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mohács i   á r Pád r e g é n y r é s z l e t

léghorgászat 2.0

l u C A  –  l u c a  k é p b e  k e r ü l

ez egy nagyon híres kép, igazi művészet, 
egyszerűen képtelen az ember kivonni 
magát a hatása alól. Luca úgy gondol-

ta, hogy egyelőre nem fog kérdezni, csak figyel. Géza 
a telefont letéve megint beszélni kezdett, végtére is ez 
egyszer már bevált. De most az igazi Géza beszélt, az 
ő édeskés baritonján. Jó volna megtanulni ezt a  faj-
ta bajuszpödrést, mert valójában évtizedek munkája 
van egy ilyen kunkorodásban. Ezek a fickók külön-
ben nem félnek a haláltól. Inkább kíváncsiak. Úgy né-
zik a halott karját, mint egy metszetet a tankönyvből. 
Csak itt éppen egy igazi test a könyv. A fickó a listá-
val a kezében lelkiösmeretes leltárosként egyezteti a té-
teleket. Nézi, hogy minden ott van-e, ahol ígérték. 
Luca azt érezte, hogy nem tud nekik hátat fordíta-
ni, mert akkor menten felkoncolják, vagyis boncol-
ják, felboncolják…

Géza különben látta ezt a képet Hágában, abban 
a fő-fő múzeumban, de nem akkor szeretett bele. Ha-
nem egy regény miatt korábban. És aztán a regény mi-
att akarta látni az eredeti képet. Nagyon nem akarta 
azt hallani, hogy Luca nem olvasta ezt a könyvet, mert 
abban különben biztos volt, hogy a lány nem olvasta, 
mert akkor már jelét adta volna. Vajon volna mód rá, 
hogy rávezesse, miért van kint ez a repró, hatalmasan, 
feketén és bekeretezve ?

Luca hirtelen elhatározással elindult a  lakásban, 
akar valamit, amivel le tudja takarni azt a borzalmat. 
Csak nem hagyja feszélyezni magát, holmi bohócru-
hás különcökkel, akiknek ráadásul ilyen béna bajszuk 87
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van. Egyre indulatosabb, átmegy a szoba másik végébe, ahol az edzőeszközök 
vannak. Súlyzók, gumikötelek, futópad ilyesmi. Jógázni kezdett, pilates. Sze-
ret egyedül jógázni, mert akkor nem karattyol közbe senki a lelki béke zöldel-
lő füvén legelő bárányok megálmodta isteni harminóniaszendvicsről, amit va-
lósággal harapni lehet.

Új kapcsolat volt ez Gézával. Még csak éppen elkezdték jobban megismer-
ni egymást. Amúgy Bálványoson találkoztak először. Napközben viták voltak, 
mindenkinek felforrt az agya, este koncert. Aztán mindenki próbált keresni 
magának sört és sátrat. Lucának imponált az a magabiztosság, ahogyan Géza 
érvelt, vitatkozott. És nemcsak kint a pulpituson, hanem a sör mellett is. Re-
mekül tudta utánozni Mikszáthot, mármint a stílusát. Mindenki dőlt a neve-
téstől, ahogy rákezdett egy haverjával. Géza is kiszúrta magának Lucát, talán 
a nevetése miatt figyelt fel rá. Ráadásul volt valami csibészség Gézában, ami 
határozottan jól állt neki, a rossz fiúk sármja.

Mi tagadás, az egyetemet most már végképp lekéste. De voltaképpen tény-
leg fölösleges minden órán ott lenni. Majd elkéri a jegyzeteket. Mindig van-
nak szorgalmasok. Igen, most már maradhat.

Luca kicsit felemelte a hangját. Nem mindig bírta Géza humorát. Sőt, alap-
vetően nem bírta. Amit Géza humornak gondolt, azt Luca sértésnek vette. 
Most is betámadta, hogy minek ugrabugrál. És Lucának megvolt az a rossz, 
vagy ki tudja, milyen szokása, hogy ha szóval vagy tettel megtámadták, hát, ő 
bizony nem maradt senki adósa. Kénytelen volt visszaszólni, hogy Géza bácsi 
már nem valami hajlékony, talán sosem volt az, és ha a hátralévő éveiben nem 
tolókocsiban kíván közlekedni, akkor csinálhatna valamit a testével, mert él-
ve eltemeti magát. Amúgy bizonyára méltóztatott rendelkezni, hogy a testét 
felhasználhassák halála után orvosi kutatásokra, ha már egyszer ilyen témájú 
képek előtt hódol a saját lakásában. Nagyon meglepő volt a válasz. Legalábbis 
Luca fejébe szöget ütött, hogy valaki saját magával kapcsolatban mer odanyi-
latkozni, hogy ő eleget élt volna. Mintegy nem akarja a végtelenségig nyújta-
ni EZT. Luca 25 éves volt. Abban a hiszemben élt, hogy örökké fog élni, ezért 
el sem tudta képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy látta, amit látott, és elég 
volt. Mert ő éppen, hogy habzsolni akarta az életet. Aztán elhessegette ma-
gától a gondolatot, mert arra gondolt, hogy az imént még hogy habzsolta ez 
a Géza az ő kinövéseit, ez minden bizonnyal csak valami ostoba póz lesz. Ta-
lán olvasta valahol.

Határozott volt. Furaságok helyett nyaralást akart, napfényt. Felötlött benne 
egy kép, Martinique. Fogalma sem volt róla, hogy hol van egyáltalán, vagy mi 
van ott. Azt súgta neki egy belső hang, hogy bizony Martinique-ra kell most 
menni, mert november van, itt a köd, és arat a halál. Egy hét meg nem a világ, 
annyit kibír az egyetem nélküle. Géza azonnal beadta a derekát, és rögtön le 
is foglalták az utat. Luca természetesen rögtön kirakta a Facebookra a megfe-
lelő tartalmú posztot. Még pálmafát is keresett kettejük feje fölé. Aztán ha már 
fent volt a Facebookon, szörfölt egy kicsit. Kiderült, hogy a barátnője terhes. 
Pont egyidősek. Durva, hogy a szülők vettek neki egy egész rendelőt. Ők fog-
technikusok, eltökélték, hogy a két gyerekből fogorvos lesz. Az is lett. Meg-
vették a rendelőt. Nem bérlik, vették. Megvették bele az összes nyavalyás cuc-
cot milliókért. És Zsuzsi most szülni fog. A fényképen, amit Géza elé tolt, egy 
nagy pocak volt, Géza hirtelen nem is tudta, hol kezdődik itt a Zsuzsi. A má-
sik képen volt egy babakocsi egy szőrös kiskutyával. Géza tudta, hogy Luca 
azonnal odalesz, és ilyen kutyát fog akarni. Meg is ígérte készségesen, de köz-
ben meg nagyon remélte, hogy csak nem fog itt minden kutyaszőrben úszni, 
és hogy Luca elfelejti ezt babakocsis kutyát, amíg Martinique-en nyaralnak. 
A nagy hasat különben szépnek mondta, a kutyát lecukizta, és szörnyülködött 
a fogorvosi rendelő árán. Szóval romantikus hangulatban volt, talán nem füg-
getlenül az előzményektől.
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Luca jobb karján volt egy heg. Még a nagyanyja sütötte meg véletlenül a va-
salóval. Már nem fáj, hogy’ fájhatna, régen volt. Biztosan akkor is viháncolt, 
nem fért a bőrébe. Luca – mondhatni születésétől fogva – soha nem fért a bő-
rébe. Mindig mindenhonnét kilóg. Túl nagy a keze-lába, a melle. Géza a pil-
lanat hevében szent fogadalmat tett, hogy ő ennek a túlnövésnek bizony vé-
get vet. Minden ilyet egy szuszra lerág ugyanis róla.

