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Klasszikus elégia
Az esetet utólag igen hamar át fogja fogalmazni anekdotává. Az anekdota gúnyos és öngúnyos lesz, a gúny maró, az öngúny fanyar. Néhány embernek fogja
elmondani, négynek-ötnek. Amikor hatodszor mondaná el, különböző korú munkatársaival a laboratóriumban beszélgetve, hirtelen le fogja inteni magát, félbe fogja
szakítani az épp elkezdett első mondatot. Az eset utóhangja egy ötször elmondott
anekdota lesz, nem több.
*

— Apám — mondja az
hűdésben.
— Nagyon hasonlítottál
feléje fordulva mondja ezt,
— Igen, főleg az orrom

eszpresszóban — negyvennyolcban halt meg. Szívszélapádra — mondja mellette az asszony. Ö érzi, hogy
hogy közben néz, talán az arcvonásait fürkészi.
— bólint ingerülten, és nem tudja, miért így.

*

Jó ízléssel öltözött, láthatólag gazdag nő. Amikor ő — jó tíz perce — belökte
a szállodai eszpresszó lengő üvegajtaját, a fölismerés utáni második pillanatban
ezt állapította meg. Megállt, körülnézett, magányos vendéget keresett. Magányos
középkorú nőt. Talán középkorút. Egyébként semmi támpont, semmilyen ismertetőjel. A legtöbb asztalnál többen ültek, kettőnél egy-egy férfi egyedül, egynél egy
nő egyedül. Az aztán intett. Hogy némi habozás után-e, vagy azonnal? Intett.
Ó pedig gyorsan megindult felé, és megállapította, hogy az asszony halvány dohánybarna kosztümje elegáns, hogy a kétsoros aranylánc, amelyet nyakig gombolt
vajszínű blúzán visel, inkább keskeny, mint vastag, és hogy az integető keze csuklójára visszahulló három vagy négy karperec szintén inkább vékony.
Viszonylag hamar került aztán sor az apjára, az anyjára, a bátyjára meg másokra, akik harmincnyolc év alatt részben meghaltak, részben még nem.
*

A titkárnője reggel bevitte neki a kávét, ő fölhörpintette, közben úgy döntött,
hogy a kocsiján esett karcolást nem fogja megjavíttatni. A fényezők rablók. Vagy
megérzik az emberen, hogy pénzesebb, mondjuk: menő. Idővel ronda rozsdavörös
vonal lesz a karcolásból a kocsi oldalán. Nem számít: motorikusán legyen jó a
kocsi, hajtani lehessen, országutakon. Ekkor szólt be a házi vonalon a titkárnő,
hogy egy női hang keresi, franciául beszél. Ö beadatta a vonalat, s egy enyhén
rekedtes alt hang üdvözölte, bemondott egy érthetetlen nevet, ő meglepődött.
A hang aztán nevetgélt, hogy milyen okból, az nem hallatszott a rekedtes kaccanásokból, végül azt mondta: Rimini. És csak ez után a Rimini után mondta meg a
keresztnevét, aztán a teljes lánynevét. És megint nevetgélt:
— Képzelem, mennyire meg vagy lepődve.
Igen, most már nagyon meg volt lepődve.
*

Negyven tavaszán találkozott utoljára a lánnyal, Riminiben. Találkozott vele,
ismerkedett meg vele, látta utoljára. Húsvét hetében^ Olaszország akkor még nem
lépett be a háborúba, húsvétkor még le lehetett utazni Riminibe; az ő apja minden
évben kisajolt a kis budai csemegeüzletéből egy hét családi Riminit húsvétkor és
három hét salzkammerguti tavat nyáron. Nagyhét hétfőjén érkeztek Riminibe, a
lány is aznap, szintén a szüleivel, ugyanabba a kis penzióba. Kedden, az első reggelinél, a. századvégi pohárszékekkel telezsúfolt kis ebédlőben általános ismerkedés, magyar és német vendégek részéről leplezetlen csodálkozás, hogy a nyájas
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házaspár meg a lányuk francia. Az olaszok még nem üzentek hadat. Délután a
kikötőben egy sovány, nyúzott fiatalasszony kezelte a kishajójegyeket, és mert
meghallotta, hogy nem olaszul beszélnek, futólag megkérdezte, hogy lesz-e háború.
— Lesz háború, signorina? — kérdezte a lánytól, amikor visszaadta a kezelt jegyeket. — Reméljük, nem — mondta a lány, és futólag rámosolygott a nyúzott fiatalasszonyra. Szép mosolyú lány volt. Karcsú lány, finom jelenség, de nem légies,
mert érzékien fátyolos pillantású és érzékien húsos ajkú. Csütörtökön kölcsönösen
azt mondták a szüleiknek, hogy templomba mennek, résztvenni a nagycsütörtöki
oltárfosztás és sírbatétel szertartásán — az ő apja, mint kikeresztelkedett zsidó és
árja-párja nagyon helyeselte a fia liturgikus vallásosságát: nagyon helyes, fiam,
nagyon helyes —, de a tengerpartra mentek le, egy babérsövény mögött azonnal
egymásnak estek, azonnali bódulatban csókolództak. Ö mint egy boldogítóan bevallott titkot, úgy vette tudomásul, hogy a lány világoskék melltartóját sűrű tüllrózsa domborítja, hogy milyen kicsi a melle.
*

