HORGAS BÉLA

Két nő, délután
Volt egy visszatérő álma: négy-öt emelet magasan, lomha szárnyalással
húzott át Pestről Budára, és mindig a Margit híd fölött; később meg is lepődött, hogy miért ragaszkodik ehhez: igaz, a Lánchíd szóba se jöhetett az
alagút miatt, a többit meg nem ismerte annyira, hogy biztonságos legyen az
átkelés; félt kicsit, hogy lezuhan, de nem zuhant le, a vezetékekre vigyázott,
soha nem esett semmi baja; sok hó esett, nagy tél volt többnyire, és a villamosok nemigen jártak, a házak kiégett barlangrendszereiből vöröses füst szivárgott, a kereszteződésekben mégis nagy volt a tolongás, a Nemzeti Színházban a Tojást játszották Kálmán Györggyel a főszerepben, az utcai lámpák
nem égtek, és ő lassan, ráérősen sodródott, úszott söprűs végtagjaival a szélben, el a Nyugati pályaudvar előtt, bekanyarodott, ráfordult a hídra, lenn
szánkók siklottak némán, de a Mártírok útján már késő este volt, belesett a
szőnyeges, állólámpás lakásokba, akváriumok és örökzöld növények közé, terpeszben álló bútorok homályába, egy bordó hálóinges, fehér lábú férfi állva
evett a konyhában, tenyerével gonoszkodva rávágott az ablakra, a férfi összerezzent.
Talán ötvenhat tavaszán szerette meg a várost. Az érettségi szünetben naphosszat sodortatta magát az utcákon; vagy mozik előcsarnokában álldogált,
a vásárcsarnokban; tenyérnyi ligetekben napozott, bámult a lába elé tétlenül,
cél nélkül haladt egyik utcából a másikba, de határozott arckifejezéssel, mintha keresne valakit; leült egy padra, és olyan megnyugvásfélét érzett, mint
amikor az iskolából távol maradt és ugyanezzel a céltalan kószálással a város
távoli, előtte teljesen ismeretlen szegletébe jutott, ahol nem találhattak rá.
Időleges nyugalmak voltak ezek akkor, de pontok mégis, behálózta így az
egész várost. Ahol egyszer már járt, oda többet nem ment. Ráismernének. Az
érettségi előtt újra meglátogatta ezeket a pontokat, már amelyiket megtalálta.
Akkor szerette meg a várost, amikor el kellett hagynia, és annyira kétséges volt, hogy visszatérhet-e valaha, sodortathatja-e magát az utcákon, a
hóban hentergő Margit híd fölött. A kaposvári színház parkjában ült, nézte a
sárga utakat és piros padokat, várta a barcsi vonat indulását és azt akarta
érezni, hogy ez ugyanolyan, de nem volt olyan, és amikor a gyerekkori tájakon robogott vele a vonat, daccal nézte az ismerős dombokat, tavak partjára
kanyarodó gesztenyesort, mint akit visszatoloncoltak. Tizenkilencedik évének
nyara volt ez, meleg nyár, fullasztóan száraz, csontjaira égette bőrét a nap,
az éjszakák rövidek voltak, és sohasem hoztak összefüggő álmokat.
ötvenhat őszén volt egy hasonló esete. Október végén hazautazott a szüleihez; jegyre nem volt pénze, de Kaposvárig a kutya se szólt hozzá. A barcsi
vonat a helyén állt. Kevés utast látott. Ismerős sehol. Pufók arcú, nagytestű
kalauz állt a három vagonból álló szerelvény végénél. Álmos volt, éhes, egész
éjjel döcögött vele a vonat és a kerekek zakatolásában szóltak a gépfegyverek;
ha elbóbiskolt, újra meg újra ott rohant társaival az utcán, levágódott az utcai lámpa oszlopa mögé, üvegcserép záporozott a hátára; apja jutott eszébe,
a frontmesék, bekúszott a mellékutcába. A pufók arcú kalauz szúrós szemmel
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nézte a kaposvári állomáson. Ez leszállít, ha nincs jegyem, gondolta és üres
gyomrából föltámadtak az elmúlt négy esztendő igazoltatásai, a határőrök és
kalauzok egyenruhái, a nyomasztó határsávhangulat, az elkövetetlen bűnök
ürességérzete. Sötét arcot csinált, a sportzsákot hátára lökte, lódenkabátja
zsebében előrenyomta ökölbe szorított kezét. Megállt a kalauz előtt, elnézett
a feje mellett és azt mondta, hogy nincs jegye, de utaznia kell. A pufók is
elnézett mellette és gorombán rászólt, hogy jegy nélkül senki sem utazhat.
