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Onagy Zoltán

Benne a túlsó part zenél...

"Érzem a törvényt, s igazam van"
Szabó Lőrinc

(Zárójeles előszó: ismerek olyan fazonokat, akik bizonyos időt megélve, szinte bele
pusztulnak a másnaposságba.

A másnapokat megélő férfiember éppen másnapjai alatt írott jegyzetei kerülnek az elő
szó alá. Nem könnyű, nem lehet könnyű neki, de érteni, értelmezni se könnyű a szövegeket.

Van bennük ugyan szépség, türelem és türelmetlenség, átok és ima, önsajnálat, mégis 
minden más; más és más hangulatban olvasva más értelemmel bírnak. Egy másnapos fé r 
fiú szilánkos gondolatai, foszló szélű gondolatai -  szinte költészet.

Ez következik alant:)

Mit csinálnak télen a békák?
Ember szárítgatja elázott cipőjét. Gyerek hóembert épít, hógolyócsatákat vív, hegyet 

mászik, hogy leszánkázhasson rajta. A nagyanyák és nagyapák végigdidergik a telet, tudva, 
jövőre megint találkozhatnak a hideggel, s amit ma elfűtenek, abból holnapra sem marad me
leg. A buszsofőrök káromkodnak. A fenyők és fenyőcskék huszonharmadika délutánjáig ret
tegnek, megússzák vagy nem ússzák. Nem nagyon vágynak illatos szobákba, nem, hogy sza
loncukor lógjon rajtuk, színes kislámpák, csillogó üveggolyók. (Én is rettegek, nekem is van
nak fenyőim, igaz, minden télen kevesebb.) De mit csinálnak télen a békák? Hidegvérűek. Le
fagynak?

Soha nem álmodtam apámmal, amíg élt.
Ma meg álmodom vele.
Meg a múlt héten is álmodtam vele, meg a jövő héten is fogok. Mintha szerelmes volnék.
Tizenhárom éves.
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Elalszom, mint rendesen, és arra ébredek, apámmal álmodom. Apám már megint itt van. 
Néha csak a hangját hallom, máskor az arcát látom, azt, hogy jár a szája, mond valamit, vala
miket, biztosan bölcset, megfogadandót, s ha minden illeszkedik, látom is, hallom is, meg is 
lehet fogadni, amit mond. Csak -  egyedül -  rajtam áll. És azon, ha visszaalszom, reggel, ami
kor el kellene kezdeni tanácsai szerint élni, emlékszem-e még rá. Akarok-e emlékezni.

Bíró nélkül is játék a focimeccs. Habár a kapus átigazítja a kaput jelző táskákat, kicsinyít, 
szűkít, ferdére veszi a játéktérhez viszonyítva. Amikor ráordítanak, hogy nem elég, neked 
nem elég, hogy te válogattad össze a jobbakat, még a kapud is kisebb! -  azt válaszolja: baráta
im, lemértük a kapukat tizenkét lábnyom és még a sarok. Nem?

Miért jobb a sör a nőnél?
Ki mondta ezt a baromságot? Hát hogyan lenne jobb az egyik a másiknál? Már a szerepek 

ismerete is nyugtató. Aztán külön nyugtató a nő, a csendes nő, külön nyugtató a sör, a friss 
cseh sör. Együtt pedig, együtt hát, no, annak se párja, se versenyző a másik pályán.

Egy szép lány kevesebbe került egy kecskénél, még a legvékonyabban tejelő vemhes kecs
kénél is -  az 1432-es erdélyi török betörés után. Voltak -  voltak kecskék. Janicsárok. Földu
tak Bizáncig. A volt Bizáncig. A kecskét pedig vagy megették, vagy nőt vettek rajta, és azt et
ték meg. Voltak nagy idők. Nagy ideje a kecskéknek, a szegény ember tehenének. Ki hinné?

Berzsenyi-Kazinczy-Kölcsey -  (Szemere-Vitkovits).
40 után vélhetően valami más következik. Új szerepre jut esélye az említett nagyoknak. 

Ma még nem tudni, mi. Mikor lesz a negyven után? Hol van a harminc vége? Türelem, türe
lem. Jönnek már.

Tűznézés, és a veszett fejsze fája. Akácfája, s a fa erezete, csillogása, a tenyér, mint fé
nyesítő eszköz. Különösen, ha belepök a markába az illető favágó.

