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Lerágott csont vagyok. Föl-földobott kő vagyok. Kétes minőség. Szerelemgyerek egy 
neokon családban. Egy divatos álom vagyok, amelyben mindenki teljes kiőrlésű 
zsemlébe harap. A testi egészség a fontos, ha az őrjöngéstől eltekintünk. Ne válasz-

szuk ketté a nappalokat az éjszakáktól ! A Nap nemcsak a függönyökön, de az asztalnál ülő-
kön is sejtelmesen átdereng. Pedigrém a hazafias giccs, de a füstölt halat citrommal bőven 
meglocsolva eszem. Nem vagyok képes érzelmek nélkül meghatódni. De aztán nagyobb 
darabokban hull ki belőlem, ha már belekezdtem. Pound nagyságát elismerem, annak el-
lenére, hogy fasiszta volt. Antiszemita is volt a lelkem, de talán kellően megbűnhődött ér-
te. Joyce, Pound, Eliot különös szellemi közösködése. Néha olyan, mintha külön-külön 
ugyanazon a művön dolgoztak volna. Pound nyegle megjegyzése, amely szerint Robert 
Brow ningot is amerikai költőnek vélik.

Másnap a szállodában elővettem a bátyám noteszét, és végigolvastam azokat a neveket, 
amelyeket felkereshetnék. Azok a művek, amelyek hárfa szólamokkal kezdődnek… A hár-
fa és a nőiesség különös kapcsolata. Már régóta tisztában vagyok azzal, hogy ez a névsor 
mennyire esetleges, és alig árul el valamit bátyám fiatalkori életéről, mégis hol intenzíveb-
ben, hol pedig hosszabb érdektelenséggel próbáltam feltárni a régi, számára egykor fon-
tosnak gondolt néhai barátnői emlékei révén a fiatalkorát. Ilyenkor mindig különös fény-
árnyékot érzek átvonulni a színpadon. Öreg bőrök után szimatolok, és nem vagyok finy-
nyás, ha áporodott zugokba dugom be az orrom. Nem sok sikerrel, teszem hozzá, hiszen 
az általam kikutatott és felkeresett személyek a lehető legkevesebb újdonsággal szolgáltak 
a negyven éve halott bátyám fiatalkoráról. Nagyobb részt teljesen fellelhetetlen szemé-
lyek voltak, akikről a régi címek, telefonszámok már nem árultak el semmit. Szerencsés-
nek gondolhattam magam, ha a megadott címen még ponto-
san tudták, hogy kit is keresek, legtöbbször azonban il-
letéktelen emberek házába törtem be, akiknek fogal-
muk sem volt a  néhai testvérem létezéséről. Az 
egyik szobámat éveken keresztül csak hárfamű-
vészek bérelték, gondoltam. Fiatal, sudár hár-
faművésznők, akik beszélgetésünk közben is 
minden mozdulatukkal mintha csak a hang-
szerükhöz közelednének, sőt vékony ujjaik-
kal a levegőben meg is pendítettek egy húrt.

s á n t h a   j ó z s e f n o v e l l a

Bohócok
az ispotályban
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Feltölteni a reményeimet csupa ter-
mészetellenes anyaggal. Olyan gondolatokkal, amelyek éber 

állapotomban képtelen lennék elgondolni. Félelemből adódó nyüszítések, amelyek igen-
csak megvigasztalnak. Nem beszélve a lengyel hölgyek nevéről, akiket már első alkalom-
mal töröltem a listáról, mert eleve képtelenségnek tűnt felvenni velük a kapcsolatot. Egy 
hónapos kiránduláshoz kötődtek, amelyet a bátyám huszonkét évesen tett a Balti-tenger 
partján. Több mint tíz efféle hölgyemény neve volt felsorolva, és az utazásról megtérve, még 
arra is emlékszem, hónapokig lengyelül tanult, és lengyelül próbált levelezni, kevés sikerrel.

A legfájóbb emlékem erről az a látogatás volt, amikor a már halálos beteg bátyámat fel-
kereste két lengyel lány, akiknek fogalmuk sem volt a betegségéről. Anyámmal egyetértés-
ben szállást adtunk nekik, és végül én kísértem be őket a kórházba. Csupa istentelenség, 
amely, ha nem mondod ki, el sem gondolod, sokszor megvigasztal. Próbáltam felvilágosí-
tani őket a bátyám állapotáról, és hogy nem tekintenénk udvariatlanságnak, ha lemonda-
nának erről a találkozásról. Az akkori orvosi álláspont szerint azonban a beteggel nem kö-
zölték a valódi kórt. Mindig két zárójelentést kaptunk, az egyik tetején ott éktelenkedett 
a falsum felirat zárójelben, a másikat pedig mi kaptuk kézbe. Pontosan nem érti az ember, 
ha csupa hamisság a beteg öntudata, a saját magáról való tudása, akkor hogyan is lehetsé-
ges a barlanglakókkal kapcsolatba lépni, mintha zárványba rekedt őskori lényekkel szeret-
ne beszélgetni. Fejjel lefelé lógunk a pokolban, de egy idő után már talpára áll mindenki, 
megszokás kérdése, hogy ami lent van, az újra a helyére kerül. Ezek alapján a beteg min-
dig csak kisebb szövődményekről, visszaesésekről tudott, ennek következtében halála előtt 
két hónappal is alávetette magát a kezeléseknek, és szívesen fogadta a lengyel látogatókat. 
Bohócok az ispotályban. A lányok érthető aggodalommal tekintettek ezek után a találko-
zás elé. A legyengült, hósápadt beteget meglátva azonban nem voltak képesek megfele-
lő figyelemre és odaadásra. Pille könnyű szárnyakkal ültek ott az angyalok a rákosztályon. 
Riadtan nézegették a számukra felismerhetetlen fiút, még nagyon fiatalok voltak, a ma-
gyarországi kirándulást a bátyám iránti barátságból szervezték, és most képtelenek voltak 
szembesülni a valósággal. Repdeső pillangók, akik egy pillanatra megpihennek a rothadó 
gyomnövényen. Mindannyian feldúltan tértünk haza, a beteg pedig újabb bizonyítékot 
kapott, hogy állapota immár rohamosan halad a vég felé.