Akkor kiszámítottan ráemelte merev tekintetét a kövér, nagy darab ember
areára, összenéztek és ő hangosan közölte vele, hogy pesti egyetemista, és
utaznia kell, az utolsó szót megnyomta, fölemelte. Egy középkorú házaspár
állt meg erre mellettük, az asszony ijedten fölkiáltott: „Egyetemista?" A kalauz meg a zsebét nézte és kifutott arcából a vér, intett, hogy tessék csak, de
a karmozdulat is felemásra sikerült, és a nagy test szemlátomást összement, az
ellenzős sapka komikusan lötyögött a koponyán, a nő suttogott: „Úristen! Egy
pesti egyetemista!" Ellépkédett' a kalauz mellett, diadalmasan és szégyenkezveszőrörigvá "ült le a-sarokba, játszotta azt, aki nem volt. Az összement kalauz
messze elkerülte. Figyelt, mint egy regényhős," a sportzsákot a térdén tartotta,
ügrásrá készen -üít,- égy állomással élőbb szállt le és holtfáradtan érkezett
haza;
' . • . . " ' ' • ' •
'
' ' '
'
De fölrémléttek benne .más. esetek is. ahogy várta a 6-ös villamost a
Nyugati' pályaudvar előtt és elnézett a Margit híd félé és arra gondolt, hogy
jobb lenne, jobb ienne . . de nem gondolta végig; szemben az áruház üveges
erődítménye sötétedett, fényújságja villogott, mögötte a vasúti csarnok, .üveg
az is, olyan nemzetközi volt az egész. Akkor még nem, gondolta, akkor még
itt egy büfé állt. Az Ilkovics. Akkor? Mikor? Toporgott és nem volt kedve
visszaszámlálni: ötvenhat előtt volt, ennyi elég legyen. Itt volt, itt állt, hályogos üvegablakain rossz, poros neon vibrált. A történetet pedig nyomban el
is ejtette, mert nem volt hasonló, még annyira sem, mint az összement kalauz
vagy a repülés a Margit híd fölött; milyen jó, hogy nem esett le. soha, csak
a hó, a hó, a hó,; ás a szánkók siklottak, a kiégett házak füstöltek szépen —.
toporgott a hidegben, nem jött a villamos. Hosszú nap volt mögötte, és a délutáni nő rettenetes eltűnése, valahogy megpördítette, összezavarta az egészet;
forgott, kavargott körülötte a város az eltelt évtizedekkel; újra meg ú j r a viszszakapcsolt a délutáni eseményekhez, kereste a magyarázatot, segítségül hívott hasonlónak gondolt, átlátható jeleneteket, rendet szeretett volna, rendet,
megtalálni a maga helyét és teendőjét — ó, a botor.
Hosszú nap volt és hogyan kezdődött, milyen messzeségben és mélységben;
visszatántorult, szinte hanyatlott oda, ahogy átsöprűzött a Margit híd fölött és
á fehérlábú embert megriasztotta a konyhában, aztán lejjebb ereszkedett, zuhant is kicsit, aztán fölcsapódott,. lent becsapódott a ház kapuja, hajnalodott
vagy sem, ez nem volt eldönthető, mentő szirénája lüktetett föl a Martinovics
hegyre a városból, de csak néhány hullám, aztán valami vékony, sípolásféle
ült a fülébe, csöng a fülem, gondolta, de nem olyan volt mégsem, bár egyenletesen szólt, tücsökhangnak szerette volna, de nem az volt, bizsergette kicsit, mágneses gombostűfejek rezegtek-zizegtek a fülében, megpróbált szabadulni tőlük, lejjebb ereszkedett, folyóban úszott, meglepő könnyedséggel, erre
fölriadt,, a szoba hátrább húzódott, körvonalai széjjel, vánkos és takaró elevickélt, visszafogta, hasra fordult és bal lábfeje vakon elindult a másik takarója
alá,. bal. kezét is odaküldte, meleg lankára lelt, megállt, tenyerét kitérj esz24

tette, hol vagyok, gondolta a tenyér, a négy meg egy ujj lazán szétterült,
egyik sem válaszolt, mi is lehetne? csípő, derék, comb lehetett, lágy meleget
lehelt, a tenyér meg már tovább, hosszú lejtőre talált, kinyúlt a kar, de így
sem ért a lejtő, aljára, a tenyér átmelegedett, haladni akart, húzta maga után,
vállánál fordította el oldalra, az egész testet, ,,S" alakba hajlította, tapadt,
térd a másik térde mögé, homlok a másik tarkója és nyaka hajlatába nyomódott, száj a halántékra, szemhéjra; kiegyenesedtek, átfordultak; mézben és
tűzben kezdődött a nap, de aztán már szokott ütemben zakatolt a kora délutánig, mikor á szerkesztőségben megjelent az a nő. Nem az, akinek esetéhez
hasonlóságokat keresett, egy másik, egy nagyatádi nő.
