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Apám egyre többször kérdezgetett arról, nem óhajtok-e megnősülni ; örülne már egy 
unokának, vagy kettőnek, még megtanítaná őket evezni, mielőtt késő lenne. Olyan 
hosszan beszélt nekem a régi dunai csónakázásokról, mintha nem együtt vettünk 

volna benne részt. Csak lassan értettem meg, hogy apám visszavonhatatlanul megöregedett.
– Na, és hogy vannak a daganataid… ? ! – rikkantotta néha eltúlzott jókedvvel a telefon-

ba, amiből rögtön sejtettem, hogy retteg valamitől. Óvatosan kikérdeztem, mellőzve min-
den orvosi szakkifejezést, igyekeztem olyan szórakozottan ásítani közben, hogy ne vegye 
észre, valójában vizsgálat zajlik. És ő is úgy tett, mintha csak fecsegne, de azért végigmond-
ta az összes apró tünetét. Mindig hálás tudtam lenni az intelligenciájának.

– Ne szórakozzon, Karl, kutya bajom. Úgy hugyozok, mint egy csődör – jelen-
tette ki végül, és lecsapta a telefont, mintha én zaklattam volna.

Fél év is eltelt, mire újra összeszedtem a bátorságom, kivettem egy 
hetet a kórházban, és egy kedd délelőtt lementem Herkulesvárra. Ar-
ra fogtam a dolgot, hogy ki akarom próbálni végre rendesen az új au-
tóm, de ahogy a nagy Volvo puhán megdőlt a kanyarokban, szomorú-

an vettem tudomásul, hogy már megint nem érdekel valami, ami-
vel kényeztetni akartam magam. Szánnivaló ripacsnak éreztem 
magam, és annyira dühös lettem, hogy elhatároztam, az el-
ső dolgom lesz eladni az autót, áron alul valami ellenszenves 

alaknak. Hátha az, ha pazarlással és felelőtlenséggel vádol-
hatom magam, eltereli a gondolataimat Olgáról. Azt 

már előre eldöntöttem, hogy nem fogok az új ko-
csival felmenni a Waldstein-házhoz. Nem is tu-
dom, mitől tartottam jobban : hogy Olga meg-

mosolyog gyerekes hiúságom miatt, vagy rájön, 
hogy az egész csak a menekülésről szól. Meg-

álltam tehát otthon, még belerúgtam a sár-
védőbe – a kemény acélnak meg se koty-

tyant –, és gyalog mentem föl a rég 
látott utcákon. Kristóf nélkül nem 
volt okom bekopogni hozzájuk. Ér-

A golYÓ,
amely megölte Puskint
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telmetlen lett volna úgy tenni, mintha csak egy baráti csevejre akarnék beugrani. Inkább ki-
tettem magam a véletlennek : ha akar, Olga majd úgyis észrevesz, vagy a jelenlétemből ott 
marad valami kisugárzás, amit megérez majd.

Csendes délelőtt volt. A gyárat nemrég leállították, a teherautó-forgalom megszűnt, az 
utca olyan üresen ásított, mint egy friss bombakráter. A Waldstein-házban semmi sem moz-
dult, mintha senki sem lenne otthon. Kétszer is elmentem előtte, aztán tettem egy kört 
a völgy felé, hogy ne legyen feltűnő, ahogy a bejárat előtt ácsorgok – bár ezt inkább csak 
magam előtt akartam eljátszani, élő ember nem járt arra, akinek gyanússá válhatott volna 
a viselkedésem. Egy macska mászott elő egy kerítés vaspálcái között a járdára, megállt, rám 
nézett, ásított, aztán lassú léptekkel átporoszkált az úttesten.

Amikor harmadszor is megálltam a ház előtt, nem bírtam a türelmetlenségemmel és rá-
tettem a kezem a kertkapu kilincsére. Furcsa volt újraélni ezt a gyerekkori mozdulatot : az 
akantuszlevelet formázó vaskilincs érintésétől egy pillanat alatt visszarepültem az időben. 
Még a régi herkulesvári nyár illata is megcsapta az orrom. Ostobaság, szidalmaztam magam. 
Szenvelgés, nyálas kéjelgés saját fájdalmadban. Kétmázsás szörnyeteg vagy, reggeltől estig 
rákos belek között turkálsz, döntesz életről és halálról, mintha bármit is tudnál bármelyik-
ről is. Élvezed a hatalmad, amikor jeges hangon közölsz halálos ítéleteket. Szélhámos vagy, 
sarlatán. Undorodom tőled. Gyűlöllek, Karl !

