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VASÁRNAP DÉLUTÁN

Most már mindent összepakolt; utoljára körbe néz, és vet egy
utolsó pillantást az életére. Vett három méretes dobozt a kék
színû üzletbõl, hogy belerakja mindazt, amit negyvennégy év

alatt összegyûjtött.
Nyugdíjba megy, vonul, ahogy hivatalosan mondják. Õ szívesen

dolgozna még, de belefáradt a végtelen bürokráciába, ami az utóbbi
években teljesen lekötötte szabad idejét és kapacitását. Az amerikai
filmekbõl idézett, amikor odaállt a nemrég felülrõl kinevezett, tapasz-
talatlan és teljesen idegenül mozgó igazgató úr – elvárta, hogy így
szólítsák – elé: Pista, én már túl öreg vagyok ehhez a sok szarhoz!
Felmondok!

Négy hét elteltével nevetséges számára ez az egész, de akkor úgy
érezte, hogy nem tehet másként. Õ, aki annyi éven át foglalkozott
problémás fiatalokkal, több száz tinédzser az õ támogatása miatt nem
kallódott el. Legalábbis ezt reméli, de a lelke mélyén tudja is. Azt kérte
a gyerekektõl, hogy ne hagyják el magukat, hallgassanak az ösztöne-
ikre. Írni, olvasni, számolni megtanultak, az erdõ alatt a tisztáson sokat
verekedtek, gyakorolták, hogyan védekezzenek, ha megtámadják õket
az intézet falain kívül. Ha fociztak, õ volt a bíró, végig ott futott velük
a pályán. Mivel õ is bent lakott, szombat esténként az egyetlen
tévéképernyõn meccseket néztek, amit az antennával befogtak: focit
és bokszot. Közben csipszet ettek és kóláztak. Nyáron kitették a
készüléket a teraszra, plédet raktak a földre, és onnan drukkoltak.
Ezeket az estéket szerette: mindenki egy helyen volt, általában egyet-
értésben. Összetartoztak, védve voltak arra a két félidõre.

Most már nem bírja a szaladást. Gyalogol helyette sokat. Amikor
még futott, kapott a gyerekektõl egy olyan karkötõt, ami méri a lépései
számát. Amennyire az elején ódzkodott tõle, annyira élvezi most. Csak
tölteni veszi le a karjáról, állandóan viseli. Mindenhova gyalog megy,
ha úgy látja, hogy tempója lassúbb, szaporábban lépked. Napi tízezer
lépés, ez tölti ki a napjait. Másnaptól emeli a tétet, és messze elkerüli



az intézetet. Csak úgy tudja lezárni magában ezt a kényszerûséget, ha
teljesen elvágja a szálakat.

A dobozokba legfelül a fotókat teszi be. Szándékosan hagyta utoljára,
tudja, ha rájuk néz, sírni fog. Mostanában mindent megkönnyez,
gyakran meghatódik. De ez a fotó Lacikáról, az egyik legproblémásabb
kisfiúról, a legszebb idõket idézi. Nem emlékszik, mikor készült a kép,
nincs is a hátára írva. Tizenöt-húsz éve, annál nem lehetett régebben,
amikor a gyerekek elhatározták, hogy összegyûjtenek kétezer üdítõs
kupakot, azokat leadják a gyûjtõbe, és az ott kapott pénzzel vehetnek
egy igazi bõr focilabdát. Három hónapon át a gyûjtés tartotta lázban
az intézet lakóit. Leveleket írtak ismeretlen embereknek, segítségüket
kérve a kupakok összegyûjtésében. Az õ beleegyezésével elmentek a
környékbeli falvakba, településekre, és az ABC-üzletekbõl, a kukákból,
a kocsmákból összeszedtek minden üdítõsüveget, kimosták, és amikor
összejött a kétezer, akkor örömujjongásban törtek ki a fiúk, és
mindenki ment a focilabdát megvenni. És ezen a fotón Lacika áll focista
pózban, mint aki aranylabdát nyert: jobb lábfejével megtámasztja a
labdát, és csak a megfelelõ pillanatra vár, hogy kapura lõhessen. Nagy
fülei között szélesre tárt mosoly, elöl kihullott elsõ fogakkal. Istenem,
hol lehet most Lacika?, erre gondol, és behunyja a szemét, hagyja, hogy
az érzelmei elhatalmasodjanak rajta: elõször hangtalanul potyognak a
könnyei, egyenesen a felnyitott, fotókkal teli dobozra, aztán egyre
hangosabban tör ki belõle a zokogás, teste rázkódik. Direkt vasárnap
délután jött be összepakolni: ilyenkor néma és kietlen az egész épület,
mindenki begubózva várja a holnapot, szótlanul, magába roskadva.

Sose szerette a vasárnap délutánokat. Amennyire várta a szombat
estéket, annyira nem tudott mit kezdeni a másnap délutánokkal. Most
legalább van mit tennie. Lezárni negyvennégy évet. Bosszantja, hogy
Pistára, az új igazgatóra nem tudott hatással lenni egy év alatt. Mindig
abban hitt, hogy érveit meghallgatják legalább. Az igazgató úr meg se
hallgatta. Éreztette, hogy õ már nyûg, kellemetlen teher az intézet
számára. Betiltotta a szombat esti meccsnézést, ártalmasnak és fölös-
legesnek találta. Az elején hosszan és többször próbálta ennek ellen-
kezõjérõl meggyõzni õt, de sikertelenül. Aztán feladta, és a fiúkkal az
õ szobájában csoportosultak. Volt, hogy csak beszélgettek mindenfélé-
rõl, napi dolgokról. Próbálta az igazgatót menteni elõttük, most
természetesen ezt is butaságnak tartja. Abban bízik, hogy a vezetõ
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hiúságával és politikai ambíciójával, kapcsolataival meg sem áll a
polgármesteri székig.