Rendszerint teljesen idegen öregasszonyok előtt kellett magyarázkodnom, akik több-
nyire a férjük társaságában kémlelték az arcomat, amikor becsöngettem hozzájuk, és kö-
rülményes magyarázkodásba kezdtem, majd az érdeklődésem jogosságát igazolandó elő-
vettem a bátyám jegyzetfüzetét, amelyben a nevük és az elérhetőségük állt. Sokszor lábon 
átgázolva sekély vizeken, máskor örvénylő folyókon keresztül kellett volna elérni a múlt-
jukba. Általában rögtön kiragadták a kezemből, és a névsor alapos tanulmányozásába kezd-
tek, mintha legalábbis az összes feljegyzés érdekesebb lenne számukra, mint a saját emlé-
keik. Azt gondolták az egyik fejből hamarosan kibújik egy másik fej, amelyik majd érthe-
tőbbé teszi számukra az egész jelenetet. Rendszerint a bátyám neve nem mondott nekik 
semmit, engemet pedig valamiféle szélhámosnak néztek, aki egy ilyen átlátszó trükkel sze-
retne a bizalmukba férkőzni. Feltűnő volt a férjek bárgyúsága, amennyiben nem akarták 
megakadályozni hitveseiket az emlékezésben, sőt azt szerették volna, ha napvilágra kerül 
egy eddig ismeretlen kaland, a feleségük életének egy titkos epizódja. Én igyekeztem rész-
letesen beszámolni a bátyám életéről, hol tanult, mely városokban dolgozott, hogy meg-
könnyítsem az emlékek felidézését.
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Ritka alkalmak voltak azok, amikor a rendszerint egyedül élő hölgyek valóban ponto-
sabb információkkal rendelkeztek a bátyámmal való, több mint negyven évvel ezelőtti kap-
csolatukról. Ilyenkor aztán elöntötte az agyukat az emlékezés láza. Alig hihető részletekkel 
lettem gazdagabb életének egy rövid szakaszát illetően, hiszen ez a névjegyzék tizennyolc 
és huszonkét éves kora között készült, és soha nem tudtam arról, hogy ilyen sok kapcso-
lata lett volna, inkább arra gyanakodtam a jegyzetfüzet megtalálásakor, hogy ez csak egy 
amolyan hölgyismerősöket tartalmazó lista, amely, s ezt a későbbi találkozások is megerő-
sítették, nem valóságos kalandok emlékeit, inkább ennek az esetleges lehetőségét jegyezték 
fel nagy alapossággal. Kinyílt a kíváncsi énük. Még olyasmire is szívesen emlékeztek, ami 
soha nem történt meg velük. Leplezetlenül éhesek voltak egy kalandra, amelynek részle-
teit tőlem szerették volna megtudni. Amit egész életükben elmulasztottak, azt az én do-
kumentumaimból remélték életük fájó hiányaként pótolni. Még a hárfáknál is varázsla-
tosabbak voltak a három méter magas hárfatartó állványok, gondoltam, amelyek teljesen 
elfoglaltak egy negyed szobát, és aranyozott díszeikkel alig is illettek egy kispolgári lakás-
ba. Leginkább egy egyiptomi múzeumban érezheti magát a látogató ennyire távol a saját 
ismerős tárgyi világától.

Mindehhez azonban az kellett, hogy megtudjam, milyen állapotban is vagyok. Ön-
magamhoz és másokhoz hogyan viszonyulok. Rögtön belekezdtem egy hatlábú, négydi-
menziós szék kétdimenziós ábrázolásába. Ez mindig örömmel töltött el, mert szabadon 
ereszthettem a bennem dúló indulatokat. A széklábak egymásba tolódtak, és csak mély-
ségükben ágazódtak szét. Az asztallapja nyitott szájként fogadta magába ezeket a gyökér-
szerű ágakat. A másik széle a lábak elé lógott, akár egy alaktalan nyelv nyaldosni kezd-
te őket. Hirtelen kinyitottam Joyce regényét, azt a rész kezdtem el olvasni (Szentkuthy, 
62.), amely annyira emlékeztet az Átokföldjére : Cock tava felől hosszú lasszókkal futott fe-
lém a víz, elborítva gyíkzöldellő aranylagúnák homokgátjait, folyton dagadva, folyton folyva. 
Vándorbotom is hullámra kél. Majd odébb : Arrafele öt öl. Öt öl mélyen porhüvely, ott fekszik 
apád. Azt mondta, megfulladva találták. Magas a víz Dublin zátonyzárainál. Laza zúzalé-
kot hajt maga előtt, Alraune, halraj, hülye csigák. Egy hulla sófehéren az alsó áramból a part 
felé hullámvasúton mint déli delfinek.

A bátyám inkább visszahúzódó, kevésbé barátkozó ember volt, nálam természetesen 
sokkal kedvesebb és nyitottabb figura, már-már egymás ellentétei voltunk ebben a tekin-
tetben. Neki sok barátja, és tudtommal több barátnője volt (halraj), mint nekem, aki alig 
is tartottam fontosnak az emberi kapcsolatokat, és még kevésbé voltam afféle Don Juan, 
amely dolog már abban a tényben is megmutatkozott, hogy szinte gyerekkorom óta ismer-
tem a későbbi feleségemet, és néhány közeli baráti kapcsolaton túl nem is igazán vonzód-
tam az emberekhez. A jegyzetfüzet megtalálása persze egyből egészen más megvilágításba 
helyezte a bátyám fiatalkorát, hiszen ez a majdnem száz név mégiscsak különösnek tetszett 
a jellemét jól ismerők számára. Tehát volt elég okom a kutakodásra, mégha ez a megké-
settségében mások számára kellemetlennek, zavarónak, vagy egyszerűen csak ostobaság-
nak tűnt is. Becsöngetek egy tisztes nyugdíjas házaspárhoz, és bármilyen körülményesen 
és kíméletesen, de lényegében azt szeretném megtudni, hogy negyven évvel ezelőtt az il-
lető hölgynek volt-e komolyabb kapcsolata a huszonhat évesen elhunyt bátyámmal. Csak 
ritkán kerültem egészen kellemetlen helyzetbe, amikor még alig érvén a mondandóm vé-
gére, máris egyértelmű elutasításban részesültem, és az előre készült, be-
gyakorolt monológomat az utcán fejezhettem be. Vé-
gül is csak a csontok maradnak meg nagy bizonyos-
sággal az ember halálában, míg a hús, a bőr, a haj, 
s minden külsőhöz tartozó dolog olyan átválto-
záson megy keresztül, amihez már az élő ember 
nem igazán közeledhet. Amikor a harmadik hölgy 
is hárfásként mutatkozott be, egyszerre megszakadt 
bennem valami, és szó nélkül letettem a kagylót.

A padlizsán színű ingben mellém telepedő férfi nagy 
figyelemmel hallgatta a nagyanyám halálának körülmé-
nyeit részletező elbeszélésemet a  vonaton, és a  titokza-
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tos ukrán hercegnő levelei is felkeltették az érdeklődését. Mint megtudtam, maga is jár-
tas az efféle személyes emlékeket tartalmazó forrásanyagok feldolgozásában. Csak néhány 
éve végzett az eperjesi illetőségű néhai keresztanyja naplóinak a nyomda alá rendezésével, 
amelyre ugyan nem talált még kiadót, hiszen becslése szerint az ötven éven keresztül veze-
tett feljegyzések majdnem tíz kötetet tennének ki, de sosem adja fel a reményt, már több-
ször felkereste az említett város elöljáróit, némi támogatásban reménykedve, de még közel 
sincs meg az az összeg, amely a tetemes nyomdai költségeket fedezné. Ha megengedem, ő 
szívesen belepillantana ezekbe a levelekbe, mert meggyőződése, hogy számtalan igazi kin-
cset rejtenek az efféle, nem is a maradandóság számára készült feljegyzések. Azzal váltunk 
el, hogy mielőbb telefonálok a fiamnak, s ő majd postán küldi el nekem az egész anyagot, 
s akkor megbizonyosodhat a dokumentumok vélt vagy valós értékéről.

