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MAGASLES

Emília már kilenc hónapos korában tudott járni. A csúszás-má-
szásból hamar kinõtt, illetve csak a földön csúszásból, a mászás-
ból soha. Egyéves korában egyedül bemászott a magas rácsos

ágyába, odalökött egy fellépõt és már bent is volt a kiságyban. Egyik
délután a spájzban tárolt kilencfokú létra tetején állt, és nem akart
onnan lejönni, csak gurgulázva nevetett és élvezte, hogy az anyja
hüledezik, hogy került olyan magasba. Az erkélyajtót mindig kulcsra
kellett zárni, idejében észrevették, hogy mászási hajlamát ott is
gyakorolni akarja, egybõl nekivágott az erkély mellvédjén felkapasz-
kodni. Fárasztó volt vele kint lenni a szabadban, mindig talált valami
képtelen helyet, ahova azonnal felmászott, a legnagyobb fákra, magas
kerítésekre is. Anyja, akinek tériszonya volt, kétségbeesve hívta le a
lányát, gyakran sikítozott, aztán jött valaki, aki megnyugtatta, és
segített a gyerek lehozásában.

Emília felnõtt korában mégsem lett profi hegymászó, de talált olyan
foglalatosságot, amivel ezt a szenvedélyét is kiélhette. Amatõr termé-
szetfotósként fõleg a ragadozó madarak érdekelték, rendszeresen
sziklát mászott, egy-egy magasan elrejtett fészek megközelítéséért.
Kedvenc madarai a szirti sasok voltak, ezért bármilyen veszélyes
sziklán képes volt felmászni. Amikor megismerkedett Bencével, a fiú
szívesen elkísérte a hegyekbe, és majdnem mindig õ is olyan magasra
kapaszkodott fel, mint Emilía, de csak majdnem, mert volt egy pont,
ahonnan már nem ment tovább, felkiabált a lánynak, lent megvárlak.
Harmadik ilyen alkalommal Emília, ha kissé viccesen is, de megjegyez-
te, ennyire beszari vagy a magasságtól, majd én megtanítalak, hogyan
mászhatsz biztonságosan. Beszari, én? Akkor hogyan lehetnék ezüst-
koszorús pilóta? Ezüstkoszorú, ez jól hangzik, akkor biztos van
aranykoszorú is, de mi ez egyébként? Vitorlázó repülésrõl van szó,
eddig nem beszéltem veled errõl a szenvedélyemrõl, meglepetésnek
szántam, meg élveztem, hogy te is ilyen extrém dolgokat mûvelsz
szabadidõdben, szívesen kísértelek a magasba. De még szívesebben
vinnélek egy repülésre, veled nem lenne gondom. Volt olyan barátnõm,



aki végig visítozta az egész utat, miközben semmilyen figurát se
mutattam be, csak szálltunk szépen egyre följebb. Meglátod, micsoda
élmény, ha rákattansz, sose tudod abbahagyni. Ott fent versenyezhet-
nél a madaraiddal. Jövõ hét végén kezdhetnénk, az idõjárás-elõrejelzés
is kedvezõnek tûnik. Emília bólogatott.

A közelgõ hétvége nem volt jó a lánynak, a következõ se, és a
kifogásoknak nem lett vége. Bence ráunt a kérlelésre, nekiszegezte a
kérdést, akkor nem is akarsz velem járni? Járni igen, csak repülni
nem! Ekkora baromsággal ne etess, nem találkoztam eddig olyan
emberrel, aki ennyire nem fél a magasságtól, szenvedélye a magasság,
egyre följebb, ez után mi más következhetne, mint a repülés? Szólhattál
volna, hogy lépjek le, sokkal korábban is. Bence idõt sem adott további
magyarázatra, kommentár nélkül lelépett. Ezután Emília szüneteltette
a hegymászást, mert ha elindult, mindig eszébe jutott, milyen jó volt
a fiúval együtt menni, sokat nevettek, mindent megbeszéltek, de most
kiderült, ami a legfontosabb, azt nem. Emília ezt a szünetet hamar
szüneteltette és visszaállt a régi rendszer, újból rendszeresen mászott.

