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VADKERTY DOROTTYA 

 

Tabán-szimfónia  

 
A zöldár csak pár napja vonult vissza. A folyó még sötét és za-

varos volt. Az a furcsa, árvíz utáni szag néha-néha végigsöpört 

a gátnak támaszkodó, keskeny tabáni utcácskán, ha a folyó felől 

fújó, kora nyári szél átbucskázott a gáton. A házunk előtt húzó-

dó árok alja még sáros-vizes volt, a hetekig magas folyó föl-

nyomta a talajvíz szintjét is. A sár határát kirajzolták az ott to-

porgó, repkedő, zümmögő szúnyogok, katicabogarak, darazsak 

és méhek. A visszavonult folyó partján megmaradt tócsák on-

tották a szúnyogot, az udvarokban bágyadtan illatozó virágok 

vonzották a hétpöttyös katicákat. A közvetlen szomszédunknak 

vagy ötven kaptára volt, onnan a rengeteg méhecske, a tabáni 

öreg házak padlásán meg ki tudja, mennyi darázsfészek. Az ud-

varunk rózsalugasában kártyázó szomszédok sem győzték el-

hessegetni őket, mert nemcsak a virágok illatának csábítása volt 

erős a rovaroknak, hanem a frissen sült pogácsáké és a hideg 

fröccsök cukros zamata is.  

Ám a kertünket elborító virágoknál is erősebb volt a szaga a ke-

rítésünknek: sötétbarna, átható kátrány. Nekem ez a szag ki-

mondottan tetszett, mert azt jelentette: közel az otthonunk.  

A kerítés sarkán, velem egy magasságban, hatalmas rés volt. 

Hazaérkezve mindig onnan lestem: van-e már itthon valaki.  

Kora délután volt, a közeli elemi iskola udvarán már nem csivi-

telt a sok gyerek, mindenki hazarohant: már csak pár nap volt a 

tanítási évből, ki akar ilyenkor még a suliban maradni tanítás 

után! Csak néhány suhanc focizott, falhoz rugdosott labdájuk 

ütemes döngése hírelte: ők még ott vannak, most ők birtokolják 

régi iskolájuk udvarát. Két döngés között gólyák kelepelése kat-

togott. Bár nem látszottak innen – igen ritkán merészkedtek a 

gát tabáni oldalára –, ám ha most fölsétálnánk a gát tetejére, és 
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onnan óvatosan, lassan, lépésről lépésre lemerészkednénk a 

még mindig cuppogó-sáros ártér szélére, akár egylépésnyire is 

közel engednek magukhoz.  

Néha-néha fölcsattant a rózsalugasban kártyázó, iszogató szom-

szédok nevetése. A legöblösebb hahota Jerem bácsié volt. A 

szomszédunk még apámnál is magasabb, erősebb férfi, s ha ket-

tejük kezét fogva sétálhattam, úgy éreztem: senki a világon nem 

bánthat. Azon a bizonyos kerítésrésen – lutas salot (lyukas sa-

rok), ahogy én hívtam – kiabáltam be neki minden áldott nap, 

mikor hazaértünk: „Nenem bácsi, telesett-e valati?” (Lefordí-

tom: Jerem bácsi, keresett-e valaki?)  

Az árok sekély, oldalán már lekaszálták a füvet, a kasza ritmi-

kus, félköríves nyoma kissé sárgásabb, mint a párcentis fű, nem 

is szerettünk arra ülni: hidegebb és szúrósabb a zöldebb foltok-

nál. Pedig ott ültünk már, szép sorban, mint a fecskék fölöttünk 

a villanydróton, és ugyanúgy csiviteltünk, mint ők. Kicsi 

villásfarkú madárkák! Közel a folyó, könnyű volt csőrükben 

hozni a fészekhez a sárgombóckákat – csillogó, fekete gyön-

gyöcskék –, és terített asztal volt nekik az ártéren sok helyütt 

megmaradt tócsák vagy a gyorsan kivirult virágok körül zsongó 

temérdek rovar.  