Meggyőződésem volt, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkat kétségekkel 
és gyötrődésekkel teli emlékek tartanak alattomosan a  fogságukban. Ahogy egy süllye-
dő hajó szerencsés körülmények folytán megmenekült kapitányát is évekig foglalkoztatja, 
hogy mennyiben hibázott, s hogyan is kerülhette volna el a katasztrófát, úgy az életük so-
rán a legkülönfélébb helyzetekben döntésképtelen, vagy éppen nagy határozottságot mu-
tató emberek is elgondolkodnak utóbb a szerencsétlenség, és az őket megkímélő szeren-
csés fordulat apróbb részleteiről. A halottak, a tragikus körülmények között elhunytak hi-
ányzó visszaemlékezéseit a veszteségek közé illesztettem, ahogy a lengyel lányok vallomá-
sairól kényszerűen le kellett mondanom. Már a harmadik hárfa-művésznővel való talál-
kozásról is szándékosan tekintettem el. Soha nem gondoltam volna, hogy képes vagyok 
megtenni a legkedvesebb hangszerem művészeivel egy hasonló árulást.

Nekem nem voltak efféle élményeim, de a bátyám hajdani nőismerősei révén hamar 
szembesültem ezekkel az életvitelbeli, személyes döntéseket érintő problémákkal. Miköz-
ben persze alig is találkoztam olyan hölggyel, aki emlékezett volna a bátyámra, némikép-
pen mégis megértőnek mutatkoztak a kíváncsiságom iránt. Meglepő módon a férjek nem-
hogy akadályozták volna az efféle vizsgálódásaimat, inkább nagy figyelemmel hallgatták 
a feleségük múltját érintő emlékeket. Minő sebek, mondhatták, egész életükben soha nem 
gondolták volna, hogy Mona Lisa szép, de ezek szerint létezik egy belső szépség is, ame-
lyet csak az arra érdemesek képesek érzékelni. És így a szépség már nem a nő láthatóságá-
ból következik, a néző intellektuális tevékenysége, amely a hozott anyagból képes érzéki 
tárgyat varázsolni. És ha már a hölgyek részéről a legegyértelműbb elutasításban részesül-
tem, akkor ezek a hiúságukban esetlegesen megtámadott urak még hajlamosnak mutat-
koztak, hogy akár az állomásig kísérve újabb részletek iránt érdeklődve próbáljanak olyan 
dolgokat is megtudni tőlem, amelyekről a feleségükkel való beszélgetésben egyetlen szó 
sem hangzott el. Hogy mintegy tovább építsék álmaik bálványát, s egyben önigazolást 
kapjanak esetlegesen elrontott életükre.

A füzetemben mindössze tíz, a kisváros hölgyeit is érintő név volt feljegyezve, amitől 
semmit nem reméltem, hiszen a bátyám hamar elhagyta a szülővárosunkat, és már tizen-
négy éves korában a fővárosban folytatta tanulmányait, ám gyakran visszajárván nagyon 
is valóságosnak tűnt, hogy találkozott a régi osztálytársaival, s ezeknek a neveknek a kiku-
tatása is fontos volt az előéletét feltáró vizsgálódásaimban. Én, aki a bátyám feljegyzése-

it követve az utóbbi tíz évben bejártam a fél országot, most egy véletlen 
üzenet kapcsán utaztam vissza a  szülővárosunkba, és ennek fo-

lyományaként néztem végig a noteszt, hogy a még hiányzó, 
és a számomra ismeretlen hölgyeket is felkeressem. Nem 

mondanám, hogy sokat reméltem volna ezektől a ta-
lálkozásoktól, hiszen ezek a régi osztálytársak, isme-

rősök még a gyermekkorához kapcsolódtak, mivel 
azonban valamilyen oknál fogva a nők irányában 
nagyon is visszahúzódó bátyám mégis említésre 
érdemesnek találta ezeket a  találkozásokat, én 
sem lehettem közömbös a kapcsolatuk pontos 
értelmezését illetően. Néha úgy gondoltam ezek-

re a  látogatásokra, mint aki saját akaratból me-
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részkedik be egy orosz-
lánketrecbe, és kiszol-
gáltatja magát a  kissé 
beteges érdeklődésé-
vel és tapintatlanságá-
val a  mások érzékeny-
ségének. Sokszor képte-
len voltam szétválasztani 
a  személyemet érintő kérdé-
seket a bátyám iránti bátortalan 
puhatolózástól. Mintha csak valami-
lyen kényszerűség folytán egyszerűbbnek 
gondolták volna az egyikünket sem ismerők, hogy 
mi lényegében azonos személyek vagyunk, én pedig valamiféle hóbortos szenvedély miatt 
csak eljátszom a nem létező testvérem szerepét.

Nehéz megítélni egy ilyen helyzetet. Mindig is gondoltam arra a szertelen utazásaim 
közben, miként is vélekednék, ha hozzám térnének be efféle hölgyek, akik évtizedekkel 
ezelőtti napokat, vallomásokat kérnének rajtam számon, és én a legteljesebb tanácstalan-
ságban állnék előttük, hiszen még arra sem emlékszem, hogy akár egyetlen hölgynek sze-
relmet vallottam volna, sőt inkább fordítottan igaz, néha bántott, hogy képtelen voltam 
a valóságos érzelmeimet kimutatni. Csöndes és meg nem vallott szerelmek kísérték az éle-
temet, de soha nem volt elég merészségem, hogy a pillanat hevében túllépjek a testi von-
zalomnál többet jelentő érzéseimen. Ha most ez a néhány, ötnél talán nem is több hölgy 
felkeresne, akkor pironkodnom kellene, hogy egy bizonyos esti sétának, egy parkban lévő 
hosszas együttlétnek miért is nem lett soha folytatása. A bátyám titokzatos múltja éppen 
ezért lepett meg, hogy míg én egészen más képzeteket őriztem róla, talán mégis volt egy 
rejtélyekkel teli élete, amelyet én, a közeli és mindig bensőséges kapcsolatunk során nem 
sejthettem. Hogyan is tehetnék neki negyven évvel a halála után szemrehányást, miként 
is ítélhetném el, amikor nagyon rövid élete folyamán a legjobb testvér, és a legjobb férj is 
volt, hiszen a halála előtt három évvel köttetett házassága nagyon őszintének és mindkét 
részről érzelmileg teljesnek tűnt.