Az utolsó szavakat már hangosan mondtam ki, talán túl hangosan.
– Ugyan-ugyan, Karl…
Megpördültem.
Olga állt mögöttem. Kíváncsian, szinte metsző érdeklődéssel pillantott rám a felfogha-

tatlanul megfiatalodott szem ; én pedig számot vetettem azzal, hogy visszavonhatatlanul le-
lepleződött második legnagyobb titkom, a legnagyobb titkom védvonala : az öngyűlöletem. 
Nem bírtam állni Olga tekintetét. Rákvörös lehettem, minden ízemben reszkettem. Olga, 
megértve a helyzetem, oldalra állt, és hagyott utat, hogy kitörjek a kertkapu öbléből, aho-
vá beszorultam. Futva menekültem végig az utcán, otthon zokogva hasaltam végig a pad-
lón. Úgy éreztem, meg akarok halni. Biztos voltam benne, hogy ez az egyetlen megoldás.

A telefon ébresztett hajnalban – a kórházból hívtak. A reggeli műtétre másik pacienst tet-
tek be, hasnyálmirigyes, komplikációk várhatók, korábban kellene bemennem. Otthon már 
kerestek, nem találtak, ezért hívták a herkulesvári számot. Ittam egy pohár vizet, a szekrény-
ben találtam valami lejárt szavatosságú csokoládét meg avas kekszet, azt majszolva szálltam 
be az autóba. Most jól esett az új kocsi kényeztetése. Idegesített is, hogy belemorzsázok. Ki-
szálltam, leporoltam magam, lesöpörtem az ülést, kiráztam a szőnyeget. Reggeli köd szállt 
fel a Dunáról, a köd mélyén egy uszály dohogott ár ellen Szob felé. Visszaszálltam a Volvó-
ba, nagy gázt adtam az egyenesben. A bőrülésben egészen magamhoz tértem. Bekapcsoltam 
a rádiót, hallgattam a hülye slágereket meg a kínosan viccelődő műsorvezető-párost. A teg-
napi halálvágyamnak nyomát sem találtam magamban, és ez gyanúsnak tűnt. Állhatatlan-

ságom újabb bizonyítéka, gondoltam, hogy még az öngyűlöletem sem tud elég mély 
lenni ahhoz, hogy cselekvésre bírjon. Óvatosan megpróbáltam magamban meg-
közelíteni az emléket, ahogy ott állok Olgával szemben a Waldstein-ház kapu-

jában ; vártam, hogy majd elönt a szégyen, hogy visszarettenek, hogy nem me-
rek behatolni az emlékbe, de különös módon akadálytalanul tudtam 

jönni-menni benne. Az a képlékenység bizonytalansággal töltött 
el. A műtétet szórakozottan csináltam végig, ettem valamit 
a büfében. Újra megközelítettem az emléket, és megint fel-

bosszantott, hogy nem önt el tőle a szégyen.
Apám is hülye volt valahogy, mikor es-

te felhívott, vicceket mesélt és erőlködve 
hahotázott a saját béna poénjain. Be-

hívtak kilencre egy halaszthatatlan 
műtétre, főztem egy kávét. még 

volt időm, leültem megnéz-
ni a híradót, és ahogy futott 
a „rendkívüli híradás” főcím, 
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szórakozottan belelapoztam az újságba. Annyi szenzációt ontott 
magából a tévé, hogy már nem volt hírértéke. Fél szemmel lát-
tam, hogy egy fáklyaként égő embert mutatnak, felpillantottam, 
aztán elkaptam a tekintetem és inkább kinyitottam az újságot 
a sportrovatnál – aztán elejtettem. Közelebb ugrottam a té-
véhez, felhangosítottam.

Nem, nem tévedtem.
A hír csakugyan arról szólt, hogy ma koraeste a parla-

ment előtt Szántai Iván képzőművész, 45 éves budapesti la-
kos benzinnel lelocsolta és felgyújtotta magát. Csen-
gett a telefon, azt hittem, Ilona hív, felkészültem, 
hogy fogom kifejezni kétségbeesésemet és meg-
rendültségemet – igazából még fel se fogtam, 
mi történt –, de nem ő volt a telefonban. Kris-
tóf szólt bele.

