabb, a legelső mondat, amely irányt szab a további gon-
dolatoknak, medret váj az utána ömlő mondatoknak, ez a kulcsa minden műnek, öröm-
mel nézegette, forgatta hát a megtalált kulcsot, zsebre tenni nem tudván a magára te-
kert egy szál lepedőbe. Megnyugodott, mint aki sínre tette művét és életét, kicsit meg
is borzongatta a sín acélos fémhidege, kiegyenesedett a görnyedt Gandhi-pózból, kita-
karta magát a fehér frottírból, mint a sebes testű költő, fejébe húzta fentebb andante
furiosónak nevezett sapkáját, és beállt a zuhany alá, emelt fővel, ahogy látni szeretné
magát. Most viszont a rózsát látta, ezt a megfordítva, lefelé nőtt, embert permetező
vasvirágot, s gondolatait szerteszét sugározta a vízzel a zuhanyrózsa minden irányába.
Határozatlan kontúrú képek váltogatták egymást a fürdőszoba fehérre meszelt meny-
nyezetén, önmagát látta megsokszorozódva, legkedvesebb vágyálompózaiban, amint
megnyilatkozik, vagy távoli ágyak végtelen hómezőin diadalt arat, a jótékony meleg-
víz mindenkor lemosta emlékezete felszínéről a vereségek és megszégyenülések hideg-
lelős képeit, ezért is fürdött és zuhanyozott mániákusán, ha tehette, naponta kétszer-
háromszor is, testén pergett a víz, lelkének fehér szélesvásznán meg életének hollywo-
odizált sikerfilmje.

A nő, húzódott mosolyra Anatol szorulásos szíve, a nő nevetett, fejét hátravetette,
száját nagyra tátotta, Anatol mélyen belelátott, alulról nézhette hibátlan fölső fogsorát,
enyhén remegő nyelvét, ami kifejezetten erotikus izgalmat ébresztett benne. A nő az
ajtónyílásban állt, a keretnek támaszkodva hintázott nevettében, be-befordulva az iro-
dába, ilyenkor könnyedén a szorosan mellété álló férfihoz simult, kemény, forró, hatá-
rozott önérzettől duzzadó feneke volt, mely az élet áramaival járta át Anatol csípőre
tett kezének immár kifelé fordított tenyerét. "Helga", mondta a nőnek a benzinkút mel-
letti kis presszóban, "Helga, nevessen még! A maga kedvéért átdolgoznám bohózatba
az anyám temetését, csak nevessen!", izgató és ígéretes volt ez a nevetés, ő meg él-
vezte, hogy megnevetteti, kinézett az ajtóból, látta, ketten pusmognak még a bejárat
melletti asztalnál, már fizettek, de az Istennek se akain-"k indulni, utolsókat leheli a
pulton a kávéfőzőgép, csuklóján viszont indulót zenél már a kvarcóra. Helga neveté-
séből már csak az izgató hangokra figyelt, az ígéret egyelőre ígéret marad, de ez a ne-
vetés így sem volt mindennapi, Anatol meg mert volna esküdni, hogy közben megned-
vesedett a nő bugyija, majdnem ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy odanyújlon az ölé-
hez, a szoknya alá, s a harisnyanadrágon át is érezze, hogy sikere volt. Végül persze
nem nyúlt a szoknya alá, kárpótlásul viszont kifinomította szimatát egy pillanatra, s bi-
zony határozottan érezte ezt az összetéveszthetetlen, enyhén csípős illatot, élesen kü-
lönválva a könnyű parfüm, az intenzívebb szappan és intimspray szagegyvelegéből, azt,
amiről az előbb még tapintással szeretett volna megbizonyosodni. Helga nyújtózott
egyet, egy-egy finom rándulás még végigfutott a testén, közben csukódott a bejárati
ajtó, ő meg dudorászva, könnyű léptekkel elindult leszedni az utolsó asztalt.

Tappogott a zuhanytálcából már-már kiloccsanó, bokáig érő melegvízben, és hirte-
len megvilágosodása támadt, mint mikor a mozigépből kifut a film. A műnek róla ma-
gáról kell szólnia, az önmagához való viszonyáról és egyéb mindenféle viszonyairól,
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önkritikusan, az önkritikái realizmus által megkövetelt objektivitással s ugyanakkor pár-
tossággal is. Nézte önmagát, objektíven, ugyanakkor pártosan simogatta kerekedő, sző-
rös hasát, a sapka ellenzőjéről objektíve csöpögött a víz, ő meg pártosan mégis azt re-
mélte, hogy nem-acélos testén nem fog majd a rozsda. Ki vagy te, Anatol?, fordult ma-
gához, s talán a hirtelen fordulat tette vagy a kérdés mélysége, de beleszédült, fogó-
dzó után kapkodott riadtan, szerencséjére a rózsa tövén mindjárt kettőt is talált, élénk
kék és piros színekkel megjelölve, segítőkészen simultak görcsösen kapaszkodó kezé-
be, hogy mentsék a menthetőt, mielőtt tussal veszítene e gyötrelmes birkózásban. Egyen-
súlyát visszanyerve sietős léptekkel hagyta el az iménti tusakodás színhelyét, s ettől
mintha újra nekibátorodott volna, ki vagy te, Anatol?, fogas kérdés, talán föl lehetne
akasztani rá a kabátomat. A kabát még mindig ott hevert az ágyra dobva, ahogy lehá-
mozta magáról a túlfűtött szobába lépve, amíg önazonosságát latolgatta, kis víztócsát
eredményezett maga köré a műanyagpadlóra, és tovább gyarapította, mikor előrehajolt
a kabátért, s újabb zuhatagocskák szakadtak le a sapka ellenzőjéről. Állt a sivár szál-
lodai szoba közepén, meztelenül, fején a csöpögő andante furioso sapkával, kezében
száguldó-riporter-kabátjával, fogas kérdésektől szorongatva, s egy pillanatra mintha kí-
vülről látta volna magát, fölülről, egy-két emelettel följebbről, vagy csak egyszerűen
magasabb szempontból, valami szenvtelen szeretettel, íme az ember.
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