Visszateszi a fotót, leragasztja a dobozokat ragasztószalaggal. Egye-
sével leviszi a lépcsõn és beteszi a kocsijába. Már besötétedett. Az
utolsó doboz elõtt leül a kinti lépcsõre megpihenni. Rágyújt, és arra
gondol, mit fog csinálni következõ vasárnap délután.

A KÖZTES LÉT FÖLDJÉN

Imádtam a nagyvárosi életet, a szüntelen pörgést, a belvárosi utcák
lüktetését a nap minden idõszakában, de fõleg május végén,
hajnalban. Fõleg a zajt imádtam, hogy nincs megállás, mindig

történik valami, és a legelhagyatottabb utcában is pislákol egy láng.
Nagyon szerettem az épületeket: ugyan nem vagyok építészmérnök,

de építõiparban dolgoztam: én terveztem az új lakóparkok villamos
rendszerét, az áramköröket. Azt is felügyeltem, amikor a munkások a
vezetékeket beszerelték, jobb munka közben korrigálni, mint utólag
lebontani a rendszert, és kezdeni mindent elölrõl.

Napi tíz-tizenkét órát dolgoztam, és ahogy kitavaszodott, hosszabbod-
tak a nappalok, a nagyváros külsõ kerületeibe menekültem: kerestem
a szocreál épületeket, az elhagyatott gyárakat, amik megközelíthetet-
lenek már, a gaz benõtte õket, ablakaik nincsenek, de a homlokzaton
még virít a felirat: Nálunk a munka becsület és tisztesség dolga. Ezeknek
a végtag nélküli, torzó épületeknek, ahogy én neveztem, az antu-
rázsában nyugodtam meg, éreztem jól magam. Itt tudtam kikapcsolni,
a látvány bekebelezésétõl feltöltõdni. Megszállottként kerestem az
újabb és újabb, egyre távolabbi ipari létesítményeket: sisakkal a
fejemen léptem be a szellem-objektumokba, ahol elém tárult a befeje-
zetlen múlt: a munkavégzés utáni pillanat a fogasra akasztott munka-
ruhákkal, vagy az otthagyott tejesüvegekkel. Minél több építményt
fedeztem fel, egyre inkább arra a következtetésre jutottam, hogy ezeket
egyik percrõl a másikra zárták be, szüntették meg üzemeltetésüket, és
ahogy a lakat felkerült rájuk, többet soha senki nem ment oda, a
munkások nem vitték el személyes dolgaikat se. Kívülrõl mozdítottak
el mindent, ami mozdítható volt, az ablakok közül is azokat szedték
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ki, amiket ki lehetett pattintani. Számos objektumban találtam tejes-
üvegeket, emlékszem, annak idején a gyárakban kötelezõvé tették az
ott-dolgozóknak a tejivást.

És ahogy egyre beljebb jutottam a harminc éve érintetlenül hagyott
épületek romjai között, úgy nõtt bennem a vágy arra, hogy mindent
magam mögött hagyva, fõleg a nagyváros zaját, ami nélkül az elmúlt
húsz évben elképzelhetetlen volt az életem, kiköltözzek a semmi
közepébe, és beköltözzek egy ilyen bunkerbe. Hogy emberhez méltóbb
módon élhessek. Beismerem: nagy hatással volt rám a Csernobil címû
film, hisz mindenki körülöttem azt nézte, és nem lehetett olyan
asztaltársasághoz csatlakozni, ahol ne beszéltek volna róla. De engem
nem az ott történtek, a hatalomgyakorlás, az emberek átverése, az,
hogy nem közöltek semmit senkivel, hogy jaj, a sopánkodás, hogy
lehetett ezt tenni, mi lett az emberiséggel, nem ez érdekelt, hanem az,
ami utána történt ott az elpusztított tájon. Harminc évvel az atomka-
tasztrófa után új növény- és állatfajok jelentek meg a radioaktív
területen, és kezdtek új életet.

Csernobilba nem tudtam költözni, de olyan helyet kerestem, amit
nagy ívben elkerült a civilizáció: katasztrófasújtott területet, legfõképp
bányavidéken. A szocializmus alatt virágzó bányákat privatizálták,
aztán általában magukra hagyták, ha nem tudtak elegendõ profitot
termelni. Végigjártam az erdélyi nemesérc- és aranybányák környékét,
a só- és iszapbányák és tavak körüli vidéket, de még mindig nem
találtam meg az ideális, számomra idillikus tájékot.

Egyik nap már visszafelé tartottam felfedezõ körutamról, amikor a
GPS felmondta a szolgálatot és összevissza irányított. Ki is kapcsoltam,
és mentem tovább, amerre az ösztönöm hajtott, egyre beljebb, a
fenyvesek felé. Augusztus volt, hiába a sok fa, tikkasztó meleg. Régi
Skodával mentem, lehúzott ablakokkal. A kövek pattogtak a kerekek
alatt, pedig hússzal mentem, óvatosan. Hirtelen megcsapott egy erõs
kénes szag, a szememet is csípte, fel is húztam az ablakokat. Egy
zagytározóhoz értem, a kocsiból kiszállva veszem birtokba az elém
táruló tájat. A térkép szerint kaolinbánya volt a helyen, erre utalnak
a szanaszét hagyott gerendák, vasak, téglák. A szag már nem zavar,
elnyomja az erõs fenyõillat. Két tavat látok, az egyik ugyanolyan kék
színû, mint a világ bármely részén lévõ tó. Kívánja a testem a vizet,
azt, hogy belevessem magam. De tudom, hogy életveszélyes, így nem
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háborgatom. Egy darab fehér vagy savas követ beledobok a partról.
Ahogy csobban a kõ, felbugyog a víz.

