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BALÁZS ISTVÁN

AZ ALMA
 
 

( I.)
„Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, te-
kintetre szép, és csábít a tudás megszer-
zésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, 
adott férjének, aki vele volt, és az is evett 
belőle.”

(Teremtés könyve 3.7)
 

– Rengeteget tanulunk. Tudni akarsz valamit? Ta-
nuld meg! Nekünk, korunk polihisztorainak, művé-
szeinek rengeteg mindent meg kellett tanulnunk és 
tapasztalnunk, hogy itt ülhessünk, és még nincs vége.

– Persze, hogy nincs vége. Mi ezzel a bajod? Sze-
retsz olvasni. Szeretsz új dolgokat csinálni.

– Unom, vagy inkább egyre biztosabb vagyok ab-
ban, hogy soha nem lesz vége. Soha nem leszek képes 
eleget tanulni.

– Ó, vagy úgy. Isten akarsz lenni? Ne legyé’…!
– Ne mondd ki! Nem vagyok telhetetlen, csak figyelj 

már rám egy kicsit! Hova mész, ha tudni akarsz valamit?
– Ezt hogy érted?
– Hova mész, ha tudni akarsz valamit?

NÉZŐPONTOK
ikernovellák
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– Könyvtárba.
– És még és még?
– Levéltár… könyvesbolt.
– Vonatkoztass már el egy kicsit jobban!
– Iskola, egyetem…
– Nagyon jó! Könyvtár, iskola, egyetem etc. Tudás-

tárak.
– Tudástárak. Ez igen…
– Maradj már, és hallgass meg! Mi lenne, ha volna 

egy „tudástárad”? Mindig ott lenne veled, mint egy 
könyv.

– Könyv?
– Igen, ami mindent tud. Bármilyen kérdés felme-

rül, ott nyílna ki, ahol a megoldás. Na?
– És a keresés, ráeszmélés izgalma?
– Micsoda? Izgalom? Ne legyél már ennyire veszé-

lyesen stréber!
– Igen. Jár az agy, tekeregnek a tekervények és 

használod a fejed. Nem gondolod, hogy egy ilyen 
könyv mellett csak véglény lehetnél? Egy rabszolga? 
Alá lennél vetve annak a tudástárnak vagy minek.

– Á, értem! Csak irigykedsz, mert túl jó az ötlet. 
Gondolj bele! Továbbmegyek. Mi lenne, ha bele tud-
nád helyezni a fejedbe és mindig veled lenne? Nem 
tudnád elveszíteni.

– Azt nem, de valami nekem ebben nagyon gyanús. 
Ki írná azt a könyvet? Ki állítaná elő? Ki rakná a fe-
jedbe?

– Gondolom, az emberiség összes eddigi tudását 
tartalmazná, és valahogy beültetné az agyamba a 
borbély vagy Poisson doktor.

– Na, látod, itt a veszély! Feltétlen megbíznál ab-
ban az emberben. Vagy ne adj'isten az elmetöltő gé-
pezet nálunk is okosabbá fejlődne és leigázná az em-
beriséget.

– Uraim, a nagy eszmecsere közepette nehogy ki-
száradjanak. Kérnek valamit inni?

– Két absinthe. Köszönjük!
– Hogy egy szerkezet majd megmondja, mit csinál-

jak? Ezt azért már te sem gondolhatod komolyan.
– Igen, ez erős volt, egy kissé elszaladt velem a ló.
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– Kissé… Egyébként a bizalommal meg nem lehet 
probléma.  Ugyanis éppen én lennék az, aki összeállí-
taná a tudástárat, és én mondanám meg, hogy mások 
mit és mennyit tudhatnak. Gondolj bele!

– Mibe? Te akarsz lenni az Egy? Ez veszélyes és 
unalmas! Egyedül fogsz szorongani a titkoddal.

– Nyugi, pár tucat embert még felvilágosítok majd 
– mondjuk, magát, tudós uram. Mit is kutat?

– Te beteg vagy.

(II.)
 

„Egy decemberi estén (…) megérkez-
tem Párizs egyik eldugott negyedébe, 
egy olyan különös oázisba, melyet mind-
két oldalról a folyó karjai öleltek át úgy, 
hogy az ember azt gondolná, ezzel akar-
ja megvédeni a civilizáció túlkapásaitól. 
Az oázis az Ile St. Louis egyik öreg háza 
volt, a Lauzun által épített Pimodan Ho-
tel, ahol egy különös társaság – melynek 
nemrégiben lettem tagja – rendezte meg 
havonta szeánszait. Ekkor jártam ott elő-
ször.”

(Le Club des Hachichins”, 
Théophile Gautier, 

Revue des Deux Mondes, 1846)
 
A vacsorával egybekötött szeánsz véget ért. Az ed-

dig méltóságos tekintetű urak arca lassan végleg el-
torzult. Fejükre nehéz felhő szállt. A nagy gondolatok 
otromba szürke fellege. Kis körök alakultak ki. Egy 
négyfős társaság a sarokba bújt. A kandallónál újabb 
klikk volt alakulóban.

Én teljesen elteltem. A gyomrom nem hagyott nyugod-
ni. Folyadékot és valami savasat kívántam. Átsétáltam 
egy másik szobába. Nagy lila köd közepén két férfi beszél-
getett a tálalókredenc mellett.  Charles és Pierre urak, ha 
jól emlékszem. Nem is rajtuk akadt meg a szemem. Ott 
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volt a kredenc, rajta öblös tál tele gyümölccsel. Szépen 
lassan odaszédelegtem az urakhoz, és helyet kértem ma-
gamnak. Lehuppantam egy karosszékbe, és elkezdtem 
csodálni a velem szemben elhelyezett gyümölcstálat. 
Nem bírtam sokáig, kérdezés nélkül elemeltem egy for-
másabb, gömbölydedebb termést, és beleharaptam. Tel-
jesen elcsábultam. Édes, lédús, de mégis fanyar. Isteni 
csoda. Megnyugodtam. Csendben majszoltam tovább, 
és figyelni kezdtem a mellettem ülőkre.

– Maradj már, és hallgass meg! Mi lenne, ha volna egy 
„tudástárad”. Mindig ott lenne veled, mint egy könyv.

– Könyv? – fitymáló mosoly a partnertől.
– Igen, ami mindent tud. Bármilyen kérdés felme-

rül, ott nyílna ki, ahol a megoldás van.
– És a keresés, ráeszmélés izgalmas folyamata?
– Micsoda? Izgalmas? Ne legyél már ennyire veszé-

lyesen stréber!
– Igen. Jár az agy, és használod a fejed. Nem gon-

dolod, hogy egy ilyen könyv mellett csak véglény le-
hetnél? Rabszolga?

– Csak irigykedsz, mert túl jó az ötlet. Gondolj bele! 
Mi lenne, ha bele tudnád helyezni a fejedbe, és min-
dig veled lenne? Elveszíteni se tudnád.

– Ebben nekem valami nagyon gyanús. Ki írná azt 
a könyvet? És ki rakná a fejedbe?

– Az emberiség összes tudását tartalmazná, és vala-
hogy beültetné a borbély vagy Poisson doktor – mu-
tatott rögtönözve a helyiségbe épp bekukkantó, kissé 
bandzsa Poissonra.

– Na, látod, itt a veszély. Feltétlen megbíznál abban 
az emberben.

Touche! Ezt jó volt. Nem tudtam, hová fog vezetni 
ez a vita, de nagyon szórakoztatónak bizonyult.

Betoppant egy pincér a szobába. Megkérdeztem a 
két Monsieur-t, hogy a nagy eszmecsere közepette 
isznak-e valamit. Nehogy kiszáradjanak...

– Két absinthe. Köszönjük! – vágta oda gyorsan az 
egyik. Nem akart kiesni az észből.

– Lesz három la fée verte, és egy kis doboz... Merci! 
– a pincér összecsapta a bokáját és katonásan kivo-
nult a szobából. Nem tudom, miért csinálta ezt, de 
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nekem mosolyra hajlott a szám. Lekaptam a tálról 
egy újabb almát, és elkezdtem farigcsálni. Komóto-
san hátradőltem, és hallgattam tovább az elméleti 
csatát.

