
19

CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE

Megérinteni egy nőt
(regényrészlet)

Próza és vidéke

Már ötödik napja tikkasztó volt a hőség. A rádióban bemondták, 
szerdán végre megérkezik a vihar, de azt magam sem gondoltam volna, 
hogy a madarak órákkal az érkezése előtt elnémulnak majd. Délben kezdett 
beborulni, a pára megmaradt, a lakásba húzódva egyre nehezebben szedtem 
a levegőt. Hiába engedtem le a redőnyt, elsötétítve a szobákat, és bízva a 
fénytelenségben, valahogy mégis átszüremlett a réseken a hőség.

Nem mozdult semmi, és magamon is észrevettem, hogy mindenem 
elnehezedett, nem csupán levegőt venni volt nehéz, súlyosnak éreztem az 
izmokat és a belső szerveket is. Az ablak előtti fát néztem, amikor megérkezett 
a szél. Mintha beletúrt volna a lomb hajába, a fa kacéran emelte meg az 
állát, a szél visszahőkölt, aztán a lomb, nyúltak utána, maradjon mégis. Így 
kezdték. Ki gondolta volna, hogy évszázados törzseket látok másnap az 
utcákon kerékbe törve, gyökerestül kicsavarva. A borzalommal teli szépség 
az első pillanatban benne volt. Ahogy a levelekhez ért, egyszerre volt nyers, 
rideg és elemi, tüzes. Éreztem, hogy a fa akarja őt, és a többi fa és bokor 
is arra vágyott, hogy kerüljön bármibe, elveszhessen a feltámadó szélben. 
Erősnek mutatta magát, hát erősnek érezték. Ettől bátran elgyöngültek, 
nem vettek tudomást arról, miféle összecsapásra is mondtak igent. A 
cseppeket még nem láttam, de esnie kellett, lobogni kezdtek ugyanis a 
lombok, a sötétszürke égben a zöld vörösen villódzott, elmosolyodtam, hát 
a természet is kívánja önmaga komplementerét, a fám rázta magát, a fámat 
rázta a szél, aztán az eső is, egyszerre már többen lettek, az összes csepp 
érinteni akarta, dühösen és akaratosan kopogtatott a levélhátakon, ekkor 
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futott végig rajta a remegés, a döbbent felismerés, hogy talán nem kellett 
volna mégsem, de akkor már késő volt, igent mondott a nászra, nem volt 
vissza út. Most, hogy visszagondolok, Azulejo jut újra eszembe, és a vele 
kötött házasság. Az elemek éppen ilyen indulattal kívánták meg bennünk 
egymást, ahogy a föld a szelet, vagy a szél a fát. Ugyanilyen hiú vággyal 
akartam Azulejo Egreiro felesége lenni.

Áthatoltak a tenyérforma levelek levegőujjai között, földet ért az esővíz 
valamennyi cseppje, pillanatokon múlt, és az utcából folyó lett, öblös mély 
torkolatokkal az utcasarkokon. Ott lett volna idő megállni egy percre, merre 
és hogyan tovább, de zajlott és folyt minden, ész nélkül, ahogy kezdte, 
magával sodorva a leggyöngébbeket, a kis gallyakat, a puha és üde leveleket 
és jó párat az erősebbek közül. Az ablakra ködöt szitált, gomolygott az utca 
az üvegen tükröződve, és füstölögtek a fák, a mozdulatlanság a belégzés 
és a kilégzés közti időben keletkezett, szinte észrevehetetlen, kitarthatatlan, 
mert a sarkában toporgott a fulladás, muszáj volt lélegezni itt is, levegőt 
venni újra, az viszont, másnap szembesültem vele, kicsavart nem egy 
szomszédos fát. Úgy hajlottak a törzsek, mint amikor gyümölcsöt hámoz 
az ember, magától elnyíló burkok, füge vagy banán, és ahogy haladtam az 
apokaliptikus utcákon, a szívem szorult össze, miféle istent teremtettünk 
mi emberek magunk felé, aki hagyja, hogy egy fa így nyíljon ketté, így 
kitárulkozzon, és megmutassa önmaga esendőségét. Vajon miben bíztak 
a fák, mit reméltek, amikor önként adták meg magukat a szélnek? Nem, 
jutottam magamban dűlőre. Ennek semmi köze az istenhez, sem a teremtett 
világhoz. Emberi ésszel legalábbis fel nem érhető, csak a megbolonduláshoz 
vezet.