A másik tó színe csodálatos. A fehér keveredik a zölddel és
narancssárgával. A tó fölött egy vastag füstréteg keletkezik, gondolom,
a kibocsátott gázoktól. A parton szamócát találok az egyik fa tövében.
Összefut a nyál a számban, de megállom, nem szedem le, nem eszek
belõle. Most is rácsodálkozom arra, ahogy a természet felülírja az
ember által elõidézett katasztrófát. Megtalálom a gátat, de nem merek
a tetejére állni, attól tartok, hogy alattam szakad be. A patakmeder
rozsdavörös, és ebben a déli erõs napfényben úgy csillog minden,
mintha arany lenne. A látvány lenyûgözõ. Órákig járok körbe és körbe,
és fedezem fel a sorsára hagyott tájat.

Eldöntöttem: itt fogok élni, építek egy kis faházat, és addig ügykö-
döm, míg a területet sikerül szakszerûen semlegesíteni, befedni és
újrazöldesíteni. Fákat ültetek, bokrokat. Amíg itt élek, a gát nem szakad
át. Vagy ha igen, velem együtt.

A FOTÓS

Jó reggelt, Gyárfás! – köszöntötte így a telefonja minden reggel,
amióta beállította rajta a szöveges ébresztést. Szándékosan ma-
gyar nyelvû menüt választott; angolul az õ neve olyan furcsán

hangzik, idegennek. Külföldön élt, mindig máshol, nyughatatlan vagy,
fiam, mondta mindig az anyja, de büszke volt rá. Ezt onnan tudja,
hogy a volt osztálytársai, amikor az érettségi találkozóra a meghívót
átadták az anyjának, õ mondta neki, annak örülök, hogy Gyárfás szabad
ember.

Legyen ma sikeres napod! – ez ráadás-köszöntés a telefonja részérõl,
aztán rájön, hogy nyilván azért, mert ma Gyárfás napja van. Jókedvûen,
derûsen indítja a napját: shake-et turmixol, Cibelle-t hallgat. Reggel 7
óra van, 8-ra már kiér a tengerparti bisztróhoz: nyáron végig ott
dolgozik; mindennap reggeltõl estig: reggel, délelõtt barista inkább,
délben szakács, ilyenkor elõkészíti az ételeket; délután, este meg
koktélokat kever halomra. Ha úgy érzi, hogy nagyon elfáradt, akkor
délután 4-5 óra magasságában úszik egyet; az teljesen helyrehozza.
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Másfél hónapja él itt, az olasz szigeten, a tengerparton. Jó szállást
talált, egyszoba-összkomfort. Olcsó, mert klíma nincs benne, hosszú,
vastag redõnyökkel védi a kis kukszliját a tikkasztó melegtõl. Rég nem
esett, szárazság van, és a meleg aszfalt beszívja napközben a város
bûzét, hogy aztán este, éjjel kilökje azt magából. De Gyárfást mindez
nem zavarja, tudja, hogy ottléte átmeneti. Azelõtt a horvát Isztrián élt
és dolgozott: fél évig építette a vitorlásokat, kis hajókat javított.
Tökéletes elfoglaltság volt számára az is, ráadásul már márciustól
melózott: az volt a cél, hogy a hajók már május közepén kimehessenek
a nyílt vízre. Leginkább a mûhelyben berendezett kabinban lakott,
aludt, a fõnök halászott, és nagyon jól fõzött. Alig kellett költenie
valamire.

Spórolásban nagyon jó volt: pár év alatt kitapasztalta, ha a késõ
tavasztól késõ õszig tartó szezonban dolgozik, szállása alig kerül
valamibe, ételt pedig kap, akkor fizetése nagy részét félre tudja tenni.
A szülei is ilyenek voltak: nyáron kiköltöztek falura, ahol a ház mögötti
kertben épp annyi zöldség és gyümölcs termett, amennyi nekik
szükséges volt. Csirkét, tyúkot is tartottak; néha, vasárnaponként
egyet-egyet levágtak, az anyja húslevest fõzött belõle. A kenyeret is
maguk sütötték; az az apja feladata volt; büszke is volt rá.

Gyárfás egyedül a fényképezõgépre, annak kiegészítõire költ sokat,
néha meggondolatlanul. Mivel állandóan úton van, az élete mindig
útközben zajlik, ezért mindent lefotóz. Fõleg utcai képeket készít,
városokról pillanatképeket a nap, az év és a váltakozó idõjárás
különbözõ pillanatait rögzíti. Ritkán komponálja meg elõre a képeket;
azok kevésbé sikerülnek jól, az a tapasztalata. Portrékat csak ismeret-
lenekrõl készít, a hajnali horgászokról, a nyaraló dúsgazdag tinédzse-
rekrõl, amint épp unottan kevergetik a koktéljaikat és merednek a
semmibe. Mivel sokat él a szabadban, a természetben, rengeteg
növényt, állatot is lencsevégre kap, de itt is inkább azt rögzíti, amikor
a fûszál elkezd rezegni vihar elõtt, vagy azt, amikor a legyek rászállnak
a ló sebzett halántékából kibuggyanó vérre, és abban fürdenek.