Anyja kis idõ után megkérdezte a lányát, hova tûnt az a helyes
fiatalember, aki gyakran elkísért az õrült mászkálásaidra. Legalább
addig nyugodt voltam, hogy biztonságban vagy, van, ki vigyázzon rád.
Emília elengedte a füle mellett a kérdést, de amikor már harmadszorra
is ezt hallotta, csak annyit válaszolt: elrepült. Külföldre ment? Emília
rázta a fejét. Csak nem pilóta, kiáltott fel az anyja, és a fejéhez kapott.
Nem pilóta, tájépítész, de miért lenne az nagy baj, a pilótaság? Az
anyja leült és megkönnyebbülten mosolygott: csak pilótával ne járj
soha! Emilía ingerülten szólt vissza, micsoda marhaság, az se veszé-
lyesebb mesterség, százszor többen halnak meg az országúton és…
Nem tudta befejezni a mondatot, az anyja felugrott a székrõl és próbált
mondani valamit, de nem jött ki hang a torkán. A lány leültette az
anyját, és hozott egy pohár vizet. Sokáig csendben ültek. Anyja kis idõ
után megszólalt, apád is pilóta volt. Emília felpattant a székrõl,
hogyhogy pilóta, hiszen mérnök volt, láttam a diplomáját, a fényképe-
ket, olyan nem volt, ahol repülõ mellett állna, és nem mondtad ezt
soha, csak annyit, hogy a kórházban halt meg, egy kis mûtét utáni
fertõzésben, mielõtt megszülettem volna. Anyja is felállt és szemébe
nézett a lányának: nem bírtam kimondani hosszú évekig azt a szót,
hogy pilóta. Apád valóban mérnökdiplomát szerzett, jó állása volt, de
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az álma a repülés volt. Nekem is tetszett az ötlet, hogy ezt is
megcsinálja, levizsgázik, fiatal voltam, elképzeltem, milyen jól áll majd
rajta a pilóta egyenruha. Biztattam, ne adja fel az álmát. Az elsõ
egyedüli repülésén következett be a tragédia, a részleteket mai napig
nem tudom, és nem is akarom hallani. A temetés után átadták nekem
a pilótavizsga okmányát, amit aznap este elégettem. Emílía percekig
nem bírt megszólalni, csak nézte az anyját, akibõl kitört a sírás, éveken
át nem látta õt sírni, bármi történt. Megölelte az anyját, és csak annyit
mondott, ne félj, belõlem biztos nem lesz pilóta, én csak mászni
szeretek, most már értem, hogy olyan nagyon féltettél, és még most
is. Nekem fontos, hogy érezzem a lábam alatt a talajt, a sziklát, csak
a szemem repül, követi a madarakat.

Többet nem beszéltek anyjával a pilótaságról, a repülésrõl. Emília
néhányszor megpróbálta felhozni a témát, de anyja elzárkózott minden
kérdéstõl. Sokszor álmodott azzal, hogy áll egy szikla tetején, és ahogy
nézi, fényképezi a madarakat, az apját is látja, amint mosolyogva
integet egy repülõgép kabinjából, a madarak szétrebbennek, de egyik
nagyobb madár nekiütközik a kisgépnek, ami elkezd zuhanni lefele,
ilyenkor mindig fölébredt. Megnyugtatta magát, ez csak egy bátor,
bemutató manõver volt.

Ez a visszatérõ álom néhány hónapig kísértette, nem ment ki
természetfotózni se, ami nála a hegymászást jelentette. Váratlan siker
érte, egy korábbi fotója elsõ díjat nyert, és nemcsak a szaklapokban
közölték, hanem egy nagy szabadtéri kiállításon is szerepelt, ezután
interjúk következtek, ahol további terveirõl faggatták. Mintha nem õ
beszélt volna, úgy hallotta a saját hangját, ahogy elmondta, ezután
szeretne nemzetközi pályázatokon is részt venni. A nyertes fotón egy
hatalmas szirti sas volt látható, kiterjesztett szárnyakkal repül az égen,
egy lökhajtásos repülõ kondenzcsíkjával párhuzamosan, mintha a
repülõvel versenyezne, vagy utol szeretné érni.