Gézának egyből a naumburgi donátorszobor ugrott be Lucáról, ahogy fe-
szengett a terem szélén, ahol az állófogadást adták a jótékonysági bálon. Pró-
bált ugyebár karba font kézzel állni, de akkor valahogy túlságosan hatalmas-
nak érezte a mellét. Az se volt jobb, amikor lelógatta a karját, mert akkor olyan 
esetlennek tűnt a lóbálgatás. Ráadásul aránytalanul hosszúnak érezte a lábát, 
ezért egy kicsit megeresztette a térdét. Akkor viszont tisztára gorillának érezte 
magát. Zavarba ejtő jelenés volt, nem volt benne semmi a helyén. Géza a sza-
vaival, a figyelmességével azonban valahogy elhitette vele, hogy gyönyörű, és 
hogy igenis fog neki sikerülni minden, amit csak akar. És ettől kezdve Luca 
Gézával mindenre, de mindenre képes volt. Soha nem táncolt előtte, most re-
pült a parketten. Korábban soha nem talált el egy labdát sem, Géza úgy tu-
dott pingpongozni, tollasozni, sőt, még focizni is vele, hogy Luca mindig győz-
tesnek érezte magát, ő volt Ronaldo és Venus  Williams. És ezt Géza tette ve-
le mindkettejük számára egyértelműen. Géza csak nevetett, hogy ugyan, csak 
egy telefonjába került. Luca ezt inkább nem akarta érteni, és boldogan fürdött 
a sikerekben a férfi oldalán. Lucának jól állt Géza, és jól álltak a sikerek is. Gé-
za pedig kimaxolta a másodperceket, egyetlen állóképbe fonta össze a hosszú 
szeretkezéseket, és próbált nem foglalkozni semmivel, ami nem illett bele eb-
be a nagytotálba, amit kitalált magának.

Luca folyton indulni akart valahová, de mintha megdelejezte volna egy óri-
ási mágnes, nem bírt szabadulni a helytől. Lucának nem volt ellenvetése a ki-
növések gyakori felfalása ellen. A nagy csimpaszkodások és csókolózás köze-
pette valahogy elfelejtődött a nagy mehetnékje is. Az idő Géza szándékainak 
megfelelően elvesztette a jelentőségét. Remegő lábakban, később mindenáron 
leplezni akart foltokban nem fejezhető ki szabatosan az útnak nem indulás 
elszalasztott lehetősége. Luca úgy okoskodott, már ha okoskodott egyáltalán, 
hogy ezzel az elszalasztással alighanem úgy áll a helyzet, hogy az elindulás le-
hetőségét ugyan elszalasztotta, de egy másik lehetőséget, a maga teljes fizikai 
valóságában megragadott. Nem is egyszer.

Luca hirtelen azt találta mondani különben, eltökélt hangon, hogy most 
már aztán mennie kell, de mint az borítékolható volt, a szavakat nem követ-
te tett, maradt kiskifliben, és szuszogott ívesen. Pedig az egyetemen várta vol-
na, Kaftán Kata, az öreg, akinek a Kata a második vezetékneve, amúgy Zol-
tán, aki meri tegezni, annak csak Zozó, és az öreg, mert itt tanít az unoka-
öccse is, Kaftán Kata Junior, és várta Lucát az angol fonetika, de ebből most 
nem lett semmi. Köszönhetően ennek a testi mizériának, ami elkapta, vagy 
a lúdbőrnek, de messziről azért lájkolta a Heideggert. De mondani azt mond-
ta, hogy fel tudna falni egy hatalmas hamburgert, de nem ám olyan kicsi gépi 
hamburgert, hanem kézműves hambit a Kálvin melletti talponállóból, mert 
az nem csak nagy, de igazi argentin szték van benne, és lehet bele kérni tükör-
tojást is, és mogyorókrémet, mert az amcsik mindent mogyorókrémmel esz-
nek. Ennyit Heidegger hiányáról. Ki tudja meddig tarthatott a romantikázás. 
Luca feje csak kóválygott, mintha másnapos lett volna, és valahogy az volt az 
érzése, hogy sokan bámulják. Lelkes fiatalemberek és egy öreg mókus, tisztá-
ra a Kaf tán Kata, az öreg. Bár talán még sem ő az, mert ennek a figurának ka-
lapja, pödrött bajsza van. Tényleg, nem látott még soha senki ilyen bajuszkát ! 
És az a kecskeszakáll ! Hogy néz ez ki ? Lehet, hogy volt abban a sütiben vala-
mi kis extra ? Ezért nem kell mindent összevissza enni. Ismerősnek tetszik ez 
a körgallér. Luca félhangosan silabizálja, hogy milyen cédulát tart az a kripli 
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a kezében. Milyen mázli, hogy holland szakos. Ez egy boncolási jegyzőkönyv : 
autopsie rapport. Vágja a hollandot. És ez a bácsi, akinek ilyen hülye szakál-
la van, és olyan kedvesen magyaráz, mint a Kaftán Kata, csak nincs nála tábla, 
most vágni fog… Végre kiderült, hogy Luca képben van. Szó szerint. Az ágy 
mellett egy nagy fekete kép lógott, egy ijesztő hullával középen.

Luca felfogása szerint beteges dolog hullákkal aludni. De nem tudta elmon-
dani Gézának, hogy mit gondol pontosan, mert hirtelen megszólalt a Géza 
mobilja. Luca megütközve tapasztalta, hogy Géza hangja megváltozik. Mintha 
egy beosztottjával beszélne, pedig amúgy következetesen direktor urazta. Leg-
alább azt is tudja most már, hogy mikor kell innen lelépnie.

– Vannak olyan emberek, akikért tartani kell a hátunkat. Tudod jól, hogy 
soha nem szólok bele abba, hogy kit hívsz meg rendezőnek vagy Marica gróf-
nőnek. De azt is tudod, Pistám, hogy mindenkiért nem tudom tartani a há-
tam. Hm ? Nem kell ehhez együtt kávéznunk, el tudod dönteni ezt magadtól 
is, már nagyfiú vagy.

Luca elengedte a beszélgetést a füle mellett, elvonta a figyelmét a szobában 
támadt világosságban elébe táruló hatalmas rendetlenség, amely minden kép-
zeletet felülmúlt. Még tartott a beszélgetés, amikor bekapcsolta a porszívót, 
hogy összekapja a lakást.