A szállodában elfogyasztott reggeli közben aztán eszembe jutott, hogy lényegében nem 
a bátyám hajdani kedveseinek a felkutatása a legfontosabb dolog, amiért sok-sok év után 
újra felkerestem a szülővárosomat. Egy bizonyos találkozó miatt jöttem, amelynek egyet-
len célja a néhai osztálytársam, egy Banyám becenévvel illetett személyről kapott furcsa 
hírek, amennyiben betegsége, majd hirtelen megvakulása után többször is a nevemet em-
lítette, s hogy találkozni szeretne velem. Az általános iskolában kimondottan különös, ha 
nem botrányos figura volt, akit szinte képtelenek voltak a tanárok kordában tartani. Így, 
miközben a hirtelen átsütött sonkát vagdaltam, eszembe jutottak a Banyámmal kapcso-
latos emlékeim. Erős testalkatú, nagydarab fiú volt, akinek különös ismertető jegye, hogy 
az alsó szemfogai erősen kiálltak, s ez némi vadságot kölcsönzött az arcának. Az osztály-
társai szerették, csak a tanárokkal szemben elkövetett csintalanságai, hirtelen kitörő indu-
latai miatt lett az iskola fekete báránya. Nagyon rosszul tanult, az évek során alig volt ké-
pes a követelményeknek megfelelni, de az osztályfőnökünk nagyon jól értett a nyelvén, 
mindig megpróbálta menteni a menthetetlent, és végül neki lett igaza. Banyám hamaro-
san leérettségizett, egy nagyon tehetséges lányt vett el, és tíz év múlva már övé volt a vá-
ros legnagyobb fuvarozó cége. A felesége egyébként hárfaszakon végzett, és az osztályfő-
nököm szerint nem is volt tehetségtelen. Minden esetre az ujjaimmal ösztönösen össze-
gyűrtem a makulátlan abroszt, amikor ezzel a ténnyel is szembesítettek. Összességében 
is kikupálódott, és egy megfontolt üzletember benyomását keltette harmincéves korára, 
amikor legközelebb találkoztunk. Magas volt, sportos testalkatú, szelíd lelkületű óriás, aki 
tudtommal soha nem keveredett fizikai összeütközésbe másokkal. Sokkal többet nem tud-
tam róla, bár a napköziben együtt töltött évek alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz, 
és mint egy kissé hátrányos helyzetű gyerekkel olyan családias kapcsolatom volt, amely az 
osztályban elfoglalt helyzetemet is meghatározta.
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Jól esett a vékonyra vágott, alaposan átsült 
sonka, egy olivabogyóval gazdagon ízesített 
tekercs formájúra gyúrt kenyér, és még egy 
pohár sört is rendeltem szokásom ellené-
re, és a kávé után rágyújtottam egy ciga-
rettára, végül is nagyon kellemes előérze-
teim támadtak a további napokat illetően, 
bár még mindig úgy éreztem, hogy fejjel le-
fele lógok, és csak képtelenül nagy intellektu-
ális munka után lennék képes a talpamra állni. 
Amikor a szálloda előtt elhaladt egy másik volt 
osztálytársam, aki a városházán az anyakönyvi hi-
vatalt vezette, hirtelen a székre helyezett csomagra 
esett a pillantásom, némi lelkiismeret-furdalásom tá-
madt, hiszen a benne lapuló tárgy is szorosan az utazásom céljához tartozott. Két listám 
is volt, részben a már említett, bátyám előéletét feltárni akaró jegyzék, másrészt a felkere-
sendő hajdani osztálytársaim névsora, akik reményeim szerint a segítségemre lehettek az 
ügyeim intézésében. És mennyi minden még ! A pincérnő rokonszenvesnek tűnt, nem le-
hetett több harmincnál, és miközben leszedte az asztalt, aziránt érdeklődött, milyen al-
kalomból érkeztem a kisvárosba, és meddig maradok. Szívesen meséltem a fiatalságom-
ról, a családomról, hogy az itt töltött gyerekkorom mennyire meghatározó volt egész éle-
temben. Sajnos nem sikerült közös ismerőst találnunk, a szüleim, a nagyszüleim, az isko-
latársaim neve nem mondott számára semmit. Amit én különösnek és megőrzendő em-
léknek gondoltam, az a fiatalabb nemzedék számára már múltba süppedt dolgok tárháza 
volt. Amikor távozásom előtt még egyszer udvariasan odamentem a pulthoz, és némikép-
pen újabb magyarázkodásba kezdtem a családomat, az osztálytársaimat illetően, már fel 
sem pillantott a magazinból, amelybe láthatóan elmélyedt, én pedig kissé csalódottan vet-
tem tudomásul, hogy azok a kóborló árnyak, akikkel még találkozni szeretnék a követke-
ző napokban, igazából már nem részesei a város számon tartandó közösségének. Termé-
szetesen elfeledkeztek rólunk, egy régi és kihalt törzs utolsó képviselői vagyunk, akik már 
nem érdemesek arra, hogy a nevüket, a tevékenységüket számon tartsák.

Mi, eleven testrészei a halálnak, mondta nagyanyám az öccsének, amikor a bátyja fel-
kötötte magát a szélmalom lapátjára, és napokig nem tudták leszedni a nyári melegben 
a lassan oszladozó hullát ; ne indulj el a temetés előtti napon a motoroddal Kuncsorbá-
ra, mert az előjelek semmi jót nem ígérnek. Ilyenkor csöndben meghúzza magát az okos 
ember, amikor a zsák még nyitva van. Soha nem a legrosszabb rossz az, ami a legfájóbb 
kínokat okozza, sokkal később érti meg az ember, ha egyáltalán túléli ezeket a tragédiá-
kat, csak akkor érlelődik meg benne, hogy az elfogadás idején pusztul igazából el mind-
az, amit a sajátodnak hittél. Egy hosszú folyamat végén lesz világossá, hogy a szenvedésed 
fabatkát sem ért. Hogy nem lehet se előre, se hátra megszenvedni mindazért, ami majd 
végzetesen elsorvasztja elméd minden józan megfontolását.

Most a pincérnő mégis rám emelte a tekintetét, de az ujjaival tovább lapozott. Lassan 
megfordultam, és a kijárat felé indultam. Még mindig úgy éreztem, hogy a plafonról ló-
gok le, és talán ezért nem tekint igazán hiteles személynek. Csak annyit hallottam, hogy 
az újságjával valószínűleg agyon csapott egy legyet a pulton. Hogy mennyire más kihívá-
sok mozgatnak egy kitörni igyekvő fiatalt, mint egy magát már megszüntetni vágyako-
zó öregembert, akiben kihalt minden hiúság, és csak a maga megtervezte észrevétlenségé-
vel szeretné kitüntetni a kacérságát. Hogy a tudatáról visszaverődő bensőségnek is meg-
van a maga érvényessége.