– Ott vagy ?
– Persze. Ez hogy lehet ?
– Mi… ! ? Már tudsz róla ?
– A tévé most mutatja.
– Ne hülyülj. Anyámat ?
– Mi van… ! ?
– Anyám otthagyta Áront.
Azt hittem, rosszul hallok.
– Halló ! Karl ! Megkukultál ? Mondom anyám fel-

költözött nagyanyámhoz a Vérmezőre.

Később mindig az jutott eszembe, mennyi mindent elmulasztottam azokban az években. Pé-
ter halála elzárta a Waldstein-ház felől áramló híreket, csak a képzeletemre tudtam hagyat-
kozni, meg a kósza pletykákra, amelyek Ilonától és Kristóftól szállingóztak. De már évek 
óta inkább a képzeletem teremtette a bennem élő Olgát, nem az információk és a tapaszta-
lat. A képzelet teremtette közelség lehetőséget adott arra, hogy térben olyan távol tartsam 
tőle, amennyire csak lehet ; amúgy is úgy voltam vele, hogy Herkulesvár másik világ, most 
azonban eljött az idő, hogy kénytelen voltam számot vetni a dolgokkal – vagy, még ponto-
sabban : a dolgok kezdtek számot vetni velem.

Áron egy hónapra Mongóliába és Kazahsztánba utazott. Sikerült valami nemzetközi ku-
tatásba bekapcsolódnia, amihez az is hozzájárulhatott, hogy a politikai változások közepet-
te még többet számított a lelkesedés, mint a tényleges teljesítmény. Áron sokat remélt ettől 
az úttól, vérmes reményei egészen az ősmagyarok maradékainak felderítéséig terjedtek, és 
még néhány újságcikkbe is sikerült bekerülnie. Nyilván ez is közrejátszhatott abban, hogy 
jövőbelátó képessége egy időre cserbenhagyta ; az áltudományos lelkesedés eltompította az 
érzékeit a valóság iránt. Az események alakulásához az is hozzájárulhatott, hogy Olga meg-
fiatalodását a maga érdemének tudta be. Úgy érezte, hogy az a finom taktika, amellyel a til-
tás helyett inkább a helyes, a természet rendjével összhangban álló életmód alkalmazásával 
akarta meggyógyítani Olgát, végre csakugyan sikerrel járt. Büszkén ült diadalt a pszicholó-
gia, a pszichiátria és az alkohológia fölött ; szart sem értenek ezek az emberi lélekhez, mon-
dogatta ; egyetlen dolog segíthet, az ima, a meditáció és a szellemvilág segítsége : a ma te-
ria liz mus megannyi furfangos találmánya nem több, mint szélhámosság, amely ideig-órá-
ig képes az átmeneti eredmények álcája mögé bújni, de a természet úgysem hagyja magát, 
és előbb-utóbb a modern világ, a technikai civilizáció és az „úgynevezett” orvostudomány 
minden harácsoló hamissága és bankár-csalása lelepleződik. Ha nagyon cinikus akarok len-
ni, egyetlen dologgal nem számolt, azzal, amiben egyedül hitt : a csodával.

Olga később Ilonának mindent elmondott. Titokban többször is találkozott Klárával, az 
első anyósával. Az asszony már kilencven felé járt, és ugyanúgy ott bolyongott a szatyraival 
a Városmajorban, mint amikor tíz évvel korábban Kristóf találkozott vele. A lakásába néha 
feljárt, de nem nagyon tudott bejutni a feltorlódott mérhetetlen mennyiségű szemét és ka-
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cat miatt : közvetlenül az ajtó mögött készített magának 
vackot, és azon húzta meg néha magát. A lakók többször 
feljelentették az elviselhetetlen bűz miatt, de Klára min-
dig megtalálta a jogi kibúvót, amivel a rendőröket meg-
hátrálásra tudta kényszeríteni. Minden hatóság jól ismerte 
már a környéken, és a rendőrőrsön külön dossziét kapott 
bolond feljelentéseinek gyűjteménye. A feljelentésekben 

alapos és részletekbe menő, meghökkentően valósághű le-
írásokat adott, hogyan ettek fehér öltönyös férfiak emberhúst 

a Városmajori templomban, vagy egy ember hogyan temetett el 
a Moszkva téren egy lovat. Az új miniszterelnök felesége hiénákat 

tart, amelyek panaszos üvöltésükkel felverik a hegyvidék nyugalmát ; 
egy csoport japán éjszaka tengeralattjárót bocsátott útra a Margitsziget-

ről, céljuk a folyó elterelése Ausztriába. Inkább abszurd novellák voltak ezek, 
és Klára, miután a feljelentéseit megtette, nem is nagyon reklamált utánuk : 
vagy elfelejtette, vagy tényleg csak ennyi volt a célja, ez a minimális közönség 
és nyilvánosság, és hogy bosszút állhat az államgépezeten legalább annyira, 
hogy ezt a néhány szem homokot beszórja a fogaskerekei közé.