A takarítás kósza terv maradt, Géza igényelte a törődést. Zavaros történe-
tet adott elő a gyerekkoráról, hogy ő mindig, de mindig olvasott. Még az ut-
cán is, és menet közben kiült az arcára a kíváncsiság, a mosolygás vagy a figye-
lem, függően attól, hogy éppen mit olvasott. Ezt az emberek nemigen szeret-
ték, különösen a nyílt színi mosolygás provokálta őket, ez talán a 80-as évek 
szürkeségében különösen kirívó volt. Ilyenkor mocskos szavakat használtak, 
elmondták mindennek. Szinte meg sem hallotta őket, inkább csak csodálko-
zott, nem értette a különös indulatot a járókelők hangjában, olvasott tovább. 
Egyszer nekiment a villanyoszlopnak. Ottlikot olvasott, az Iskolát… Géza san-
dán figyelte Lucát, várt valami reakciót, hogy azt ő is olvasta, vagy ő is szereti, 
de Luca nem szólt közbe, nem is nagyon szólhatott, mert untatta a régimódi 
történet, és nem nagyon figyelt oda. Luca különben szívesen olvasott, de nem 
volt olyan sznob, mint Géza. Mindenevő volt, olvasott ilyet is, olyat is. Ezt 
az Ottlikot is olvasta, hogyne olvasta volna, kellett a fakton. Az a barom Mé-
rő mindent elolvastatott velük. Most viszont nem nagyon emlékezett ebből 
a könyvből semmire. Látta, hogy Géza vár valamit, hogy mondja azt, hogy is-
meri, de szeretett volna valami értelmeset csinálni, nem akart ilyen történe-
lem előtti sztorikat hallgatni, tehát hallgatott. Géza észrevette, hogy untatja 
a lányt, hirtelen váltott, a homlokára mutatott, és váltig bizonygatni kezdte, 
hogy van ott egy púp. Még most is látszik. Olyan, mint Luca karján a heg a va-
salótól, vagyis valójában a hebrencskedéstől. Neki az a bélyege. Gézának meg 
itt ez a folt a homlokán, ez az örökös kék folt, huplival és sajgó fájdalommal, 
az olvasás, és talán Ottlik. Ez jel, nem kell szégyellni, viselni kell. Luca Géza 
fölé hajolt, nem látott a homlokán semmit. Vagyis ráncokat igen, de semmi 
olyat… Nem volt rajta véraláfutás vagy apró szarvacska. Végighúzta a homlo-
kán az ujját leheletfinoman, egy ponton Géza fájdalmasan összehúzta az ajkát. 
Luca elmosolyodott, hogy milyen megjátszós alak, de nem szólt semmit, csak 
résztvevő arccal bólogatott. Géza nem hagyta magát zavartatni, pontosan tud-
ta, hogy attól, hogy megjátssza, amit érez, fájhat, lüktethet még a seb „igazán”.

Nekifogtak együtt a rendcsinálásnak. Géza óvatosan kerülgette a könyvek-
ből rakott tornyokat, nem volt elég polc, így úgy tűnt, hogy eluralják a köny-
vek a lakást. Luca könyörgőre fogta, hogy legalább a nagyon régi könyveket 
dobják ki, főleg a cirill vagy gót betűseket. Géza elég türelmetlenül magya-
rázott, hogy ezek itt mind emlékek. Emlékeket meg mégsem dobunk ki. Ha 
személy szerint nem is az ő emlékei, de a szüleinek, a nagyszüleinek fontosak 
voltak egyszer. Talán ezeket a régi nyelvkönyveket, elavult szótárakat, ostoba 
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lexikonokat ki lehetne dobni mégis. Itt van a Világirodalmi lexikon. A 11. kö-
tetet valamiért nem lehetett kapni. Géza lejárta a lábát, antikváriumokban, vi-
déki könyvesboltokban is kereste. Aztán végül nem is lett meg. Most megvan 
a teljes sorozat, de az a kötet hiányzik. Német imakönyvek. A Munkásmoz-
galom története. Mumo. Gézát nevetés fogta el, és mesélt Ramszeszről, a PG-
tanáráról, a PG is egy ilyen szocialista hülyeség volt, kötelező, mindenki ta-
nulta. Beleegyezett, hogy legalább ezeket bedobozolják, és levigyék a pincébe. 
Furcsa, hogy a könyveknek nincs értéke. Próbálták eladni őket antikvárium-
ban, de ingyen sem kell. Ramszesz különben nagyon kedves ember volt, csu-
pa mosoly és negéd, legalábbis ott velük a bölcsészkaron a 80-as évek végén, 
az kiderült róla, hogy a legkeményebb időkben belbiztonságis volt, tiszt, állí-
tólag vallatott is. De a körömletépések és a testre tompa tárggyal mért ütések 
nem képezték az órák témáját. Mindig arról volt szó, hogy hogyan lehetne 
a rendszert megreformálni, úgy értették, a szocializmust. Mindenféle tetsze-
tős elméleteken vitatkoztak. Gézának jól ment, képben volt, olvasta a HVG-t, 
első betűtől az utolsóig. Volt egy tanára, aki mindig nagyon sok könyvet aján-
lott olvasni. Egyszer csak letette a HVG első számát az asztalra, megmutatta, 
és azt mondta, hogy értelmiségi ember ezt olvassa. Géza hümmögött, és at-
tól a naptól kezdve húsz évig a lap minden számát és minden cikkét elolvasta. 
Aztán egyszer megunta, valahogy megcsömörlött, és a kezébe se vette azóta. 
Volt Orvosi lexikon, olcsó könyvtári kiadások több példányban. Dobozoltak, 
mint a Tóthék. Megtelt a pince is. Legalább több helye lett a futópadnak. Lu-
ca ki is akarta próbálni. Volt a lakásban egy sarok, afféle kis torony, ahonnét 
szép kilátás nyílt a városra. Odahúzták a futópadot ketten, mert Luca egye-
dül nem bírta volna. A futópadot Luca alacsony fokozatba kapcsolta beme-
legítéshez, és kocogni kezdett. Feltette a fülhallgatóját, jó hangosra kapcsol-
ta, az egész lakást betöltötte a Hiperkarma. Géza kicsit morgott, hogy mifé-
le zene ez, aztán hogy miféle kor ez, ahol az emberek nem az erdőben kocog-
nak, hanem a lakásban a futópadon. De elfáradt a pakolástól, egy kis nyugal-
mat szeretett volna, ráhagyta a dolgot Lucára. Mit lehet tenni ? Luca gyorsan 
rákeresett a HVG-re, tudta, hogy van még ilyen újság, előfizetett Géza kontó-
jára a friss, online olvasható számra, és azt olvasta futás közben. Úgy gondol-
ta, hogy képben kell lennie.

Géza lerogyott a kanapéra, kávézgatott, megszólalt a mobilja. A háziorvos 
volt, Géza először arra gondolt, hogy nem utalta át a szokásos havi apanázst. 
De másról volt szó. Most lesz 50. De nincs ezzel semmi baj, kicsit furcsa, hogy 
ha belenéz a tükörbe, akkor az apja arca néz vissza, de különben minden rend-
ben van, nincs baja a korával. Tavaly járt le a jogsija, akkor megcsináltatott egy 
csomó vizsgálatot, éppen a háziorvosnál, szóval akkor most minek ez a nagy 
felhajtás. Azért megígérte, hogy megcsinálja a kisrutint, a nagyrutint, lead tíz 
kilót, elmegy mindenhová, a doki csak dobja be az összes beutalót a postalá-
dába, ha megy hazafelé, mert a rendelő itt volt a szomszédban. Időnként fel 
is ugrott hozzá az orvos, spanoltak, whiskyt ittak, amerikai focit néztek. De 
Géza most nem hívta.

Eléggé egybemosódtak az napszakok, aztán a napok. Rendszertelenül éltek, 
nem követtek semmiféle szabályt. És az a Martinique !

Géza mellett nem volt normális kerékvágás. Luca bejárt az egyetemre, de 
csak annyit csinált, amennyi ahhoz kellett, hogy ne rúgják ki. Azt nem tud-
ta, hogy Géza mit csinál, mivel foglalkozik. Nem akart a dolgába avatkozni, 
őszintén szólva, nem is nagyon érdekelte. Azt akarta viszont, hogy az együtt 
töltött idő intenzív, odafigyelős legyen. Olyan is volt. Minden estére keresett 
programot, nem volt tétlenkedő fajta. Géza nem tette szóvá, próbálta tarta-
ni a tempót, számított arra, hogy ha ilyen fiatal lánnyal él együtt, akkor nem 
fognak otthon begubódzni. Nem is bánta, fiatalabbnak érezte magát Luca tár-
saságában, és összességében a fiatalok is jót tettek neki, az új ismerősök. Kilé-
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pett a komfortzónájából, és a fene se bánta, hogy 50, amikor ilyen klassz nője 
és társasága van. Időnként kért tőle Luca furcsákat, hogy nézzék meg a Maj-
mok bolygója remake-t, pontosan emlékezett rá, hogy annak idején milyen 
hatással volt rá az eredeti film. Nem értette, hogy ez a látványelemekkel való 
felturbózás mire volt jó. De sok hasonló próbálkozás volt. Azt se értette, hogy 
miért kellett újrafordítani Dantét Babits után, pláne azt, hogy miért rímek 
nélkül, és miért prózában. Azt még kevésbé, hogy miért hájpolja ezt mindenki.