Leült az asszony asztalához, gyorsan, tűrhető franciaságával megkérdezte, hogy
rendelt-e már valamit, aztán tegezve megismételte:
— Rendeltél már valamit?
Még nem. Akkor mit inna? Egy drinket?
— Igyunk meg egy konyakot.
Ö intett a pultnál álló felszolgálónőnek. Az nem mozdult. Intett egy mellettük
elsiető másiknak, az visszabólintott, hogy azonnal, s elment a pulthoz, letette a tálcáját, a pultra támaszkodva mondott valamit a kávéfőzőnek, vagy beszélgetni kezdett vele, és ez nem volt baj, mert néhány mondatot lehetett mondani a hazai
vendéglátóipar szép fejlődéséről, amelynek azonban még korántsem jellemzője a
nyugati országokban oly természetes és kellerhes figyelmesség.
Az asszony figyelmesen hallgatta. Bizonyára. Vagy figyelmetlenül hallgatta?
Mintha elkezdte volna a pillantásával le- és végigtapogatni. Az ember megérzi a
halántékán, a nyakán, ha letapogatják; önkéntelenül a halántékához nyúl, belegereblyéz a hajába.
*

A telefonból még annyit tudott meg, hogy az asszony Rouenban él, előző nap
érkezett Párizsból. Bukarestbe utazik, egy Romániába elszármazott idős nagynénjét meglátogatni. Hirtelen döntött úgy, hogy megszakítja a légiutat, megnézi Budapestet és fölkeresi őt. Hogyan találta meg? Ö, kedves barátom, könnyen. Ilyesmihez elég egy véletlen és némi gyakorlatiasság Két esztendeje megnézett Párizsban
egy magyar könyvkiállítást. Én mindig megnézek mindent, ami magyar. Te? Szóval, egy vegyészeti szakkönyvön meglátta az ő nevét, aztán a többi úgy ment,
mint a karikacsapás, a kiállítás magyar informátorai igazán előzékenyek voltak.
Ö, igen, az Akadémiai Kiadó címét is megadták, az ő vállalata nevét is tudták.
Most, itt Pesten, csak egy nyomozó telefon kellett, a másodikkal, voilà, m á r el is
érte. Hol találkozzanak? Az .Intercontinentalban lakik.
A szálloda eszpresszójában állapodtak meg délután négyben.
ű már letette a kagylót, amikor eszébe jutott, hogy se nem adott ismertetőjelet, se nem kért. Személyleírást? Mit? Világoskék melltartón sűrű tüllrózsa. Egy
behunyt szemű arc mögött sűrű zöldbarna babérbokor.
Még egy, ami utólag eszébe fog jutni:
Minek jut az ember eszébe az egész?
Olyan elégikus. Klasszikusan elégikus. Ilyenformán lehet, hogy nevetséges is.
— Meddig fogsz szeretni? — kérdezte a francia lány a babérsövény mögött.
A kérdés akkor nem volt naiv. Az adott pillanatban nem a kor és az ő életkoruk
szerelmi társalgó-nyelvkönyvének a fordulata volt, az időszerű válasz sem az, hogy
örökké fogja szeretni.
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Annyi volt tény (mindössze annyival több annál, amit az érzékeik közvetítettek és közöltek), hogy a lány húsvéthétfőn utazik haza a szüleivel, ő pedig húsvét
harmadnapján, és hogy Rómában meg egyebütt a különböző terekre kivezényelt
csőcselék meg az egyetemi hallgatók már a háborút követelik, és éppen Franciaország ellen. „Tunisz, Nizza, Korzika", ordítják karban és ütemesen az ordítok,
nem a kishajójegyeket lyukasztgató nyúzott fiatalasszonyok, vagyis Olaszország be
fog lépni a háborúba. (Milyen ostoba is az ember, milyen későn fogalmazza meg