Emília képeinek nagy része sasokról készült, leginkább a szirti sast
kedvelte, de rétisast is fényképezett, ezt nem tartotta annyira izgal-
masnak, mert könnyebb volt megközelíteni, mint a szirtit, azok
nagyrészt sziklapárkányokon fészkelnek, néha fák tetején is. Az
erdõben bukkant rá a sasfiókára, mobiltelefonján felhívta a Madártani
Intézetet, ahol eligazították, mit kell tennie, hova vigye, ahol megment-
hetik a kis fiókát. A közeli faluban tartózkodott ideiglenesen egy
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állatorvos. Megvizsgálta a kis madarat és gondoskodott a fióka
elszállításáról a Hortobágyi Madárkórházba. Az orvos elmondta, sérült
ragadozó madarakkal eddig nem találkozott praxisában, ez egy nagy
élmény számára, és sokáig beszélgettek Emíliával a madarakról.
Megadta a budapesti rendelõje címét, szívesen folytatná a beszélgetést.
Emíliának nem volt ellenére a felvetés, amúgy is szeretett volna infót
kapni a sasfióka állapotáról, mert hallotta, a Madárkórház az orvosnak
fog jelezni.

Kicsit nyugtalan volt, ahogy közeledett a praxishoz, talán zavarja az
orvost a munkájában. Indulás elõtt telefonált és az orvos lelkesen
biztatta, várja, szó sincs zavarásról, hiszen õ ajánlotta fel a találkozást.
Miután megérkezett, az orvos szabadkozott, azt hitte, hamarabb
befejezheti a rendelést, de jelentkezett néhány váratlan eset, el kell
látnia azokat, ha Emília unja, hogy ott várakozzon, akkor halaszthatják
a beszélgetést, de õ örülne, ha maradna. Szívesen maradt, amin
csodálkozott. Most nézte meg úgy igazból, hogy néz ki az orvos, elsõ
találkozásukkor a kis fióka teljesen lekötötte a figyelmét. A látvány
úgy összességében tetszett, de leginkább a férfi hangja, ahogy beszélt
a kis, beteg házi kedvencekhez, úgy szólt, mintha azok értenék, amit
mond. Emíliának mégis az jutott eszébe, hogy ez éppen fordítva van,
az állatok értenek az orvos nyelvén, mert amint megszólalt, azonnal
elmúlt a nyugtalanságuk. Most döbbent rá, neki nem voltak állatai
gyerekkorában sem, hörcsög, kiskutya, macska, hal vagy bármi egyéb.
Osztálytársai mindig dicsekedtek, milyen kisállatot kaptak ajándékba,
de õ egyáltalán nem volt irigy erre. Az állatkertet se szerette. Csak a
szabadon élõ madarakat, a minél magasabbra repülõket.

A rendelés befejezése után beültek egy kávéházba, és ami meglepõ
volt, ezeket a gondolatokat, amik most fogalmazódtak meg benne,
elmondta az orvosnak, akit most már Ákosnak szólított. A beszélgetés
háziállatokról és madarakról annyira lekötötte mindkettejüket, hogy a
kávézó tulajdonosának kétszer kellett szólnia, hogy már rég záróra van,
és kéri, hogy távozzanak. Az nem volt kétséges, hogy a beszélgetést
folytatják. Ákos kíváncsi volt Emília fotóira, nem csak a díjnyertesre,
és mindegyikhez volt hozzáfûznivalója. Magukról is sokat beszéltek, de
valahogy mindig a madarak témán keresztül jutottak el ide.