Aztán egy délután beállított anyuka. Rettenetesen sok mindent cipelt. Tel-
jesen elkészült az erejével. Azt hitte, hogy nincs otthon senki. Nem is csen-
getett, csak bement. Ami a  fiáé, az az övé is. Néha találkozik itt a barátnőivel, 
bár Géza nem feltétlenül tud róla. Ej, ez a Géza gyerek ! Hogy nem ajándékoz-
ta meg kisunokával, egyetlen eggyel sem. Az iskoláját neki. Még egy egészen 
picikével sem. Fújtatott, leült. Volt nála ételhordó, itt-ott csorgott belőle va-
lami, mert ezeket soha nem lehet lezárni. Letörölte az ujjával, azt meg lenyal-
ta. Különféle szatyrok voltak nála. Az orrán olvasószemüveg. Felhozta a pos-
tát. Aztán levert valami hamutartót vagy vázát. A csörömpölésre felkapcsol-
ta a villanyt Géza, aki idáig is ott bóbiskolt a kanapén. Anyuka nem győzött 
szabadkozni. Géza örült neki, semmi baj, anyuka. Hanem ezt a sok mindent 
nem kellett volna magával hoznia, nem nagyon szokott itthon enni. A beszél-
getés hangjaira megjött Luca is, falatnyi nadrág volt rajta egy túlméretezett 
pólóval. Nagyon csinos volt. Anyuka már hozzászokott ahhoz, hogy Gézá-
nak fiatal nőcskéi vannak, de Dóra halála után nem vette egyiket sem komo-
lyan. Dóra Géza első felesége volt, osztálytársak voltak a gimiben, igazi diák-
szerelem, őt anyuka a lányaként szerette. Dóra meghalt 32 évesen, rákos lett. 
Anyuka úgy gondolta, hogy a rák büntetés, az kapja el, aki valami nagyot vé-
tett. Dóra anyuka szemében azonban teljesen ártatlan volt, mondhatni, maga 
volt az ártatlanság. Az biztos, hogy ő nem volt vétkes. Anyuka így hát magát 
kezdte okolni. A templomban vagy egy kazettán, már nem emlékezett ponto-
san, azt mondta neki egy prédikátor, hogy nézzen magába, hogy miféle ször-
nyű bűnt követett el korábban. És ő magába nézett, bűnösnek találta magát. 
Vezekelni akart. Egyébként mindig lányt szeretett volna, Gézával ugyan nor-
mális volt a kapcsolata, de soha nem értette őt. Géza túlságosan is hasonlított 
az apjára, néhai férjére, a mérnök úrra, aki olyan indokolatlanul korán meg-
halt. Géza ráadásul mindig fiú maradt. Bár az ő haját is copfba lehetett fogni, 
de ez mellékszál. Anyuka mindent adott, amit adhatott, elsősorban a kapcso-
latait, azok időnként, mondjuk, sokat értek, meg apróságokat, amiknek nem 
a pénzbeli értéke a fontos. Dóra halála megviselte az asszonyt, valósággal meg-
roppant, önmagát hibáztatta. De ezt legfeljebb magának vallotta be, a külvilág 
előtt a fiát kárhoztatta Dóra elvesztéséért. Úton-útfélen hangoztatta, hogy Gé-
za bűnei miatt kellett szegény kislánynak olyan fiatalon elmennie. Minél több 
idő telt el, Géza annál kevésbé védekezett, egyszerűen kitért anyja dührohamai 
elől, egyebet nem tehetett. Eleinte próbálta elmagyarázni az anyjának, hogy 
a rákot nem lehet elkapni, hogy a tumor nem bibliai büntetés a vétkeinkért. 
De anyuka hajthatatlan volt. Február 21-e volt, ez volt Dóri halálának a nap-
ja. Éppen 18 éve volt. Géza természetesen elfelejtette, hogy ezért jött az anyja 
éppen aznap. Anyuka különben azt sem tartotta véletlennek, hogy Géza szü-
letésnapja és Dóri halála majdnem egy napra esett. Azért halt meg, hogy te él-
hess. Ezt sziszegte dühösen a halottas ágy mellett. De most mosolygott anyu-
ka. Születésnapra jött, nem hagyta, hogy forrónadrágos fiatalok megzavarják 
az örömöt. Csodálkozva nézett a kislányra, hagyta, hogy Géza bemutassa ne-
ki újra, pedig emlékezett rá, hát hogy lehetne egy ilyen bájos arcot elfelejteni ? 
Szeretett volna kettesben maradni a fiával, szerette volna elengedni magát, ta-
lán sírni is egyet a fiacskája vállán, mert mégis ott volt a legjobb zokogni, mi-
óta az ura elment. Ilyenkor mindig a saját életét siratta, és mindig nagyon kér-
te Gézát, hogy bocsásson meg neki.
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Géza leült a zokogó asszony mellé, átkarolta és vigasztalta. Luca zavarban 
volt, nem értette, hogy az öregek miért sírnak ennyit. Kérdőn nézett Géz-
ára, aki integetett neki, de Luca nem értette, hogy mit akar jelezni. Gondolta, 
hogy hasznossá teszi magát, és kávét kínált. A friss kávé illatára Anyuka köny-
nyei elapadtak, mintegy varázsütésre felült, a térdére tette egy kockás konyha-
ruhát, Gézáék nem is értették, honnan vette elő, azt egyenesre simogatta, és 
nagy élvezettel a kezébe vette a csészét. Lehetett érezni, ahogy szétárad benne 
a melegség. Azonnal beszélni kezdett, Géza eleinte lelkesen figyelte, aztán dü-
hös lett. Anyuka kávézás közben alaposan szemügyre vette Lucát, és elkezdte 
összehasonlítgatni Géza korábbi barátnőivel. Hogy a haja az tisztára a Dettié, 
a szája, mint Julinak. Géza alig tudta leállítani, hogy neki nem is volt ennyi 
nője. Luca nem sértődött meg, inkább tetszett neki az öregasszony humora, 
aki nem győzött bosszankodni, Luca gyöngyöző nevetésén. Géza szerint Luca 
úgy tudott nevetni, mint a szirének. Legalábbis neki ez a nevetés lett a veszte. 
Géza nem is tudta magát türtőztetni, felkapta Lucát, és magához szorította.

Luca kihasználta az alkalmat, hogy rákérdezzen suttogva, hogyan került be 
a lakásba az öreglány, mert ő nem hallott se csöngetést, se kopogást. Géza szin-
tén suttogva elmondta, hogy az anyjának mindig van kulcsa a lakásához, ak-
kor jön, amikor akar. Talán kicsit furcsa ez másnak, de ő így szokta meg. Ez 
van. Mindenkinek lehet valami gyengéje.

– Valójában, Máriának hívnak, kincsem – fordult anyuka Lucához –, de te 
szólíts nyugodtan Marika néninek, jobb szeretem, mint az öreglányt. A  fü-
lemmel, drága, nincs semmi baj. Úgy hallok – hadd kopogjam le gyorsan, ez 
fa ? – mint a macska.