– A bizalommal meg nem lehet probléma. Ugyan-
is én lennék az, aki összeállítaná a tudástárat, és én 
mondanám meg, hogy mások mit és mennyit tudhat-
nak. Gondolj bele!

– Mibe? Te akarsz lenni az Agy? Ez veszélyes és ez 
unalmas. Egyedül fogsz szorongani a titkoddal.

– Nyugi, néhány embert még felvilágosítok majd - 
mondjuk, magát, tudós uram. Uralni fogjuk a világot.

– Te beteg vagy.
– Uraim, három absinthe! – kiáltott a pincér, mint-

ha a feletteseinek jelentene. – És Önnek, Monsieur, 
az aprócska doboz...

 
– Miféle csomag ez, biológuskám? – horkant rám 

Pierre és Charles.
Nyugalomra intettem őket és kigurítottam az asz-

talra az almából faragott pipát.

KERTÉSZ JENŐ

ALMÁK ÉS FÁIK
 

Ne félj, elintézem
                                              

A hepehupás út egy erdő között kanyargott. 
Nyár eleji finom esőcseppeket törölt az ab-
laktörlő. A szerpentines út egyszercsak lej-

teni kezdett. A férfi lassított, és az út jobb oldali sze-
gélyét fürkészte.

– Eltüntették az útszéli almafákat – mondta.
– Hogyan?
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– Kivágták az útszéli almafákat! – kiáltotta. – Né-
hány kilométerrel lejjebb lesz a büdös vizű forrás. Ál-
lítólag remek gyógyhatású, csak ihatatlan.

– Olyan fontos volt erre jönni? – kérdezte a nő. – A 
faluba sem mentünk be.

– Szeretném, ha a falu úgy maradna meg az emlé-
keimben, ahogy utoljára láttam – mondta.

– A pocsolyás falu. A gyalogút a néhol sárba süllye-
dő deszkapallóval. És itt ez az erdő! Átnyúlik a hatá-
ron. A diktatúra idején irigyeltem, hogy büntetlenül 
megteheti azt, amit az ember nem – gondolta

Az erdő völgy felé közelítve ritkult. Jobboldalt még 
tartotta magát, de a túlsó oldalon ázott legelő lejtett 
a bivalyúsztatóig.

Megálltak.
– Úgy emlékszem, itt már voltak almafák – mondta 

a férfi. Kiszállt. Gondterhelten, az esőtől nem zavar-
tatva magát. A nő egy kicsit tétovázott, de követte. 
Ernyőt nyitott. A férfi mellé állt, és úgy tartotta, hogy 
lehetőleg ő se ázzon.

– Közel negyven esztendeje férjecskéddel itt toltuk 
lejtőnek felfelé a bringáinkat.

– Az Imivel? – kérdezte a nő hitetlenkedve.
– Igen, vele. Tízévesen még nem volt ennyire elké-

nyelmesedve. A suliban meséltem neki a titokzatos 
erdőről. Kíváncsivá tettem. Negyven kilométert kari-
káztunk. Itt a lejtőn hőségben baktattunk. Annak ide-
jén a sebváltós kerékpárról egy tízéves kissrác csak ál-
modni mert. Ezen az úton, nyári hőségben, szomjasan 
nem lett volna leányálom felfelé pedálozni. Megpró-
báltunk inni a büdös forrásból. Csak szomjasabbak 
lettünk. Én majdnem összehánytam magam.

– Itt végig az útszélen a kiszáradt árok mellett leta-
rolt almafák sorakoztak. Egy szem szaftos, leves alma 
lett volna a megváltás! Végül, az egyik fán jó magasan, 
felfedeztünk egyetlenegy vörösen mosolygó szemet. Kő-
vel, fadarabbal próbáltuk leverni. Az Imikéd ötlete volt, 
hogy aki eltalálja, az eheti meg. Én eltaláltam. Az alma 
az árokszéli bokorba pottyant. Mindketten ugrottunk. 
Imi közelebb volt, engem mégis fellökött és elvágódtam. 
Ez volt a szerencsém! A bokor tele volt ujjnyi méretű vö-
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rös darazsakkal. Pillanatok alatt ellepték Imi koponyá-
ját, arcát, testét…

Artikulátlan hangon üvöltve, groteszk mozdula-
tokkal rohant a völgy felé. Kínjában bevetette magát 
a bivalyúsztatóba. Kétségbeesetten dörgöltem egyre 
dagadó fejét. Szemüregei pillanatok alatt bedagadtak. 
Csak két keskeny rés jelezte hollétüket. Majd jött egy 
parasztember ökrösszekérrel. Kerékpárostul felrak-
tuk, és az bedöcögött a faluba. Én a szekér mögött lé-
pésben kerekezve követtem, és próbáltam vigasztalni.

– Életemben nem láttam ekkora rohadt darazsakat 
– nyöszörögte.

– Imi ezt egészen másképpen mesélte – mondta a nő.
– Rávall – gondolta a férfi.
Boszi nagyanyám egyáltalán nem volt meglepve. 

Lefektette a konyhai dikóra, ecetszagú löttyel bedör-
zsölte, és valami gyanús színű főzetet is kotyvasztott. 
Nem lehetett ízletes, mert Imikém fanyalgott tőle, de 
legalább egy idő után elaludt. Többórás alvás után 
ébredt. Állítólag elkezdett egy kicsit látni.

Szülei kocsival érkeztek. Majdani anyósod fel akart 
nyársalni a szemével. Szerinte mindenért csak én 
voltam a hibás.

– Jellemző!  – hagyta rá a nő. – Miért csaltad el 
magaddal?

– Nem csaltam! Ő akart jönni. Pedig mondtam 
neki, hogy több mint negyven kilométer. Meg is ha-
ragudott volna, ha nem jöhet.

Kórházba szállították. Csak ősszel, a suliban láttam vi-
szont. A fején már nem látszott semmi, később tudtam 
meg, többet nem tudta teljesen behunyni a szemeit.

Egy darabig mindketten hallgattak.
– Ennek ittad meg később a levét! – mondta kajá-

nul mosolyogva a férfi.
A válasz elmaradt. A férfi folytatta:
– Ennek így kellett lenni. Ezen már képtelenség 

változtatni. Elvégre te is így akartad.
A nő nem titkolta, hogy sír.
 
Mire a városba értek, kisütött a nap. A felhőket 

mintha elnyelte volna a mély kékség, vagy a szipor-
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kázó fény. Leparkoltak az impozáns irodaház előtt. A 
férfi szállt ki először és ajtót nyitott a csinos, sporto-
san öltözött nőnek, és karját nyújtotta.

„A férjem még a kezdetekkor sem volt ilyen udva-
rias, már húsz évvel ezelőtt rosszul választottam”- 
gondolta a nő.

Az ügyvédi irodában egy testes, szemrehányó te-
kintetű Imi várt rájuk. Műbőr fotelben ült, és ujjaival 
idegesen a kartámlán dobolt. Az íróasztalnál vézna, 
őszes, kopaszodó emberke tüsténkedett. Kizárásos 
alapon az ügyvéd lehetett. Imi térfogatát meghazud-
toló gyorsasággal ugrott fel. Köszönésüket is csak az 
ügyvéd fogadta. Imi fenyegetően, egészen közel meg-
állt a nő előtt.

– Egy fityinget sem fogsz kapni! – sziszegte egye-
nesen az arcába. – Ne félj, elintézem!

A férfi készen állt a várható meglepetések kivédé-
sére.

– Uraim, javasolnám, hogy rendezzünk mindent 
kulturált emberek módjára – szólt rájuk az ügyvéd.

– Patkány! – suttogta Imi a férfi képébe, és sunyin 
lökött rajta egyet. Csakhogy most a férfit ez nem érte 
váratlanul, mint negyven éve az almafa alatt.