Most meg csak köpködi a markát, nincs vas a favégen.
Tűznézésbe keveredett az úr. Nézi a tüzet, várja, hozza vissza a tolvaj a fejszét, vagy lopja 

el a nyelet is, ne fájdítsa a szívet a látvány. Közben a tűzben elhamvadó, a lángokkal körbeö- 
lelt hasábok még abból maradtak, abból a fejeszehatásból. Hasadtak a rönkök, szállt a for
gács az ég felé. Rossz nézni.

96 őrült tengerész elfoglal egy földrészt.
Csak miután elfoglalják -  vér és jaj közepette, csak miután leverik az ellenállást, miután 

kiépítik a hírhálózatot, elkészítik a börtönöket, lefejezik a királyokat, kezdik herélgetni egy
mást. Asszony miatt, arany miatt, korábbi sérelem miatt, ami nem aludt el, csak nem volt idő 
a megtorlásra. A 96 őrült tengerész módszeresen, pártokra, frakciókra, platformokra sza
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kadva herélgeti, gyilkolássza egymást. A lepofozott, vezetőitől megfosztott földrész lakói 
hangos ovációval fogadnak minden új repülő herét. A 96 nem szaporodik. A 96 fogy.

Csak most -  tegnapelőtt-előtt -  tudatosul, mondtam ki (nem is így van), káromkodtam el 
magam hosszan és jól megnézve a célt, gondosan kitartva a lélegzetet, rezzenetlenül tartva a 
célkeresztet.

Szüzek és fiatalkorúak nem tartózkodtak a környéken.

Szomorú vagyok. Nem ismerem jóembereimet. Csak akkor kapom fel a fejem, amikor a 
bordák közt ott a kés. Szólok az asszonynak, aki óvatosan kihúzza a pengét, sebhintőporral, 
jóddal, ilyen és olyan szerekkel fertőtleníti hátamon a lyukat, és azt mondja: Nem ismered 
jóembereidet. Csak akkor kapod fel a fejed, amikor bordáid között a kés. Szomorú lehetsz.

Vagyok is. Az asszonyt se ismerem. Szeretőimet se, de őket legalább nem is akarom is
merni. És ettől is szomorú lehetek. Előfordulhat, hogy ott veszítem a legnagyobbat. Egy új, 
mai szerető a holnap. Az öreg tyúk a tegnap. Meg a tegnapelőtt. Meg a tegnapelőtt-előtt. Jó
embereim pedig a szünet nélküli veszedelem. A várakozó baj. A szemléző gyűjtögetés.

Előbb tőlük szabadulok. Azután csak eldől magától, a szeretőkkel mi történjen. Most se 
erő, se idő, se energia nincs rájuk. Vigyázni kell az idővel. Azt is figyelik.

Van egy koldúsom.
Legalább egy mindenkinek jut. Leépült, fekélyes, falábú, vak, stb. Ám az enyém fantasz

tikus fazon. Bozontos, fehér szemöldök, fehér haj, soha nem látszik részegnek, pedig nem ke
reshet rosszul.

Alamizsnám a napok megbecsülése szerint kerül a dobozba. A hétfőt nem becsülöm sok
ra, tíz forint. Ahogy telik a hét, nő az összeg. Noha vasárnapon soha nem járok arra, az emelő 
ötösökkel harmincöt forint volna az adomány. De amúgy gyakran elrobogok az Árkádok 
alatt, ahol tanyázik. Eső elől, hó elől, a Kossuth Lajos utca bolond, -  kelet-nyugati utca -  sze
le elől is védik az árkádok.

Szombat van, szombati újságok. Nem kapok vissza aprót, így nincsen csak egyetlen kó
borló fémhuszasom a nadrág kiszsebében. Bedobom a dobozba. Loholok tovább.