Mondom, kora délután volt. Hirtelen a szomszédékkal közös 

kutunk kereke panaszosan nyikorogni kezd. A hajlott hátú, 

mindig feketeruhás-kendős Lidi néni egy vödör vizet húz föl. 

Fájós kezében a vödörből a víz minden egyes lépésénél löttyen 

egyet. Nagy nehezen kicsoszog az utcára, ott aztán a sok hasz-

nálattól fényes nyelű, kopott cirokú kisseprűt tunkol a vízbe, 

azzal hinti a poros járdát. Mintha magokat szórna a földre. Csak 

azok világos csöppek a fekete göröngyökön, ezek pedig feketék 

a világosszürke járdán. Ugyanazt a mintát rajzolják a vízcsep-

pek, mint a kaszálás nyoma a fűben, az árokparton. 

Ezeknek – a dolgos karok rajzolta – mozdulatoknak, ezeknek a 

félköríveknek a képe évek múlva villant belém újra, mikor a 

magyar népdalok szerkezetéről tanultunk az iskolában. „Kupo-
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lás vagy félköríves” – mondta a tanárnő. Én pedig láttam ma-

gam előtt, hogyan telik meg egy szivárvány íve, minden egyes 

színe hangokkal: dalokkal, versekkel. A paraszti lélek saját éle-

tét, munkájának tökéletes mozdulatait énekelte föl a magassá-

gos egekbe, hogy a világnagy kupola évszázadok múlva is 

visszhangozza késő utódainak lelkébe ugyanazokat a rezdülése-

ket: istenhitet, munkát, örömöt, fájdalmat. 

Különös ritmust követ Lidi néni a beteg, öreg lépteivel. Azaz 

hogy nem léptek, inkább felemás hangok: egy toppanás a jó lá-

bával – a kisseprű balra csapódik, néhány vízcseppet a kerítésre 

is fröccsentve. Egy csosszanás (Lidi néni beteg lába), és a vö-

dörbe mártott cirok nagy ívben csapódik jobbra. Néha-néha ne-

kicsattanva az árok menti fák kérgének. Mennyivel finomabb il-

lata volt ennek a járdakövön hirtelen megszáradt kútvíznek, 

mint a nehéz, poshadtvíz-kesernyés, mégis a dögszagtól édes ár-

térnek a szaga! Aztán Lidi néni kezdi újra: tunkolás, toppanás, 

fröccsenés, megint tunkolás, csosszanás, megint fröccsenés...  

Szerettem az öregasszony mozdulatait, nemcsak ezeket. Ahogy 

a kendőt meghúzta az álla alatt, tökéletesen Dédike mozdulata 

volt; vagy ahogy letörölte a kút kávájáról a ráfröccsent vizet... 

mintha kisgyermek fejét simítaná; azt is, ahogy szinte földig ha-

jolva, bal kezével a combjára támaszkodva, visszakézzel bele-

markol a virágok közé nőtt gazba, és hirtelen, csavaró mozdu-

lattal kirántja azt, gyökerestül. 

 Mondom, kora délután volt, és mi kisfecskék módjára ott ül-

tünk sorban az árokparton – nem törődve a „jaj, istenem, már 

megint beletört a fű a nadrágodba /kisszoknyádba” anyai sipá-

kolással –, a hátunkat melegítette a Nap, a kora délutáni Nap, 

ami – számomra – kastélyokká fényesítette a páros oldal kicsiny 

házait. (Bár az akkor készült fényképeken szinte szánalmasan 

apró, szobakonyhás, fehérre meszelt falú – az a legolcsóbb – 

házacskák húzzák ablak-szemükbe a zsúptetőjüket, mint öreg 

parasztok télen bundasüvegüket. Ritkán látni cseréptetőt, s azok 

legtöbbje is öreg-barna, mohás, nem friss-vörös új.) Ó, igen, 
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számomra hatalmasak voltak azok a házak, s közülük is egy kü-

lönösen lenyűgözött: a kisközzel szembenéző, mesebeli „vár-

kastély”. Teljesen más volt, mint az átlagos tabáni házak. Jóval 

magasabb – bár ez is földszintes; a falak sárga dísztéglával ki-

rakva – mintha egy óriási, sárgapikkelyes, idegen hal került 

volna az akváriumba, az egyszerű, megszokott halacskák közé. 