Klára Olgát először a régi gyűlölettel fogadta. Azonnal megismerte, bár 
akkor már csaknem húsz éve nem találkoztak. Klára a városmajori templom 

oldalfalánál ült egy padon, két beton virágláda között ; két oldalt a padon ha-
talmas szatyrai álltak, mint egy-egy bástya. A lábánál az aktuális lovag hortyogott, 

a feje mellett literes borosüveg. Klára dohányzott, nézte a füstöt, ahogy a napfény-
ben felszáll a templom oldalfalánál lüktető meleg feláramlásban.
– Ha azt mondod, hogy megöregedtem, felébresztem ezt itt – rúgott az előtte fekvő test-

be. – Kés van nála.
Olga megállt a földön fekvő ember előtt : csak úgy tudott volna közelebb jutni Klárá-

hoz, ha átlép rajta.
– Lépj rá nyugodtan – mondta az asszony, és elpöccintette a csikket. – Én is úgy szoktam.
Aztán mintha valami repülésből érkezne vissza a földre, hirtelen hideggé vált tekintet-

tel nézett Olgára.
– Akarsz is valamit, vagy csak erre kószáltál ?
Mielőtt Olga válaszolhatott volna, még hidegebbre fókuszált a tekintete.
– Vittem neki múlt hétfőn virágot. Farkasrétről loptam.
Olga átlépett az alvó testen és leült a pad szélére, ahol volt még egy tenyérnyi hely a sza-

tyorbástya és a beton virágláda között. Nem vette számításba, hogy innen nem lát rá Klá-
rára. Előrehajolt, aztán inkább megint felállt.

– Nálad szeretnék lakni.
Ez olyan pont volt, amely kívül esett azon a térképen, ahol Klára eltájékozódott. Meg-

lepődött.
– Nem lehet.
– De hát egyedül laksz.
Klára megingatta a fejét.
– Ott valaki más lakik.
– De hát ki… ?
Klára lassan emelte Olgára a tekintetét. Most nézett először igazán a szemébe.
– Aki valamikor voltam.
Olga elszégyellte magát és visszautazott Herkulesvárra. De nem adta fel, és jövő héten 

újra megkereste Klárát. Minden erejével távol tartotta magától a gondolatot, hogy Ilona, 
Kristóf és én is a városban vagyunk ; úgy akarta érezni magát, mint aki egy vadidegen vá-
rosba tévedt. Az újonnan megtalált erő magabiztossá és céltudatossá tette. Most nem kér-
lelt, hanem elmesélte Klárának, hogyan él a férjével. Elmondott az asszonynak az alkoho-
lizmustól a mongol népviseleten át a szobrok meggyalázásáig mindent. Élesen beszélt és 
kegyetlen volt önmagával. Klára csak akkor emelte fel türelmetlenül a kezét, amikor Olga 
rátért arra, hogyan verte és alázta Áron Kristófot.
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– Róla nem akarok hallani. Róla nem.
És átnyújtotta a kulcsot.
Olga remegve állt meg a lakás előtt, ahol valamikor annyira boldog volt. Az ajtón ugyan-

az a három névtábla állt, mint amikor Ferenccel ide költöztek : Ferenc apjáé, majd Feren-
cé, legalul Kláráé. Közelebb hajolt az ajtóhoz és megpillantotta a két rajzszeg-nyomot, amit 
annak idején lázadásból kitett névtáblája hagyott. A két apró lyuk látványa erővel töltöt-
te meg. Ez is ő volt, tényleg ő volt. Nem lázálom volt a múlt. Mintha minden csak tegnap 
történt volna, mintha még mindent helyre lehetne hozni. Beillesztette a kulcsot, nagy le-
vegőt vett, elfordította, és benyitott.