könyörtelenül a háborúcsinálók szertartásrendjét: először a ministránsok, kispapok,
harangozok és egyéb fizetett senkik követelik ordítva a megváltást, aztán hirdeti
ki a bíbor-arany főpap a megváltást.) Vagyis, ha Olaszország belép a háborúba,
akkor ők ketten sem itt, sem egyebütt hosszú ideig nem fognak találkozni. Abban
a pillanatban tehát azt kérdezte a francia lány, hogy csak ott Riminiben szeressék-e egymást, vagy annyira szívják tele magukat egymással, hogy a szerelem kitartson a háború végéig, talán három évig is, szerencsés esetben kettőig.
Ö azt felelte:
— Sokáig foglak szeretni.
Nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig szerették egymást. Mindenütt, ahol épp alkalom kínálkozott, teraszon, lépcsőfordulóban, mohón, csillapíthatatlanul, a nagyszombati föltámadási körmenet esti órájában ugyanannak a babérsövényes parknak egy zugában, száraz vörös agyagos földön, csak az ő leterített ballonkabátján.
Hétfőn reggel a két család kölcsönösen elbúcsúzott egymástól, a budai csemegés
rosszul leplezett meghatottsággal és szorongással bízott a békében. Ök ketten címeket váltottak, hazaérve leveleket írtak, levelezésük mindössze két-két hosszú,
erotizált célzásokkal megtűzdelt, tehát esetleg vagy tényleg szép levélből állt, aztán
megindult a német offenzíva Hollandia, Belgium, Franciaország ellen, az olaszok
a Riviérán elfoglaltak egy vasúti alagutat, és a levélforgalom megszűnt. A francia
lány nem jelentkezett többé, ö nem kereste többé a francia lányt. Minden cím
meg a világ megváltozott.
*

Futó pillantást vetett az asszonyra, aztán elfordult, megszívta a cigarettáját, és
mert épp akkor közeledett végre a felszolgálónő, magasra lökött karral intett neki,
megrendelte a két konyakot.
— Végre — mondta aztán.
*

— Tulajdonképpen mi a foglalkozásod? Tudós lettél?
— Dehogy. A kutató laboratórium vezetője vagyok, annál a vállalatnál, ahol
hívtál.
— De csak úgy mellékesen.
— Nem. Amit még csinálok, azt csinálom mellékesen.
— Értem.
Dehogy érti.
Megint érezte, hogy az asszony hosszasan szemléli az arcát. Már koccintottak,
kortyoltak, ő most egyedül nyúlt a poharáért, kortyintani akart egyet, de az egészet föl találta hajtani, fölöslegesen hátravetve közben a fejét. Az asszony késve
nyúlt a saját poharáért, arany karperecei megcsörrentek az asztal üveglapján.
— Apám — mondja, amikor az asszony némi üres csend után a szülei iránt
érdeklődik — negyvennyolcban halt meg. Szívszélhűdésben.
— Nagyon hasonlítottál apádra.
— Igen, főleg az orrom. — Düh villan át rajta, nem tudja, miért. — Elképzelhetetlenül nagy horgas orra volt a ravatalon.
— Anyád biztosan észrevette, hogy van köztünk valami. Láttam rajta, amikor
elbúcsúztunk. Rémes zavarban voltam.
— Vénségére rengeteget dohányzott anyám. Filléres szipkából szívta a rossz
cigarettákat, a szája sarkában két cigaretta közt mindig ott ló ott a

szipka. Töpörödött volt, mindenkivel némán ellenséges, csak ült, ült a füstfelhőjében, a kezében könyv, amit vagy olvasott, vagy nem.
— Törékeny hölgy volt, galambszürke úti kosztümben.
*