Anyuka nem hagyta, hogy a pár magához térjen a dermedtségből, azon-
nal porszívózni kezdett. A legnagyobb fokozaton üvöltött a gép, anyuka pe-
dig elszánt tekintettel tisztogatta a szőnyeget szálanként. Nehezen ment. Na-
gyon vastagon beleitta magát a por. A legjobb lett volna kiporolni, de ennek 
a puccos háznak az udvarán már természetesen nem volt poroló. Tényleg ho-
vá tűntek a pesti házakból a porolók ? Mert ez itt Buda, és muszáj volt nevet-
nie. Vagy el lehetett volna vinni tisztítóba, de anyukának most inkább a gép 
ordítására volt szüksége, a hangzavarra.

Géza kereste a gombot, hogy hol lehet leállítani az ördög masináját, de persze 
nem tudta, hogy az egy kapcsoló közül melyiket kell megnyomni, vagy merre-
felé kell tekerni. Inkább a zsinór után ment. Végre kihúzta. Nagyon megköny-
nyebbült, amikor vége volt a ricsajnak. Türelmesen magyarázott, hogy a bejá-
rónő majd mindent megcsinál. Legfeljebb majd megkéri, hogy sűrűbben jöj-
jön. Nagyon rendes lány ez a Kiara, sokat dolgozik, és szinte észre sem venni. 
Anyuka osztotta ezt a véleményt, hogy észre sem venni. Ő különben a szinte 
szót nem is használta a bejárónő munkájának megítélésével kapcsolatban, sze-
rinte ez a munka láthatatlan volt, olyan volt, mintha nem is lett volna. Szerinte 
szaladt a konyha, kupleráj volt a nappaliban, sőt mindenhol. Szerette ezt a szót, 
hogy kupleráj, külön jólesett neki kimondani, valahogy a gyerekkorára emlé-
keztette, és olyan volt, mint valami halálos ítélet. Ha neki otthon ezt mond-
ták a szobájára, akkor fel kellett vakszolnia a parkettát, és csak utána mehetett 
el otthonról a barátnőivel szombat délután, talán ezért. Most hirtelen csavar-
ral angyal üzemmódra kapcsolt. Ez átszellemült arcot, mosolygós tekintetet 
és behízelgő hanghordozást jelentett. Jelentőségteljesen fordult Luca felé, elő-
vette Dóri fényképeit, azokat mindig magánál hordta, és elkezdte mutogatni 
őket. Mesélt róla, sztorizgatott. Itt Gézával együtt voltak építőtáborban. Ak-
kor még nem jártak, sőt, talán még csak nem is csókolóztak, bár ezt ő igazán 
nem tudhatja. Fekete-fehér képek voltak. Félmeztelen fiúk, fürdőruhás lányok. 
Géza haját teljesen kiszőkítette a nap. Luca megismerte, de örömöt akart sze-
rezni az öreglánynak, megkérdezte, hogy melyik a Géza.
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Géza is odahajolt a képek fölé. Ez volt az első nyaralása a szülők nélkül. Itt 
alakult meg az őrs, a huszonegyedik őrs. Hogy ez mi lehetett, arról Lucának 
fogalma sem volt. Mondjuk az építőtábort se értette, már a nyelve hegyén volt 
a kérdés, de aztán hagyta inkább Gézát, hadd meséljen. Géza előadott egy na-
gyon zavaros történetet, hogy kiment verekedni, és Sanyika, aki a képen itt áll, 
éppen az ő vállát fogja, szóval, Sanyika ki is ment volna vele, akár segített is 
volna neki, de ő valahogy elgyávult. Egyszerűen kihátrált az egészből. Anyuka 
lecsapott a történetre, hogy nem is volt ez baj, mert annál a fiúnál kés volt, és 
akármi, akármi is lehetett volna ennek a vége. Géza nem szólt semmit, de fur-
csán nézett. Talán az járt a fejében, hogy jó, jó, de honnan tudja ezt az anyja. 
Ő nem mesélte neki soha. De anyukának mindig megvoltak a maga forrásai, 
és ezt Géza is tudta. Kiült egy furcsa fintor az arcára, mintha irtózna valami-
től, de az építőtáborról kezdett inkább beszélni, mondván, hogy Luca biztos 
nem tudja, mi az. Szóval az egy diákmunka volt, ő másodikos gimnazista volt, 
amikor ez a kép készült, Dóra is itt volt, itt áll középen, természetesen ő van 
a középpontban. Dolgozni mentek le valahová az Alföldre szőlőt kacsolni. Se 
azt nem tudták, mi az a szőlő, se azt, hogy mi az a kacs. Szóval jól ment a ka-
csolás. Hosszú póznák közötti vezetékek közé kellett bedugdosni a szőlővesz-
szőket. Rémes károkat okoztak a gazdaságban, de egy diák szemével nézve jó 
pénzt kaptak érte, megrongált soronként nem tudom hány fillért. Kit tudja 
már. 1 forint húsz fillér volt a díj Anyuka szerint, aki nagyon figyelt, és mint 
az ábra mutatja, mindenre pontosan emlékezett. Forint húsz ? Legyen. A mű-
szak végén rögtön ki is fizették, volt egy kis munkaverseny is, hogy melyik di-
ákcsoport mennyit dolgozik. De szemfényvesztés volt az egész. Hajnalban volt 
a kezdés, kettőkor már jött a pénzt. Gyűlés, aztán kezdődött az élet. Véget nem 
érő séták, meztelen fürdés az éjszaka közepén, tábortűz, éneklés. Hülye pol-
beat dalok, de mindegy volt. A börtön ablakába… Mindig volt az ilyen helye-
ken valaki, aki tudott gitározni. Anyuka biztosan most is el tudja énekelni még 
ezeket a dalokat. Minden csupa csókolózás volt és szerelem. Még másnap kint 
a szőlőben is. Ezért nem ment a munka. Papíron amúgy minden rendben volt, 
de csak papíron, nehéz ezt elmagyarázni, nem elég, hogy nem volt jó az elvég-
zett munka, hanem kifejezetten káros is volt. Mégis átvették, mégis kifizették. 
Így működött akkor minden. Luca nem értette, hogy mire volt jó ez az egész. 
És főleg azt nem értette, hogy miért érezte magát Géza kitűnően egy ilyen bé-
na helyen, ráadásul szemmel láthatólag emberek között volt, vajon mióta lett 
ilyen mizantróp ? Furcsa, hogy Dórival pont akkor nem jöttek össze, de nem. 
Anyuka szerint ez csak Géza mulyasága volt. Luca mosolygott, jó volt, hogy 
ilyen sebezhetőnek látta az amúgy mindig magabiztos Gézát.

Sorra kerültek elő a fényképek. Kiderült, hogy Géza is basszusgitározott, ne-
vetve magyarázta, hogy akkortájt egyszerűen nem vették a lányok semmibe azt 
a fiút, akinek nem volt gitárja, és nem énekelt a vörös kakasról. Géza vigyo-
rogva magyarázta, hogy egy basszusgitáron csak négy húr van, és sokkal köny-
nyebb a háttérben elpengetni, mint a rendes gitárt, és a csajoknak voltaképpen 
szintén botfülük volt, csak látványgitározásra volt szükségük, erre meg pont jó 
volt a basszusgitár. Lucának feltűnt, hogy Géza mindig csak politikai dalokat 
emleget, ez a vörös kakas valódi agyrém. Ezzel mit akarhattak ? Mert ez még 
sem lehetett a régi rendszer műve. Ezt maguknak, maguktól csinálták a fiata-
lok. Meg van az a menetelős spanyol szöveg. Na, ezt nem akarja hallani. Gé-
za úgy magyarázta ezt a nagyon furcsa daléneklési szokást, hogy nem is ismer-
tek mást. Ami nem teljesen volt igaz, mert neki megvolt otthon a Hair, a Fal, 
egy csomó Beatles, Simone és Garfunkel, bakelitlemezeket be lehetett szerez-
ni, csak nagyon drágák voltak. Sokat hallgatott LGT-t meg Hobót, Illést. De 
ezeket mégsem énekelték a tábortűz mellett, valahogy nem is kerültek szóba.