Hátralépett.
A bűz, mint egy bokszzsák, lendült ki az ajtón. A félhomályban a zacskó- és dobozhe-

gyek mögött alig látszottak a bútorok. A szája elé kapta a kabátujját, azon keresztül léle-
gezve tört utat. Az évtizedes szeméthegy ragacsos masszává tömörült, beleragadt, csúszkált 
benne. Tíz percbe telt, mire felküzdötte magát az emeletre, és kinyithatta végre a teraszaj-
tót. Beáradt a tavaszi Vérmező illata. A Budai Vár fölött egy szivárványcsíkos léggömb le-
begett. A Déli pályaudvaron a hangosbemondó a Balaton felé induló személyvonat megál-
lóit sorolta. Ekkor tört rá a zokogás.

A következő heteket takarítással töltötte. Amikor a környező házak kukáiban és a kör-
nyék utcai szemeteseiben sem maradt hely, buszra meg villamosra szállt a szatyrokkal és a vá-
ros különböző pontjain dobta ki a szemetet. Koszos volt, a keze ragadt a mocsoktól, a ha-
jába beleragadt a zsíros por, de nem törődött vele. Senki sem ismerte fel. Néha az volt az 
érzése, hogy az utazók egyikében-másikában régi évfolyamtársait ismeri fel, idegen, örege-
dő embereket. A Nyugati téren egy régi tanárába botlott a francia tanszékről : az öreg nyel-
vész, a későlatin, ófrancia és az oxitán nyelv tudósa szakadt kabátban, apró léptekkel, félva-
kon tipegett a tömegben. Olga mögé szegődött, követte egy darabon. Az öregember meg-
állt egy bolt előtt, toporgott, morgott valamit, aztán visszafordult arra, amerről jött. Olga 
kidobta a szatyrokat egy építkezés konténerébe, egy pillanatig gondolkodott, hogy meg-
szólítsa-e az öreget, aztán inkább visszaszállt a villamosra és folytatta a lakásban a munkát.

A legtöbb kínja a padlóval akadt. A szatyrok aljáról szivárgó maradékok mélyen beleivód-
tak a parkettába, a lakk sok helyen nem bírta a bomló anyagot, átrohadt, megfeketedett. 
A fürdőszobában a kád falán ujjnyi ragacs ült, a mosógép és a centrifuga egyetlen tömbbe 
rozsdásodott. Az ablakok illesztéseiből kipergett a gitt, az üveglapokat csak a szegek tartot-
ták, ahogy végigsöpört egy szélroham a Vérmezőn, úgy zörgött az összes ablaktábla, mint-
ha ártó szellemek rugdosnák odakintről.

Egyszer visszautazott Herkulesvárra. Leült a szalonban, ahol a népviseletbe öltözött római 
szobrok sztoikus öniróniával tűrték megaláztatásukat. Felrohant az ap-
ja szobájába, megfogdosott néhány tárgyat, megmelegítette a kezé-
ben a Beethoven-fejet, zihálva kiállt egy pánikrohamot. Ellenállt 
a kísértésnek, hogy bemenjen a szobájába és belehúzzon a likő-
rösüvegbe. Ettől hatalmasnak és erősnek érezte magát. Felhívta 
Kristófot az új albérletében, önfegyelmet erőltetve magára. Próbált 
a régi hangon, panaszosan beszélni, nehogy Kristóf megsejtsen va-
lamit – bár utólag nehezen tudta magának megmagyarázni ezt a színészke-
dést, amelyben riadtan ismerte meg az anyja mesterkélt hangsúlyait. Most, 
hogy tiszta tudattal beszélt a fiával, a válaszai közömbösségében, a hangja 
unott távolságtartásában megérezte, milyen mélységig lerombolta az el-
múlt másfél évtized a viszonyukat. Egy sértett, csalódott embert hal-
lott a telefonban, akit csak egy cérnaszálnyi kötelességtudat tart vissza 
attól, hogy letegye a kagylót és soha többet 
ne vegye föl neki. Tudta, hogy dühöt kelle-
ne érezzen Áron iránt, de csak magára tu-
dott haragudni. Minden pillanat eszébe ju-
tott, amikor a tekintete a fia segítségért kö-
nyörgő pillantásával találkozott, és most pon-
tosan emlékezett arra az érzésre, ahogy minden 
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egyes ilyen pillanatban hátrahanyatlott inkább a részeg kábulat simogató selyempaplanjai 
közé, hogy ne kelljen vállalnia azt, amire úgysem lenne képes : hogy ne kelljen úgy dönte-
nie, hogy szabad akar lenni. Megacélozta magát, hogy ez az elkerülhetetlen szembenézés 
ne vegye el az erejét. Egy pillanatra büszkeség öntötte el, hogy ekkora önvád részese lehet.