A délelőtti gyorssal érkezett a nő, a hallban ültek le, azokba a piros,
kellemetlenül nyikorgó, műanyaggal bevont piros kis fotelekbe; gyors vázlatot
csinált róla: a méregzöld kardigán alatt, fehér blúz, szürke szoknya, fekete
csizma; drapp télikabátját maga mellé tette, a bolyhos, barna sálat magán
hagyta, régies, fekete retiküljét a térdén tartotta és kesztyűtlen kezével, vörös,
kissé puffadt ujjaival a fémcsatot nyomkodta; törölgette. Délelőtt újra elolvasta a levelét, ,,én is pedagógus vagyok", ezt aláhúzta pirossal, és azt is, hogy
a gyereket csak azért tartotta meg, hogy ne legyen egyedül, csak azért,
hajtogatta a levélben, ő meg sorra alápirosozta; bántóan virított a vastag
filctoll, ezt nem kellett volna, a fotel és. a filctoll pirossága. most összetalálkozott, a nő meg csak ült, előtte elfogódottan; nem akart az arcába nézni, mert
szüntelenül a gyerek fogantására gondolt, ami a történetből külön is nyomasztotta és mindegyre foglalkoztatta képzeletét. De a nő egyáltalán nem olyan
volt, amilyennek a levélből látta. Túl sokat gondolt rá, korholta magát, színezte, holott. . . Bár a méregzöld kardigán alatt erős mellek domborodtak;
nagytestű, csontos nő, merev arc — megnézte végre —, kunos járomcsontok,
száraz, fehér bőr, jobbról lencsényi szemölcs az állon, vértelen, vékony ajkak,
kicsi szemek, sok-sok apró ránc, ez szinte szép, különös, és a szemöldök öszszeér; kemény, kissé közönyös arc, és elszánt, meg ijedt is; reménykedő. A
nő akkor már beszélt és az is más volt, bár a levelet mondta újra, de így
a levele is más lett; somogyias tájszólással beszélt, sok zs-vel és d-vel. Talán
tárgyilagosabban kellett volna néznie az egészet.
Űj év van, írta a nő, kisvárosi új év, a szél végigszáguld a mezőkről
jövet a lakótelep kockasorán, a lila-sárga-kék tömbök közt érintetlenül lendül
tovább a folyó meg a szoborpark irányába, ahol a fiatal nyárfaerdő és a
temető fekszik. Ezt nem írta, de benne volt a levelében. Nem esett nehezére
kiolvasni belőle, hogy ott van az új év és a gyerek elment moziba, a házfelügyelő meg bejött, hogy kicserélje a biztosítékot, amit a múltkor csak megpatkolt, mert nem volt betét, bejött és leült a sezlonra és nem akart elmenni,
a házfelügyelő mindig bejön és sohasem akar elmenni, bajszos, veres, szeplős ember, de hiába erőszakoskodott vele, ő kilökdöste az ajtón, érezte szájából a pálinka szagát. Aztán kimosta a bűzlő ágyneműt és kiteregette, aztán
leült az asztalhoz levelet írni, hogy ú j év van, és a gyerek elment moziba,
és a házfelügyelő is elment, és ilyenkor új életet kell kezdeni, ő is kezdeni
akar, mint más; újra jött a szél a mezőkről, zokogni kezdett, és érezte,
hogy nem halaszthatja tovább, meg kell gyógyíttatni a fiát, már a nyáron is
akarta, össze is szedett kétezer forintot orvosra, felültek a kaposvári vonatra, de ellopták a pénzét, a vonaton vagy az állomáson, vagy az áruházban
talán, mert oda is elment, de nem lehet akkora gumibugyit kapni, hogyan
is lehetne gumibugyiban altatni egy kilencéves fiút; rossz volt a nyár, mindig
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rossz a nyár, de most tél van, most már el kell intézni, mert itt az ú j év —
ez mind benne volt a levélben és az asszonyban, monoton erővel áradt belőle,
egyenesen feléje, személy szerint neki. Kíméletlenül haladt előre a történet.