 
 
 

 A drótszamaras
 

Az álmos falu, az országhatáron túlra kanyar-
gó erdő és a majdnem kiapadt ér mellett 
húzódott. A patak medre szinte kiszáradt, 

víz alig csörgedezett benne. Kanyargós, idomtalan 
csíkban csordogált, mint az ökörhúgy a puskapor-
száraz nyárban.

Gyerekkorom nyarait töltöttem ebben az álmos falu-
ban. A misztikumot fokozta az óriási erdő és a legendákra 
fogékony falusi emberek. Nem kételkedtek, ha mondjuk 
vajákosságot feltételezett valaki a másikról. Legfeljebb 
óvatosan elkerülte az illetőt. Így volt evvel nagyanyám 
is. Tudta, hogy a faluban boszorkánynak tartják, és egy 
idő után erre a szerepre rá is játszott. Az is gyanús volt, 
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hogy írni és olvasni tudott. Érkezésekor fiatalasszony-
ként egy koffer olcsó ponyvaregényt is lepakolt. Pedig 
csak jövevény volt, és minden begyepesedett konvenciót 
felrúgott. Betolakodónak számított. Második férje hoz-
ta ide, aki időnek előtte kihalt mellőle. Nagyanyám még 
kétszer férjhez ment, és ugyanúgy megözvegyült. Utol-
jára hatvanévesen állt oltár elé, bekötve egy negyvenöt 
éves „legényember” fejét. Tíz év sem kellett, és az ifjú férj 
jótállási időn belül felmondta a szolgálatot.

 
Szürke, esőt váró vasárnap délelőtt. Határ széli po-

ros falu főterén artézi kúttal, két templommal, tanács-
házával. Az utóbbin hanyagul kifüggesztett trikolór. 
Ez a békeszerződések éve. A román trikolór jelzi az 
újbóli hovatartozást. E templomokba többnyire csak 
egymásba kapaszkodott, fekete kendős, varjúképű 
öregasszonyok jártak. Ők nem félnek az ateista re-
zsimtől. Pedig az elvtársak azt hajtogatták a Bibliára 
utalva: „Még a teremtést is átszervezik.” Az öregasz-
szonyoknak már nincs vesztenivalójuk. Viszont ideje 
megbékélniük Istennel. Szembetűnően kevés férfit 
látni. Nem mindenki jött haza a háborúból.

Fullasztó porfátyol kíséretében érkezik a terepjáró. 
A néhai öreg Bubu omladozó, tornácos háza előtt le-
fékeznek. A ház az öreg halála óta tanácsi tulajdon. 
A porfelhő utoléri őket, amikor hárman kiszállnak. 
Két elvtárs és egy vézna, csapzott kesehajú negyve-
nes férfi. Az utóbbi öltözete hibrid. Átmenet a civil 
és a kiszuperált katonai egyenruha között. Félvállára 
kapja a kincstári hátizsákját, és leemeli a spárgával 
átkötött, kopott, ócska kofferét. A másik kettő bekí-
séri a házba. Az öregasszonyok megszakítják útjukat. 
A közeli házak ablakaiból is kilesnek.

„Mi lehet ez? – Ki lehet ez a kofferes?”
Kisvártatva mindhárman kijönnek. Az egyik elv-

társ beül a terepjáróba. Társa előremegy kurblizni. 
A motor felzúg, és elhajtanak. A vézna ember kife-
jezéstelen képpel áll a porfelhőben, kapukeretben. 
Test alakú kérdőjel, akit Lalának hívtak.

Lala nem volt beszédes ember. De szorgalmasnak és 
leleményesnek bizonyult. Leszámítva, hogy állandóan 
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köhögött, elég jó erőben volt. A néhai öreg Bubu házát 
rövid időn belül kipofozta. Tetőt cserélt. A használhatat-
lan kacatokat kihordta az udvarra, és elégette. Hetente 
bejárt lejelentkezni a rendőrőrsre, ahol egy iszákos őr-
mester és két, kijózanodni képtelen közrendőr szolgált. 
Kezdetben az új tanácselnök kinevezte csősznek. Így 
naphosszat a határt járta. Jószántából senkinek sem 
köszönt. Ha ráköszöntek, fogadta. Ócska, szedett-ve-
tett alkatrészekből kerékpárt eszkábált magának. Lala 
evvel sem elégedett meg. Valahonnét dongómotort 
szerzett, és felszerelte járgányára. Naphosszat zajosan 
cirkálta a határt. Nem érdekelte senki véleménye. Az 
embereket bosszantotta, hogy keveset tudnak róla, 
Templomba nem járt. Vasárnaponként templomozás 
után kinyitott a kocsma. Egy sarokba ő is beült. Úgy két 
órán át elszopogatott kétszer egy deci törkölypálinkát, 
és így azt is megtudta, mit prédikált a református lel-
kész, vagy a katolikus atya. Az aratás kellős közepén a 
háború előtti ékszíjas, gőzhajtású cséplőgép felmondta 
a szolgálatot. A falu népe tanácstalan lett. Téesz még 
nem létesült, de a cséplést már évtizedek óta kalákában 
végezték. Már egy fél napja elakadt a munka. Matyi, az 
egykori uraság gépésze valahol muszkaföldön ragadt. 
A tanácselnök a fejét fogta, amikor Lala robogva arra 
kanyarodott. Körbejárta az élettelen monstrumot.

– Mindjárt visszajövök,
Felpattant a zajos drótszamarára, és elfüstölt. Egy 

szatyor szerszámmal érkezett vissza. Derékig mezte-
lenre vetkőzött, majd nekilátott a szerelésnek. Késő 
délutánra az óriási masina biztatóan felbőgött, jó irány-
ba terelve a tökig olajos, győztes mosolyú Lala jövőjét.

Idővel megalakult a téesz, ahol ő lett a mindenes.
A faluban nem volt áram, és ő oldotta meg vasárna-

ponként a kultúrotthonban a filmvetítést. Az áramfej-
lesztőt egy traktormotorral hajtatta. A vetítés alatt be-
hallatszott a zúgás, de egy idő után meglehetett szokni.

A kíváncsi falubelieket továbbra is bosszantotta, hogy 
semmit sem tudnak Laláról. Sejtették, hogy politikailag 
nincs minden rendben vele. Folytatódtak a színes fantázi-
álások, találgatások. A rendőrőrmester biztos tudja, hogy 
kiféle-miféle. Tőle senki sem merészelte megkérdezni.
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Lala néha elkarikázott az ötven kilométernyire lévő 
városba, ahonnan nagy halom olvasni valót és egy al-
kalommal kurblizható gramofont hozott lemezekkel. 
Éjszakákon át olvasgatott, és sanzonokat hallgatott. 
Nagyanyámmal is az olvasás hozta össze. Meg a kö-
zös jövevényi státus.

– Magáról azt mondják, hogy valahonnan a szere-
csenektől jött – provokálta nagyanyám.

– Magáról meg azt, hogy boszorka!
Nagyanyám legyintett, és jóízűen felnevetett.
– No meg azt is rebesgetik, hogy mindig megvásá-

rolja saját koporsóját, amiben babot és borsót tárol a 
padláson. Majd mindig dupla áron eladja.

Nagyanyám arcára merevedett a mosoly.
– Ki mondta magának? Úgy hírlik, maga rajtam kí-

vül senkivel sem beszél!
– A kocsmában mindenfélét beszélnek. Csak hall-

gatnom kell…
Akkor még egyikük sem tudta, hogy ez egy fura románc 

kezdte lesz. Lala először fog nősülni, és nagyanyám utol-
jára lesz özvegy. És amikor az ő ideje is eljött, halála előtt 
hat héttel adta el az utóbb bevásárolt koporsóját.

A téeszesítést követően Lala kiváltságos státust él-
vezett. Ő lett az al- és főgépész, a patkolókovács és a 
borbély. Már nem kellett jelentkeznie a rendőrőrsön, 
a hatóságok úgymond politikailag megfeledkeztek 
róla. Egy alkalommal pálinkafőzéshez engedélyért 
folyamodott a tanácselnökhöz.