Hirtelen lett vége. A kép kiélesedett, mintha a párát egy ívben töröltem 
volna le az ablakról, a színek újratanulták a rájuk aggatott fogalmakat, 
harsogó zöld, szürke és fekete és elefántcsontszín lett minden odakint. Más 
világ. Hogy mennyire, azt másnap értettem meg, mert míg tombolt a vihar, 
és az ágyról fi gyeltem a lombokat, és azon tűnődtem, vajon merre járhatsz, 
Asha. Akkor még nem tudtam, már a köztes terekben lehetsz, egy elnagyolt 
mozdulattal gondoskodtak odafenn mindenről. A szomszédok egymás 
szavába vágtak, később úgy mesélték, hogy legalább tíz percig csavarta a 
ház előtti fát a szél, küzdött, ellenkezett. Mindenki okosabb volt a másiknál, 
mindenki tudott és látott egy részletet, amit hozzátehetett, amitől ő került 
a középpontba, de alig értettem, miket beszélnek. Összefolytak a szavak, 
egymás torkába harapó kutyákat láttam, vicsorgó, gyilkos némbereket, 
villogó tekinteteket a kerítés felett. Vajon te mindebből mit láttál?

Egyszerűen kicsavarta a gyökerét, tárta szét a karjait egy nő, kissé 
megemelve a vállait, amitől egészen madárszerűvé vált, nyak nélküli telt 
galambbá. Így lett vége, és indult egy másik hullám, akkor a férfi ak vitték 
a szót, a fa törzsére, vastagságára és a kerítésre téve megjegyzéseket. 
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Álltam, és néztem a horpadást. A drótkerítésre úgy taposott rá a fa, mint 
a búzamezőre szoktak a gyerekek, elhajolt, elvált, kitörte, kerestem rá 
a szavakat magamban. Meg hogy kiegyenesedik, mert Manokleinnel a 
búzaföldeken végül mindig láttuk kiegyenesedni magunk mögött a táblát. 
Arra tanított, addig, amíg augusztus végén nem jönnek a gépek, addig, amíg 
nem lángol a tarló, visszavonható minden. A pipacsokat ezért nem szedtük 
le, mert azt tudtuk, a selyem nem nő vissza, ez nem az a virág. A pipacs volt 
a kedvencem, Manoklein azt mondogatta, ne félj, Titili, egyszer majd ültetek 
neked egy pipacserdőt, amit nem kell leszedni, de tied lesz az összes szirma. 
És akkor térdig gázolhatsz a pipacsszirmokban, el is veszhetsz bennük, 
csak én tudom, hol keresselek, és megtalállak, ha el is vesztél. A kerítés 
apró rombuszai eldeformálódtak, a kezet próbáltam felidézni, ami a gépet 
hajthatta, vajon milyen emberé lehet, és mit érinthetett közvetlenül az után, 
hogy a drótszálakból hálót szőtt. A semmi vékony szálaiból válaszfal, pusztán 
csak az elrendezés miatt, ahogy egyik a másikhoz illeszkedett, ki tudja, 
talán egyetlen szál volt az alapja mindennek, azt szabdalták több részbe, és 
fonták egymásba, mint az emberujjakat. A tervező a vasárnapi misén ébredt 
rá a titokra, a hívek hátra is fordultak, ahogy felszisszent meglepettségében: 
ez a kerítés olyan legyen, mint az imára kulcsolt kéz, szétválaszthatatlan, 
egymásba fonódó mindennapos. Az elemekről feledkezett meg, amikor 
makacsul a hithez ragaszkodott. Hogy azok emberibbek, mint a félelemmel 
teli hit vagy a remény. 