Már nem kávéházakban ültek, hanem hol Ákosnál, hol Emíliánál
kötöttek ki, és az éjszakát is együtt töltötték.
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Az idõjárás kezdett javulni, kitavaszodott, így Emília fölvetette,
örülne, ha Ákos elkísérné egy magashegyi fotózásra, az se zavarja, ha
nem mer fölmászni a veszélyes sziklára, de megnyugtatná, ha a
közelben várakozna rá. Ákos bevallotta, nagyon várta ezt a kérést, de
õ nem akart ezzel elõhozakodni, mert ez valószínû egy magányos hobbi.
Örül, hogy Emília mellett lehet. A magasságtól egyáltalán nem fél, sõt,
nagyon kedveli, ezért is érti meg a lányt. Neki is van egy titka, amit
eddig nem árult el, nem ez volt a fontos, hanem a madarak, az állatok.
Amirõl eddig hallgatott, azt csak jó idõben lehet mûvelni, neki nagy
szenvedélye és örül az új idénynek. Nagy vágya, hogy Emíliával is
megossza ezt az élményt. Csak nem pilóta, vitorlázórepülõ, fakadt ki
Emília. Nem, jött a határozott válasz. Ákos magához ölelte a lányt és
a fülébe súgta, mi együtt is fogunk repülni. Emília ellökte a férfit, és
egy szót se szólt, csak a szemébe nézett, Ákos hátrált és percekig õ
sem szólt. Aztán beszélni kezdett. Már gyerekkorában, ha felnézett az
égre és látta a madarak vonulását, arra gondolt, jó lenne elszállni
valahova. Akkor õ is szabad lehetne, mint a darvak. Tavasszal jönnek,
õsszel mennek. Krúgatnak. Szerette a hangjukat. Kapott egy képet a
barátjától. Siklórepülõvel, vagy valami sárkánnyal, hegyrõl ugrik le, és
fennmarad a levegõben. Vitorlázik, mint a vércse, ha lecsapni készül
áldozatára. Barátja egyik hétvégén kivitte a Hármashatár-hegyre, hogy
saját szemével lássa, semmi ördöngösség nincs a repülésben. Nem kell
füvet szívnia, hogy lebegjen. Fújt a szél, a fiú arra várt, hogy
megforduljon a szélirány, és ugorjon. Hogy ugorjanak. A fiú nem szólt,
hogy együtt fognak repülni. Tandemben. Ákos ilyen magasan eddig
még nem volt. Nézte a világot madárszemmel, a templomot parányinak
látta, és érezte a szél erejét, amit a fiú a maga javára fordít.
Szembeszállt a széllel. Azzal a paplanernyõvel a feje felett. Csak késõbb
jutott eszébe, amikor már a földön voltak, hogy egyszer mutatta a tévé,
hogy valaki lezuhant a sárkányával, nem tudta iránytani, megszûnt a
szél. A szélcsend a halál, akárcsak a nagyon erõs szél. Ez se tudta
elrettenteni, mintha drogot szívott volna, azóta is repül, nagyon várja
a szezon kezdetét. Emília sokáig nem tudott megszólalni. Ákos kivárta,
míg Emília is mesélt a gyerekkoráról, az apja haláláról, a pilótaságról,
amit korábban nem is tudott, és azt a kimondhatatlan érzést, hogy
nagyon vágyódik a magasságok után, fel is megy oda, nem szédül, nem
fél, de csak addig nem, míg érzi a talajt a lába alatt. Ilyenkor is repül,
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ahogy követi a madarak vonulását, õ is madárszemmel néz. De azt
nem bírná nézni, a földrõl se, ahogy Ákos siklik az ernyõvel, ennek a
gondolatától is szédül.

Ákos figyelmesen hallgatta, látszott, hogy nagyon megrendült, és
abban maradtak, a témát egyelõre lezárják. Néhány nap múlva mégis
felhozta, beszélt szakemberekkel, és jó eredmények vannak a hasonló
fóbiák gyógyításában, bár ez inkább kényszerképzet, mivel Emília
egyáltalán nem fél a magasságtól, nincs tériszonya, találhatnak egy jó
terapeutát. A lány hallani se akart errõl, mert õ nem hisz ebben. Ismer
olyan esetet is, akit a kutyafóbiából se tudták kigyógyítani, több neves
szakember se. És mióta megtudta Ákos hobbiját, éjjel-nappal retteg,
hiába próbálja elhessegetni a rossz gondolatokat, mindig azt látja,
ahogy zuhan le Ákos a dombok mögött, de azt is tudja, olyan áldozatot,
hogy a férfi lemondjon errõl a szenvedélyérõl, nem kérhet.

Teltek a hónapok, nem volt felhõtlen az együttlét, aztán beköszöntött
a rossz idõ, ekkor újból minden a régi lett. Ákos felvetette, szeretne
családot, már nem annyira fiatal, tíz évvel idõsebb Emíliánál, szeretné
összekötni vele az életét. Még humora is volt, csak az a paplan ne
lenne, mondta, vagy húzd te a fejedre, amikor én repülök. Nem tudom
a fejemre húzni, ha tudnám, a gondolatok akkor is a fejemben
zakatolnának. Én is szeretnék családot, gyereket, de ilyen körülmények
között ez nem valósítható meg. Ákos nem szólt semmit, elkezdõdött a
szezon, és folytatta a hétvégi kiruccanást, de ezek kicsit ritkábbakká
váltak, ilyenkor elkísérte Emíliát a felfedezõutakra, mint ismeretségük
kezdetén. A fotózás siker volt, már nemzetközi elismerést is kapott a
lány, rangos külföldi lapokban is feltûntek a képei.