Kezemben a csomaggal sétáltam a város főtere felé, semmiképpen nem szerettem vol-
na, ha a szálloda takarítószemélyzete felfedezi a nem éppen egy utazó szükséges kelléke-
ihez tartozó poggyászt. Szándékaimnak megfelelően nem is egy ember voltam, legalább 
három személyiség, aki legkülönfélébb célok miatt vállalkozott annyi év után, hogy meg-
látogassa a szülővárosát. Ezt már a vonatról való leszálláskor is éreztem, és nyugtalanság-
gal töltött el, hogy soha nem lehetek egészen őszinte. Most az egyik közelünkben lakó 
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barátomat szerettem volna felkeresni, akinek talán pontosabb ismeretei vannak a közben 
megvakult egykori osztálytársamról. Tudtam, hogy az utóbbi években miféle megpróbál-
tatásokon ment keresztül. Néhány évig még börtönben is ült, bár erről nagyon fogyaté-
kos ismereteim voltak. Egyesek nők futtatásáról beszéltek, mások kábítószer-kereskedés-
ről, de egészen bizonyos, hogy az ukrán maffiával való kapcsolata miatt kellett majdnem 
egy évtizedig a rabság keserű kenyerét ennie. Számomra azonban ő valóságosan egy tiszta 
ember volt, tökéletes úriember, aki tudomásom szerint a légynek sem ártott, és csibészes 
kedvességével mindenkit elbűvölt. A főtéren áthaladva szembe jött velem egy másik isme-
rősöm, akivel ugyancsak szoros barátságot ápoltam annak idején. Az édesapja volt évtize-
dekig a temetkezési vállalat vezetője. Egy széltében-hosszában hatalmas test, aki a halot-
tas házba lépve szinte jelentéktelen eseménnyé fokozta le az elmúlást. Gyakorlatilag sem-
mi részvétet nem mutatott a halott családtagjaim és a gyászolók iránt. Olyan hihetetlen 
profizmussal tette a dolgát, mint nagyanyám halálakor is, hogy a háznál felállított ravatal 
körül könnyes szemmel álldogálók hamarosan tevékeny munkálkodásba kezdtek az uta-
sításai alapján. Nagyszerű ember volt, egy igazi színpadmester, aki túllépett a hozzátarto-
zók érzelmein, és praktikus tanácsaival a gyászba merülteket újra életre ébresztette, a hol-
takat pedig egy kiállítás legfontosabb kellékének tekintette. Talán egy tucatnyi rokonom 
temetését ő vezényelte le, nagyszüleimét, akik az érkezésekor még földön fekvő, lepedő-
vel letakart testből, hamarosan egy fekete leplekkel bevont szoba ravatalának tetején talál-
ták magukat, olyan előkelő magasságba emelkedtek, amely a hófehér arcukat megszelídí-
tette, és valamilyen elérhetetlen előkelőség mázával bevonva váltak számomra örök időre 
felejthetetlenné. Duchamp ready made-jei csak zárt ajtók voltak ezekhez a ravatalokhoz 
képest, hiszen a gesztuson kívül semmiféle mélyebb metaforikus elemet nem tartalmaztak, 
s inkább a műalkotás funkcionális lényegét kérdőjelezték meg, mintsem önálló értelme-
zésre érett jelentéssel bírtak. Ehhez képest mindig nagy csodálattal nézegettem a moszk-
vai mauzóleumot, amikor még Lenin és Sztálin egymás mellett feküdtek az üvegkopor-
sóban, ennél abszurdabb dolgot el sem tudtam képzelni. Mert beszélgettek, egy pillanat-
ra sem állt be a szájuk. A két múmia olyan tartalmas eszmecserét folytatott, amit az éjjeli 
őrök képtelenek voltak feljegyezni. Beszélgetett a bajszuk egymással, a kabátjuk, de még 
a kabátgombjaik is beszélgettek egymással. Eszmét cseréltek a látható végtagok, a kezek, 
az ujjak, a cipők. Ugyanígy csevegtek egymással a bőr alatti tömőanyagok. A formalin-
nal átitatott szövetek, a koponyacsontok. Az egykor elfogyasztott ételek, a legínyenceb-
beknek való kaviárok, a Fekete-tenger legízletesebb halaiból készült pástétomok, nem be-
szélve a francia pezsgőkről, és a Párizsból szállított finomságokról. Valóban lázban égtek 
egymás közelségétől, ha az egyik kissé megmozdult, a másik mindjárt menekülésfélének 
érezte. Képtelenek voltak kiismerni egymást. Miféle két elme, utánozhatatlan koponyák, 
a tűrés, a vakmerőség két, ellentétében is hasonló gyümölcsei. Csak nagyon ritkán adó-
dott a történelemben, hogy két ennyire fontos ember egymás mellett pihent, egymástól 
szinte karnyújtásnyira időzött. Valódi szadizmusként értékeltem, egy mély gyökerekkel 
rendelkező remekmű megsemmisítésének, amikor a vén tömeggyilkost kiemelték a bűn-
társa mellől. Ezzel valójában megsemmisítették az orosz avantgárd legeredetibb alkotását, 
amelyet én ugyan soha nem láthattam, ám minden részletében, és a jelenet mindenféle 
értelmezésében a legelemibb mondanivalóval bírt. A tárgyak helyett a test, akár a színpa-
di, eleven gesztusokkal dolgozó színészek, akár pedig a minden érzékelhető elevenségüktől 
megfosztott halottak látványa sokkal gazdagabb és erősebb anyagnak tűnt, mint ezek az 
ideologikus, csak korlátozottan értelmezhető tárgyak alig rejtett 
nyelvnyújtogatása, erősen lecsupaszított fintora. A legyil-
kolt milliók panasza ténylegesen némafilmként per-
gett ebben az esszenciális csöndben.

Épp ilyen pompás látványt teremtett a mo-
torbiciklijével fának rohant nagybátyám a fel-
ravatalozásakor. A  félig összeroncsolódott, 
pólyával átkötött koponyát kissé kiemelte 
a koporsóból, és egy félbevágott fekete ka-
lapot illesztett a  fejére, ami aztán tökéle-
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tes úriembernek mutatta holtában is. Olyasféle hatást keltett, mintha semmi másért nem 
időzne a ravatalon, minthogy a felesége hűtlenségéből származó fiát meglesse, és agyon-
lője. Az ősz hajából ugyan semmi sem látszott, de tömör, fehér bajusza különös elevensé-
get kölcsönzött a ruhája és kalapja sötét árnyalataihoz képest. Ilyenkor éreztem úgy, hogy 
az ember megtudja, mi is a halál, és mi az élet, és mi az, ami közötte van, maga a tetem, 
amelyik a maga bábszerűségében még igazi jelenlétért és látványért kiált. Gyermekkorom-
ban mindezek a látszódások, képek, a szertatás komorsága, a dolgok egyszerisége valami-
féle eufóriával töltöttek el, amely éppen arról szólt, hogy a temetés után nagy erőkkel és 
elevenséggel vissza leszek taszítva az életbe, és éppen ez a lényege a gyásznak, a búcsúnak, 
a komor ünnepélyességnek.

A barátom, a temetésrendező fia nem ismert meg, hiszen míg én minden szembe jövő-
ben az ismerős arcvonásokat fürkésztem, ő elgondolkodva sétált, egyetlen pillantásra sem 
méltatta az idegent. Ismerős utcákon jártam, sőt túlságosan ismerős utcák voltak ezek, 
amelyeknek egykor minden házát, a házak ablakait, a fakerítések léceit, az azokon talál-
ható öreg görcsöket is jól ismertem. Habár nagyon is sokat változtak ezek az épületek, de 
összességében mégis ismerősök voltak. Megcsaltak, de én tovább őriztem a hozzájuk kap-
csolódó szemérmesen tiszta érzéseimet. Mintha csak az egyik felvonásban még az emléke-
im szerinti képek tűntek volna a szemembe, a másik pillanatban pedig egy kicsit odaadták 
magukat a következő történés emlékeimet törlő nagy változásnak, ahol már csak kívülál-
ló lehettem. Egy kis kitérőt tettem épp ezért, hogy még jobban elmerülhessek a múlt dol-
gaiban, betértem egy nagyon régi utcácskába, amely girbe-gurba hajlataival még az ezer-
nyolcszázas évszázad nagy tűzvész előtti portáinak a kisebb változásokon átesett egyszerű 
paraszt épületeit, keskeny tornáccal, nádtetővel, fehérre meszelt, tapasztott falakkal ren-
delkező nyomait mutatta. Valamilyen oknál fogva ezek a házak alig változtak. Mintha csak 
valamilyen muzeális értékkel bírtak volna, habár tudomásom szerint semmiféle védelem 
alatt nem álltak. A lakóik akaratából nem voltak hajlandók tudomásul venni az idő mú-
lásáról. A régi Mokkába is úgy zuhantam be, mintha valamilyen történelem előtti korszak 
embere lennék, aki nem hajlandó elfogadni a valóságot, és lázasan keresi a saját jelenlétét, 
amely a múlt szétfoszlott hamujaként még bizonyára ott kering a levegőben. „Browning-
tól eredek – miért tagadnám meg az apámat ?” – vallotta Ezra Pound.

