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Telefonok
Csönd van. Rakoncátlankodik a szívem. Második hete a

padlón, vitaminok és pálinkás teák között. Éjszaka nyugtatok,
verejték és halálfélelem. Igen, könnyű meghalni. Igen könnyű
meghalni, bár sokan azt mondják, nem. Hogy nehéz. A
meghalás tartás és vállalás. Nem akarok tartani és vállalni.
Minden csúszik, leginkább a munka, a távolinak feltűnt határi-
dők gyorsvonat-sebességgel zúgnak el a múltba, anélkül, hogy
valami is megtörténnék abból, aminek történnie kell. Az
olvasás sem, a semmittevés sem. Félelem, melyet szégyellni
kell, az örök tudás beismerése: ócska kis kreatúrák vagyunk,
mi, emberek, ahogy Pascal mondja, a teremtés leggyöngébb
nádjai. Valamint azt is mondja még, hogy ez a nádszál
gondolkodik, de engem már ez sem tud túlságosan feldobni.
Gondolkodik, és beleszomorodik a gondolkodásba.

Beszivárgó hírek, távozók és érkezők, a világban minden,
ahogy szokott, háborúk és hullák, kicsi örömök, de leginkább a
hullás visszhangjai. A lét törmelékességének a felismerése, a
kikerülhetetlen vereség regisztrálása, elfogadása. Közben tele-
fonok. Megállíthatatlanul telefonok. Kiszámíthatatlanok, s

csak úgy, minden figyelmeztetés nélkül átrendezik az ember
életét. S ezeknek a telefonoknak az állandó értelmezése.
Értelmezhetetlensége. A külvilág kis csengő-csörgő lépésekkel
édesget vissza magához, idegenít el magától, anélkül persze,
hogy kimozdulnék itthonról. A világ, a történés akaratomon
kívül bemozdul. Távolabbról, közelebbről.

Csörög a telefon.
A vonal túlsó végén Zsöti (nem a dalszövegíró, hanem

Závodszky, a festő), megyünk délután Szegedre, focizni,
háromkor indulunk, ő visz, ahogy azt már megszoktuk, s ez a
banketti borok abszolválása miatt adódott mindig így, a múlt-
ban... Felujjong bennem valaki, eszembe sem jut, hogy szoba-
fogságra ítélt a betegségem (nem csak a szívem rakoncátlanko-
dik - ami így negyven táján már alighanem természetes, de pár
napja legurultam a Szivárvány szerkesztőségének a lépcsőjén,
és összetörtem magamat, leginkább a lábam ment tönkre, s
járni is csak bicegve tudok), egyszerre elmúlik az összes kín, s
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gondolatbai máris a szegedi sportcsarnokban vagyok. De csak
egy pillanat az egész. A következő már a felocsúdásé, beteg
vagyok, menjetek, szomorú vagyok, hagyjatok! Elromlik a
telefonozás, vissza a magányba. S az elcsendesedett órák jók a
meditálgatásra. Azon kell elgondolkodnom, hogy mi a fene is
ez a focimánia bennem. Hogy már háromévesen orrvérzésig
kergettük a rongylabdát a bátyámmal az abonyi udvarban,
letaposva anyánk gyönyörű, féltett virágait, első bálványaink is
focisták voltak (persze ma már legfeljebb popsztárok az apró
gyermekek idoljai), Albert, Tichy. a Göröcs Titi — ők voltak a
mieink. Szünetekben foci az iskolában, gimnáziumban ilyen-
olyan válogatottak erősítése (mások szerint gyöngítése), az
egyetemen napi délutáni focik a város szívén, az Aradi vérta-
núk terén, mindennapi focinkat megadta nekünk tehát, azután
pedig hirtelen felnőttünk. Majd pár, futballilag hiteltelen -
beilleszkedő - év után ismét összerázódott valami, s befogad
egy kedd délutáni, elsősorban írókból álló focitársaság. Rop-
pant csaták, káromkodások, bokacsattanás, fojtott anyázás,
nagy alkaioszi sorok. A foci ilyen. Szenvedélyes. Létkérdés.
Tétkérdés. A csapatok kiválasztódásának görög-drámai pilla-
natai a legfontosabbak. Ki kivel, ki ellen. Hirtelen támadt
gyöngeség, sőt, gyöngédség, fellobbanó harag, szenvedély.

Por a Huba utcában, eszméletlenül sok por, por a szemben,
por a szájban, tüdőben - por a szívben. Úgy nagyon együtt,
egymás ellen is együtt. Öltöző, verítékszag, bakszag, viták,
kiabálás, henc, volt, nem volt henc, bent volt, nem volt benn,
ráadásul te háttal álltái, nem is voltál még a pályán, Pesten,
Magyarországon, nem is voltál még akkor a világon. És
politika, és irodalom, és politika kontra irodalom, vagy csak
irodalompolitika, irodalom, élet, élet és irodalom... miegymás,
nők.