Hatalmas, zöld ablakai számomra elérhetetlen magasan figyel-

ték a szemben, az árokparton ülő gyerekeket. A „szeme” na-

gyon tetszett: rolóval pislogott. Tatikáéknál spaletta volt a mi-

relit-szobában az ablak előtt (az utcai szoba mindig hideg volt, 

ezért találtuk ki ezt a nevet a nővéremmel), nálunk sötételő-

függöny. Évekig csak ezen a házon láttam a pislogó rolókat. 

Sokáig azt hittem, ezek az ablak-szemek élnek! Figyelik a Na-

pot, és maguktól leereszkednek, ha az rájuk süt, vagy este el-

tűnik. Szinte egy világ dőlt bennem össze, amikor megtudtam, 

hogy a szomszéd néni mozgatja a rolókat, engedve vagy húzva 

a gurtnit. 

Mondom, kora délután volt, és a zöldablakos házba épp akkor 

ért haza a szomszéd fiú: a hatalmas, kopott festékes (naná, hogy 

zöld) vasajtó nyikorogva zárult. Az árokparton most már mind-

annyian türelmetlenek voltunk. Legszívesebben mindenkire rá-

szóltunk volna: csönd! És valóban, mintha a fecskék már nem 

csivitelnének tovább, a gáton túl a gólya is abbahagyta a kelepe-

lést, a fiúk az udvaron már nem rúgták a lasztit, rég hazamen-

tek, a rózsalugas is elhallgatott: a kártyapartinak vége – vagy 

csak én akarok így emlékezni a pillanatra? Lidi néni a kerítés-

nek dőlve, kezében a csöpögő kisseprű... A roló kissé fölemel-

kedik, és az ablak kinyílik. Csak a kéz látszik, ami kinyitja, de 

hogy kié, az nem. Érdekelt is ez minket! Arra vártunk lélegzet-

visszafojtva, ami pár pillanat múlva következett.  

Zongoraszó. Zongoraszó szállt ki az ablakon: a szomszéd fiú 

kezdett gyakorolni. Csak skálázás volt, csak etűdök, meg-

megakadó ujjak. Újra és újra ugyanazok a futamok, ugyanaz a 

dallam, sokszor, sokáig. Ám ez egyáltalán nem zavart minket. 
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Ez volt számunkra a zene. Lelket egekig emelő, ringató zene. 

Az életre szóló élmény (ahogy jóval később Brucknernál olvas-

tam).  
 

Nem tudom, a többi gyerek mit érzett, gondolt. Nekem minden 

egyes hang új világ volt, mennyek ajtaját nyitó kulcs, bánatom-

ban segítő, örömömben velem nevető szent varázslat.  

A zongorázó fiú rég halott már. Rövid, de széles életet élt. Be-

utazta az egész világot, és tehetsége mindenkit elvarázsolt. Játé-

kában magával vitte a világ minden zugába a lekottázhatatlan 

muzsikát: a Tabán szimfóniáját.  

 

 

Városi koboldok 

 

Ezüstpikkelyű folyónk partján nagyszerű fiairól álmodozik még 

most is egy ékszerdoboz-városka. Ahhoz utaztam oda, akinek a 

bennem dobogó barokkos körmondatokat mindig elmondhatom. 

Egyáltalán nem bajos ügyeim nem is véletlenül hívtak a városba. 