Tüzetesen szemrevételeztem az ötvenes pincért, rossz svádájú fickónak nézett ki, fekete 
nadrágja, fehér inge nevetségesen állt rajta, mintha éppen most vette volna csak fel, mi-
előtt kibújt egy csatornából, vagy egy sírgödörből. Sem a kávéház szellemével, sem pe-
dig egy pincér figurájával nem voltam képes azonosítani. Hosszan töprengtem a dolgon, 
miként is lehetséges ez. Sovány volt, aránytalanul nagy volt a  feje, a  fülei pedig elálló-
ak. Nem lehetett ötven kilónál több, de a mozdulatai határozottan begyakoroltak voltak, 
ügyesen rakosgatta a poharakat, s egy vörös hajú hölgynek, aki a bárpultnál ült, menta 
koktélt készített, és ezt is rendjén valónak találtam. Lényegében, összegeztem magamban 
a látványt, semmi kifogásom nem lehet vele szemben, csupán én vagyok szertelenül tá-
vol, szinte idegen ezen a helyen.

Mondja, uram, fordultam hozzá, amikor az asztalomhoz lépett, nem mondták még, 
hogy ön nagyon hasonlít Nagy Britannia trónörökösére, szinte megszólalásig azonos kül-
sővel bír. Ahogy a közelembe ért, egyből rájöttem, hogy Károly herceg ez a satnya alak, 
s hogy nem lehetek egyedül, aki ezzel a felismeréssel él. A pincér arca semmilyen érzelmet 
nem mutatott, azonnal beismerte, hogy már évek óta a wales-i herceg alteregójaként tölti 
a mindennapjait, és hogy a törzsvendégek nem is hívják másként, mint a brit birodalom 

trónörökösét. Egyszerűen Károly hercegnek, vagy éppen kirá-
lyi fenségnek szólítják.
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Van ebben valamilyen szándékosság, úgy értem, hogy igyek-
szik-e hasonlítani a koronaherceghez, vagy mindez csupán 
a természet különös játéka, fordultam hozzá. Számomra ez 
nagyon is kényelmetlen dolog, mondta félszeg leereszke-
déssel, amelyben éppen a nagyúri kegy volt a bántó, hogy 
magyarázattal szolgál egy idegen alaknak, akivel pedig 
nem is kellene szóba állnia. Nézze, mutatott rá a ba-
juszára, az a bizonyos úr visel-e az arcán efféle férfi-
úi díszt. Csak most vettem észre sihederesen ritkás 
bajszát, minden második sorban hajladozott egy 
szál, de gyorsan tovább folytatta : vörösre festet-
tem a hajam, hogy még véletlenül se ismerjenek 
fel. Mit tehetnék még az ügy érdekében, hogy ne 
Diana hercegnő gyilkosaként, ne egy világbirodalom 
várományosaként tekintsenek rám ? Most, hogy mindezt végighallgat-
tam, az egész história már annyira képtelennek tűnt, nem is akartam többé ránézni. Való-
ban, ahogy az első pillanatban megéreztem, a wales-i hercegtől való különbözésének aka-
rása tette ezt a szegény fickót annyira hiteltelenné, hogy még egy kéregető koldus is na-
gyobb respekttel bírt volna a szememben, mint ez a félnótás herceg-hasonmás. Ugyanak-
kor feltűnő volt a pultnál ülő „Ophéliával” való bizalmas kapcsolata. A hölgy egy hamar 
eltűnt szépség nyomait viselte, és nem lehetett sokkal több harmincnál. A szandál magas 
sarkai olyannyira kopottnak és ápolatlannak tűntek, hogy kíváncsi lettem volna, miként 
is lenne képes ezeken a  csorba felületeken nőiesen elegáns járásra. Sörömet hörpölget-
ve most nagyon kellemetlen gondolataim támadtak, de igazából én voltam az, aki kierő-
szakoltam ezt a furcsa vallomást, mintegy végtelenségig túljátszottam egy szerepet. Hogy 
minden támadástól megvédjem magam, elővettem a bátyám jegyzetfüzetét, ahonnan ki-
hullott egy levél, amelyet már bizonyára többször is elolvastam, de most a kényes hely-
zetemet leplezendő a legnagyobb elmélyedéssel tanulmányoztam. Essentiális urram, szó-
lított meg tréfásan, valószínűleg nem sokkal a házassága előtt, egy ojjan hadffy barátsága 
révén, ki e hon méjjségében él, és ojjan apa társaságában, ki valljja, hogy nem köl a biká-
nak ety tehén, ha ott van nekije az egész csorda, sokk tanultsággal levék gazdagapp. Ellen 
mondani semit nem tudnék a mataematikai argumentumainak, ám a buta ember akor is 
buta marad, ha okosan cselekszik, s az okos sem lösz talány butább, ha butamód adja oda 
magát szíve möleg érzelmeinek.

A pincér pontosan megértette a helyzetemet, leolvasta az arcomról a beszélgetésünk so-
rán bennem feltámadt kétségeket, nem is nézett felém többé, egyszer csak a korsóm mel-
lett találtam a számlát, én pedig egy nagyobb borravalóval, és egy semmit mondó kézle-
gyintéssel búcsúztam el tőle, de még midig fejjel lefele lógva a manézsról, amit képtelen 
voltam értelmezni.

Nem mentem vissza a zegzugos utcába, helyette a fő úton haladtam tovább, hiszen min-
den mellékutca visszavezetett az előre tervezett célomhoz. Mindig elcsodálkoztam ezekben 
az években, hogy ha aprólékosan veszem szemügyre szülővárosom egyes portáit, néhány 
apróságon kívül szinte semmiféle lényeges változást nem vagyok képes felfedezni a gyer-
mekkoromhoz képest. Csak a fák nőttek meg, a kertek belső rendje változott, de az épüle-
tek kopársága, az utcák parasztos egyszerűsége semmiféle újdonsággal nem szolgált. Más-
hol pedig éppen az emlékeim szerinti hatalmasra nőtt növények hiánya bosszantott. Vol-
tak egészen lecsupaszított, pőrére vetkőztetett utcák, ahol csak az épületek maradtak meg, 
anélkül, hogy némi elgondolással, a szépérzék esetleges nyomaival találkoztam volna. Va-
lahogy úgy éreztem, ezek az épületek rég elhordták a ruháikat, anélkül, hogy eszükbe ju-
tott volna valaha is újat venniük. Minek is vennének, feleseltek velem, hiszen nem men-
nek sehova, és még abban sem reménykednek, hogy valamiféle előkelő vendég keresi fel 
őket. Nemcsak az egyes épületek és porták, de az egész utca is a régi, elrongyolódott gön-
ceiben időzött. Furcsa érzés, ha ötven év múlva sem találsz semmi szemrevalót, semmifé-
le életre utaló jelet egy környéken. Ha az emlékeid beleöregednek egy valóságos környe-
zetbe, úgy érzed, hogy képtelen vagy kiszabadulni a gyerekkorodból.
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A barátom házához igyekeztem, hogy végre pon-
tosabb ismeretekkel rendelkezzem Banyám állapo-
tát illetően. Mehettem volna a hajdani osztályfő-
nökömhöz is, de nem akartam váratlanul beállí-
tani hozzá, hiszen a hírek szerint régóta gyengél-
kedik, már csak egy négykerekű mobillal képes 
közlekedni. Ahogy befordultam a mellékutcába, 