-  Kedves uram! -  szól utánam a koldús.
-  Mi van?
-  Szombat van, ha nem tetszett volna észrevenni.
Nyilván látja, hogy lilába borul a homlokom, hozzáragasztja: Csak azért figyelmeztetem, 

nehogy eltévessze, és lemaradjon valamiről...
Ügyes fazon, mondom. Ügyes. Jó, ha az embernek bejáratott emberei ülnek a kódisdobo- 

zok mellett. Nem érheti meglepetés, ha figyelmetlen.
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Volt nekem egy öregemberem, akivel nem egyszerű kis selemkendő a tévénézés. Kom
mentált, elemzett, utánrendezett. Amit csak lehetett, mindent. A TV-óra mutatta időt fo
gadta el egyedül, azt is csak azért, mert nem állt mögötte egy akár félig használható alterna
tíva sem. Ha talál, azt fogadja el.

Persze nem tehette. Ahhoz az időhöz indultak a buszok, érkeztek a vonatok, szólalt meg a 
harangszó. Gyerekként boldoggá tett, hogy legalább ez az egy felboríthatatlan. Ehhez nem 
nyúlhat, ezt nem teheti kétségessé.

Gyerekként nem is gyanítottam, az idő is vonatkozik. Nem csinál mást, jár és vonatkozik.

Nem jut mindenkinek, de nem vagyok büszke rá, nekem jutott és tenni se vagyok képes 
ellene: a furfangos farsangos.

A furfangos farsangos mindig mindent tud. Ha szilveszter, ha karácsony, ha esküvő, ha 
valami egyéb, ahol az egész család, ha üres a kisház vagy a nagyház, ha biztosan nem érke
zünk vissza, akkor üzemel. Visz, amit bír, amit lehet.

Éjszakákat töltöttem cl őrségben. Heteken át terjesztettem, hogy akkor és ekkor, három 
napra. És három napig ültem lesben, három nap és három éjszaka a göcsörtös bottal, amel 
majd eltöröm a tolvaj kezét és lábát, beverem a fejét.

De a furfangos farsangos tudta, hogy nem utaztam el, tudta, hogy lesem, nem jött. Ettől a 
három naptól kezdve kénytelen voltam eltűnődni a lehetőségen: csak nem én lopom meg ma
gam? Hiszen egyetlen ember tudhatott mindent, a tervek kiagyalója, a bot gazdája, az érté
kek megvásárlója: én.

Van gond. Magam mégsem verhetem agyon.

A rendőröm, aki olyan csúnyán és kíméletlenül összerugdosott a szocializmus védelme 
nevében, halálán van.

Kívánom, hogy ne én volnék. Mert ha nem ilyen vagyok, ha nem ez vagyok, ha nem szar
nám le úgy egészben az egészet, ahogyan leszarom, a mostanára nyugdíjazott, csipás szemű, 
százról hatvanra lefogyott rendőrnek kitaposhatnám a belét. Még tanút is szerezhetnék, 
hogy nem voltam ott. Pedig -  mondani kell, ha elhallgatnám, hazudnék -, jót tenne. Elmélet
ben jót is tesz. De félő, ott, kézben és közben, nem esne olyan jól. Nem nagy élmény olyat üt
ni, aki nem meri visszaadni. Még akkor sem lehet olyan nagy élmény, ha a szocializmus nevé
ben történik a verés. Én pedig -  ha tenném -, nem a szocializmus nevében.

Leépült röndérem agyon is verhetett volna, ha úgy tartja. Meg is tett mindent. Nem oko
zott volna álmatlan éjszakákat neki. De szépen fel voltam akkorra csontozva, és a csontokra 
gondosan felrakva az inak, az izmok. Túléltem. Túlélni sem olyan nagy élmény, ha az ember 
nem tesz semmit a túlélés érdekében, egyszerűen csak túlél. Mint én.

Ha ma elmennék hullanézni valahová, őt nézném meg. Előléptették nyugdíjazás előtt. Jut 
almaborra, Dianára. Kivégzi ő saját magát. S ha meg is marad, ez megnyugtató.
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Buksi, az öreg házőrző, hónapokig kijárt a délutáni buszhoz, amellyel apám érkezett, 
amíg élt.

Kiügetett, ült az árokparton, megvárta, hogy a táblánál megálljon a járat, azt is megvárta, 
amíg a járat motorja felbőgött, elfüstölt előtte, nézett utána. Ült még egy kicsit. Aztán látva, 
hogy az öreg már megint nem jött a félhármassal, szomorúan hazaballagott. Ma megint nem 
szól hozzá senki, gondolhatta. Az öreggel tudott csak beszélgetni. Térdére fektette, a nyúló- 
lak előtt ülő öreg térdére az állát, s az öreg mesélt neki, miközben kapargatta a füle tövét. Né
ha kortyintott a hosszúnyakú szürkebarátos üvegből. A Donról, a déli határról, Pest szétlöve- 
téséről.