Most viszont azért is indult el kicsit korábban, mert a fényviszonyok
ilyenkor nagyon kedvezõek városkép készítésére. Az instagramon látta
a felhívást: a legegyedibb, legkülönlegesebb városképrõl készült fotók
bekerülnek a National Geographic magazinba; a fotós pedig lehetõséget
kap egy saját kiállításra. Ha õt kérdezik, hogy mi a foglalkozása, akkor
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azt válaszolja, hogy fotós. A városban élõ természetet és állatvilágot
örökíti meg: az épületekbõl kinõvõ növényzetet, a háziasított sirályokat
a földszinti fûszeresnél és a tengert a város lábánál, a horgászokat,
minden, számára megható pillanatot.

Szélcsend van, zoomol, kattintgat: több száz fotót készít egymás után.
Egyszer csak madársírást hall, a hang egyre erõsebb és kétségbeesett,
Gyárfás nem ismeri fel, milyen madár lehet, hallja a szárnyak
vergõdését, mennie kéne a bisztróba, ma õ nyit, ilyenkor még egyszer
felmossa az egész helyiséget úgy, ahogy a kórházi mûtõben tanulta:
középrõl kifele, csak vízzel, elõször langyossal, másodszor hideggel.
Rohanni kezd, de a segítségért kiáltó madár hangja visszatartja. Most
már a hang irányába fut, a madár egy gólya, ölbe veszi, látja, hogy
gyûrûzve, a sérült gólyalábat Gyárfás megszabadítja a rozsdás kötéltõl,
amibe belegabalyodhatott, és ami a gólyát a földre húzta. Ölbe veszi a
sebzett madarat, kiveszi táskájából az úszáshoz használt törülközõjét,
azzal csavarja be a madár lábát és itatja fel vele a vért.

Csapzottan ér be a bisztróba, már nincs ideje felmosni, mert az elsõ
vendég megérkezik. És hozza magával Gyárfás fényképezõgépét, amit
a madármentés közben ottfelejtett. Gyárfás hálás, megnézi a képeket.
A legutolsón az ölében tartja a gólya fejét, aki épp belenéz a kamerába.
Gyárfás a fotó láttán elmosolyodik: ezt az egy képet küldi be az instán
látott felhívásra.

GUMIKÖTELÉKEK

Verával már órák óta pakolunk. Harminc kilót vihet magával:
kivesz ruhákat, betesz még egy kabátot. Minden évszakra egy
pár cipõt. Ott nincs is tavasz, mondom neki, mostantól lesz, yes,

ugrik egyet boldogan Vera, olyan magabiztos, mint aki célba ért már,
pedig az új élete még csak most kezdõdik. A háttérben rádió szól,
zeneadó. Már vagy tizedszer játszák a Ia-o cu tine ºi inima mea, inima

mea / ºi ascunde în bagaje pe undeva számot, Verával együtt énekeljük
mi is, a ruhákból egyet-egyet felpróbálunk, én is részt veszek minden-
ben, csak még együtt lehessünk egy kicsit.
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Vera kiskorom óta a legjobb barátnõm. Amióta bizonyossá vált, hogy
emigrál, minden percet vele akarok tölteni. Néha túl erõszakos is
vagyok, attól tartok, nem látom többet, és önzõ módon magamra
gondolok, hogy velem mi lesz: itt maradok lassan egyedül. Az utóbbi
napokban esténként siratom Verát, anyám együttérzõen átölel, ahány-
szor meglát sírni. Verának ezt nem említem, õ kinevetne, ugyan, drága,

jövõre találkozunk, ez nem a nyolcvanas évek, ez már a szabad világ!

A bõröndbõl elõkerül egy kis zacskó, benne feltekert vastag gumi.
Ezzel játszottunk, gumiztunk órákon át iskola után, nyáron napokon
át. Hiába, német gumi volt, csomagból kaptuk, elszakadhatatlan. Bobby

ºi Pamela se plimbã cu maºina, / la orice stop beau un sirop – erre
ugráltunk ki-be a gumiból, majd a mondóka vége felé egyre magasabbra
emeltük a gumit, már a nyakamnál volt, a másik vége a blokk melletti
csenevész diófa törzse.

Vera kiveszi a gumicsomót, leméri, ötven gramm: rám néz, és
kicseréli a gumit egy pólóra. Úgy érzem, mindennek vége.

Már húsz perce beállt a sorba, de az meg se mozdult. Át nem állhat,
mert ugyanakkora mindkét sor mellette, a tõle jobbra és a balra levõ
is. Ráadásul meggyõzõdése, ha beállna valamelyik másik sorba, ez az
egy helyben toporgó meglódulna. Viszont ha kiáll, nem engednék vissza
– ez játszódott le pont öt perccel ezelõtt a bal oldali sorban. Az
úriember, aki a két sor között mozgott, végül feladta, kiállt a sorból,
és valamilyen északi nyelven szórta a szitkokat: fõleg az országra,
legalábbis a Romanie-t nagyon jól lehetett érteni.

Õ meg itt áll a kürtõskalács-sorban, sok más emberrel együtt a tûzõ
napon, a parajdi sóbányánál. Mindenki azt mondta neki, ha jó kalácsot
szeretne, itt vegyen. Szénen sütik, finom a tésztája, a diót, mákot a
vásárló szeme elõtt darálják. Csak annyira feszélyezi a sorban állás,
elõjön a gyerekkori emlék, az akkori türelmetlensége.