Dolgunk végeztével – a siker (és a szerelem) mámorító-édes ízé-

vel a számban – sétálni indultunk. Angyalszárny-rebbenésű 

gyermekálmok rajzolnak csak ilyen sikátorokat, mint amiket mi 

ott fölfedeztünk. Délibáb-remegésű harangszó ritmusára nyúltak 

az árnyak, indultak utánunk – nem akartak elengedni.  

A Nap már arca elé húzta arany sisakrostélyát, és a látóhatárig 

csapkodó lila, bíbor, lángvörös felhőket tűzött mennyei fejvért-

jének tetejére. Mályvaillatú este simogatta hátunkat, mire a vas-

útállomásra értünk. Az útszéli hársfák nagyokat sóhajtoztak, 

mert tudták: egyedül kell hazautaznom, s mert féltek: a vonataj-

tó csapódása visszaránt majd a rideg-neonfényű, hangosbemon-

dó-recsegésű valóságba.  

Ahogy beültem egy kupéba, csak suttogni mertem a varázs-

mondatokat: Jaj, nehogy fölébredjek! Jaj, nehogy elinduljon a 

vonat! Ebben a pillanatban a gyér fényű lámpa pislogott egyet, 

mintha ebben a varázslatban társamul akarna ő is szegődni. Mi-

re újra betöltötte a kupét gyenge, narancssárga fénye, ott állt az 
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ajtóban egy nő, aki szabad helyről kérdezett. Valami olyasmit 

válaszoltam, hogy ha a napközben mellém szegődött 

jószellemek összébb húzódnak, neki is jut hely. És amint leült 

velem szemben, életre kelt minden rajta. A blúzán a virágok bó-

logatni kezdtek, szoknyája dúdolt, és lángvörös hajának minden 

rakoncátlan tincse táncolt. Néhány kopogó, üres, ám udvarias 

mondat után – elvágva a hűvösen kimért beszélgetés fonalát – 

előrehajolt, és szemembe nézve, mintha súlyos titkot osztana 

meg velem, arról suttogott, mivel is foglalkozik. Misztikus, lé-

lek háta mögötti dolgokkal... Szavaira minden hullámzott körü-

löttünk. Csak a vonat nem mozdult! 

– Te könyörögted ki, hogy ne induljon a vonat? – váltott át te-

gezésbe a nő. 

– Hát, ha hittel hegyeket lehet mozgatni, talán vonatot is lehet 

sínhez ragasztani... – néztem ki az ablakon, hogy kerüljem a te-

kintetét. 

A varázslat mégiscsak működött: üveggolyó nevetésű, vásott 

városi koboldok: négy huszonéves fiú tépte föl az ajtót, és (nem 

köt minket a menetrend józansága!) a véletlenül ránk szakadt 

szabadság mámorát gurgulázták nekünk. 

– Nem indulunk! Nem indul a vonat! Nem megyünk! Itt kell 

maradnunk! 

Jókedvemet fölébresztő kukorékolásuk aztán sem halkult, miu-

tán dübögve leugráltak a vonatról. A lehúzott ablakon beömlött 

nevetésük, s bennem nagyot nyújtózkodott kamaszkorom velük-

testvér koboldja. 

– Fiúk! Talán még a resti nyitva van! Jöttök velem sörözni? 

Füttyögésük maguk közé rántott, s az „egy-vérből-valók-

vagyunk” bizonyosságával lapogatták a hátamat. 

Lendületük, életkedvük úgy verte föl a kupékba húzódott, fáradt 

embereket, mint hajtók edénycsörömpölése, hujjogatása a bok-

rok alól az apróvadat. A restibe menet én még odaszóltam egy 

négytagú társaságnak, akik hevesen vitatkoztak valamiről: 

– Srácok, ti nem jöttök? Ki tudja, mikor indulunk, a restiben 

meg túl sok a tiszta pohár! 
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Egyikőjük megfordult, a ruhájára hímzett vasutas emblémára 

mutatott, és tettetett bánattal a hangjában válaszolt: „Mi szolgá-

latban vagyunk.” 