Anyuka arca egyszer csak elkomorult. És Koncz Zsuzsát, őt Dóra is nagyon 
szerette, főleg a megzenésített verseket. József Attila, Radnóti, Arany, Csoko-
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nai… Volt olyan vers, amit Koncz Zsuzsától tanultak. Gézának komoly res-
tanciája volt Dóri ügyében anyuka szerint. Mert ha már megölte a csapodár-
ságával, a pénzimádatával, akkor legalább az emlékét rendesen ápolhatná.

Luca hirtelen kereszttűzbe került, és egy szót sem értett a veszekedésből. An-
nál inkább nem értette, mert az előbb még a legnagyobb békében nosztalgiáztak 
régi nyarakon. Hogy kerekedett most ebből ez a nagy ordibálás és veszekedés ?

Anyuka egyre állította, hogy Gézának igenis meg kell csinálnia azt a kiál-
lítást, amit megígért Dórinak a halálos ágyán. Dóra nem akart szomorúságot 
hagyni maga után, ezért úgy rendelkezett, hogy semmiféle emléket nem csi-
náltathatnak neki, csak egy kiállítást a belvárosban, ahol bemutatják a képeit, 
ezek félig fotográfiák, félig rajzok, kollázsok voltak, installációk, némelyikhez 
volt videó is. De Géza képtelen volt megnyitni végre ezt a kiállítást, mindig 
csak ígérgette a megnyitót. Aztán tessék, hány éve elment, és semmi. Semmi.

Géza nem merte leleplezni anyja előtt Dóri legnagyobb titkát, hogy nem 
nem hozott létre műalkotásokat, semmit. Egész életében arról beszélt, hogy 
milyen képeket csinál éppen, hogy milyen tervei vannak, és hogy ki minden-
ki szólt elismerően arról, amit alkotott. Dóri a halálos ágyán felült, nagyon 
komolyan Géza szemébe nézett, és elmondta, hogy egy vidám és mindig csak 
az életről szóló, és az életet bemutató kiállítást szeretne mementóként maga 
után hagyni. Semmi mást, csak ezt az egyet. Géza megígérte, hogyne ígérte 
volna, de mindketten tudták, hogy nincs ilyen kiállítható anyag. Gézának nem 
is kellett keresnie ezeket a műveket, mert pontosan tudta, hogy nincs mit ke-
resnie, Dóri szeretett volna alkotni, de végül meghalt úgy, hogy nem csinált 
semmit. Igen ám, de ezt mégsem mondhatta el Géza az anyjának. Géza csak 
állt ott összetörten, de nem könyörültek rajta. Mit tehetett volna ? Hazudott 
tovább. Lesz kiállítás, lesz. Csak ki kell várni, kell valaki, aki kezeli a hagyaté-
kot, és kitalálja, amit Dórinak már nem volt ideje kitalálni. De nem kell ag-
gódni, meglesz az a kiállítás. Az lesz a címe, hogy a Mandulafácska. Ez jó cím, 
Dóri örülne. Ez volt az utolsó kép, amit készített. Egy Pécs melletti mandula-
fácska, amely kivirágzott a februári melegben.

Hosszú csönd lett, mindenki a fácskára gondolt, és az utolsó fényképre. Lu-
ca nem tudott viselkedni, és nem nagyon bírta a hosszú csendeket. Megint 
túl hosszú, túl ilyen, túl olyan volt. Kilógott, ő legalábbis így érezte. Elkezdte 
mondani a Janus-verset. Latinul.

Quod nec in Hesperidum vidit Tirynthius hortis,
 Nec Phaeaca, Ithacae dux, apud Alcinoum,
Quod fortunatis esset mirabile in arvis,
 Nedum in Pannoniae frigidiore solo ;
Audax per gelidos en ! floret amygdala menses,
 Tristior et veris germina fundit hyems.
Progne, Phylli tibi, fuit expectanda ; vel omnes
 Odisti iam post Demophoonta moras ?*

Anyuka és Géza összenéztek. Nem mondták volna ki a világ minden kincsé-
ért sem, de szörnyen imponált nekik a latin idézet. Luca a győztesek szemcsil-

*  427. DE AMYGDALO IN PANNONIA NATA 
Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott,
  Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén.
Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne,
  Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein.
S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben,
  Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!
Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,
  Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?

     Weöres Sándor fordítása
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logásával mondta a verset, úgy a felétől már nem is sütötte le a szemét. Ugye, 
a hülye Mérő a fakton mindent megtanított, amit tudni kellett az emeltre.

Anyuka a szavalat közben kényszeresen vizslatott a szemével, keresett vala-
mit, amibe belekapaszkodhatott, végtére is nem hagyhatta ezt a csitrit trium-
fálni. Alig várta, hogy vége legyen a versnek, és megszólalhasson. Addig is fe-
nyegetően kézbe vette a postaládából az imént elővett leveleket. Ezek sajnála-
tos módon viszont fel voltak bontva, amiről ő teljesen elfeledkezett.

Most Gézán volt a kiborulás sora. Luca azt hitte, hogy talán ő rontott el va-
lamit. De hát hogyan is rontott volna, amikor éppen túlteljesítette Géza leg-
szebb reményeit, tessék, egy lány, aki Janust szaval. Nem, Géza nem emiatt volt 
kiakadva Lucára, kapcsolatuk történetében nem utoljára, Géza büszke volt. És 
akkor észrevette Luca is a sebtében feltépett borítékokat. De hát miért ? Miért 
nézi meg valaki másnak a postáját ? Luca nem értette.

Anyuka is észrevette, hogy hibát követett el megint. No, nem azt bánta meg, 
hogy kinyitotta a borítékokat, hanem azt, hogy ostoba volt, és ezért leleplező-
dött. A levelekben amúgy sem volt semmi. Semmi titkos. Számlák. Azaz még-
is volt valami, ami szemet szúrt neki.

És akkor elkezdődött egy nagy patália, hogy Géza biztosan rákos, amit ép-
pen a saját anyja elől akar titkolni. Luca szájtátva figyelte, hogy hogyan volt 
képes kitörni szorult helyzetéből. Támadóvá vált, agresszívvé. Sebezhetőnek 
mutatta magát, azt akarta, hogy sajnálják. Talán még sírt is. Lenyűgöző szín-
játék volt. Luca élvezte. Különösen azt a részt, amikor az anyuka már elhitet-
te magával, hogy Géza halálos beteg, és már csak hetek, hónapok vannak hát-
ra az életéből. Csodálatos volt, amikor anyuka ezt már nem csak mondta, de 
meg is volt győződve róla. Luca is megrendült, hogy mi lesz most szegénnyel. 
Szóval elhitte, de aztán a tekintete a feltépett borítékokra tévedt, és akkor rá-
jött, hogy az egész csak színjáték, nem kell itt semmit úgy érteni. Géza azon-
nal vette a lapot, komoly veszekedésbe fogott. Luca biztos volt benne, hogy ezt 
nem először csinálják. Össze voltak szokva. Tudták, hogy a másikat mivel le-
het a végtelenségig felingerelni. Tudták, hogy mit kell kimondani ahhoz, hogy 
már ne legyen visszaút. Ki is mondták. De a beutalók, az ezer lelet… Lehet, 
hogy mégis ? Luca éppen belegondolt a szövevényes magyar egészségügyi rend-
szerbe, próbálta kitalálni, hogyan tudna segíteni, felidézett magában történe-
teket, amiket ismerősök meséltek, hogy hogyan kell valakit bejuttatni cétére, 
emerire. Ki tudja mire. Luca valójában nem tudta, hogy mit jelentenek ezek 
a kifejezések, mégis a gyógyulást remélte tőlük.