Egyik nap Ákos azzal állított haza, eldöntötte, abbahagyja rövidesen
a repülést, fontosabb neki a család. Azt még nem döntötte el, mikor
lesz az utolsó repülése, de nagyon sokat erre nem kell várni. Emília
úgy érezte, repül. Anélkül, hogy felemelkedne a földrõl. Ilyet korábban
sose érzett, mert amikor konkrétan a repülésre gondolt és nem a
madarakét figyelte, akkor máris elkezdett szédülni. Most az is megfor-
dult a fejében, talán elmúlik ez a fóbia, és akkor Ákos is visszatérhet
a repüléshez, akár ketten is repülhetnének, szép lenne. De ezt nem
közölte a férfival, ne ébresszen benne hiú reményeket. Ennek ellenére
repültek. Mindketten és együtt, mert kiderült, Emília terhes. Ákos
nagyon boldognak tûnt, és megerõsítette elhatározását, hogy nemso-
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kára abbamarad a röpködés, Emília pedig örült annak, hogy nem a
gyerekvárás kényszere okozta ezt az elhatározást. Nem is siettette
Ákost, még a szezon javában tartott, a gyerek születése meg télre volt
várható.

Azért neveken már gondolkoztak, Ákos tervezte, hogy lesznek otthon
állatok, a gyerek szokja meg, barátkozzon velük, Emília meg úgy érezte,
akkor õ anyasága ellenére is újból gyerek lehet. Õ is óvatosabb lett,
már nem mászkált veszélyes helyekre, fõleg egyedül nem. Egyik nap
egy rangos természetvédelmi eseményre kapott meghívást Madeira
szigetére, fizetik az utazást, ellátást két fõre, Emíliának csak annyi a
dolga, hogy tartson egy elõadást, vigyen színes diákat a fotóiról. Az
örömrivalgás nem tartott, csak perceket, akkor ugrott be a gond, Emília
nem mer repülõre szállni, a szigetre csak repülõjárat van. Azzal
próbálta vigasztalni magát, terhesen úgyse ülhetne repülõre, de a
nõgyógyász azt mondta, nyugodtan mehet, még nem annyira elõreha-
ladott az állapota, teljesen egészséges, õ is meg a kis jövevény is, még
jót is tesz a levegõváltozás és szép környezet.

Ákos gyakran emlegette, közeledik az ígéretének a beváltása. Emília
nem sürgette, inkább a gyerekvárással kapcsolatos dolgokkal foglalko-
zott, berendezték a kicsi szobáját. Emília születésnapja közeledett, Ákos
meglepetéspartit szervezett. Emília a terhestornáról érkezett haza, elég
fáradtan, megázott, mert esõs, viharos délután volt, nem is bánta, hogy
Ákos javasolta, ne aznap ünnepeljenek, inkább pihenjen a torna után.
Amikor felgyújtotta a nappali szobában a villanyt, ott voltak a barátok,
a szoba feldíszítve, egy hatalmas torta az asztalon. Énekelték a
születésnapi dalt. Emília is, és elmúlt minden fáradtsága. Csak az tûnt
fel, hogy Ákost sehol se látja. Ismerte a férfit, tudott kellemes
meglepetéseket okozni. A tortán egy színes boríték, kinyitotta, benne
egy kis levél és egyetlen mondat: Ma: utolsó repülés! És egy rajz, ahogy
egy alak hajtogatja össze a siklóernyõt. Emília, mint egy kisgyerek,
ugrándozott, senki se tudta, mi lehet a levélben, viccelõdve találgatták.
Már a torta is elfogyott, de Ákos nem került elõ, ekkor Emília
megpróbált telefonálni, de a mobil nem volt kapcsolható. Csengettek,
de nem a telefon szólt, hanem az ajtónál állt valaki, Ákos repülõkollé-
gája, kezében nem virágot hozott. Arcáról le lehetett olvasni, hogy nagy
a baj. Bejött és elmondta, meg akarták Ákost akadályozni az aznapi
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repülésben, mert rossz idõt jósoltak, de õ csak hajtogatta, hogy muszáj,
ma muszáj, ez úgyis az utolsó.

Emília nem tudott sírni. Eszébe jutott az anyja, akit csak egyszer
látott sírni. Õ sem tudott, aznap este és másnap se. A fiókban
megpillantotta a repülõjegyet. Biztos lejárt már. Érvényes volt. Két
fõre. Reggel felszállt a gépre. Az utaskísérõ az ajtóban kérdezte, a
kísérõje jön? Emília a hasára mutatott.

Rothko, 2012 (olaj, vászon, 70 x 50 cm)
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