Manoklein, most megkereshetnél, rám találhatnál. Nézem ezt a kidőlt-
bedőlt falat, és fogalmam sincs, merre vezet innen az út. Amikor egyszer 
eltévedtünk a Bükkben, azzal nyugtattál, az égre fi gyeljek, a csillagokra, 
igen, legkésőbb éjjel megtaláljuk a hazavezető utat. Minden úgy lett, ahogy 
mondtad. Nem hit kérdése volt, hanem tudásé. Tudtad, hogy odafönn van 
egy másik térkép, tudtad azt is, a belső egek sokkal közelebb vannak, mint 
azt bárki hiheti. De előbb el kell tévedni hozzá és érte. Nem is értettem, 
miféle értelmetlen mondatokat találtál ki.

A villanásra pontosan emlékszem, mondom, az ágyon feküdtem a lombot 
nézve, és akkor egy távoli hangos dörgés után vártam a következőt, de csak 
villanás érkezett helyette, egy hatalmas villám, az csavarhatta ki a fát, az 
vette el néhány töredékmásodpercre a szemem világát is, mert belenéztem. 
Tudod, hogy ilyen vagyok. Felkutatni, belenézni, meglesni, mindent akartam, 
ami közelebb vihet hozzád. Az idősebb férfi  szerint, aki eddig hallgatott, az 
az utolsó villám csaphatott beléd, zárlat keletkezhetett, amikor a pincében 
molyoltál. Megvakultam, Asha. Egy szempillantás alatt elfehéredett a világ, 
mint gyerekkoromban, amikor Manoklein a kezeivel fogta be a szemem, 
és azt játszottuk, nem lehet egymást megérinteni, nem nyúlhatok hátra, 
hogy kitaláljam, Chilia, David vagy Manoklein áll-e mögöttem, és nagyon 
vigyázott mindenki, hogy kuncogással, suttogással el ne árulja magát. 
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Pontosan emlékszem, ahogy ott állok a semmiben, valakihez a legközelebb 
és valakitől a legtávolabb is. Mert ha nem találom el, fájdalmat okozok, de 
ha eltalálom, akkor is, mert abban az esetben a másik kettőt árulom el azzal, 
hogy valakit kiválasztok közülük. Akkor szembesültem megint azzal, nem 
lehet jót tenni, mert az valakinek biztos, hogy fáj. A szagok és a hangok 
felerősödtek, a levegő nyerseségét a számban éreztem. Földbe gyökerezett 
a lábam, lassacskán megszűntek a szagok, a hangok és az ízek is, és nem volt 
külön a kéz és a letakart szemek sem. Úgy álltunk ott, összefonódva, mint a 
fák. Manoklein! Manoklein! Kacagva fordultam meg. Manoklein, mögöttem 
mindig te álltál. Most viszont, ebben a villámlásban, hiszen tudtam, hogy nem 
vagy, nem értettem semmit. Elárulni sincs kit, se eltalálni. Elmondhatatlanul 
erősek a hangok és az illatok, az ízek. De röhögnöm kellett, Manoklein, 
indokolatlanul és ostobán, bele a vak világba. Érted? Fullasztó nevetés tört 
rám, aztán átfordult, belém hasított a rettegés, és zokogni kezdtem, hogy 
mi az isten van, de tényleg? Hát én már soha nem fogok ezután látni?