Mire Luca feleszmélt, anya és fia között szent volt a béke. Úgy ültek egymás 
mellett, mintha ez a volna a világon a legtermészetesebb. Éppen csak nem fog-
ták egymás kezét. Géza csendesen magyarázott az anyjának. Luca fülelt. Pont 
azt csípte el, hogy Géza most lesz ötven. Nahát, nem is gondolta volna. Nem 
néz ki annyinak. Persze ahhoz képest, hogy milyen kurva öreg. Ettől kezdve 
viszont Luca valami jó kis születésnapi meglepetésen kezdte el törni a fejét. 
Annyit még kihámozott a nagy elrévedése közepette, hogy Gézának csak fe-
lülvizsgálatra kell mennie, nincs különösebb baja. Mondjuk, egy olvasószem-
üveg elkelne. De az nem jó ajándék, olyan kell, ami nem praktikus, aminek 
nincs pénzbeli értéke, ami igazi meglepetés.

Anyuka kicsomagolta az ajándékát, mert ugyan ő is kaphatna éppen aján-
dékot a fiától, mert mégis ő szülte meg. De valami félreértés miatt ilyenkor 
mégis a  szülinaposok szoktak ajándékot kapni, nem a munka dandárját el-
végző édesanyák.

Luca el volt ragadtatva. Anyuka ajándéka éppen olyan volt, mint amilyent 
ő is szeretett volna adni. Ráadásul szép is volt. Géza hiába volt akárhány éves, 
úgy örült, mint egy igazi kisgyerek. Éppen csak nem ugrándozott.

Luca először azt hitte, hogy egy szép tengerparti poszter. Annak is lehet örül-
ni. Hát, ezért volt olyan hatalmas anyuka csomagja. A kép be volt keretezve, 
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volt előtte üveg, és még egy kis lámpa is volt a tetején. Ó ! Nem volt profi fotó, 
ez látszott rajta, de kedves kép volt. Olyan nagyon kék. Aztán kiderült, hogy 
Géza nem egyszerűen a tengernek örül, nem is az éggel egybeolvadó víznek, 
hanem annak, hogy Géza személyesen kötődik ehhez a felvételhez, ő maga 
készítette. Olyan jelentőségteljesen suttogta, hogy a Trieszti Öböl, hogy Lu-
ca nem is merte elmesélni, hogy pár évvel ezelőtt ő is járt ott a szüleivel, ő is 
csinált egy pont ugyanilyen fotót. És járt még ugyanazon a nyáron húsz má-
sik tök ugyanilyen öbölben, ahol ő és a mamája ugyanilyen képeket csináltak. 
Még fekete-fehéret is. Apja kinevette őket, hogy normális ember nem fényké-
pezi a tengeri naplementét vízben tükröződő házakkal, mert ordas giccs lesz 
belőle. Ezen önkéntelenül is elmosolyodott. Géza pedig már meg is sértődött, 
mert biztos volt benne, hogy Luca rajta nevet. Anyuka elégedett ült a fotel-
ban, és alig várta, hogy veszekedjenek a fiatalok.

De ezúttal elmaradt a purparlé, mert Géza olyan hévvel magyarázott, hogy 
közben elfelejtette, hogy voltaképpen faséban kellene lennie Lucával. Luca ko-
moly képpel hallgatta. Géza keresett képszöget, behozott egy kis kétlépcsős lét-
rát, helyet keresett a nappaliban a poszternek, és közben mesélt, de be ne állt 
a szája. Időnként hátranézett, mintha cinkosan összekacsintott volna anyukával.

– Az élet velem valójában 1989-ben történt. Előtte erre az évre készültem, 
persze anélkül, hogy tudtam volna róla, utána erre az évre emlékezem. Hirte-
len tört ránk a szabadság, voltaképpen nem is számított rá senki. A barátaim-
mal, tudod, a Huszonegyedik Őrssel, elmentünk a Trieszti Öbölbe. Ez a kép 
akkor készült, itt áll mindenki a hátam mögött. Most is érzem a tekintetüket. 
Elmentünk, lefényképeztük a szabadságot. Ez a poszter annak a képnek a ne-
gatívjáról készült, ki lett nagyítva.

Luca szerint kicsit lejjebb jobb lett volna a kép, ő szemmagasságba szereti 
látni őket. Mondjuk, Géza magasabb nála, de ez akkor is valahogy túl magas. 
Mindegy, nem akarta elvenni Géza örömét, nem szólt. A képet megvilágító 
lámpának nem örült. A hálóba beszűrődött a fény a nappaliból, ez már előre 
zavarta. Mindegy, legfeljebb kikapcsolja.

Anyuka megcsodálta a képet a falon, megnézték azt is behúzott függönyök-
nél, hogy milyen a kép, ha meg van világítva a lámpával. Kicsit bombasztikus 
volt, de mindenki odanyilatkozott, hogy tetszik neki. Hát jó. Ezután anyuka 
már nem maradt sokáig. Végighúzta az ujját a szekrény peremén. Poros volt, 
de nem szólt semmit. Kivitte a konyhába az ételhordót, betett mindent a hű-
tőbe. Összevissza zörgött az edényekkel. Kirakta, berakta, átrakta. Géza köz-
ben arra gondolt, hogy mégis jó volna az a kutya, akkor … de inkább nem 
folytatta a gondolatot. Anyuka még pakolgatott egy kicsit, amit Luca megkö-
vülten nézett, nem próbálta meg lebeszélni, mert látszott anyukán, hogy ezt 
most nem hagyná. Géza elaludt a kanapén, jó hangosan horkolt. Zavarta Lu-
cát. Éppen fel akarta kelteni, hogy ezt a horkolást sürgősen hagyja abba, ami-
kor anyuka intett neki, hogy nehogy felkeltse Gézukát, azért mert ő elindul. 
Annyira nem akarta felkelteni, hogy nem is beszélt, csak mutogatott. Luca 
odament hozzá, és köszönésképpen adott neki két puszit, amin anyuka erősen 
meglepődött, mert azt hitte, hogy gonosz volt Lucával, és mivel tényleg go-
nosz volt, nem számított semmi jóra. Ezekhez a várakozásokhoz képest a két 
puszi váratlan fordulat volt. Anyuka úgy érezte, hogy adnia kell valamit cseré-
be. Visszalopakodott a szobába, határozottan odament az egyik sarokhoz, ott 
kibányászott egy dobozt, a dobozból elővett két vaskos füzetet, és elmenőben 
Luca kezébe nyomta őket, közben a tőle telhető legbarátságosabban megvere-
gette Luca vállát, és elment.