– Milyen pálinkát akar főzni? – érdeklődött a ta-
nácselnök, aki kopasz fején keresztül fésülte oldalról 
növesztett, ritka haját. Csak egy beosztottja volt, a 
sánta Pityu személyében. Pityu volt a portás, a titkár 
és a takarító is egyben.

– Calvadost – mondta Lala. – Almapálinkát! – he-
lyesbített, mert biztos volt benne, hogy a Calvados nem 
lehet magyarázat, és valami gyanús dolognak tűnhet.

A pálinkafőző vakolatlan, düledező épülete az év 
nagy részében nem üzemelt. De ilyenkor szezonjában 
éjjel-nappal. Az őrmester és a tanácselnök reggelente 
beugrott egy kis ellenőrzésre. Onnan támolyogtak be 
a munkahelyükre.
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– Ezt is a légióban tanultad? – kérdezte Lalától az 
őrmester. Mélyeket slukkolt a gyöngyöző italból.

– Ott kóstoltam először, de főzni csak most tanul-
tam. Lehűtve sokkal élvezetesebb.

Az őrmester és a tanácselnök együtt dülöngéltek a 
falu főtere felé. Az utóbbi ihletetten bámult a nagy, 
kék reggeli semmibe.

– A közigazgatási határon belül az utak szélére al-
mafákat fogok telepíttetni – dadogta határozottan.

Az őrmester helyeslően hümmögött, de nem értette. 
Egy dologban biztos volt. Ebéd előtt még be fog ugrani 
Lalához, megízlelni, hogy milyen is ez az itóka lehűtve.

GERLE KISS ÉVA

LASSÚ MÉREG

I.

Almát evett minden nap. Kosárszám. Kenyér 
helyett, kolbász helyett. Mióta az orvos diétára 
fogta, csak zöldségeket ehetett, meg néha egy 

kis almát. Utóbbit igen szerette, és bizony gyakrabban 
ette, mint ahogyan az elő volt írva.  Felesége ezért min-
dennap kikészítette almafejadagját, abban bízva, férje 
végre abbahagyja a gyümölcs mértéktelen fogyasztását. 
A termetes asszonyság a fehér porcelántányér mélyedé-
sébe illesztette a jól megmosott, feszes héjú gyümölcsöt, 
a tálka peremére pedig a gyógyszereket rakta, nehogy 
elfelejtse az öreg bevenni. De ő csak az almára fente a 
fogát. A pirulákat óvatosan lepöccintette a tálkáról, ka-
ján vigyorral leste röppályájukat, majd lopva, nehogy az 
asszony észrevegye, összeszedte, és egy szalvétába te-
mette őket. Így ni. Azután egyenest a kukába. Nem ve-
szem be, azért sem, gondolta dacosan. Önkényesen úgy 
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döntött, napi kettő elég lesz. Ő nem lesz élő vegyi labor, 
nem lesz kísérleti nyúl. Őt ne mérgezze ez a sarlatán, 
és Kócián doktorra gondolt. Éljen az egészség, mond-
ta, és rávetette magát a kifényesített, mélybordó almá-
ra, fogai alatt harsant a gyümölcshús, fröcskölt az édes 
almanedv. Elég lesz már, szólt rá a felesége, elég már 
az almából. Ennyit nem szabad, megmondta az orvos, 
apukám, légy eszednél! Hagyjál, anyjuk, morogta az 
öreg, és kisomfordált a konyhából.  A vénasszony min-
denbe beleüti az orrát, dohogta, miközben a nappaliba 
csoszogott, és belehuppant rozzant karosszékébe, majd 
lerúgta lábáról bumfordi papucsát. Az asztalról felvet-
te a legfrissebb újságot, olvasni kezdte a híreket. Min-
dig a sportrovattal kezdte, hátulról lapozott visszafelé. 
Miután értesült hazai kiválóságaink újdonsült ered-
ményeiről, a Tudomány rovatot vette górcső alá. Csu-
pa érdekes dolgot talált: Naprendszerünkhöz közel, 36 
fényév távolságra, új Föld méretű exobolygót találtak… 
valóban meglehetősen közel, dünnyögte értőn, mint aki 
rögtön felméri a harminchat fényév csekély voltát. Sze-
me a következő cikk címére siklott: Mesterséges meg-
termékenyítéssel mentik a kihalásra ítélt folyami delfin 
utolsó fogamzóképes példányát… megrendülten olvasta 
tovább: … A faj egyedeinek száma nem haladja meg a 
tízet, félő, hogy a folyami delfin eltűnik a Föld színéről…
Pár percre elmerengett, majd újabb hír után nézett. A 
lap alján talált egy érdekes írást… az almáról. Nocsak, 
dünnyögte, szeme elé tolta orrnyergére csúszott olva-
sószemüvegét, és száját beharapva a cikk olvasásába 
fogott. Szemöldöke azonmód homlokára szökött, több-
ször elismételte magában a leírtakat. A legfrissebb tudo-
mányos kutatások szerint a világ legkedveltebb gyümöl-
cse, az alma, alamuszi gyilkos. Magas savtartalmának 
köszönhetően hamar megtámadja a fogzománcot, és 
rövid időn belül szétmarja azt.  Te jó ég, kapott a szájá-
hoz, nyelvével pedig végigtapogatta még meglévő fogait. 
Mi van, ha ezt a pár, épségben megőrzött fogát elemész-
ti az a gaz alma?

Szalad ki a konyhába, kezében lobognak az újság 
lapjai, nézd, anyjuk, mit olvastam, nézd, s mutató-
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ujjával a cikkre bök. Olvasd! Mi van már, inti le az 
asszony, hát nem látod, hogy nem érek rá, megyek, 
viszem ki a szemetet. Tele van dobálva szalvétával. 
Nem értem, miért dobod ki, ha nem törlöd bele a 
szád, Józsi. Ez aztán a pazarlás, te vénember, te. Igen, 
Irmácska, igen, motyogja hajszoltan az öreg, figyeld 
csak, mit írnak. Az asszony egy pillanatra megáll, 
kelletlen odanéz. Tévhit, hogy az alma egészséges, 
olvassa hangosan. Na látod, nem megmondtam, Jó-
zsi, mondtam, hogy ne egyél annyit, és azzal elindult, 
hogy kiüríti a szemetes kosarat. Jaj, ez az öregember, 
morogja, mindent elhisz. Még hogy az alma káros az 
egészségre! Azután eszébe jut, mit hallott nemrég 
Kócián doktor rendelőjében. Egy fiatalember me-
sélte síró hangon a mellette ülőnek, hogy a rengeteg 
almától pár hónap alatt úgy elvásott a foga, hogy ki-
hullott mind, egy sem maradt.  Akkor legyintett, hát 
persze, az almától… Te úristen! A Józsi megint pacalt 
fog kérni ebédre, hagymás tojást reggelire. Már nem 
hisz az alma erejében. Mi van, ha tényleg igaz? Ha 
az alma lassú méregként szétmarja a Józsi maradék 
fogát, protézist kell majd csináltatni, és az nem olcsó 
mulatság! Hisz ez az ember tonnaszám eszi. Tenni 
kell valamit, forognak gondolatai, akár töltények a 
tárban. Holnap megyünk Kócián doktorhoz.

Apjuk a tükör előtt áll. Vicsorog, akár a hamis ku-
tya, tátja a száját, vizsgálgatja barnába hajló fogait. 
Már elindult, motyogja kétségbeesetten, istenemre, 
látom! Az erózió elindult. Te meg mit csinálsz? Nézi 
elhűlve az asszony, ne bomolj már! Az alma, motyog-
ja az öreg, az alma. Odarohan a kamrához, és sorba 
dobálja kifelé a fonott kosarakban tárolt gyümölcsöt. 
Kifelé, kiabálja, kifelé! A szép piros almák sorban 
hullanak a földre, nagyot koppannak a konyha kő-
lapján. Az öreg, mint egy őrült, dobálja őket kifelé. Az 
asszony felkiált, bolond vagy te, Józsi! Ha nem eszed, 
majd megeszi más! Mert én sem eszem, annyi szent. 
Hagyd már abba, nem hallod? Erővel lefogta az öreg 
karját, hasztalan, a férfi úgy hadakozott, mint aki az 
életéért küzd.
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II.