Hogy az egyedülség miatt tartotta meg a gyereket, „egycdülség", kapott a
szón, ezt nem olvasta a levélben. Harminckilenc éves volt akkor, nyár közepén, rossz volt a nyár, a férje már tíz esztendeje elhagyta őket, Budapestre
költözött, megnősült, két gyereke is volt; és azon a nyáron meghalt a húszéves fiuk. A temetésre leutazott a férfi, utána még volt két óra a vonatig,
esett az eső, sírtak, ráborult a férfi, és ő húzta, húzta magához — akkor
esett teherbe, és most kilencéves á gyerek, az apja elismerte, de látni sohasem akarta, a pénz is el-elmaradt, az anyósa pedig kiüldözte őket a házból,
őt meg az idióta gyerekét, de nem igaz, ez nem igaz, mert jóeszű, rendes
gyerek, csak ágybavizelő, és most már meg kell gyógyítani, mert az ágy is
szétrohad alatta.
A nő valahogy fölnézett rá a fotelből, ezt hogyan csinálja, gondolta ingerülten és ijedten, próbált összezsugorodni, mint a kalauz ötvenhatban a kaposvári állomáson, de a nagyatádi asszony akkor is csak fölnézett rá, az ú j ságírót nézte és megnyugodva várta, hogy elintézi az ügyét; a piros fotelek,
a folyosón futó szőnyegek, a növények, és a képek a falakon, a szobákból
kiszűrődő telefoncsörgések mind arról győzték meg, hogy jó helyen van itt
és szerencséje van, megnyugodhat végre, hiszen tél van, tél; nyomasztó homályként nehezedett rá a nyár, mikor meghalt a húszéves fia, belefulladt a
Balatonba, s aztán a temetés, az is ott volt a homályban, az eső s ahogy
húzza magára az urát, annak a nőnek az urát, húzza, ahogy azelőtt soha, és
a férfi vörösen, rémülten, szuszogva érzi maga alatt a könnyekben tüzelő,
mégis csak ismerős testet és föltámad benne, mélyen a félelem és a lelkifurdalás alatt, mélyen és messze a soha meg nem valósult sóvárgás, forróságot
érez fölfutni a talpából a combjaiba. Tárgyilagosan nézte a nőt, a lencsényi
szemölcs szépségtapaszát az áll jobb oldalán, és a sok-sok finom ránc alatt
egy nyugodt, sima arcot látott; intézkednie kell, gondolta, ez most már rászakadt, ez a nő rábízta magát, rá és az újságra; mit kell csinálni egy gyerekkel, aki ágyba vizel? Eszébe jutott, hogy évek óta hirdeti az újságban egy
kisiparos a jelzőkészülékét, talán ezt kellene, de nem, nem, orvost kell szerezni vagy pszichológust vagy mindkettőt, a kaposvári nevelési tanácsadóba
kell küldenie, de kapcsolat kell, majd megoldja, keres, vagy a lap is megteszi, telefonál, ír egy levelet cégjelzéses papíron és lepecsételi, de van-e Kaposváron nevelési tanácsadó, miért ne lenne; kérdések és válaszok ugráltak
a fejében s közben az órájára sandított, a központba kell mennie a felelős
szerkesztő helyett, valami kibővített és összevont ülésre, Hornyákné búcsúztatására ; mi lenne, ha a nagyatádi nővel állítana b e . . . Megvan! A pontok!
Nem hasonlóság kell ide!
A 6-os villamos nem jött, de a pontok egészen felvidították. Ez már délután
is eszébe juthatott volna: Hornyáknéról és a beviz-elésről. Abban az interjúban persze bepisilés szerepelt, és ott állt előtte a „társadalmi" jelző; Hornyáknénak kissé dülledt szemei voltak s amikor ráemelte és azt kérdezte tőle, hogy
„Hangulatot akar kelteni?", akkor először nem is értette, hogy mire céloz, aztán a nő a pirossal aláhúzott kifejezésre bökött, és a többire, mert Hornyákné
dülledt szemében nemcsak a „társadalmi bepisilés" minősült hangulatkeltésnek;
a beszélgetés végén pedig azt mondta: „Megkérem, nyomatékosan kérem, hogy
egy ideig ne írjon. Semmit se írjon. A saját érdekében. A maga tollából még a
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pozitívumokra sem vagyunk kíváncsiak." És ő még aláhúzta a nagyatádi nő
levelében, hogy csak azért tartotta meg a g y e r e k e t . . . Mindegy. Suhant vele a
troli a központba, késő délután volt és nem tudott nem gondolni az egyezésre
Homyáknéval: piros filctoll és ágybavizelési alapon.