hirtelen hiányérzetem támadt. Nem tudtam volna 
megmondani, hogy a rám törő emlékek sokasága – 

hiszen az ötven évvel ezelőtti múltamban jártam, és 
lényegében mintegy betörtem ebbe a régen elhagyott 

világba, anélkül, hogy pontosan megfogalmazható célom 
lenne –, vagy az előttem álló találkozások miatti félelem bé-

nított meg. Már a régi óvodám mellett lépkedtem, ahogy benéz-
tem a kerítésen, szinte semmi sem változott azóta, az óvodások kíváncsi-

an lestek felém, miközben a homokozóban a váracskáikat építették, az óvónők pedig kis-
sé várakozóan figyeltek, nem mondanám, hogy bizalmatlanul, csupán szerettek volna be-
azonosítani, melyik gyerek nagyapja is lehetek, aki esetleg az unokáját meglesni áll a ke-
rítés mögött. Ahogy ott álltam, éreztem, hogy minden pillanatban csak tovább öregszem, 
először még apának képzeltem magam, de alig múlt az idő, már vénségesen vén aggas-
tyánnak. Néhány másodperc múlva tovább mentem, és a hiányérzetem újra csak elvisel-
hetetlenül felerősödött.

A barátomat nem találtam otthon, hiába is csöngettem, tökéletesen kihaltnak tűnt 
a ház. Most egy nagyon hosszú, eddig a bizalom jegyében töltött utazás értelme vált szá-
momra kérdésessé. Útban a főtér felé újra csak elfogott a hitványságomon való töprengés 
melankóliája. Milyen egyszerű a zenészeknek, gondoltam, megragadják hirtelen a lelkük 
mélyén gyökeret eresztő eszelős bánatukat, képesek egy dalban mások számára is érzéki-
vé tenni gondolataik kuszaságát. Míg nekem szótlanul hurcolnom kell, anélkül, hogy ta-
lálnék egy ismerőst. Egyik kezemmel a kerítések léceit kopogtattam, másik kezemmel pe-
dig az akácfák törzseit csapkodtam. Mivel nem volt harmadik kezem, hirtelen döbben-
tem rá, hogy a számomra olyan fontos csomagot valahol út közben elveszítettem. Most 
már csak az volt a kérdés, hogy hol. Talán a szállodában hagyhattam, az étteremben. Na-
gyon kínosnak tűnt a feledékenységem, hiszen egyáltalán nem volt ártatlan dolog, sem-
miképpen nem olyasmi, amit egy átlagos utazó magával hurcol, és különösen nem olyan, 
amit egy érzékeny lény elveszíthet. Sietősen és zavarodottan indultam vissza a szállodá-
ba, mennyi halogatás, töprengés, lelkiismeret-furdalás is zsúfolódott össze bennem, szin-
te egy nagyon öreg fa évgyűrűiként szorította a nem létező bensőmet. Évekig nem csi-
náltam semmit ezzel a csomaggal, holott már régen meg kellett volna szabadulnom tő-
le. Azt sem tudtam biztosan, hogy nem bűntény-e, amit elkövettem. Ha a szálloda ked-
ves pincérnője megtalálta a csomagot, akkor mit kezd vele. Mit gondol rólam ? Nem ér-
tesíti-e egyből a rendőrséget ?

Efféle gondolatok kavarogtak bennem, amikor a főtér előtti parkban egyszer csak a leg-
kedvesebb csibész osztálytársamba botlottam. Későbbre várt, mondta, majd többször is 
megölelt, és biztosított holtáig tartó barátságáról. Ezután már csak a birkáról beszélt, amit 
kora reggel levágtak, megnyúztak, és már a hűtőszekrényben várja, hogy holnap egy igazi 
pörköltet főzzenek belőle. Azonnal karon fogott, és beültetett egy közeli sörözőbe. Hirte-
len minden félelmem elpárolgott, annyira hiteles és lendületes volt az érdeklődése, hogy 
nem kell semmitől tartanom, ha ő mostantól a kezébe veszi a dolgaim irányítását, bízzam 
benne, hallott róla, miféle súlyos lelki terheket rótt rám az élet. De senki sem szabadulhat 
ezektől a sorstragédiáktól, mondta, és már bele is kezdett a saját történetébe.

A szálak egy vidéki labdarúgó klubba vezettek, de a mellékszálak egyéb személyeket is 
érintettek. Egy ideig a kártya iránti olthatatlan szenvedélyéről beszélt, majd egy híres ka-
pusról, aki a válogatott tagja is volt. Hirtelen felbukkant az egyik osztálytársnőnk neve is, 
akibe szerelmes volt, majd pedig a család által üzemeltetett kocsmákról értekezett hosz-
szasabban. Ezek később nőttek-növekedtek, egyik-másik motellé terebélyesedett, és ekkor 
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megjelentek bizonyos nők is az életében. Az egyik dolog hozta magával a másikat. A nők 
iránti vonzódása is szerepet játszott ebben, csuklott el hirtelen a hangja. S hogy már kép-
telen volt áttekinteni a családtagjai által vezetett vendéglátó-ipari helyiségeket. Mindig is 
a szolid haszon volt az üzleti tevékenységének a filozófiája. Hirtelen azonban olyan gaz-
dag lett, hogy szinte belefulladt a temérdek pénzbe. Ekkor aztán, ugye az ukrán kamio-
nosok, és ha az ember beereszti a farkas egyik lábát, akkor már úgyszólván… És itt újra 
csak elcsuklott a hangja. Egy reggel arra ébredt, hogy számot kell adnia magának és per-
sze a hatóságoknak is az eddigi életéről. Mindezt derűs arccal, csillogó szemekkel mesélte 
el, még a megbánása is csak egy vígjátéki figura megjátszott grimaszaként suhant át az ar-
cán, mint aki nem az elszenvedője, csupán szereplője lett volna az életének. Nálánál egész-
ségesebb, kiegyensúlyozottabb emberrel ritkán hozott össze a sors, s mindez annál is ért-
hetetlenebb volt, mert mint később megtudtam, még mindig folyik ellene néhány bün-
tető eljárás, s az üzleti tevékenysége, annak ellenére, hogy a város egyik leginkább köztisz-
teletben álló figurája, kétes kimenetelű perek tárgya.