 A házaspár közelharcát végül csengetés szakította fél-
be. Most mi legyen, nézett kétségbeesetten az asszony 
a vöröslő almatengerre. Gyorsan, kiáltotta az öreg felé, 
gyerünk, vissza a kosarakba! És elkezdte visszadobálni 
a fonott tartókba az almákat. Mindjárt, kiáltott kifelé, 
azonnal, sikított az ajtó kémlelőlyukába. A csengetés 
megismétlődött. Az almák a helyükön, az öreg ziláltan 
állt a kamraajtó előtt. Felesége ideges mozdulattal lesi-
mította megtépázott haját, és kinyitotta az ajtót. A szom-
szédasszony állt vele szemben, kezében egy hatalmas 
fedeles kosárral. Irmám, édes, a telekről hoztam. Egy 
kis alma, néz rókaszemmel szomszédasszonyára. Gon-
doltuk Ödönnel, hozunk nektek egy pár kilót, tudom, 
Józsikám nagyon szereti, mondja behízelgő tónussal a 
hangjában. Szereti, üvölt a férj, majd halkra fogja, úgy 
sziszegi: Szerette. De már nem. Ma pacalt fogok enni 
vacsorára. Reggelre meg hagymás tojást, ugye asszony? 
Néz a megütődött feleségre. Az habogni kezd, hát sze-
rette a Józsi, tudod Rózsám, szerette ő, de hát… A fér-
jére néz tanácstalanul. Már nem szereti – bökte ki vé-
gül. Tudod, Rózsám, sokat evett. Megelégelte a lelkem. 
Nem fogadhatjuk el, mondja, és csukná az ajtót, de a 
szomszédasszony beljebb nyomakodik, az ajtófélfába 
támasztja a lábát. Az öreg tépelődik, azután a konyhába 
megy az újságért. Rózsa, olvassa, bök a cikkre. Rózsa úgy 
tesz, mint aki olvassa, de szeme nem követi a sorokat. 
Fejtartásából kitűnik, valamin erősen gondolkodik. Na-
hát, hogy miket írnak, néz meglepetéssel a házaspárra. 
Azután hátat fordít, és a lépcső felé sunnyog. Felemeli a 
kosár fedelét, és lezúdítja tartalmát a hideg kőlépcsőkön.

 

III.

Nem értem, miért nem kell nekik az alma. Engem még 
így nem sértett meg senki. Az ember jót akar, és tessék. 
Ez lesz a vége. Kidobják, egy agyafúrt kifogással. Nem 
értem én ezt a világot. Jót tett helyébe jót ne várj! Pedig 
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milyen gonddal szedegettem az almákat. Kiválogattam, 
fényesre dörzsöltem mind. Ödön nem is tud róla. Úgy 
loptam őket ide. Mert megint nincs otthon az a szemét. 
Pecázni ment. Csak ül naphosszat, aztán este téved haza. 
Szájából meg dől a pia. Bezzeg a Józsi jó ember. Az min-
dig otthon ül. Nem csinál az egyebet, csak olvas. Most 
már csak olvas. De húsz éve más volt, jaj, emlékszem én, 
még a legyet is röptében, ha lett volna rá módja. Emlék-
szem, a római parton sütkéreztünk Ödönnel. A nap csak 
úgy tűzött, dél felé járt. Az uram az árnyékba húzta für-
dőlepedőjét, úgy olvasott, én meg szalmakalapom alól 
néztem bágyadtan a fürdőzőket. Csak ücsörögtem abban 
a gyönyörű piros úszódresszben, felhúzott térdekkel. Né-
zelődtem, egyedül, elveszetten. Már épp visszahanyat-
lottam volna a homokra, amikor pár száz méterre meg-
láttam… Őt. A Józsit. Oldalán az Irma, de mit érdekelt 
ez akkor? Vadul integetni kezdtem felé, és láttam, amit 
láttam. Hogy a Józsi szemében apró csillagok gyúlnak, és 
nekem világít mind. Fekete fecskében volt, izmos vállán 
fehér frottírtörölköző. Mosolya akár egy fogkrém rek-
lám, csodálatos fogai épek, mint egy protézis. Ma meg 
már alig van neki, oldalt csak az ínyét látni. Hogy mit is 
mondott? Elvásik az almától a foga? Lófaszt, már bocsás-
son meg az ég. Az Irmától fél. Hisz egész életében tűrt. 
Hagyta, hogy az a lotyó sakkban tartsa. Nem csinálhatott 
semmit. Még pecázni sem mehetett az Ödönnel. Inkább 
otthon ült. Csak hogy megfeleljen. Naphosszat olvasott 
szegény, művelte magát. Nem tehetett mást. Hallgatott 
és szenvedett. A meccset is csak a tévéből élvezhette, még 
sört sem ihatott, aszongya az a vén kurva, büdös lesz tőle 
a ház. Pedig hát mit ártott neki az a jámbor? Nem a sta-
dionba ment, a huligánok közé. Csak leste otthonról az 
eseményeket. A foci volt az egyedüli gyengéje. Az Irma 
mégsem hagyta őt békén. Piszkálta folyton.  Józsi csináld 
ezt, csináld azt. Ment reggel a piacra, megvette a legszebb 
karajt ebédre. Irma meg csak vágta a pofákat, sok rajta a 
zsír. A kenyér, amit hozott, szikkadt volt és csapott. Rád 
nem lehet bízni semmit, korholta azt a jámbort. Az meg 
csak hümmögött, csak nyelt. A hentes már nevetett, ami-
kor meglátta. Melyik legyen komám, kérdezte, és felmu-
tatott vagy öt, szebbnél szebb hatalmas húsdarabot. Már 
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nem tudom, motyogta lehajtott fejjel Józsi. Az asszony-
nak egy sem tetszik. Pedig hát, gyönyörű mind. Ezeket 
mesélte nekem egyszer az a szerencsétlen áldozat. Csak 
úgy kiszaladt a száján, amikor a piacon összefutottunk. 
Mert a Józsi henteséhez járok én is. Gyönyörű húsok 
azok, én mondom. Nem úgy ennek a cafkának. Ennek 
semmi sem tetszik. Pedig ez a Józsi aranyat ér. Mégsem 
becsüli az a ribanc. Kapná meg egy hétre az én Ödönö-
met. Vele nem lehet kekeckedni, és a piacra sem megy. 
Nem hoz kenyeret. Se szikkadtat, se semmilyet. Csak el-
megy, mert dolga van. Kérdem, merre mész? Amerre a 
szem ellát, mondja. Csak nem a tiéd, röhög hozzá. Hát 
így kérdezzem őt. Megy, amikor megy. Jön, amikor jön. 
Na de én már megszoktam. Legalább nem les rám. Én is 
megyek. Szomszédolok. Almát szedek. Szednék én, neki 
mindig, ha az a dög nem lenne. Hogy pusztuljon… Azt 
mondatja vele, hogy elvásik tőle a foga. Az én fröcsögős 
levű almámtól. A kötényem csücskével fényesítettem 
neki. Hiába minden.  Már nem gondol velem a Józsi. A 
Rómait is már csak fotóról ismeri. Amikor a telekre lejöt-
tek az Irmával, megnéztük a családi fotóalbumot. Irma 
csodálkozott, hát ez meg hogy kerül ide? – kihúzta az 
album közepébe rejtett képet. Négyen voltunk rajta. Az 
én kezemben felfújható strandlabda, fejem kicsit a Józsi 
felé biccentem. A hátam mögött Ödön. Szamárfület mu-
tat nekem. Józsi keze a vállamon, félszegen fogott, egé-
szen nem merte. Puha tenyere csak úgy égette a bőröm. 
Irma meg pöffeszkedik, akár egy hollywoodi filmcsillag. 
Mint a Marilyn Monroe, úgy pózolt. Alakja kicsit püffedt, 
de arcra kiköpött Monroe. Akkor még kinézett valahogy. 
Ma meg már egy tehén. Na. És ezt imádja a Józsi. Mert 
látom én. Nem múlik neki. Pedig én is szemrevaló vol-
tam ám. Hosszú, zergelábaim csak úgy bámulták a férfi-
ak. Az Ödön abba szeretett bele. De a Józsinak is tetszett. 
A fél szeme mindig rajta. Láttam én. Ahogyan rám ve-
tette azt az éjfekete szemét, istenem. Mint a fekete lyuk, 
vagy mi, szinte elnyelt engem. Lehetett volna köztünk 
akármi. Minden. Csak hát az Irma. Most meg ez a ro-
hadt alma-ügy. Velem ilyet még senki… Hogy az ég sza-
kadna le rája! Na, még jó, hogy lezúdítottam a lépcsőn. 
Hát csak nem vihettem vissza? Az Ödön talán már haza 
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is ért. Pucolja a halait. Én meg beállítok egy kosár saját 
almával. Hát mit mondanék? Csak elvittem egy csöppet 
levegőzni őket? Na, tessék. Pedig még az Irma is ehetett 
volna belőle. Nem mérgeztem én meg egyet sem. Józsi-
kám, drága istenem! Megöregedtél. A fogad félted. Vagy 
csak az Irmától félsz? Ezt mondja meg nekem valaki.