Ez ma megint nem történik meg, gondolhatta Buksi, és behúzódott az ólja legvégébe. Az 
éhezést, mert nem fogadta el az ételt senkitől, hat hétig bírta. Tiltakozott az érthetetlen eltű
nés miatt, vagy csak utána akart halni az öregnek, nem tudhatni.

Öregemberekkel nehéz zöldágra vergődni. Kóborló, idegen öregekkel még csak, de roko
nokkal nagyon nehéz.

Öregapám rengeteg megmaradt mondata közül kiemelkedik egy, mintha a Kárpátok he
gyeiből leszakadt volna egy feketefenyő a nyomott, porban, szélben, kések között nevelődő 
akácosok közé. Valamelyik nagybátyám vált éppen, de a költözéshez, az újrakezdéshez, köl- 
csönei rendezéséhez pénzre volt szüksége, alkudozott. Az alkut nem követtem, a fogadalma
kat sem, semmire nem emlékszem a hosszúra nyúlt könyörgés szavaira, csak arra, amikor 
öregapám végre kinyitotta az egyetlen kulccsal záródó szekrényajtót, odanyálazott néhány 
bankót nagybátyámnak, és azt mondta: Az élet nem csak pinából van...

Olyan szépnek, különlegesnek találtam, úgy megjegyeztem, hogy a hangot is hallom.
Tíz év után, vagy tizenkettő, többhetes könyörgés, ígérgetés, zsarolás, sértődés, duzzogás, 

unszolás, ordítás és egyebek után végre sikerült kicsikarnom egy igent, ifjú, hamvas, szépsé
ges és szőke barátnőmtől. Esett az eső. Hetek jutottak volna, hogy kint a szúnyogokban, nem 
figyelve a szúnyogokra, az esti és éjszakai zajokat meg se hallva szeressük egymást, most 
meg, az igen napján, hosszú, csendes, vége se látszik eső esett. Meg kellett várni, hogy apám 
elaludjon, és akkor. Volt ott felajzás, nyúlkálás, örömködés, csakhogy én nem elégedtem meg 
az igennel, be akartam vasalni. (Mostanában előfordul, hogy az igen elegendő, slusz.)

Beszöktünk a csendben. Ilyenkor rúgja föl a lopakodó a széket, a macska tányérját, nem 
találja a villanykapcsolót, tüsszentenie kell. Nem csoda persze, nem is láttunk. Gondolom, 
nem csak sötét volt, de nem is láttunk már, szagra mozogtunk, ízre, testmelegre, mint a kob
ra.

Nekiláttunk. A nyekergő sezlonon. Ahogy tudtuk a dolgokat. Nem nagyon, az ma már 
biztos, nem nagyon ismertük a technikai finomságokat, azt az idő hozza meg, az idő és egy 
vagy két szakavatott oktató.

Apám -  gondolom fülelt egy darabig -, kicsoszogott. Nem hallottam. Megállt, köhögött,
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rágyújtott, ő is felrúgta a már egyszer felrúgott macskatányért, nem hallottam. Azután be
nyitott. Villanyt kapcsolt. Látta, amit látott. Még abban a pillanatban lekapcsolta a villanyt, 
és megvárta, amíg a lányt, iskolatársamat, hazakísérem. Megvárta, amikor hajnalban megér
keztem. Boldog voltam, azt hiszem. Könnyű boldognak lenni tizenhatévesen.

Azt mondta a konyhaasztal másik feléről:- Először is, a lányokkal nagyon kell vigyázni, 
mert sok baj okozói.

Bólogattam, hogy hát persze, te már csak tudod.
-  Másodszor: ne vegye el az eszed, mert nem csak pinából áll a világ. Hát miből?, néztem 

rá csodálkozva.
Most is hajnal.
Hallom a két öreget sztereóban. Mint valami végtelenített szalag, mondják. Meg én is 

mondom. Ha nem mondanám is mondanám.
Hajnal van. A hajnal a csendeké. A tegnapé.

Benczúr Gyula : A vén kópé - olaj
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