Bármilyen távoli pontok is, gondolta, behálózzák az életét és minél többet
köt össze saját használatú térképén, annál könnyebb az eligazodás. Ez is egy
pont, ahol áll, előtte az üvegáruház, mögötte az üvegpályaudvar, jobbról a fölüljáró, a híres és botrányos, amelynek építésekor sehogy se akart találkozni a
két oldal, valaki ott is bevizelt éjszaka, működött a társadalmi bepisilés még
annyi idő után is, akárhogyan meresztgette is szemét a nagy Hornyákné. Tizennégy éve már, lassan tizenöt, hogy ott ült előtte a napos-szőnyeges-filodendronos szobában, a lakkos asztalon az összepirosozott interjú és fülében a
fenyegető kérdés: „Hangulatot akar kelteni?".és az öntelt többes szám: „A maga tollából még a pozitívumokra sem vagyunk kíváncsiak." Nem kíváncsiak,
ö k . Kik azok?
No lám, gondolta derűsen ott a pályaudvar és az áruház között, az én tollam, az én rettenthetetlen tollam most ismét csatába indul az ágybavizelés terén. Akkor persze nem volt kedve humorizálni. Feszült és fortyogott, önmagáért csatázott. Sohase gondolta, hogy ügyekért küzd, másokért fárad, áldozatot
hoz. Csak az igazságtalanság bántotta, pontosabban a hazugság, még pontosabban a tények erőszakos elfedése, valami kozmikus süketség, amely befészkelte
magát a társadalmi működés centrumaiba, önmagáért és a süketség ellen küzdött. Most merőben más a helyzet. A nagyatádi nő dolgát egyszerűen el kell
intéznie és ennyi az egész. Ül szegény a lakótelep egyik udvarra néző, félig
alagsori szobájában, és a hömpölygő szél megremegteti belülről, egy kéz a
gyomrába markol. Máskor meg, ha a szorongás elkerüli, és az ágyneműt kimosta már, felmosott és elmosogatott, vasalt, és nincs semmi dolga, csak ül a
sezlonon; háta mögött zümmög a rádió, de arra sohasem ügyel, az csak azért
kell, hogy ne legyen csönd; a gyerek elment a szakkörbe, a házfelügyelő elment
a kocsmába, alkonyodik, és a réseken beszivárog a híg, buborékos szürkeséggél valami tompa lassúság, amelyben az óraketyegés is csak vánszorgásnak hat.
Ha nincs mitől szorongani, nincs mit tenni, gondolni, sem érezni, akkor foltos
hiénaként belopakodik az egyedülség árnya, a megfoghatatlan üresség. Ezt persze nem gondolja a nő, talán nem is érzi, ezt csak ő, ahogy bokázik a megállóban, teherautók döcögnek előtte, szabályos távolságban követik egymást, katonák ülnek a ponyva alatt, erről eszébe jut az anyja, hogy mennyire félt negyvenötben a csavargó katonáktól, s hogy anyját is szorongatja az egyedülség;
törődik-e vele eleget és mennyi az elég? Ha a nagyatádi nő gyereke nem vizel
be többet éjszaka, akkor t a l á n . . . Itt leállította magát. Elég. Maradjunk csak
a bevizelésnél.
Hideg szél rohant rá a Margit híd felől, megborzongott a könnyű bundás
kabátban. Reggel, a szerkesztőségbe menet egy vézna, fekete ruhás kis öregasszony állította meg a sarkon, egy nyolcvan körüli nénike, vékonyka, hosszú
kabátban, fűzős cipőben, fején kendő, az egyik karja felkötve, begipszelve. Sütött a nap, az úttesten jégdarabok villogtak, ritkás, kemény szemekben hó
csapkodott, fekete-szürke felhőépítmények vágtattak össze-vissza fönn az égen,
és a kicsi öregasszony lenn a Földön, a Népstadion úton azt kérdezte tőle, hogy
merre kell mennie az Uzsoki kórházba, mert elfelejtette; most megy harmadszor, de hirtelen elfelejtette, mindent elfelejtett, hogy hányas villamosra kell
szállnia itt, és hol, és meddig, egészen elfelejtette: vacogott a súlytalan, pillényi
kis öregasszony a borotvás szélben, csak a begipszelt kar tartotta meg a leve27

gőben, mert különben anyagtalan, semmi kis test reszketett a vékony ruhában.