Mire az olajfesték-sör-pálinka-fröccs-cigi szagú restibe értünk, 

lettünk vagy húszan. Mint folyón a zöldár, úgy hömpölyögtünk, 

és jókedvünk hullámain dobáltuk magunk köré – tajték az 

uszadékfákat – a váratlanul kapott szabadság kibogozhatatlanul 

egymáshoz csapódó mondatait. Sebtében összeverődött „fal-

kánk” egymásból táplálkozó és egyre erősödő energiája meg-

hökkentette a helybelieket – nem mert senki sem belénk kötni. 

A kocsmárosnő már csapolta is a habzó ambróziát, s mi egy 

korty után tényleg az Olümposzon éreztük magunkat.  

Ahogy a második kanyar első sörét a kezemben tartva megfor-

dultam, egy vékony, verébszerű, meghatározhatatlan korú nő 

állt szorosan előttem. Hátrahőkölni sem tudtam: mögöttem a 

kocsmapult. A kis verébarca ugyanolyan szürkésbarna volt, 

mint a ruhája. Szemében ókori zelóták, középkori fanatikusok 

megszállottsága izzott. Megszólalt, és az egész körülöttünk hul-

lámzó jelenet átváltott némafilmmé. Szinte suttogott, mégsem 

tudta elnyomni a hangját a koboldfalka röhögése. Meg sem 

mozdult, csak kissé hunyorított: 

– Vedd tudomásul, te lettél a falkavezér! Rajtad áll, hogyan ve-

zeted most ki a falkádat ennek az éjszakának a dzsungeléből! 

Nálam van a térkép, de csak akkor adom neked, ha megígéred, 

hogy használod! 

A hideg pohár szinte égette a tenyeremet, agyam szerszámos lá-

dájának fiókjait rángattam: mi az a mondat-csavarhúzó, mozdu-

lat-kombináltfogó, ami megoldhatná ezt a helyzetet. Győzött a 

varázslat! 

– Ha nekem adod, használom! 

Valaki kivette a kezemből a sört, s mire az újabb pohárral visz-

szafordultam, a kis veréb már fölröppent: eltűnt. 

Túl szűk lett számunkra a kocsma, hát kiözönlöttünk a peronra. 

Harsányságunk elriasztotta a sötétlila éjszakát, a felhők visszahő-

költek, fel-felcsapódó nevetésünk széthasította őket, a csillagok 
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egyre fényesebbek lettek. Végül még a Hold is lerúgta magáról 

az utolsó felhőt, hogy megnézze, kik szidolozzák jókedv-

csillogóvá a technika ördöge által kudarc-rozsdára ítélt utazást. 

Valahogyan azért csak kiderült, hogy az egyik biztonsági be-

rendezés romlott el, és csak szabad jelzést ad. Nem voltunk haj-

landóak végiggondolni, mi lett volna, ha így kiengedik a vona-

tunkat az állomásról. 

Történetekkel traktáltuk egymást, szédítő, részegítő történetek-

kel, és jókat derültünk, kuncogtunk, röhögtünk rajtuk, ám egyi-

kőnk sem kételkedett bennük, hiszen szertefoszlott volna a sen-

ki-nem-ismer-senkit varázsának szivárványbuboréka.  

A füllentéseket is igazságként kortyoltuk, mint a ki tudja, há-

nyadik sörünket. A magunkban fölfedezett varázslat erősebb 

volt a sör alkoholtartalmánál: nem volt köztünk egy sem, aki le-

részegedett volna. Még akik nem csatlakoztak a falkához, azok 

is nevetve, mosolyogva, kifényesedve figyeltek minket. Egyet-

len férfi volt csak, aki megpróbálta rosszkedvével megtörni a 

mindenkit aranyporral behintő varázslatot. 