A pince beázott, ez tény. Ott volt a tested is, bár én még nem bírtam 
megnézni, a nők hangos kárálása elrettentett, ők láttak, az idős férfi  hívta 
a mentőket, amikor végigjárta az összes házat, becsengetett, egyben van-e 
az utca, és te nem válaszoltál. Hallgattál, Asha, mint mindig, ha beszéltem 
hozzád, jó lenne hinni az időben és a térben, hogy összejátszottak. Hogy ez 
az egész csak játék, amiben te most majd azt játszod, hogy nem beszélsz. 
Megértettem, így, hogy visszanyertem a szemem világát, dönthetek, 
választhatok, hogy mit akarok megnézni. Nem kell mindent, nem kell a te 
élettelen tested sem végigmérni, mert abban hiába keresném, és ismerem 
magam, hogy keresném, őrülten és kétségbeesetten, a bőröd hasítanám 
fel, hol bujkálsz, és az eszem veszteném, annyira akarnék hinni benne, hogy 
van feltámadás.

Ez most megint a hajnal. Nézem, két perc múlva négy, szomjas vagyok 
vagy éhes, magam sem tudom. Valami erős nyugtalanság vett erőt rajtam, a 
paplan forró, nyirkos vagyok, a test küzd a hőség ellen, a falon az utcai lámpa 
fényei, idebenn árnyékok, jobb lenne megint nem látni, mint a viharban, az 
áramütésben, megvakulni, mert ezek itt benn mozognak, hiába vagyok én 
mozdulatlan, hiába állt el a szél, inog minden a falakon körülöttem.

Felkelek, kezemben az elemlámpa, áram továbbra sincs, az ajtó nyitva, 
mert rossz a zár, de úgyse jön senki, nem várlak most már téged sem, ennél 
rémisztőbbet nem nagyon tudok most elképzelni. Pedig átéltem annyiszor, 
és utána ugyanannyiszor újrakezdtem, de most valami más, Asha, a számok 
sokasága miatt vagy miattad, akiben utoljára mertem hinni – elkerülném 
magamban a többi csalódást. Lehetne olyat? Lehetne olyat, hogy nem 
hinni? Elfogadni, hogy nem vagy, a kiégett test után nincs mit ölelni, nincs 
minek az érintésére vágyni, egyszerűen csak hagyni, ahogy te is annyit 
mondogattad, hagyni, hogy legyen, hogy megtörténjen, hát most ugyanaz 
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fordítva: hagyni, hogy ne legyél, hagyni, hogy múljál már el.
A konyha fülledt, az ablakot még lefekvés előtt bezártam, ki ne nyissa 

a huzat az ajtókat, amíg alszom. Bukóra nyitom, aztán megyek tovább, a 
fürdőben ugyanaz, nincs levegő az egész lakásban, mögöttem és előttem 
csukott ajtók, nyitott ablakok, a kezemben lévő fénycsóva mutatja az utat, 
pisilek, de nem húzom le, és csak hideg vízzel öblítem le a mutató- és a 
középső ujjam. Az ajtót bezárom, jön a nagyszoba, arcon vág a pára, a 
nedves ujjaimmal a tarkómhoz kapok, valami hűsítsen, valami legyen, ami 
különbség, ami más, mint a benti hőség, az ablaknál a kilincs, csak odáig kell 
elérni. Kintről láthatják, ahogy az elemlámpával lakom be a tereket, igazuk 
van, biztos fél ez a nő, eszembe jut Chilia, aki hat szobán át járkált éjszaka, 
miután David a hegyen maradt: órákon át kóválygott a régi bútorok és a 
nippek között. Vajon kit kerestél, mama? És megtaláltad-e? Volt-e gyertya 
a kezedben, vagy tényleg fénytelen haladtál előre a perzsaszőnyegen, 
parkettán? Mit szerettél a sötétben, mi mást adott, mint a fény, és ha végre 
megismerem az itteni árnyékokat, elfelejtem-e végre azt az éjszakát, amikor 
Manokleint elvesztettem. Mama, mondd, te megtaláltad őt vagy apát? 
Azokon a sehova tartó séták során körbeért az ég a földdel? Mondd, mama, 
az égre kérlek, ha magamra zártam az összes ajtót, hogyan keveredek ki 
magamból? Te halott vagy. David halott. Manoklein halott. Asha halott. Ki 
takarja el a szememet, mi ez a vakság?   