Megkérdezte tőle, hogy honnan jön, és a pilleanyóka azt rebegte kék szájával,
hogy Békásmegyerről, mert amikor elesett és a karját törte, az Uzsokiba hozták és most ide kell járnia; őrültség, gondolta, legalább tizenöt kilométer. légVonalban is a két pont.közötti távolság; megmutatta az utat, elkísérte a megállóig, az öregasszony hálálkodott, eszébe jutott minden, ő meg azt mondta a
szerkesztőségben, hogy telefonál a kórházba és elintézi, és meg is írja, igen, a
tollára tűzi; a vonal foglalt volt, folyvást foglalt, aztán beszélgettek, folyt a
szó, kávéztak, föloldódott a düh, öngúny és keserűség, de a kép, ahogy a fekete ruhás kicsi asszony a fehér gipszkarjával ott áll a Földön, fölötte szélsebesen rohanó felhők, ez megmaradt; egy pont, gondolta, és nem tudta, hogy
hova kösse, hiszen egy pont magában semmit sem ér. És nem intézte el, ezt
sem intézte el. De a nagyatádinak majd utána jár. Megérkezett a 6-ös villamos.
Hosszú nap volt, sötét és fényes pontokkal, résekkel, párhuzamos járatokkal
— a villamos döcögésében, fölgyorsuló-lassuló haladásában, ahogy nekilendült
és fékezett a Margit híd előtt, az időt érezte megtestesülni; mintha csak most
értette volna meg, hogy ő is benne van, alkatrésze ennek a napnak, ahogy fölszállt a sárga kocsiba. A nagyatádi nő férje jött szembe vele bordó hálóingben,
nőiesen fehér lábakon. Már a központban is föltűnt előtte,: mikor beszállt a
frissen lakkozott páternoszter fülkébe. Érthető, gondolta: A villamoskocsi fagyos, sárga pora és a központi páternoszter színtelen lakkja egy cérnaszállal is
összeköthető, hogy a férj átjárhasson egyikből a másikba, ötvenéves, alacsony,
vállas, erősen őszülő, göndör hajú, kék szemű férfi, háromgombos barna zákóban (begombolva), alatta vékony, szürke pulóver, világoskék ing, és kopott,
barna nyakkendő, ő is pedagógus, de most egy művelődési házban dolgozik.
Nagyatádon született, alig idősebb a feleségénél — az első feleségénél. A mostanival egyidős. Ha megkeresné a gyanútlan férfit és bekerítené, ha egy interjút készítene vele és a családi életre terelné a s z ó t . . . A férfi verejtékezne, de
persze be nem vallaná, ő meg csak körözne kitartóan, gyötörné a nyomorultat,
és mintegy mellékesen megkérdezné tőle, hogy pesti-e, mert érződik a beszédén a sok zs és d; az meg elvörösödne és kibökné, hogy nagyatádi. Tudtam,
csapna rá derűsen, hiszen én is somogyi vagyok, Budapesten mindenki vidéki,
erre a másik föllélegezne, nevetnének, ő meg hajtana tovább, hogy miért jött
el Nagyatádról; azért, felené a férfi, és ráemelné kék szemét, mert megszerettem ezt a várost, itt jártam iskolába, itt voltam kollégista, és volt egy álmom,
hogy átsöprűzök szárnyaimmal a Duna fölött; mikor az egyetem után haza
kellett volna mennem Nagyatádra, úgy éreztem, mintha kitoloncoltak volna á
városból... Fantasztikus, mondaná erre ő, és a nagyatádi zavartan vigyorogna,
mert nem értené, hogy mi ebben a fantasztikus. Kérdezne-é tovább? Hajtaná-e
a kíváncsiság, ezúttal mégis a hasonló eset fantasztikuma? Lehetséges, dünynyögte már a központ páternoszterében is, és kilépett a negyediken; lehetséges.
