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Pasziánsz
A PESTI GYORS
Amikor Szolnokról elindultam, tudtam, hogy rengeteg időm

lesz még. Majd elütöm valamivel. Iszom egy feketét a restiben, s
gyalog szelem végig a várost, nem ülök fel a helyi járatra.

Amikor Szolnokról elindultam, csak azt tudtam, hogy időm
akár a tenger. Rég nem voltak már ilyen nyugalmas, „semmire
való" óráim. És most tessék! Tyúklépésben végigsétálhatok M-
en.

Már Szolnokon elrontottam mindent, mielőtt vonatra szálltam
volna. Történt ugyanis, hogy vagy félórával a kiszemelt járat in-
dulása előtt kiértem a pályaudvarra. így a tervezett személy he-
lyett az éppen akkor induló gyorsra szálltam föl. Még korábbra -
a tervezettnél is előbbre - hozva az érkezést.

Még több elfecsérelni való idő.
Az M.-i vasútállomást átutazóban, az éppen elrobogó gyors-

vonatokból szoktam látni Pest felé tartva. Egy kezemen meg tud-
nám számolni, hányszor álltam a peronján. Az állomás mögötti
csehókat is csak hírből ismertem. Még a második világháború
előtti időkben járta végig (akkoriban négyet!) nagyapám nap mint
nap. Hát innen, a róla szóló történetekből tudom, hogy az M.-i
állomás közelében egymást érik a kocsmák.

Néhány, említésre sem igen méltó alkalmat leszámítva tizenöt
éve jártam itt utoljára. (Ja. és akkor biztos, hogy először.) Reggel
még ropogott a hó a talpam alatt, talán csak M. szívében volt
úgy-ahogy eltakarítva.

Tizenöt éve...
De akkor, amikor a tizenöt évvel ezelőtt történtekre gondol-

tam, nem szorult el a szívem. Tizenöt év után már nem. Ha ez
mondjuk öt évvel azután történik, hogy tizenöt évvel ezelőtt...,
akkor még a szemem is könnybe lábad. Ha mondjuk tíz évvel
azután történik, hogy tizenöt évvel ezelőtt..., akkor is elszorult
volna a szívem.

Tizenötévenként végigsétálni M.-en - tapasztalataim szerint -
roppant szomorú dolog. Akkor (s itt megintcsak eddigi tapasz-
talataimra tudok támaszkodni) tél van, hideg, hó és... na jó, ki-
mondom végre: halál.

M. a halál városa.
Hát ezért gondolom azt: késtem volna inkább, mint hogy ilyen

korán érkezzem.
A halál persze csak erről az oldalról szomorú. Odaát már

édesmindegy. Ahogyan én innen az odaátot elgondolom.
Ropog a hó a talpam alatt és én az elmúlásról gondolkodom.

A halál - most speciel - nem rémiszt, nem taszít, nem fáj. A halál
ebben a pillanatban nem egyéb, mint a végtelen nyugalom. Pihe-
nés.

Tizenöt évvel ezelőtt egy ismeretlen koporsójánál álltam. Azt
mondták, az apám volt. Hittem is meg nem is, de amikor meglát-
tam a fényképét, minden kétség szertefoszlott. Ahogyan az az
álom is, hogy valamikor még láthatom őt, az apámat. Merthogy
akkor minden másképpen lehetett volna. Persze tizenöt-tizenhat
évesen apát szerezni kicsit késő, de nem lehetetlen. Harminc-
évesen ezen töprengeni viszont...

És most, tizenöt évvel később itt fekszik a ravatalon apám
anyja (akit - nem éppen mellesleg - apám temetésén volt szeren-
csém megismerni), nagyanyám.

Tizenöt év alatt bebizonyosodott, hogy tizenöt évesen nem
lehet nagyanyát szerezni. Nagyanya vagy van az embernek eleitől
fogva, vagy hiába is minden próbálkozás. A kamaszként szerzett
nagyi ugyan mit tud arról a zabálni való aranyos kisgyerekről?! A
nagymami egy nyegle kamaszt kap, pedig ott, akkor a temetésen
kisunokát vár.

Az M.-i temető az egyetlen hely, ahol a család összejön. Ott
tehát nem csak a holtak, de bizony az élők sorsa is eldől. (A már
említett tapasztalataimra hivatkozva.)

És ha százszor megköveznek érte is, innen kiáltom: kedves
családom, tizenöt év múlva a M.-i temetőben találkozunk!
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