– Mit jópofáskodnak itt? Minek örülnek? Most mondták, lehet, 

hogy reggelig itt kell maradnunk! Magukat nem bántja, hogy 

nem mehetünk haza? Valaki szóljon, hogy induljunk már! 

Valami lehurrogó, cifra káromkodást akartam a fogaim közül 

kisercinteni elé, de kamaszkorom koboldja belém csípett: ha így 

válaszolsz, maga mellé ránt a gyűlölet mocsarába, és beleful-

ladsz te is! Így hát széles vigyorral felé nyújtottam a kezemben 

lévő (véletlenül) teli poharat. 

– Édes öregem! Inkább igya ezt meg, és minden kortynál kér-

dezze meg magától: kinek lenne jobb, ha mindannyian rossz-

kedvűek lennénk? A keserű sör megédesíti majd a maga keserű 

szájízét! Nem a maga borúlátása hajtja a mozdonyt, de nem is a 

mi jókedvünk. Hagyjuk a vasutasokra a hiba kijavítását, elég, ha 

ők izzadnak! Választhat: morog tovább, vagy velünk mulat! 

Sem ezzel, sem azzal nem ér hamarabb haza! Nézzen ránk! Ez 

nem kárba veszett éjszaka, hanem ajándékba kapott! Aggodal-

maskodni ráér otthon is! 
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Azzal a döbbenettől pillanatra lebénult férfi kezébe nyomtam a 

sört, és indultam volna a kocsmába egy újabbért, amikor megint 

utamat állta a kis veréb. 

- Na, ez az! Erről beszéltem! 

Hirtelen nem tudtam, arra gondol, amit az imént a búsképűnek 

mondtam, vagy arra az irkalap nagyságú valamire, amit a kezé-

ben szorongatott. Mint a Grált, úgy adta nekem. 

- Itt a térkép, nézd meg! 

A „térkép” egy barnásvörös bakelitlap volt, a szárazág ujjaival 

mutatott útvonal pedig a lapba préselt rézhuzal. Te jó ég!! Ez 

egy ősrégi nyomtatott áramkör! Honnan kerülhetett hozzá? Az 

egyik falkatag a „pohártalan” kezemet látva, adott egy korsó 

sört, és elnéző, szelíd mosollyal a kis veréb felé biccentett. 

– Hagyd! Szegény biztos elmehunyt! 

De nem volt szívem ezt a kis szürkésbarna madárkát elzavarni, 

aki a „térkép” átadásának – számára szent – pillanatától nem tá-

gított mellőlem. Ott röpködött körülöttem, és minden percben 

változott: szürke arca kigyúlt: piros lázrózsák világították meg. 

Szeme a sötétbarnából szinte égszínkékké világosodott. Váltig 

azt mormolta, mint egy mantrát: „Figyeld a térképet! Jó úton 

jársz! Te vagy a Falkavezér!” 

Most, évek múlva is, ha fölébred bennem az a nevető kobold, a 

kezében tartott söröskorsóba bele-belenevet egy-egy kérdést. 

Vajon a falkatagok szintén azért nem hívtak föl engem, amiért 

én sem hívom egyiküket sem? (Pedig a már elindult vonatra 

fölugrálva a falka egyetlen kupéban zsúfolódott össze, és min-

denki megadta a többieknek a telefonszámát, szigorúan meg-

hagyva, hogy majd hívjuk egymást.) Mikor és hová tűnt el az 

egész varázslatot elindító, vörös hajú jóboszorka? Kiszínese-

dett-e azóta a szürke kis veréb? 

Ám az, hogy egyáltalán igaz volt-e, vagy csak én álmodtam ezt 

az állomáson rekedt vonatban, az nem kérdés! Csak kihúzom az 

íróasztalom fiókját, és itt van előttem a térkép! Ami másnak 

csak egy ősrégi nyomtatott áramkör, de én tudom, a városi ko-

boldok falkájának hiteles varázstérképe! 