Hideg ez a kurva lépcső, inkább megyek. Gyönyörű 
almáim szanaszét hevernek. Megsérült mind, oldaluk 
a sok ütődéstől behorpadt. Hát, hiába, semmi sem ke-
rek. Igaz, Józsikám? Az ajtód csukva előttem. A ko-
sárral meg mit csináljak? Üresen csak nem vihetem! 
Majd a hátam mögé dugom, hogy az Ödön ne lássa. 
Bár tőle aztán cigánygyerekek is potyoghatnak az ég-
ből. Vagy köténycsücsökkel fényesített almák. Neki 
aztán édesmindegy.

KÁLMÁN DÓRA

ALMA NYÁRSON
 

Akkoriban még azt sem tudták, mi az a kana-
pészörf. Csak mentek bele a világba mind, 
ha volt pénzük, ha nem. Abban az évben 

éppen nem, de a lendület, meg egy négyütemű Tra-
bant egészen Csehországig vitte őket, a csomagtar-
tóban egy sátorral, a zsebükben némi költőpénzzel. 
Már szürkült, amikor a térképen jelzett kemping 
keresésére indultak. Hosszan bolyongtak, egyre re-
ményvesztettebben, sehol sem látva a sátorerdőt. 
Helyén már csak egy kocsma éktelenkedett. A pultos 
nő kedves volt, igazán. Megengedte, hogy felverjék a 
sátrukat a kertben, és hogy bejöjjenek zuhanyozni a 
bódék egyikébe. Még a tűsarkain is kitipegett, hogy 
megmutassa, pontosan hova. Miután lepakoltak, ki-
vették a ponyvát, a rudakat, a cölöpöket. Leterítették 
a ponyvát, bebújtatták a rudakat a fülekbe, a cölöpö-
ket pedig a lukakba. Nem jó. Kihúzták a rudakat, és 
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bedugták a másik irányból. Így sem. Újra kihúzták a 
rudakat, és kotorászni kezdtek a leírás után.

– Te – adta fel a pasi –, nem áll össze. Túl rövidek 
a rudak!

– Hogy lennének már túl rövidek? – fakadt ki a 
lány. – Na, mutasd, majd ezt is megcsinálom én!

– Tessék, nézd meg, nem megy végig!
– Hát persze, hogy nem megy, bele kell dugni őket 

a tartóba.
– Miféle tartóba?
– Ezt most nem mondod komolyan? – nézett fel 

gyanakodva a lány. – Életedben nem tanultál műsza-
ki tárgyakat?

– Kötekedni akarsz?
– Nem, csak le vagyok döbbenve, hogy ennyire nem 

látod, hogy kéne felverni ezt a sátrat. A mai pasikkal 
azért elpusztulnánk a dzsungelben.

– Tudod mit, akkor mutasd te, figyelek! – dobta 
oda a pasi a rudakat.

A lány vörös fejjel kotorászott az orkán tasakban.
– Nem értem, hova lett a négylukú tartó! Itt kellene 

lennie!
– Kellene vagy van? – kérdezte cinikusan a pasi.
– Muszáj beszólogatnod? Ettől jobban érzed magad?
A fiú diadalmasan vigyorgott.
– Ugye, nem ellenőrizted a sátrat, mielőtt elindultunk?
– Miért, te ellenőrizted? – fakadt ki a lány.
– Azt hittem, te pakolsz – letörölhetetlen volt a 

gúny a fiú arcáról.
– Mert te egy óvodás szintjén vagy! Semmit se le-

het rádbízni!
– Kész szerencse, hogy rád viszont lehet.
– Nem fejeznéd már be?
– Most persze meg se szólaljak, mi? Pontosan olyan 

vagy, mint az anyád!
– Hogy jön ide az anyám? Erről a rohadt sátorról 

volt szó!
– Úgy, hogy csak okoskodsz, de közben semmit 

sem csinálsz! Egy ekkora hülyével jöttem nyaralni! – 
dobta le a srác az egész cuccot a földre.

A lány szeme megtelt könnyel. A fiú érezte, hogy a 
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játszma túlszaladt. Megpróbálta elkapni a lány kezét, 
de az mérgesen kirántotta, fogta a pulóverét, és har-
ciasan elvonult a bódésor elé, egy padra, hátat fordít-
va a sátorcirkusznak.

A fiú tanácstalanul pakolászott a táskájában. Mivel 
lehetne helyettesíteni azt a nyomorult tartót? Fogke-
fe, cipő, egy zacskó alma. Kivette az egészet, hat darab 
volt benne. Egy almával? Ez vicc. De végül is… egy pró-
bát megér. Ha elég nagy. És szimmetrikus. Kiválasztott 
egyet: legyen ő. Kezébe fogta, mint egy hímes tojást. A 
sötétben próbálta összeállítani a rudakat. Egy táskában 
megbotlott és elhasalt. A zörgésre kinéztek a kocsmából. 
No problem, no problem – integetett kényszeredetten 
vigyorogva. Csak tudná, hol az a rohadt elemlámpa. De 
hát nem ő pakolt. Ő nyilván ide tette volna, a sátor mellé. 
Végre elrendezte a rudakat. Óvatosan beledugta az első 
rudat. Jöhet a következő. Szembe vele behatolt a máso-
dik, átellenben a harmadik, minden terv szerint haladt. 
Feszült pillanat következett: a negyedik rúd. Nem esik-e 
darabjaira, elbírja-e a terhet? Kész, a negyedik rúd is az 
almában. A sátor váza tökéletes. Rátette a ponyvát, a sá-
tor készen állt. Odasomfordált a lány mögé.

– Kész a sátor – súgta szelíden, és visszakullogott. 
A fogkeféjét kereste. (Persze, hogy nem találta, mert 
azt sem ő pakolta el.) Nemsokára bejött a lány is, tur-
kált valamit a táskákban. Nem szóltak egymáshoz. A 
srác látta, ahogy félszemmel felpillantott a rudakra. 
Kíváncsi volt, hogy mit tett oda, de a büszkesége nem 
engedte, hogy megnézze. Úgy sandított fel, hogy a 
nyakát meg se mozdította, és bandzsítania is kellett. 
Megrökönyödött. Még a hold fényénél is látni lehe-
tett, ahogy elmosolyodott az alma alatt.

 
 

…. és sütve

Nyolc óra már tuti elmúlt, amikor az a he-
lyes kis pár beállított. Éppen poharakat 
mosogattam. Csendben megálltak a kocs-

maajtóban, alig mertek beljebb lépni, szorongatták a 
táskájukat, és ismételgették, hogy kemping, kemping. 
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A kemping már 5 éve bezárt, el nem tudom képzelni, 
milyen térképet bányásztak elő. Mondjuk, az autójuk 
sem volt egy modern darab. Olyan riadtnak tűntek, 
mondom nekik, verjétek fel azt a sátrat, gyorsan ki is 
szaladtam megmutatni, hogy hol van hely, a placcon, 
ahol bográcsozni szoktunk. Még a zuhanyt is megmu-
tattam, ahol nyáron letusolok néha, mikor már izza-
dok mindenhol. Felcsillant a szemük, pakoltak is ki 
rögtön.     Ilyen praktikus gondolkodásom van nekem, 
Milan is mindig mondja, nem teketóriázok sokat.