Nem tud dönteni: kiálljon-e a sorból, vagy sem. Mindig ez a dilemma:
hogy döntsön. Ennek most nincs tétje. Amikor arról döntött, hogy
emigrál, annak volt. Ráadásul egy olyan országba érkezett harminc
éve egy hátizsákkal, amirõl csak egy híres zenekart és egy kocsimárkát
ismert. És végigment a létrán, most egy nagyvállalat egyik osztályve-
zetõje a négy közül. A többi három is bevándorló: az õ feladatuk volt
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elõállni egy részletes, többmilliós projekt-tervvel, ami a cég hosszútávú
termelése fenntartásáról szól.

A arab, M perzsa, N montenegrói, crnagorac, és õ. Õk négyen
ordítottak egymásra, vitáztak és érveltek döntéseik mellett, de soha
fel sem merült, hogy nem a legjobbat akarják kihozni mind a négyen.
Egyik a papi diktatúrából menekült, a másik ki tudja, melyik közel-ke-
leti konfliktusból, a harmadik a délszláv polgárháború kényszersorozá-
sa elõl, õ meg a Kárpátok géniuszának fényébe fáradt bele a bukovinai
számûzetésbe. Mind a négyen törték a nyelvet: M lágyan, szinte
siránkozva, A azokkal a furcsa torokhangokkal, bár talán õ beszélt
közülük a legjobban, N a recsegõ, erõs, balkáni kiejtéssel. Az „e” hangot
egyikük sem tudta kiejteni. Kivéve õt. Gyötörték a nyelvet, és még félig
idegenek voltak abban a világban.

Már nem kívánja a kürtõst, kiáll a sorból.

Ketten ülnek a bárpultnál. Egy népszerû, átlagos kocsmában, pub-
ban. Lágy jazz szól a háttérben, a pincér törölgeti a poharakat, a fény
felé emeli azokat, megnézi, elég tiszták-e. Olyan az egész, mint
bármelyik amerikai filmben. Az öccsével három éve nem látták
egymást.

Sting I’m an Englishmanin New York száma megy. Unplugged.
Összenéznek, könny gyûl szemükbe. Mindketten mosolyognak. Fiata-
lok még nagyon. Kér egy Samuel Adams-ot, az öccse is valamit.
Egymásra néznek, felemelik poharaikat: mennyire valószerû ez, hogy
õk most ott ülnek? Õk ketten a Tudor negyedbõl, a tízemeletes blokkból,
a negyedikrõl? Ott New Yorkban, Manhattan közepén?

Négy évvel azelõtt még iaºi-i kényszermunkahelyéig is többet kellett
vonatoznia, mint amennyit most New York-ig repült. Ha ezt valaki
négy éve nyilvánosan kimondta volna, elviszik. Valószínûleg a Sárga
Házba. Szabadok voltak.

Vera tizennyolc éve költözött ki Amerikába. Azóta sok minden történt
velem is: én nem emigráltam, csak áttelepültem Magyarországra.
Ugyanazt éreztem, amit Verácska érezhetett. Beszûkült minden, a
világunk ugyanolyan zárt maradt, talán egy kicsit szabadabb. A régi
falak helyett újak épültek. Sokszor bevertem a fejem.
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Vera most itthon van, nagy az öröm. Évi nyolc szabadnapja mellé
kiharcolt még tízet, nagyon büszke erre. Beülünk egy kocsmába,
mindketten csapolt sört kérünk, szûretlent. Vera mesél, be nem áll a
szája. Az elején lelkes mindentõl, egy fél óra után már dõl belõle a
panaszáradat. Szidja az amerikai társadalmat, az amerikaiakat, de ott
akar élni. Hogy a gyerekeinek jobb legyen. Egy koldus az asztalunkhoz
jön, pénzt kér. A tekintetében látom, hogy hiába gyerek még, már sok
mindent megélt. Összeszorul a szívem, adok tíz lejt, elküldöm, csak ne
legyen szem elõtt ez az elcsigázott, szomorú tekintet.

Vera se bírja, int, hogy álljunk fel az asztaltól. Zsebébõl elõvesz egy
köteg gumit, és már zengi is: Bobby ºi Pamela se plimbã cu maºina, la

orice stop...

A VÁROS BOMBÁI

Budapesten két alkalommal zárják le teljesen a várost: akkor, ha
az orosz elnök jön látogatóba, és akkor, ha újfent háborús
bombát találnak egy építkezésnél, és azt a bombát el kell

szállítani, hogy valahol hatástalanítsák. De a bomba szállítása közben
bármi megtörténhet, így az a megoldás tûnik a legkézenfekvõbbnek,
ha az adott részt (ahol a bombára leltek) és még a körülötte levõ
területet 5-10-15 kilométerig teljesen izolálják, rendõrök felügyelik
minden utcasarkon a mûveleteket. Ilyenkor fél napig nem jár se metró,
se villamos, se busz, se autó. Elcsitul minden, még a madarakat is
hallani lehet.