Ahogy a történet végére ért, hirtelen újra csak belekezdett. Talán úgy gondolta, hogy 
nem volt eléggé meggyőző az első előadása, és képes akár többféle változatban is elmesél-
ni életének fontosabb fordulatait. Mint ahogy egy drámát többféleképpen is értelmezhet 
a néző. Hirtelen teremtem ott, ahol nem kellett volna, és sokat késtem azokról a helyek-
ről, ahol a dolgok a maguk kuszaságában ellenem fordultak, magyarázta ballépéseit. Most 
az érzelmi szálak kerültek előtérbe, a szerelme, aki később a felesége is lett, s akiért lénye-
gében magára vette mindezeket a terheket, hogy bizonyítson egy életen keresztül, mire is 
képes ő, a legkisebb fiú, a leggyöngébb, a legtörékenyebb. Most nagyobb hangsúly helye-
ződött a családi életére, a testvéreire, akikről gondoskodnia kellett, gyermekkorának meg-
alázó szegénységére, s hogy mennyire szélesre tárult az a kapu a rendszerváltozáskor, alig 
vette észre halandó, hogy hol is húzódik a törvényesség, és hol kezdődik a bűn. Egy tárcá-
ból fényképeket húzott elő, sorra kirakta elém, tengerparti nyaralások, egzotikus vidéken 
tett utazások a családjával. Amit a közeli Adriának gondoltam, az egy New York-i strand 
volt, amit egy görög étteremnek, az egy indonéziai nyár emléke.

Miközben a barátom beszélt, hamarosan észrevettem, hogy míg én már negyedik korsó 
sört iszom, ő még csak az elsőt melengette két tenyerével. Ekkor jelent meg az ajtóban egy 
tekintélyes úriember, akit én nem ismertem meg, a barátom azonban azonnal az asztalunk-
hoz invitálta. Az öregség szemétdomb, gondoltam hirtelen. Mint kiderült, Banyám egyik 
legjobb, legbizalmasabb barátja, egy fa-nagykereskedő, aki szintén bukdácsolva végezte el 
az általános iskolát, ennél többre nem is vágyott, faipari munkásnak ment, majd maga is 
egy céget alapított, immár külföldi üzletkötői vannak, és az akácon kívül más honos fák-
kal nem is üzletel. Érdekesnek találtam, hogy míg a hozzám legközelebb álló figurák mi-
lyen kis változáson mentek át, addig az általam csak kevésbé számon tartott osztálytársa-
im nagyon is megöregedtek a félévszázad alatt. Még különösebb volt, hogy számomra is-
meretlen neveken szólították egymást, amelyeket én értelemszerűen nem ismertem, mi-
vel azonban sosem kellett bemutatkoznom, hiszen itt mindenki mindenkit ismert, még 
véletlenül sem tudtam meg az igazi nevüket, miközben a közösségben használt, minden-
ki által köztudott megszólításukat nem tudhattam. Nagy figyelemre volt szükségem, hogy 
az éppen beszélő kiről is mesél, s hogy ezek a másodlagosnak tűnő elnevezések kiket is ta-
karnak. Az igazi, a hivatalos neveket itt régen elmosta már az idő mássága, a megváltozott 
társadalmi megítélés, talán már ők maguk sem len-
nének tisztában, ha a gyermekkori megne-
vezéseket használnám. Ha jól emlék-
szem, most Pityu és Sanyi ült az 
asztalomnál, akikből Lord és 
Görbe lett.

Hiába is próbáltam 
rájuk figyelni, az elve-
szett csomag lehetet-
lenné tette, hogy iga-
zából érdeklődő, a sza-
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vaikat leső hallgató legyek. Hirtelen álltam föl, és elnézésüket kérve valamilyen osto-
ba magyarázattal, hogy a gyógyszereimet hagytam a szállodában, s egy félóra múlva vi-
szont látnak, megindultam a külváros felé. Rögtön úgy éreztem a tekintetükön, mintha 
egy madárfészket gyújtottam volna fel, és a fiókák mind elszenesedtek a kikutathatat-
lan szándékaimtól. Nem volt messze a szálloda, mondhatom a város legrosszabb hotel-
je, és nem azért foglaltam itt szobát, mert a többit drágának találtam, ösztönösen is von-
zódtam ehhez a sugárúthoz, amelyen annyiszor hazakísértem az egyik osztálytársamat. 
Viszonylag nagy kitérőt kellett tennem, de mivel együtt ebédeltünk minden délben az 
egyik leghitványabb étteremben, már csak néhány száz méterre volt a szálloda és mellet-
te a házuk is. Az utazásom pillanatáig reménykedtem benne, hogy harminc év után újra 
láthatom, és ez még ilyen idősen is különös kíváncsiságot ébresztett bennem. Amikor az 
utazásomról és a találkozások lehetőségéről érdeklődtem, természetesen megemlítettem 
a hölgy nevét is, azaz annak a kislánynak a nevét, akivel annak idején emberileg a legbi-
zalmasabb kapcsolatom volt. Ekkor tudtam meg, hogy már tizenhat éve halott, egy au-
tóbalesetben vesztette az életét a kisebbik fiával együtt, miközben a férje és a nagyobb 
fiú túlélték a jeges útról való lesodródást, s ekképpen immár számban, érzelemben meg-
feleződve, gondolom, súlyos önvádakkal sújtva, az elviselhetetlen margóján tengette to-
vább az életét a megcsonkított család, amiről természetesen semmit nem tudhatok. Már 
annak a feltételezése is, hogy én ezt gondolom róluk, súlyos bűntudattal terhelt. Hogyan 
is lehetne a mások agyával gondolkodni, s miként mondhatok véleményt ilyen alamuszi 
módon mások érzéseiről ? Talán neki tudtam volna őszintén beszámolni az elmúlt félév-
századról. Sokszor gondoltam rá az elmúlt években, és még a feleségemnek is gyakorta 
meséltem róla, mint gyermekkorom legfőbb támaszáról, és egy érzelmileg ki nem bon-
tott kapcsolat csírájáról. Pontosan éreztem mindig, hogy ez a hasonlóság-, azonosságtu-
dat mindkettejük számára kellemetlen érzéseket okozna, sosem voltam egészen őszinte 
egyikőjükhöz sem. Megfordítva a dolgok logikáját, csak kettejükkel voltam képes min-
den gátlás nélkül beszélni a már gyerekkoromban is engem sújtó problémáimról. A fe-
leségem, gondolom, nem tulajdonított különösebb jelentőséget ennek a barátságnak, hi-
szen neki is voltak már egészen fiatalkorától efféle bizalmas árnyékszerelmei, és nem le-
hetett lelkiismeret-furdalásom az általános iskolai barátnőmmel szemben sem, hiszen na-
gyon korán igazi párra lelt, mint egyszer kifejtette harminc évvel ezelőtt, sajnos hiány-
zott a férjéből az a fajta érdeklődés, a világra való nyitottság, amely annak idején a mi 
szoros, kizárólag baráti kapcsolatunkat számára olyan emlékezetessé tette. Amikor ha-
lálának pontos körülményeiről tudakozódtam, hozzávetőlegesen a feleségem halálának 
a napját nevezték meg a szerencsétlenség időpontjául.   
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