Nem álltam ám ott, hogy bámuljak, van nekem elég 
dolgom a vendégekkel. Láttam, hogy szépen rendez-
kedtek. Peter, törzsvendég, szokás szerint huhogott: 
Te akárkit beengedsz a kertedbe? De hát miért ne 
engedném? Én is voltam fiatal, emlékszem, Milannal 
sokat stoppoltunk, ott aludtunk, ahol ért az éjszaka. 
Sokszor még sátrunk se volt. Egyszer még az útlevelet 
is elfelejtettem elpakolni, persze, mert az a tök Milan 
semmit se segített. Csak megállt a kapuban, hogy na, 
induljunk, én meg rohangásztam, hogy semmi ne ma-
radjon otthon. Jól össze is vesztünk, fél napig szótla-
nul gyalogoltunk egymás mellett. Előadta a szokásos 
maszlagot arról, hogy a nők semmihez sem értenek, 
nekem meg felment a pumpám. Miért engem szekál, 
mikor ő is csinálhatna valamit, nem? Ilyenkor teljesen 
olyan lesz, mint az anyja. De ez a pasi szelídnek tűnt, 
nem olyannak, mint Milo. Nem panaszkodásképpen 
mondom, mert bírom a természetét, de azért nem 
könnyű Milannal együtt élni, elhihetik. Nagy mázlija 
van, hogy van egy ilyen főnyeremény nője, mint én.

Egyszer kinéztem, hogy minden rendben van-e, in-
tegetett a srác mosolyogva, hogy no problem, de még 
mindig nem állt a sátor. Nem lehet egy műszaki zseni 
ez a pasas, mert ezeket a sátrakat úgy mutogatják, hogy 
öt perc alatt kész, ez meg már vagy fél órája szenvedett 
vele. Segítettem volna neki, de ilyenkor annyian van-
nak, csúcs van a sörözőben, nem érek rá rudakat dug-
dosni, gondolhatják. Rajtam nem fogott volna ki egy 
ilyen sátor, az tuti. Meg hát, nő létemre nehogy már én 
mutogassak, hogy hogy kell dugdosni, nem igaz?

Már eltelt vagy egy óra, amikor Milo megjött, hozott ne-
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kem egy tepsi almás lepényt. Mindig hoz valami kaját este, 
mert különben nem bírom talpon hajnal egyig. Almás le-
pény vagy rántotta: ennél többre nem képes, de legalább 
próbálkozik. Gondoltam, kinézek megint, hogy áll-e már 
a sátor, és viszek nekik egy tányérral. Ki tudja, mikor ettek 
utoljára. Már állt a sátor, de olyan roggyadt volt, nem akar-
tam hinni a szememnek. Ennyit sikerült egy óra alatt? Na 
jó, mondom, eső nem lesz, biztos nem akartak vacakolni 
a kifeszítéssel. Fáradtnak tűntek, épp fogat mosni indult a 
fiú, a lány pedig még pakolászott. Nyújtom a tányért, áll-
nak meglepetten, gondoltam, nem tudják miből készült, 
hát szótagolom, hogy al-ma, a-l-m-a, nem tudok angolul, 
de talán ők értenek valamit belőle. Erre egymásra néztek, 
és kirobbant belőlük a nevetés. Mi lehetett olyan marha 
vicces egy sütiben, gőzöm sincs.

 

DEÁK CSILLAG

ALMA A FÁJÁTÓL
 
 

Húsvéti rozmaring 

Rakosgatta a ruháit, csomagolt, másik vá-
rosban kapott állást. Rajzot fog tanítani és 
kollégiumi tanár is lesz, szakdiploma nél-

kül. Hetekig hezitált, elfogadja-e az ajánlatot. Senki 
se tanította rajzolni. Nagyanyja elfintorította az ar-
cát, ha megmutatta neki, mit rajzolt. Inkább olvass, 
az hasznosabb, szólt rá. Ő meg csak rajzolt, éjjel és 
nappal. Fára, papírra, asztalterítőre, falra. Minden-
féle élőlényt, figurát, többnyire halakat, oroszlánokat 
és hatalmas koronájú fákat.

Nagyanyja nem marasztalta, de azt se mondta, 
menj, éld az életed, csak ült szótlanul. A masszív ka-
rosszékben szinte eltűnt az öregasszony sovány teste. 
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Fogyott az utóbbi időben. Míg kijárt a piacra, körbe-
járta a standokat, beszélgetett a kofákkal, mustrálta 
az almákat, színük és méretük szerint, van-e rajtuk 
pötty vagy bármilyen elváltozás. Ez meg fog romlani, 
kislányom, oktatta, nézd, ebbe belevágta a csőrét a 
seregély, ez meg hulló alma, már rothadni kezd.

Már az óvodában is csúfolták, Csutka, Csuti. Az is-
kolában Évacsutka lett. Csak egyszer kérdezte meg 
nagyanyjától, miért lett Alma. Mert apád a kör-
tét szerette, és nem mesélt tovább, mintha valami 
megakasztotta volna benne a szavakat. A festmény, 
amelyen az alma körte árnyékot vet, ott függött a 
nappaliban, apja jellegzetes szignójával: SJ. Selyem 
János. Valahol a városban lakik, sok éve nem látták 
egymást, véletlenül sem futottak össze. Az almás kép 
egy napon eltűnt a falról, piros fonallal hímzett falvé-
dő került a helyére, de ő a régi képet látta ott tovább-
ra is. Almát és körtét, egyszerre. A gyümölcsöstálban 
gyakran nézegette a fényesre dörzsölt almákat, a cir-
mos és sárga színeket, de soha nem rajzolta le őket. 
Nemcsak a saját nevét utálta, hanem az almát is. 
Egyszer a szomszéd visszahozta az átdobott zöldes-
piros almát. A fáról hullott át, hazudta szemrebbenés 
nélkül. Ez húsvéti rozmaring, kiáltott rá nagyanyja, 
mars a szobába, ott eszed meg. Forgatta a kezében a 
gyümölcsöt, de beleharapni nem volt képes. Belevájt 
a körmeivel, kis darabokat szakítva ki belőle, mintha 
más formát akarna adni neki, aztán a megcsonkított 
almát a komód alsó fiókjába rejtette. Alig bírta visz-
szacsukni a nehéz, recsegő fiókot, mappákkal volt 
tele.

Nagyanyja este gyanakodva nézett körül a szo-
bában. Megettem szárastól, magostól, hazudta. Az 
öregasszony nem kutatott tovább. Jövő héten eljön az 
apád, pont húsvétra, jön a körte, együtt lesz a család, 
szólt nevetve, kilátszottak foghíjai. Az ajtóból vissza-
szólt, jövő héten vegyél a piacon húsvéti rozmarin-
got, az apád csak azt szereti, sántikálva ment ki a szo-
bából. Egy éve szélütés érte, a kórházból fél oldalára 
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bénán került haza. Nézni is rossz, ahogy béna kezével 
matat, keres valamit. Semmit sem ér el, semmit sem 
tud megtartani. Alma ilyenkor elfordította fejét, kép-
telen volt elviselni nagyanyja savós tekintetét. Én is 
megöregszem, és ilyen leszek, szíve nyugtalanul vert, 
éjszakánként gyakran felébredt, és úgy érezte, neki 
a jobb oldala béna, nem tudja felemelni a karját, és 
mintha a lába sem az övé lenne. Csak ült az ágy szé-
lén, szeme száraz volt. Eszébe villant, mire gondolt 
tegnap délután. Hogy került ő a nagyanyjához? Egy 
kartondobozt talált, benne levelek és fényképek. Az 
egyik képen almafát látott, virágzott, a fekete-fehér 
szín ellenére is. Kisgyerekként gyakran felmászott 
az ágak közé, onnan a ház lapos tetejére. A másik 
kislánykori fényképén tenyerében csutkákat tartott, 
kint állt az udvaron. Körötte hó volt és hideg, alakja 
sovány, hiába volt rajta télikabát. Az ablak alatti al-
mafa kiszáradt, kólikát kapott. Tűzelhalás, mondta a 
szomszéd kertész.