Volt még néhány perce, ráérősen elindult a széles folyosón, megállt az" egyik
földig érő ablaknál és lebámult a belső árkádokkal kerített udvarra; á halomba
rakott gerendákat, deszkákat és létrákat nézte; nyáron volt itt utoljára, akkor
is ezt látta az ablakból, még a mustárszínű Skoda mikrobusz is ott állt a gerendák mellett, rozsdafoltjai föntről nem látszottak, kerekei teljesen laposra
lottyadtak, egy macskacsalád lakott alatta nyáron, most hol lehetnek? talán
beengedték őket a kocsiba; léptek koppantak mögötte, vidám társalgás foszlányait hallotta, az ablaküvegen tükröződve is megismerte Hornyáknét, behúzódott az ablakmélyedésbe, elvonultak mögötte, ezt megúszta; én elmegyek,
mondta a szerkesztőségben, de parolázni nem fogok.

A hátsó sorokban ült le, közel az ajtóhoz. Voltak vagy ötvenen. Sokat ismert közülük. Köszönt erre, arra. Örülne a nagyatádi nő, ha látná. Aki ilyen
körökben mozog, annak csak egy szavába kerül, hogy megoldja az ágyba vizelést. Hornyáknét nézte: izgett-mozgott, ide-oda hajolt, készült. Elbúcsúztatják
tehát. A többi Hornyákné búcsúztatja, ő meg itt ül és laposakat pislog, helyettesíti szépen a szerkesztőjét, no jó, jó, az van, ami van, a szerkezet úgy ketyeg,
ahogy ketyeg, és valahogyan mindenhol ketyeg — igen, igen, de itt ülnek ők,
akik nem kíváncsiak a tollára azótá sem, bár az idő azért mégsem tel el nyomtalanul, és vannak változások, ez kétségtelen; egy szakállas szociológus fiú
mondta neki a minap, hogy a liberalizmus fokozatosan terjed, és a tágulás
napjainkra olyan pontra jutott — megint egy pont! —, amikor a régi maszlagot már be nem veszi senki sem, de nem ez a döntő. Derűs, tiszta arc, magas
homlok, nyugodt tekintet nézett rá és ő kissé feszengve kérdezte, hogy ugyan
mi akkor a döntő; hogy nem is várja, nem is kéri senki a régi maszlagot, tehát
most be lehet törni. Gondolod? kérdezte savanyúan és Hornyákné dülledt szemeit látta, a fiútól pedig nem merte megkérdezni, hogy hova akar betörni, s
hogy szerinte mi az a régi maszlag, amit már nem vesz be senki sem, mert attól tartott, hogy a szakállassal szemben Hornyákné mellé kerülne, mint ahogy
a nagyatádi nő szemében ott is van, és különben is ott van, legalábbis részben;
ott volt, ott ült, tétován füstölgött magában, a ceremónia meg elkezdődött már
elöl, Hornyákné fölállt és lemondott, aztán megkapta az ajándékait, tapsoltak,
ő nem tapsolt, a napirend szerint folytatódott az ülés, fölkapcsolták a lámpákat, mert a délutáni szürkeség elmélyült, beáradt a kis tanácskozóterembe. Ekkor kezdődött. Vagy már előbb?
A 6-os villamos fölkúszott a Margit hídra és ő megpróbálta visszamenőleg
kitapintani a kezdőpontot. Hornyákné szilvakék jerseyruhát viselt aranytűvel
és meggypiros sállal; cipője és táskája, de még a körme is meggypiros volt, a
haja fekete, frissen festett, kerekre ondolált frizura, ami az amúgy is kerek
fejet gömbbé formálta; alatta erős vállak, nyak nélkül szinte, és vaskos, de
nem kövér test. Hornyákné hatvanéves volt, és elment nagymamának az elvált
lánya gyerekei mellé, erről el is hangzott valami a helyettese, egy fiatal, szemüveges és bajszos, sovány fiú beszédében, hogy ez milyen emberi — de hogy
hol kezdődött csakugyan az eltűnés, mikor? Kétségtelen, hogy Hornyákné ott
volt, hiszen a napirend jószerével miatta állt össze, beszélt is, lemondott, elfogadták, s bár ez formalitás volt csupán, az ügymenet adminisztrációja, sőt
reprentáció, mégis itt, ekkor, igen, valahol ezen a tájon és ebben az időben
kell a kezdetnek lennie; már ahogy leült, olyan bizonytalan volt az is, a szilvakék jersey közben tengerzöldbe játszott, és néhány perc leforgása alatt, miközben a napirend következő témája került szóba, Hornyákné szőrén-szálán
eltűnt; cipőstől, fejestől, ajándékostól, mindenestől. Nem eltávozott, bocsánatkérő mosollyal, mintha csak a mosdóba menne, hiszen nem állt föl a helyéről,
de kétségtelenül üres volt a helye, illetve nem ült ott, nem volt ott senki, illetve még a hűlt helye sem volt ott, még a levegő sem látszott kidudorodni, mintegy jelezve, hogy az előbb még volt ott valaki, valami; a szomszédai egyszerűen és akadály nélkül fordulhattak egymáshoz, átszóltak, átnyúltak azon a
térségen, ahol valamikor talán Hornyákné ült, és a szomszédok ürességet sem
éreztek, a hiányát, semmi sem hiányzott senkinek, olajozottan és kedélyesen,
később alattomosan zakatoltak tovább a témák, aztán föloldódva véget ért az
egész, és mozgásba jött a terem, kitódultak a folyosóra; mindenki kijött, csak
Hornyákné nem, de hogyan is jöhetett volna ki, amikor nem volt bent; egy
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titkárnő lekapcsolta a lámpákat, bezárta a tanácsterem ajtaját, és azt kérdezte
tőle, „az elvtárs vár valakit?'', senkit, mondta zavartan és gyors léptekkel elindult kifelé-lefelé, a páternoszter már nem járt, a lépcsőnek fordult és nagyokat toppantott a talpával, hogy érezze a teste súlyát és be ne kapja, el ne
ragadja az a rettenetes erő, ami dr. Hornyák Miklósnét olyan ádáz biztonsággal semmisítette meg a tanácsteremben.