Reggel, miután letette a telefont, még eszébe jutott a postás.
Ügy látszik, pontosan, mondhatni óraműre járnak ketten a postással. Amikor ő
délután hazaér, és kettessel kúszatja föl a lejtős villanegyedi utcán a Zsigulit, ott
a postás az utcában. Ő többnyire megvárja. A postásnak nagy bőrhasa van, félretolható. Rengeteg meghívót hoz. Az ember egy idő múlva fölkerül a meghívó-címlistákra. Lehet, hogy ez is státus? Mulatott már ezen magában. A postást meg
szokta várni. Postájából még ott a kapuban kiválogatja a meghívókat, olvasatlanul
összetépi, bedobja a kapu mellett álló kukába, ö t eset közül négyben nem m a r a d
semmi.
Hogy a félretolható bőrhasú postás miért jutott eszébe a telefon után, azt
nem tudta.
*

Még két konyakot rendel. Elnyomja a cigarettáját, aztán rágyújt.
— Nem dohányoztál — mondja az asszony.
— Katona koromban kaptam rá. Sokat szívok.
— Én is.
Kínos kis figyelmetlenség. Gyorsan megkínálja az asszonyt. Odafordul és tüzet
ad. Az asszony nagy füstkortyot f ú j ki.
— Nem akartam dohányszagú lenni — mondja. — Nem tudtam, hogy dohányzol.
— Sokat.
Megkapják a második konyakot.
*

A lila ajak oxigénhiányt jelez. Szívbajt. Esetleg más anyagcserezavart is? Ha
egy nőnek anyagcsere-zavara van, és nem festi ki a száját — általában nem festi,
vagy alkalmilag nem festi —, akkor az ajka ugyanolyan színű, mint az anyagcserezavarban szenvedő férfiaké. Lila.
*

Most eszébe jut, hogy miért jutott eszébe a postás. Kozáktól hozott levelet a
hét elején.
Kozák olyan barát, amilyen csak hajdani iskolatársakból válik: azokban megmarad a szertelen hűség. Kozák évente két-három hosszú levelet ír Kaposvárról.
Kedvesen jólértesült és kedvesen ironikus, mindig tud az ő sikereiről, amelyeknek
itt-ott a sajtóban is marad nyoma, mindig vidékien jelentéktelennek ítéli a saját
egzisztenciáját. Veszélytelenül megteheti: törvényszéki elnökhelyettes. Leveleiben úgy
beszélget, ahogy valaha beszélgettek. Egyébként az a fajta, aki őrzi és ápolja a kapcsolatait. í r erről, arról, kiről és kiről nem. Erről jut eszembe, öregem, hogy —
mert ilyen kicsi a világ — valamelyik nap megyek az utcán, és egyszerre ott áll
előttem az Aranka. Tudod: aki után az a ragyás kultuszminisztériumi titkár futott,
de aki hirtelen hozzáment egy Fáraó nevű cselédkönyves orvoshoz. (Szénfekete, göndör srác volt Fáraó Miklós, biztosan emlékszel rá, szerintem cigány eredet, hiszen a
16—17. században fáraóknak is hívták ,a cigányokat.) Balatonbogláron lakik a kedves
Aranka, Fáraóné, az egyik gyereke orvos lett, a másikat orvoshoz adták, az öreg
Fáraó nyilván nem bízik másban, mint orvosban és orvosi egzisztenciában. Megadtam a címemet, megígérte, hogy hamarosan átruccannak hozzánk. Majd megírom,
miket mesélt. Egyébként akkora, mint egy kredenc. Hja, öregem, sic transit.
*