Az idén, pedig még csak április van, már több mint 50 háborús
bombát találtak a városban; igaz, nagyrészüket a Városligetben, de egy
nagyon nagyot (több mint 50 kg), ami miatt lezárták a teljes BAH-cso-
mópontot reggel nyolctól délután kettõig, épp azon a napon, amikor
végre idõpontot kaptunk a sportkórházba. A vizsgálatnak az a lényege,
hogy az amúgy teljesen egészséges gyerekeket megvizsgálja sportorvos,
szemész, ortopéd stb., majd kapnak egy pecsétet arról, hogy egészsé-
gesek és mehetnek versenyezni. Kevés dolgot (sokat) tartok értelmet-
lennek, de ezt mindenképpen, fõleg kisgyerekek esetében. Ha a gyerek
beteg lenne, akkor nyilván nem menne versenyezni, és ezekkel a
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vizsgálatokkal és az iszonyúan leterhelt sportorvosokkal így tuti nem
szûrik ki az anomáliákat. És igen, tudtuk, hogy fél napunk is rámegy,
hiába van három hónapja idõpont. A lányom nyaggat, hogy érjünk oda
hamarabb, hátha korábban is végzünk. Elindulunk idõben, veszek
ennivalót, vizet. De belefutunk a bomba miatti lezárásba. Csak gyalog
lehet menni, de nagyon nagyot kerülve. A lányom mondja, hogy a
három kilométert meg kell tennünk 35 perc alatt, mese nincs.
Bekapcsolom a GPS-t a telefonon, nagyon cuki, ahogy a kezemtõl
felmelegszik, és csak zsákutcákba hajlandó navigálni. A rendõrök
felterelnek a hegyre, hogy majd a csomópontot kikerülve leérkezzünk
a völgybe. Mellénk szegõdik két turista; elsõ napjuk itt. Kalandra fel,
összemosolygunk.

Az utolsó kilométert reménytelen kilenc perc alatt megtenni; a
lányom dühös, szidja a világháborút és az építtetõket, ha ennyi évig
elvolt az a bomba a földben, maradhatott volna még. A semmibõl
elõtûnik egy taxi, leintem, beülünk, kerülni kell, asszonyom, kerüljünk.
Öt percet késünk, hatalmas sorok, fülledt levegõ. Szerencsénk van,
felirányítanak az olimpikonokhoz, az õket vizsgáló sportorvoshoz: itt
szellõsebb kicsit a folyosó. Olimpikon nem, de sok gyerek vár,
beszélgetnek, elõjönnek a sportsérülések, amikor a Joci fennakadt a
gerendán, hogy úgy kellett leszedni, néha elvonszolja magát elõttünk
egy-két csípõig gipszelt mankós láb. Nagy ritkán behívnak valakit, nincs
rendszer, kopogni nem lehet, egyszer mindenki sorra kerül, kapunk
egész napra igazolást, anya, juhéé. Az én gyerekemnek ilyenkor átlátszó
vagyok, ezt kezdem megszokni, csak a papírokat tartsam számon, meg
a vizeletes poharat fogjam, amíg.

Jön egy fiú, a barátnõjét kíséri. Nézem, milyen gyönyörû pár. Nagyon
fiatalok. A lány csatlakozik a csapattársaihoz, csicseregnek. A fiú nézi
a lányt, én várok a lányomra. Jön egy mankós lábú sportoló az
ortopédia elé, megkéri a fiút, adja át a helyét, nem tud állni, annyira
fáj neki a lába. A fiú feláll, és akkor veszem észre, hogy fogyatékos,
jobb fél karja béna. Talán a lába is. Önkéntelenül odanézek, õ ezt
észreveszi, és mesél. Arról, hogy igen, õ is sportol, utcai harcmûvészetet
tanul, mert fogyatékossága miatt állandóan belekötnek az utcán.
Gúnyolják. Semmi indok nélkül megtámadják. Õ nem fél. Mást a
bõrszíne miatt támadnak meg. Nekem mégis összeszorul a szívem, õ
végig mosolyog, jönnek a csajok, a barátnõje megöleli, büszke rá.
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Elmennének az országból, de nem a fogyatékossága miatt. Nincs iránya
a jövõnknek, mondja. Õk végeztek, mi következünk az ortopédián. Egy
focista fiút belök elõttünk az apja. Büszke erre az apuka, a lányom
dühös, én legyintek. Az ortopéd olyan szemmel mered rá az apukára,
mint a Notre Dame vízköpõ szörnyei a katedrális égésekor. A pasi nem
érti, a fia kéri, hogy ne menjen vele. Az én lányom azt kéri, menjek
be vele. Eleget teszek kérésének, épp elég volt a káoszból eddig.

Közben jön a hír, hogy a bombát épségben elszállították. Eltel három
és fél óra, az olimpikonok orvosa rányomja a kis kártyára a pecsétjét.
Örülünk az értelmetlen vizsgálat eredményének. Kiérünk a levegõre,
süt a nap. Menjünk gyalog, nehogy még egy bombát találjanak, mondja
a lányom.

DURIÁN

Ötezernegyven. Ennyiszer ült vonatra, buszra, hogy munkába
menjen. Naponta ingázik, tizenhét éve. És minden alkalommal
felírja a számot; 2002. november 15-e volt az egyes számú, a

mai az ötezer-negyvenedik. Jézusom, még leírni is több idõ, mint egy
másodperc. A lányától amúgy is azt tanulta, hogy úgy kell kitartani a
három másodperc idõt tornában, az ülõtartásnál például, hogy számo-
lod: egy gombóc, két gombóc, három gombóc. Neki három gombóc
leírni az ötezernegyvenet betûvel.