Ahogy közeledett Áron visszatérésének időpontja, Olga egyre kétségbeesettebben és dü-
hödtebben takarított, mintha az, hogy elkészül a lakással, garantálna valami visszavonha-
tatlant. Klára némaságával tüntetett. Csak ritkán jelent meg a lakásban, akkor is csak az 
előszoba közepéig jutott, ahol a vacka volt az elmúlt években. A tér, úgy tűnt, számára ed-
dig tart ebben a lakásban. Néha csak a lebegő dohányfüst és a parkettán tüntetően eltapo-
sott cigarettacsikk jelezte, hogy ott volt.

Áron visszatérésének napján Olga kiült a teraszra a tavaszi napfénybe és órákig nem moz-
dult. Hallgatta, ahogy zúg alatta a város, ahogy elzakatolnak a pályaudvarról a vonatok a gel-
lérthegyi alagút felé. Ferencre gondolt, vékony, finom kezére, ahogy a tervezőasztal fölé ha-
jolt és leheletfinom vonalakat rajzolt a pauszra. Lassan jutott ebből a gondolatból, a lehelet-
finom ceruzavonalat követve Kristófhoz. Fájdalom hasított a méhébe. Kinyitotta a szemét. 
Kínzó, fullasztó nyugtalanság fogta el. A lázas takarításban sikerült távol tartania magától 
a kísértést, hogy megkeresse a fiát, de most, hogy elkészült, az előző hetekben bűntudatból 
és szembenézésből épített struktúra repedezni kezdett. Mintha a tavaszi nap is hozzájárul-
na, melegével olvasztani kezdte.

Lerohant a Déli pályaudvar aluljárójába, hogy felhívja Kristófot. Kláránál már évek óta 
ki volt kapcsolva a telefon, eddig még nem jutott ideje arra, hogy visszaköttesse. Alig ta-
lált aprót, amit talált, benyelte a telefon. Úgy érezte, kiszakad a méhe. Az amfiteátrumsze-
rű téren a csempészett árukat kínáló kínai árus deszkabódéjának leszakadt nejlonborítását 
csattogtatta a szél.

– Mennyi ? – mutatott Olga a csillogó üvegekben sorakozó szeszekre.
A kínai árus ránézett, majd a legolcsóbb sorra mutatott. Olga akkor vette észre, hogy ki 

van írva az ár. Százassal fizetett, markába fogta az aprót, az italt – pálinka volt, címkéjén vö-
rös alapon sárga kínai írásjelek vibráltak – a kabátja zsebébe tette. Keresett egy zárható te-
lefonfülkét, levette a kagylót, megvárta a vonalat, bedobta a pénzt. A belseje izzott és lük-
tetett. Letette a kagylót, a pénz engedelmesen visszapottyant. Elővette a zsebéből a pálin-
kát. A címkét lángot okádó sárkány díszítette. Letekerte a kupakot, belehúzott az üvegbe. 
Pacsuliízű, kesernyés szesz volt. Várt egy percet, hogy leérjen az ital. A fájdalom lassan el-
tompult odabenn. Levette a kagylót, megint bedobta a pénzt és felhívta Kristóf számát. Lí-
via vette fel. Még sosem beszéltek telefonon.

– Most nincs itt… mondjak neki valamit ?
– Nem, köszönöm. Majd hívom.

– Nem üzensz semmit ?
– Nem.
– Majd mondom neki, hogy hívtad.

Lívia hangjában valami gunyorosságot érzett. Úgy érezte, kiszolgáltatta ma-
gát. Megköszörülte a torkát.

– Köszönöm.
– Nincs mit.
Lívia letette a  telefont, Olga szorongva hallgatta 

a búgó vonalat. Ezt eddig nem vette számításba. Sem-
mit sem gondolt végig higgadtan, nem készített tervet, 
de most azt érezte, a lány hangja váratlanul arcul csap-
ja. Nem gondolta, hogy közte és a fia között hirtelen 
emelkedik egy ilyen fal is. A benne élő kép szerint 
Kristóf felé szabad volt az út, egyedül a saját bűne-
inek romhalmazán kell majd áttörnie. Most meg-

rémült, hogy Kristóf nem egyszerűen elhidegült tő-
le, hanem még el is rabolta valaki. A szabadságát úgy 
képzelte, hogy Áront örökre elfelejti, mindennel meg-
békül, a békülést Kristóffal, Klárával és Ferenc halálá-
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val kezdi, megbékül apja halálával, Iloná-
val és végül talán saját magával is. Most, 
hogy az első lépésnél meg kellett torpan-
nia, úgy érezte, szakadék szélén tántorog, és bár-
mikor magával ránthatja a mélység.