Luca a kezébe vette a füzeteket. A külső borítón nem volt semmi, a bel-
ső borítón viszont ott volt a felirat, gyöngybetűs női írással, hogy Őrsi Nap-
ló, Huszonegyedik Őrs, 1986. Fel voltak sorolva a tagok is, szigorúan ábécé-
rendben, mindenkinek a saját kézírásával. A címet másik kéz írta, nem ők, bár 
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elsőre fel se tűnt. Ott volt Géza neve is középen. Heten voltak. Ez azért volt 
szerencsés, mert amikor az utolsó nyáron lementek Triesztbe, hogy elkészít-
sék a fotót a szabadságról, akkor pont belefértek mindannyian hatalmas, ször-
nyen lepusztult, fekete Volgába, amit ki tudja honnan szereztek. A naplóban is 
megvolt különben ez a kép, ott volt az építőtábor, és a fekete Volga is. Nahát.

Luca még sokáig olvasta a naplót, napokig. Ha kérdezett, Géza szívesen ma-
gyarázott. Aztán a naplónak hirtelen vége lett. A Trieszti Öböl volt az utol-
só fénykép, aztán jött még néhány bejegyzés a nyár utolsó napjairól. De utá-
na semmi.

A kapcsolatuk különben nem szűnt meg, ha tehetik most is összejönnek. 
Talán nincsenek olyan szoros kapcsolatban, mint voltak. De azért találkozgat-
nak, hébe-hóba. Na, jó, nem hébe-hóba. Az utóbbi években már csak nagyon 
ritkán. Eleinte még sülve-főve együtt voltak, főleg, amíg élt Dóri, azóta vala-
hogy eltávolodott tőlük Géza, de azért tud mindenkiről. A múltkor is beállí-
tott Sanyika, hozott ajándékot, pedig akkor már jó régen nem látta.

Sanyika ugyanis kiköltözött Németországba. Jól tudott németül, talán né-
met volt az egyik nagyszülői ág a családban. De ő például furcsán intézte a dol-
gokat. Időnként megjelent. Evett, ivott, beszélt. Pletykált, évődött, kutyát sé-
táltatni és moziba hívta Gézát, úgy tett, mintha tegnap váltak volna el. Pedig 
volt olyan idő, hogy évekig felé se nézett. Évekig ! Aztán egyszer csak becsenge-
tett, leült a nappaliba, fikázta Géza jól megcsinált kis életét, összeszidta múlt-
ban viselt dolgaiért, megígérte, hogy ezután nem fog eltűnni, része akar lenni 
az életének. És megint eltűnt. Természetesen évekre. Amikor évek múlva meg-
jelent megint, adott ajándékot, pedig nem volt születésnap, és a többieknek is. 
Utoljára egy csináltatott rendszámot hozott Gézának, ezzel lepte meg : LFS-111.

Itt van becsomagolva. Gézának nem volt szíve kidobni. Mégis pénzt adott 
érte, amiből soha nincs neki. Luca fintorgott az érzelgősség miatt. Dörzsölte 
a szemét. Géza nem zavartatta magát, csak az ujjával fenyegette kicsit. Aztán 
hirtelen jött ötletből elhatározta, hogy kiakasztja valahová azt a rendszámot. 
Gézának menő konyhája volt, a serpenyők, lábasok a mennyezetről lógtak le, 
mint az amerikai filmekben. Fura, hogy ennyi edény volt ott, pedig nem főz-
tek soha, még Géza sem, aki ezt az edénykiállítást csinálta. Most olyan szem-
pontból mégis hasznos volt a gyűjtemény, hogy nem volt a rendszám tájide-
gen. Egy vaslábast levettek nagy üggyel-bajjal, és kiraktak helyette egy rend-
számot. Mindketten örültek a megoldásnak.

Luca meg rájött helykeresés közben, hogy mivel fogja meglepni Gézát. Csi-
nál egy meglepetésbulit, és meghívja az Őrs tagjait, na jó, azokat akik élnek, de 
csak őket, és legfeljebb az aktuális párjukat. Majd itt elbuliznak, és valaki biztos 
elmagyarázza majd neki a rendszám titkát, hogy miért kell ezen nevetni. Gé-
za arcán ugyanis mosoly suhant át, amikor a rendszámra nézett. Már megérte.

Géza az ünnepélyes pillanatnak megfelelően vasárnapi kávét csinált, ez tej-
habos presszókávé volt fahéjjal, mindketten nagyon szerették, csak pepecse-
lős volt megcsinálni.

Luca az idilli helyzetben előhozakodott egy kérdéssel, ami régóta fúrta az 
oldalát. Hogy miért szerepel a naplóban egy mondat olyan sokszor. Géza kü-
lönben nem tudta melyik mondat az. Csak akkor esett le neki a tantusz, ami-
kor Luca megkérdezte, hogy ki az a Merényi, valami gonosz osztálytársuk ?

Nehéz volt elmagyarázni egy kívülállónak, hogy mit jelentett nekik Meré-
nyi. Mert először is Merényi nem létezett. Vagyis létezett, de nem úgy léte-
zett, ahogy ezt közönségesen érteni szokták. Merényi nem volt az osztálytár-
suk, és nem ismerték személyesen, egy közös olvasmányukból lépett elő, akit 
gyermeki képzeletük egészen különleges képességekkel ruházott fel. Gézáék 
diktatúrában éltek, ahol voltak tabuk, amikről az ember egyszerűen nem be-
szélt. Mindenki úgy élt, hogy még a saját gondolataiban is kipontozott része-
ket. Mindenki tudta, hogy mit kell kipontozni, és nagyjából mindenki tud-
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ta azt is, hogy mivel kell kiegészíteni ezt a kipontozott helyet. Merényi egy 
ilyen ki nem mondott, mindig kipontozott hely volt az Őrs életében. Azt ér-
tették rajta, hogy zsarnokság van, hogy nem gondolhatnak, mondhatnak, ír-
hatnak le akármit ; hogy van az életükben egy különös gát, egyfajta külső és 
belső korlátozás, ami inkább tudattalanul, vagy legalábbis nem mindig szán-
dékosan van jelen az életükben. Hogy megmondják és előírják, hogy az em-
ber mit tegyen, vagy ne tegyen. És Merényi ennek az elnyomásnak lett a jel-
képe. Valóság lett nekik az irodalom. És erőt adott, hogy a regényből tudták, 
hogy ezeknek a rosszarcú teremőröknek egyszer el kell húzniuk innen a ret-
kesbe, hogy meg fognak bukni. A helyzet azért volt bonyolult, mert semmi-
nél nem vágytak jobban arra, hogy megbukjon a rendszer, a regényen kívü-
li valóságban erre vajmi kevés esély volt, egészen pontosan semmi. Gézának 
volt egy sakkmestere, aki nagyon hitte, hogy ez az egész kommunizmus el fog 
tűnni innen, ő azt mondogatta, hogy a törökök 150 évig voltak itt, mégis el-
mentek, az oroszok 40 éve vannak itt, de ők is el fognak menni. Mindket-
ten nagyot nevettek, mert az állítás egyszerre volt komor és fenyegető, s egy-
szersmind nevetséges. Géza nagyon szeretett volna hinni ennek a mindenfé-
le értelemben vett mesternek, de az esze mást mondott, hogy ennek nem lesz 
vége soha. Ezért volt jó kimondani képletesen, de mégis nagyon konkrétan, 
hogy mindenki értse, de ugyanakkor ne jelentsen fenyegetést senkire, hogy 
Merényiéknek el kell bukniuk.   

Mohácsi Árpád (1966): magyar–portugál–német szakon végezett az eLTe-n, verseket 
és színpadi műveket ír, műfordító. A Szépírók Társaságának tagja. Kötetei a Kalligramnál: 
Fernando Pessoa: Portugál tenger. Válogatott versek (2008); gottfried Benn: Kígyóból 
a kanyar (2013); Hannibál búcsúja (2015).
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