Legelsõ alkalommal is ilyen esõs, nyálkás, kellemetlen idõjárás volt,
mint most. Kíváncsian, örömmel telve indult akkor munkába Vera; az
idõjárás nem érdekelte. Elõbb buszra szállt, az vitte a vonatállomásra;
onnan be a városba, majd besétált a klinikához. Most pénztáros a
klinika melletti boltban. Ápolónõként kezdte, tíz évet húzott le a bel-
gyógyászaton. Azt szokta mondani, négy életre elegendõt látott.
Nagyon nehezen tud azokról az idõkrõl mesélni. Sok levett vér,
köpenyek suhogása, fehér klumpák csattogása, feldagadt bokák, ezek
a képek jelennek meg elõtte. A sok riadalom a betegek szemében,
elfáradt orvosok, akik a személyzeti szobában a kanapéra rogynak.
A 24 órás mûszak után, ahogy viszik fel az adatokat a gépbe, minden
lefagy. Kezdetben lelkes fiatal kollégák arca, akik pár hónap után
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belefáradnak az egészbe. A gyûlések, amikor az megoldandó probléma,
hogy ha nem fizet a kórház a szemétszállítóknak egy év elmaradás
után, akkor rajtuk marad a szemét. Kínjukban azt találják ki: ha
elszaporodnak az egerek az osztályon, behozzák a macskáikat. Minden-
ki nyer ezzel, és az életvezetési tanácsadó is büszke lehet, hogy ilyen
remek ötletek pattannak ki az egészségügyben dolgozók fejébõl. Õk
aztán tudják, mi a teendõ krízishelyzetben.

Pécel állomás következik: egy utas egy nagy indiai kendõvel letakart
állathordozóval (ketreccel) száll fel; ahogy a vonat elindul, a selyem-
kendõ kicsit lecsúszik: egy aranyos fehér patkány dugja ki az orrát,
szaglászik. A vonat fékez, a ketrecet szállítója elejti, ajtaja kinyílik, az
állat meg kiugrik belõle, szalad a folyóson végig, a székek között cikázik,
majd ügyesen behúzódik egy ülés alá. Az utasok nem tudnak mit
kezdeni a helyzettel, sápítoznak, hüledeznek, a helyzet fokozódik, valaki
meghúzza a vészféket. Vera eddig ezt az egész felfordulást kívülrõl
figyelte, napszemüvege sötét lencséi mögé bújva. Régóta nem vesz részt
a vele együtt ingázók életében, mivel az 5.20-assal indul, és ahogy leül
a székre, becsukja a szemét, és kikapcsol mindent. Nincs szüksége
fülhallgatóra sem, van, hogy magában dalol, legtöbbször zongorázik,
mint a híres zeneszerzõ, aki az osztályon feküdt heteken át félig
lebénulva, de az ujjaival végig zongorázott. A vele egy szobában fekvõ
betegek hallani vélték, ahogy dúdol is, trillázik; õ sokszor éjszakai
mûszak alatt a férfi ágyára féloldalasan ráfeküdt, és hallgatta a
zongorázást.

Ahogy a vonat a vészfékezéstõl nagyot rántva megáll, õ is elõrebukik,
beveri az orrát, vérzik. Nincs nála zsebkendõ, megvárja, míg a szájáig
lefolyik, aztán nyelvével benyalja. Kinyílik az ajtó, leszáll, és elindul
észak-nyugat felé, ahogy a GPS mondaná. A kalauz utána kiabál, hogy
megy a vonat, szálljon vissza, nem ér be nyitásra a boltba. Kezével int,
hogy mehet a vonat nélküle, gyorsítja a lépteit, az erdõ felé kanyarodik,
most már fut, rohan, csak nehogy visszaforduljon. Susogó hangokat
hall, de nem néz körbe, a napszemüvegét se veszi le. Igaz, már felkelt
a nap, tiszta az idõ. Egy kis tisztásra ér ki, de lehet, ez is erdõ, csak
gyérebben nõttek a fák. Hosszú a fû, tele sárga virággal, lerogy, hátára
fekszik. Hangokat hall, nõi vagy inkább lány nevetést, mint az orosz
filmetûdben, amit egyszer látott, semmirõl se szólt, csak réten futkosó
lánykákról, akik pillangókat kergetnek, hosszú ruhájuk van, valaki a
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közeli házban zongorázik, az õ ujjai is zongorázni kezdenek, tapintja a
füvet, finom, lágy zöld minden, a dallam erõsödik, a sárga virágoknál
tart, összemorzsol ujjai közt egy marék virágfejet, virágporos lesz
minden körülötte; ezután jön a cerscendo, egyik lányka belenevet a
fülébe, elhúz egy fûszálat a homlokán. Megpróbál felállni, de az egyre
dagadó bokái nem engedik, kegyetlenség napi 12 órát a pénztár mögé
állíttatni az eladókat, állva gyorsabban halad a sor, Szilvi múlt héten
össze is rogyott, õ vitt neki egy széket, egy félig törött hátút, aztán
átvállalta Szilvi sorát, jött a sok vevõ megállás nélkül, hosszú hétvége
elõtti õrület: pakolták a pultra a sok kiló sonkát, csirkemellet, 10 doboz
tojást, 20 rekesz sört, a gép csak csipogott, Szilvi tekintete hálás volt.
Õ meg érezte megint a lábában a bizsergõ érzést, ahogy a sok hangya
végigfut rajta, de csak a térdéig jutottak, hátha a nap végére nem
jutnak feljebb, mert akkor lõttek, kedves Vera, az isztriai nyaralásnak,
a tengerpartnak, ha nem lesz már lába, amin odamegy, mondta az
üzemi orvos, amikor feldagadt lábait nézegette.