Nem így tervezte, de most felhívta Ilonát, aki felsikított az örömtől, és 
megígérte, hogy azonnal meglátogatja, ahogy véget ér a frakcióülés.

– Tudod, ezek az izgága zsidók nem férnek a bőrükbe, és a Józsi nagyon ideges… !
Olga visszament a lakásba. Már hűvös volt, becsukta a teraszajtót. Kivette a ka-

bátja zsebéből a kínai pálinkát, kiöntötte a vécébe, az üveget kidobta. Megivott egy, majd 
még egy pohár vizet, leült a fotelba, amelyből még mindig áradt az átható szemét- és 
rothadásszag, és figyelte, ahogy felgomolyog a belsejéből a szorongás. Figyelte, mint 
egy kígyót, hogy nyakon tudja kapni. Eldöntötte, hogy nem fog lemenni alkoholért, 
akármennyire szenved majd. Igyekezett arra gondolni, ahogy Áron keresi a házban, 
ahogy telefonálgat. Felkuncogott, amikor eszébe jutott, milyen ostoba arcot fog vágni. 
Végigvette a terveit. Állást keres valamelyik könyvtárban, vagy középiskolában, berendezi 
a padlásteret, kirángatja Klárát a félhajléktalanságból, vasárnaponként ebéddel várja a fi-
át és Líviát, moziba fog járni Ilonával. Fodrászhoz megy, új ruhákat vesz. Máshogy fog öl-
tözködni. Normális cipőket vásárol. Felkeresi a régi évfolyamtársait. Múzeumokba fog jár-
ni és koncertekre. Magántanítványokat fogad franciából. Újra és újra végigvette a ponto-
kat, ellenőrizte, hogy reálisak-e. Mindegyiket újra és újra kivitelezhetőnek, pofonegysze-
rűnek találta. Aztán megint Áronra gondolt, ahogy dúlva-fúlva csörtet a házban. Kétség-
beesetten telefonálgat, vöröslő fejjel átkozódik. Elbotlik a küszöbben, beveri az ajtófélfába 
a fejét, meghal. Hangosan felkacagott.

De – mint később kiderült – alaposan tévedett.
Áron, ahogy megérkezett, sejtette, hogy mi történt. Ha a jövőbelátást el is tompította 

a sok siker, értette, mi mehetett végbe Olgában. Belátta, hogy túl kevés volt, amit eddig tett, 
és leszűrte a tanulságot : a szellemvilág még túlságosan gyenge az anyag erőivel szemben, és 
még sok munkára lesz szüksége, amíg kiszakíthatja Olgát az anyag és a romlott világ kar-
maiból. Fellélegzett, hogy mindaz, amit eddig gondolt, igaz volt, összhangban állt az uni-
verzum és a természet törvényeivel ; büszkeség öntötte el, hogy már megint semmiben sem 
tévedett. Felhívta Ilonát, nagyon szerényen és udvariasan elmondta, hogy tisztában van ve-
le, mi történt. Remek színészként nem esett nehezére, hogy hitelesen adja elő a monológ-
ját : minden az ő hibája. Érezte, ahogy ettől a vallomástól Ilona ellenkezése és bizalmatlan-
sága percről percre olvad.

– Bravo, Áron. Örülök, hogy látod a hibáidat. Beszélni fogok Olgával és majd néhány 
nap múlva felhívlak. A javulás útjára léptél, csak így tovább. Várj egy picit, mindjárt jövök !

Áron lenyelte a dühét, és nem küldte el az anyjába Ilonát. Még hallotta, hogy felüvölt fáj-
dalmában, ahogy sikoltozva a padlóra veti magát. Nem értette, mi történik, eltartotta a fü-
létől a telefont. Azt hitte, valami gonosz tréfa áldozata. Még egyszer beleszólt a telefonba, 
de mivel nem jött válasz, csak fulladozó zokogás, udvariasan elköszönt és letette a telefont.

Egyszerre ért Olga forradalmának és Iván autodaféjának híre. Az első gondolatom az volt, 
hogy azonnal meg kell dugnom valakit. Megfordult velem a világ. A műtétnél szédülni kezd-
tem, át kellett adnom a feladatot az asszisztensemnek. Kitántorogtam a kórházból. Káprá-
zott a szemem, nem mertem autóba szállni.