A piacon a húsvét előtti forgatagban hiába keres-
te a megadott almafajtát. A korai felmelegedés miatt 
tönkrement a termés, hallotta sopánkodni a kofákat. 
Nagyanyja, látva az üres kosarat, dohogva ment ki 
a konyhába, járása még nehezebbé vált. Alma arra 
gondolt, nem hiába rejtette el az utolsó darabot, lesz 
meglepetés, amikor előhozza apjának, még ha kissé 
viharvert is az az alma.

 Húsvét másodnapján este nagyanyja némán ült 
az asztal mellett. A gyümölcsöstálban, nem tudni, 
honnan kerültek oda, érintetlenül álltak az almák. 
Húsvéti rozmaring. Ki fogja megenni, kérdezte az 
öregasszony és nem nézett a lányra. Másnap már a 
gyümölcsöskosár sem volt az asztalon.

Kezében az utazótáskával Alma hosszan álldogál 
a küszöbön. Alig visz valamit. Nagyanyja nem el-
lenőrzi, mit csomagol be. Leteszi az utazótáskát, és 
odamegy a komódhoz. Az alsó fiók most is nehezen 
nyílik. Megcsapja az orrát a rothadó alma szaga. A 
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mappa ott hever, legfelül az egybemosódott alma 
és körte figurákkal a pecsétes pasztellkép. Kiemeli, 
hóna alá veszi a súlyos mappát és kilép az ajtón.

 

Alma a fájától

Halogatta a döntést, nem szívesen hagyná 
egyedül öreganyját. Mikor bejelentette, 
rajztanári állásajánlatot kapott a másik 

városból, nagyanyja nem szólt egy szót sem. Mindig 
akad valaki, aki segít rajtam, ha bajba kerülök. Savós 
szemével Alma felé nézett, de nem a lány szemébe, 
hanem a feje fölé, mintha egy szentképet nézne.

Húsz évig élt együtt nagyanyjával. Diplomás var-
rónő volt, szabott, varrt, szegett. Almának egyik nap 
kezébe akadt a helyi Hírmondó: Eladó a képen látha-
tó sorszámozott Singer varrógép (Skóciában készült 
1906-ban). Gyönyörű szfinx van ráfestve. Összecsuk-
ható, 5 fiókos modell. Működik, csak új szíj szükséges 
hozzá. Felismerte nagyanyja Singerét. Miért akarja 
eladni? Egyedi darab, sok pénzt megér. Mindig csak 
a pénzre gondolsz, torkolta le nagyanyja, akárcsak 
amikor Alma szóvá tette, olcsóbban is vásárolhatna a 
piacon, körbejárja a standokat, végül mégis a legdrá-
gábbnál köt ki. Hallja nagyanyja hangját, aki kezében 
forgatja az almát, és közben hajtogatja, ezt szereti a 
fiam, hamarosan itthon lesz a fiam. Most sem kér-
dez rá, eddig hol maradt az apja. Hogy miért kapta 
az Alma nevet, azt is csak egyszer kérdezte meg. Mert 
apád a körtét szerette, és nem mesélt tovább. Hozzál 
egy pohár vizet a nagyinak, kérte a kislányt. Alma so-
káig csorgatta a csapvizet, legyen hideg.

Már az óvodában is csúfolták, Csutka, Csuti. Csutka-
baba, hívta magához az óvónéni, ő ilyenkor leszegett 
fejjel ment oda. Az iskolában Évacsutka lett. Csukott 
szemmel feküdt az ágyában, nem tudott elaludni, ne-
veket sorolgatott. Zsuzsi, Mari, Kati, Ági, egyik név 
sem tetszett. Nem akart sem Cilike, sem Alexandra, 
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sem Viktória lenni. A saját nevét akarta. De úgy, hogy 
ne jelentsen semmit. Néha eljátszott a gondolattal, ha 
meglátná az apját, felismerné-e. Biztos, hogy nem halt 
meg, mint ahogy a szomszéd gyerekek állították. Csut-
kababa árva, félreáll a szája, hallotta gyakran, amikor 
tejért ment a csarnokba. Igenis van apám, kiáltotta, 
lábával dobbantva, kiállítása is lesz, ti birkák.

Egy kép maradt az apjától, sokáig ott függött a nap-
paliban, hatalmas alma, körte árnyékot vet, rajta 
apja szignója SJ, Selyem János.  Aztán eltűnt a kép is.

Nemcsak a nevét utálta, megenni se szerette az al-
mát, de nagyanyja erőltette. Ilyenkor becsempészte a 
kukába, vagy kisétált az udvarra, és áthajította a kerí-
tésen. Egyszer a szomszéd visszahozta a zöldes-piros 
almát, ő tagadta, hogy oda dobta volna, biztos a fáról 
hullott át, hazudta szemrebbenés nélkül. Reggel vet-
tük a piacon, húsvéti rozmaring, csak az áll el ilyen 
sokáig, mars a szobába, ott eszed meg, kiáltott rá 
nagyanyja. Ült a szobában, forgatta a kezében, blú-
za ujjával fényesítette a gyümölcsöt, de beleharapni 
nem volt képes. Piszkálgatta, hámozgatta körmével 
az alma héját, aztán a megcsonkított almát és a levájt 
darabjait a nagy komód alsó fiókjába rejtette. Alig 
bírta visszacsukni a nehéz, recsegő fiókot, mappák-
kal volt tele. Nagyanyja este gyanakodva nézett körül 
a szobában, alma sehol. Megettem szárastól, magos-
tól, hazudta. Elküldelek hét elején a piacra, vegyél 
két kiló húsvéti rozmaringot, apád más almát nem 
eszik, ezt is csak húsvétkor, remélem, nem változott 
meg a szokása, hadarta az öregasszony. Aztán mesél-
ni kezdett. Te is húsvéti rozmaring vagy, apád adta 
a neved. Húsvét hétfőn születtél, két napig vajúdott 
veled az anyád, mire világra jöttél. Legyen Körte a 
neve, mondta az apád. Mindig is egy őrült volt. Miért 
körte, kérdeztük? Mert a melled árnyéka is az, súgta 
oda anyádnak a kórházban, de azt úgy, hogy minden-
ki hallja. Nagyanyja sántikálva ment ki a szobából, 
egy éve szélütés érte.

A kutya nem jelzett, amikor a férfi bejött az udvar-
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ra. Nem így képzelte el az apját, mégis azonnal tudta, 
hogy ő az. Selyem János világos len öltönyben, fehér 
kalappal a fején lépett be a szobába. Köszönés nélkül 
állt meg a szoba közepén, kalapját hátratolta a fején, 
nem sok haj látszott ki alóla, így Alma azt sem látta, 
barna, vagy szőke hajú, esetleg őszülő. Nem nézett a 
lányra, anyjára se, csak a falakat vizslatta, majd le-
rángatta a falról a hímzett falvédőt, és fojtott hangon 
kérdezte, hol van a képem. Nagymama sem nézett a 
szemébe, csak intett fejével a belső szoba felé.

A férfi berohant a szobába, letérdelt a komód elé, 
és nagy robajjal kihúzta a fiókot. Ujjaihoz rothadó al-
madarabok ragadtak, megpróbálta lerázni, utálattal 
nézett a kezére, majd óvatosan kivette nadrágjából 
a zsebkendőjét, és megtörölte az ujjait. A mappát 
kiemelve elkáromkodta magát. A legfelső képen ra-
gacsos barna folt fedte el a figurákat, nem lehetett 
kivenni, hogy alma vagy körte. Amikor felemelte a 
tekintetét, az a lányáéval találkozott. Alma vagyok, 
szólalt meg a lány.

 