A világ legbüdösebb, de a legfinomabb, Ázsiából származó gyümölcse,
a durián vanília ízû lehet, ezt képzeli, és erre összefut a nyál a szájában,
most már feláll, a lányok bementek a házba, már nem zongorázik senki.
Elindul visszafele a vonathoz, és azon gondolkozik, hol látott õ duriánt.

AMIKOR HAZAJÖSSZ

Nehéz napja volt: nyolc forduló a reptérre egyetlen mûszak alatt.
A húsvét utáni õrület; mindenki repül vissza oda, ahol dolgozik.
Hozzátartozók, barátok kíséretében rendelik a fuvart; addig is

együtt lehetnek még. Mielõtt leparkolja a mikrobuszt, körbenéz; a hátsó
üléseken simítja ki elõször a huzatot, aztán jön elõre, a szemetet is
összeszedi. Õ takarítja ki az autót, annak ellenére, hogy a cég ezért
külön nem fizet neki, inkább elvárják tõle. Még nagyon fiatal, 30 éves,
de már nyolc éve fuvaros. Szeret vezetni, nem elégedetlenkedik. Tavaly
nõsült, a felesége fodrász, mindketten egész nap dolgoznak. Feri
mostanában arra gondol, tíz év munka után elmegy Svájcba buszozni,
és ott lehúz öt évet. Az egyik utas, akit gyakran visz ki a reptérre,
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csinálja ezt, csak õ villanyszerelõ: öt évet kell Svájcban dolgoznia, hogy
jogosult legyen a minimálnyugdíjra.

Egyszer csak észrevesz az egyik ülés háttámlájába szorulva valamit:
kihúzza, egy füzet. Kinyitja, hátha van benne név, telefonszám.
Mindössze annyi van beleírva nyomtatott betûvel, gyerekírással, hogy
Máté füzete. Lapozni kezdi: a kisfiú a füzet minden oldalára egy repülõt
rajzolt, fölé vagy alá van írva a dátum, és az, hogy apa elment, vagy
apa hazajött. A repülõk, amik Máté apját hazaszállítják, mindig
színesek, a hasukon meg a szárnyaikon sok-sok mosolygós arc. Az apát
elrepítõ gépek Boeing gépek, mégis kicsik, sötétek, általában feketék.
Az utolsó dátum a füzetben április 15., Máté apukája akkor repült el,
és oda van írva, hogy Dánia. Nem is repülõt ábrázol a rajz, hanem egy
nagy, felismerhetetlen madarat, aminek az egyik szárnya eltörött, és
rá van írva, amikor hazajössz. Ahogy nézi a rajzot, összeszorul a szíve,
a fuvarlistához megy, próbálja felidézni a gyerek arcát és az apáét,
hátha talál elérhetõséget hozzájuk.

Nehéz, nyomasztó a reggeli fuvar, egy nõi név szerepel a rendelés
mellett, két fõ. Rájuk emlékszik, anya és fia, már többször szállította
õket a reptérre: a fiú légiutaskísérõ, az anyuka akkor tart vele a
reptérre, ha messze repül a fiú, hosszú idõre. A másik fuvarnál is nõi
név, 4 fõvel. Közülük csak egy utazott, baráti kíséretben. Emlékszik,
hangosak voltak, vidámak, kacarásztak, az elõzõ estét elevenítették fel,
ki mennyire rúgott be, ki mennyire hízott vagy nem hízott el, öregedett
meg. Ha egy szerelmespár utazik, akkor megosztják féltett titkaikat az
õ füle hallatára úgy, mintha õ nem is létezne. Õ a sofõr, rá nem
kíváncsiak. A nevét a kitûzõjérõl ismerik, a cég kötelezõvé tette a
viselését, az övén: S. Feri. Volt egy férfi utas is, egyedül jött, mindig
egyedül van, alig szól, nem mosolyog, zord a tekintete, a kedve, nagy
katonazsákja van. Feri biztosra veszi, hogy kommandós, súlyos állam-
titkok tudója, azért nem beszél. Mély vágás van a homlokán, Feri
szerint csak egy túszejtõ akcióban szerezhette.

A többi fuvarnál összemosódnak az arcok, családtagok: nagyszülõk,
szülõk búcsúzni jöttek a gyerekeiktõl, volt, aki sírt, szidta az országot,
a politikusokat, hogy csak a kivándorlás reménye élteti az embereket.
Ezeket Feri már nem hallgatja, kikapcsol, a svájci hegyekre, a jólétre
gondol. De a Máté arca és apukája személye még mindig nem ugrik
be. Leül a kormányhoz, minden mûszak végén letörli a kormányt,
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megsimogatja: jól szolgált, ügyes munkát végzett, nem történt baleset.
Az ablakokat is letörli belülrõl, az esõtõl, a hidegtõl bepárásodtak.
Meglát a párában egy rajzot, már kicsit összefolyt, és akkor eszébe jut,
hogy a visszapillantó tükörben látott egy gyerekkezet, ahogy a homá-
lyos ablakra rajzol, rajzol szótlanul, aztán letörli, rálehel megint az
ablakra, a kis kézfej megint rajzol valamit, egy felnõtt kéz is rajzolni
kezd, még az összenevetést hallja vissza, másra nem emlékszik.

Pityeg a telefonja, a felesége üzent: van egy jó hírem; elmondom,
amikor hazajössz. Erre hevesebben kezd verni a szíve, cikáznak a
gondolatai a jó hír körül. Siet haza, kezében Máté füzetével.

Szabad I. (mezzotinto, 21 x 30 cm, 2019)
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