Hívtam egy taxit és elvitettem magam a Pasaréti útra, felvittem az első prostit, akit meg-
láttam. Nagy szemű, vékony kis lány volt fekete mellbimbókkal. Csodálkozott a szenve-
délyességemen, de nem mutatta, hogy fájdalmat okoztam neki. Inkább kíváncsian nézett 
rám, miközben törölgette magát.

– Ejsze megcsaltak, s most bosszút állasz – mondta székelyföldi akcentussal.
Az anamnézis úgy volt téves, hogy közben telibe is talált valamit. Tényleg úgy éreztem 

magam, mint akit elárultak. Már csaknem elfogadtam a sorstól, hogy azt játssza velem, hogy 
szerelmem tárgyát örök elérhetetlenségben tartja, erre meg gondol egyet és – ha nem is tál-
cán –, de felkínálja nekem. Lépéskényszerbe hoz, amiben még sosem kellett lennem. Ed-
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dig jól – rosszul persze, de mégis – elvoltam a halogatással, a küzdelemmel, az önutálat-
tal, magam átkozásával és gyűlöletével. Ha most nem cselekszem, már gyűlölni sem gyű-
lölhetem : semminek kell tekintenem önmagam.

Ilona megkért, hogy kísérjem el a proszektúrára. Útközben jöttem rá, attól tart, hogy 
össze kell találkoznia az anyjával, és azt remélhette tőlem, hogy megakadályozom, hogy 

nekiugorjon. Amíg a folyosón várakoztunk, hosszú, zuhatagszerű monológban átkozta 
Virágot az ostobaságáért. Én, bár bólogattam, nem tudtam haragudni rá. Nem tehe-

tett mást, mint hogy elmondja az igazat, amit még így is ép ésszel felfoghatatla-
nul hosszú ideig titkolt a fia elől. Gyermeteg lelke nyilván eljutott arra a pont-

ra, amikor már nem bírta tovább. A történet olyan kerek és balladai volt így, 
hogy Iván arca a kiállt iszonyatos kínok ellenére meglepően nyugodtnak 

látszott, mintha eleve beletörődött volna ebbe az igazságba. Elhessegettem 
magamtól a gondolatot, ami átsuhant az agyamon, amikor széles, ma-
gasan ülő pofacsontjait és húsos, pisze orrát megláttam : hogy mennyire 
szlávos. Ennél otrombább és szentségtörőbb nem is juthatott volna az 
eszembe. Ilona megsimogatta a vörösre perzselődött, bőrfoszlányos arcot.

– Szegény öcsikém. Édes öcsikém.
A Fehér Házig vittem, és útközben végig kellett hallgatnom kiroha-

násait a liberális sajtó ellen. Akiknek semmi se szent, se család, se haza, 
se isten, most kárörvendve könyékig turkálnak a családja ügyeiben, pe-
dig az oroszokat annak idején pont ez a rohadt eszmerendszer szabadí-
totta az országra, liberális vagy komcsi, egyre megy.

– Most mondd meg nekem, Karl, de őszintén… tudom, hogy apád 
kommunista, de mégis, rendes keresztény emberek vagytok. Miért nem 
mennek haza ezek a zsidók mind Izraelbe ? Nem az lenne mindenkinek 
a legegyszerűbb… ? ! Miért éri meg nekik itt rontani nekünk a levegőt ? 
Egyáltalán, miért jöttek el onnan… ? !

Egy mentő kanyarodott száguldva elém egy mellékutcából, padlóféket 
nyomtam, és hiába az ABS, így is alig tudtam megállni. Mögöttem össze-

koccant a fékezéstől két autó. A zűrzavar felmentett az alól, hogy válaszolnom 
kelljen. Megkönnyebbülten búcsúztam el tőle a Rakpart sarkán.
– Ha megkeresne egy újságíró, ugye elhajtod ?

– Persze. Ne aggódj. Olgáról tudsz valamit ?
Ilona legyintett.

– Jó, hogy mondod. Azt tudod, hogy otthagyta Áront ?
Közönyösnek tettetve magam igent mondtam. Elmondtam, hogy Kristóf már hívott. 

Ilona gyanakodva figyelt.
– Mérgező tavasz van. Mindenki egyszerre bolondul meg.
És kihúzva magát betipegett a képviselői irodaházba.   
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