Azután egyszer csak vége lett. A rendszerváltás elsodorta a
csapatot a semmibe. Szétsodorta az alkalmi focistákat. A
küzdelem - immár labda nélkül - a politika nagy arénáiban, és
másként folyik. Hogy miért nem tudunk játszani többé egy-
mással az ilyen-olyan utcákban? Mert már nem szeretjük
egymást. A foci persze szeretet, az egymást féltés küzdelme.
Szeretet nélkül nem foci van. Legfeljebb futball, labdarúgás.
Szeretet nélkül nincs foci. Csak hiány van - a szeretet hiánya.
Ezért akartam én annyira lemenni Szegedre a fiúkkal. A
szeretetért. Nem mintha nélkülem nem boldogulnának.
(Egyébként nem boldogultak, mert jól elpáholták őket, de ez
merőben más kérdés.) Az is valószínű, hogy vannak nálam
jobb focisták a csapatban. /\z is könnyen lehet, hogy mind
jobbak, mint én. De van egj dolog, amit csak én tudok. Amire
csak én vagyok. Ott lenni az adott pillanatban. Kovács Zoli
kidobja a labdát, Szálé megindul vele, kiteszi szélre, Esterházy
a jobb oldalon expressvonatként elzúdul vele, ebbe persze két
csel is belefér; le az alapvonalig, fel sem néz, bead, mit bead,
beível, pontosan és széles láblendítéssel. És akkor vagyok ott
én. Én, nem pedig a kitűnő Guba Zoli, sem pedig a pengés
Szira Péter, még csak nem is az imbolygó Megyesi Guszti - én
vagyok ott. És látványos mozdulattal vágom be a felső sarokba
a beívelt labdát. Esetleg elvétem kicsit, és szétrúgom a sport-
csarnok nagyóráját. Legrosszabb esetben lyukat rúgok, és
seggre huppanok. De ott vagyok. Az adott pillanatban, rám
lehet számítani: a helyemen. Na, kérem, hát ez a foci. Foci
tehát az, amikor az ember a helyén van. Akár áll, akár ül.

Csak lefeküdni nem szabad!
Csörög a telefon.
Anya a repülőtérről. Hangján átüt a félelem. Baj van.

Megtalálták a gázsprayt a retiküljében átvilágításkor. Nagy
balhé van. Lekapcsolták szegényt, hatvanhárom évesen, élete
első repülőútján, keményen és határozottan, ahogy a terroristá-
kat szokták. Hogy miért volt vele a spray? Hogy védekezzék a
török rablótámadók ellen az isztambuli utcán. Annyi mindent
hall az ember a világlátott gagyizóktól ezekről a balkániakról.
És naivan azt gondolta, hogy ő majd védekezni fog. Hogy joga
van az önvédelemre. Hogy honnan van a spray? Tőlem kapta
apa halála után. Hogy én honnan vettem? Egy óbudai kiskocs-
mában alkudtam meg rá, kéz alól vettem feketén, fönt pedig, a
Kiscelli dombon kipróbáltam, persze csak a levegőbe fújtam ki
egy adagot, be a fák közé. S hogy mire föl a spray? Hogy
legalább esélye legyen az abonyi házban egy rossz hajnalon a
védekezésre, mielőtt agyonverik három tyúkért és két zsák
krumpliért megtalálhatatlan éjszakai látogatói. Akik itt-ott
fölbukkannak a békés kis város sötétjében, nyomukban eltűnt
állatok, biciklik, szerszámok, sőt, életek vannak. Különös
sporttá vált jelenünkben a magányos, idős embereket kirabolni,
megölni, persze előtte alaposan és módszeresen megkínozni.
Vagy - hogy ne a mátészalkai gyorsból ne röhögve dobják ki
részek suhancok és elaggott bitangok, hanem taknyuk-nyáluk-
könnyük folyatásával.

Anyám meg van szeppenve, meg akarják büntetni harminc-
ezer forintra. Sok pénz. Két havi nyugdíja. Végül csak elko-
bozzák a flakont, őt magát futni hagyják. Sebaj, nyugtatom, te
csak repülj, mama, repülj és vigyázz magadra nagyon! Mire
visszajössz, meglesz az újabb spray. Ha nem véd törvény és
hatóság, majd megvéd a törvénytelenség és a kétségbeesés.
Élni kell, igaz, anya?

Csörög a telefon.
Halk, csöndes, ismeretlen női hang. Azt mondja, szeretem

magát. És csak ennyit mond, kimérten, megfontoltan. Téves,
köhögök zavartan, nem, mondja, nem téves, és leteszi. Ember
a soha többé nem jelentkezők fajtájából.

Csörög a telefon.
Füszértet keresnek, tüzértet, kis- és nagyvállalkozásokat,

nyelvstúdiót és masszázsszalont, a feleségemet, a gyerekeimet,
az anyámat, engem.

Csörög a telefon.
Elvétett időpontok, elcsúszott határidők, elhomályosult ta-

lálkozások. Chicago, Szeged. Nagykőrös, Párizs. Mind külön
történet, mindet meg lehetne, meg kellene írni, mint fentebb
azt a kettőt. Miért azt a kettőt? Mindegy. Minden történetünk
egyforma. Egyformán unalmas, vagy egyformán életbevágó.
Az a kettő kínálkozott. Az a két történet legfeljebb tanulságnél-
küli. Vagy tán egészen nem az.

És eljön a pillanat, amikor kihúzom a telefont.
És mégis csörög a telefon.
Nem veszem fel, és hallom a kagylóban megszólaló hangot.

Nem tudom megállapítani, férfié-e, nőé-e, emberé-e. Csak azt
tudom megállapítani, hogy valakié. Apáé, Palié, Katáé... Nem
tudom a szavak hangalakját fölismerni, a szavak (ha azok)
értelmét felfogni, de egészében értem az üzenetet, anélkül
értem, hogy birtokolnám a különös nyelv ismeretét. Talán
telefon a túlvilágról, vagy egészen biztosan az, talán a halotta-
im hívnak, talán már alszom, talán már csak az égi vonalak
továbbítják a hangot, az égi hangokat, a földalatt hangjait, talán
várnak, talán hívnak, talán kérnek...

Csörög, csörög a telefon...

A FOR KALÁRA