Elmond egy sor eseményt és részletet az életéből. Az asszony szintén elmond
egy sor eseményt és részletet a magáéból. Megisszák a konyakot.
— Emlékszel?
ö mondja? Az asszony? Ezt csakis az asszony.
*
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Meddig fogsz szeretni? Negyvenkettőig szerette. Negyvenkettő tavaszán, olvadós,
hólécsurgatós, tocsogós időben Arankáékhoz mentek egy délután, éppen hozzá és
éppen Kozákkal, és ott ismerkedett meg Eszterrel. Eszternek mókásan szabálytalanul nőtt fogai voltak, fiúsan vihogott, szeles és szögletes mozgásával tényleg megfelelt volna kiskamasznak; ő két órával később úgy érezte, hogy irtózatosan beleszeretett. Eszter majdnem betegesen félt a testi közelségtől, egy mohóbb csókolódzástól is, Kozák úgy vélte, hogy meleg a lány, de Eszter csak önmagától félt, hamarosan rátapadt, ráfonódott, néha azt kérdezte, hogy kurvának tartja-e, amiért olyan,
amilyen. Eszter őszig tartott, aztán valahogy eltűnt, pedig nem múlt el. Aztán, mielőtt katonának behívták volna, Verával járt, egy munkáslánnyal, akit a Gellérthegyen szólított meg. Verától a Károly-laktanya kapujában búcsúzott el, nem látta
többé. Aranka egy kicsit telt, melles, a szeme akkora, mint két világoskék csészealj.
Eszternek mindig csak annyit kell válaszolni — és aki ilyen helyzetben válaszol,
őszinte, igazat mond —, hogy nekem lány vagy, nem kurva, mire a furcsa kiskamasz
puhán odaengedi a kiskamasz testét, aztán ráfonódik az övére, pajzsforma arca
megszépül, a szeme párás lesz. A szőke Vera nem áll esetlenül a laktanyakapuban,
nem nézi szipogva azt, aki bemegy á kapun. <3 megy el elsőnek. Én most elmegyek,
mondja nagyon egyszerűen. Szépen hajladozó derékkal, súlytalanul lépdelve távolodik, mint a némpesék meg a munkáskerületek királylányai. A lábán 35-ös fehér
tornacipő, fehér zokni, a szoknyája kékbabos karton, a blúza fehér. A francia lánynak húsvéthétfő reggel szomorúan is csillogott a szeme a penzió halljában, de zöldbarna babérlevél is tükröződött az íriszén. Apró virágmintás ruhája alatt a tüllrózsás melltartó egy kicsit nágyobbnak mutatta a mellét, mint amekkora valójában volt.
Kozáknak értésére adni, hogy őt nem érdekli Aranka.
Amikor majd hatodszor mondaná el az anekdotáját — munkatársaival fog a
laboratóriumban beszélgetni, épp túl lesznek egy munkán, tehát lazításul elő néhány disznó viccet, házi pletykát és nőügyet —, de nem fogja elmondani, mert leinti
magát, belepillant a tükörbe, amely a munkatársnők kedvéért lóg a falon. Meg fogja
állapítani, hogy a fehér köpenye gyűrött, a mellzsebén kávépecsétes, és hogy a szájában füstöl a cigaretta. Rá fog biccenteni magára. Tudom. Nem erről van szó.
Ez is hozzá fog tartozni az ügyhöz.
Valami lassan jön benne fölfelé. Mint az alulról tölthető laboratóriumi üveghengerekben a víz vagy egy oldat, egy keverék. Sima szintje nesztelenül emelkedik.
Megállapítja, hogy ami fölfelé jön, az düh.
Nem beszél. Egy lakás részletes leírását hallja, a lakás nagy lehet, egy sor bútordarab francia neve neki ismeretlen szó.
Hány óra? Az asztal alá ejti a kezét, kabátja ujjából kicsúsztatja karórás csuklóját, lepillant. Aztán fölcsapja a karját az asztal közepére, a számlapjára bök, és
nyers vakkantással jelzi, hogy piszkosul múlik az idő. Az asszony válaszol valamit,
vagy kérdez valamit, vagy sürget. Ha még elidőzne Pesten, nézze meg a budai várat
meg a várnegyedet. Megéri. A penzió halljában búcsúzik a két család, a francia meg
a magyar. A nyájas budai csemegés magyarul, tehát fölöslegesen bízik a békében.
A háború mihamarabb remélt végében meg a békében. Reménykedjünk, őszintén
örvendtem az ismeretségnek. Talán egyszer Pesten, szerény házamban. Fordítsd le
nekik, fiam. Aggodalmát, szorongását rosszul leplezi. A kövérkés roueni úr hirtelen
meg szeretné tanulni magyarul azt, hogy „au revoir". Az úr és mozgékony-ideges
felesége mögött fölnyerít egy lila szájú, csontos kanca. Arany karpereceket csörget,
és rekedten nyerít. Lila szájában nikotinsárga kapafogak, szederjes íny. Ezentúl
örökké.
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