Volt még egy visszatérő álma, a páternoszteres, de azt nem szerette; ritkán és alattomosan tört rá, szinte mellékesen lepte meg, más álmok részleteként, hogy aztán átvegye az uralmat, pedig nem volt benne semmi különösebb
bonyodalom. Utazott a páternoszterrel le és föl, méghozzá egy régi, Váci úti
épületben, ahol néhány rossz, zavaros évet töltött fiatal korában. Az épület az
álomban többnyire változtatta jellegét, hol poros és ócska folyosókra látott,
ahol mennyezetig érő iratcsomókat halmoztak fel, és az egész egy bezárt hivatalhoz, elhagyott gyárhoz vagy kihalt malomhoz hasonlított, sehol egy ember,
csak a páternoszter rohanó fülkéi; máskor meg barokkosan zsúfolt, szőnyeges,
lakkos, növényektől fulladozó irodaháznak mutatkozott a színtér, de mindig
az volt, a Váci úti, sohase más. És a fülkék gyorsan szaladtak, estélyi ruhás
nők, rendőrök, piheérek, kofák rázkódtak le-föl. Ügyesen kellett beugrani és
kiszállni, de sohasem sikerült a megfelelő emeleten kikötnie, és a szerkezet
egyre vészesebb iramban zakatolt le és föl, nem is értette, hogy másoknak
hogyan sikerült belépni, próbálta elkapni a ritmust, nekiugrott, beütötte magát,
végre benn volt, kilódult, vigyázni kellett, hogy teljesen benn legyen a fülkében, oda ne szorítsa, le ne vágja karját-lábát a közeledő padló vagy mennyezet, pedig ez lett mindig a vége, beszorulás, a rohanó fülkék bekapták, tekerték, ragadták magukkal, verejtékezve ébredt.
A fölrémlő ötlet, a nagyatádi nő férjének hasonlósága aztán napokig foglalkoztatta még, akkor is, hogy már múltként nézett vissza a hosszú nap különös délutánjára és a két nőre, s bár jószerével semmit sem tudott a férjről,
a hasonlóság lehetősége is rokonszenvre hangolta. Megpróbált néhány képet
a férfi bőrébe búj va nézni, azzal a kisssé vizenyőskék szemmel, de csak torz és
kiábrándítóan fájdalmas jelenetek ugrottak be így, mintha az elvont ügymenet irracionalizmusát támadnák drasztikummal, egy vasárnapi ebéd otthon, a
huszadik születésnapján, ahova a szülők meghívták a rokonokat is, tizenhatan
szorongtak a kicsi lakásban és a férfi apja berúgott a fia tiszteletére; el innen,
el, határozta el magát s azóta hányszor gondolt fogcsikorgatva erre a napra,
mert akkor kellett volna eljönni csakugyan. Aztán a kékszemű belegabalyodását látta a nagyatádi óvónőbe, és az i f j ú párról mindig átugrott a kép a temetés délutánjára, a gyötrelmes, sötét coitusra, amely élete mélypontjára lökte a
férfit, és annyira megnyomorította, hogy azóta sem tud teljesen kiegyenesedni, egyre nehezebbre sározza magát, ahogy múlnak az évek, és ez a mélypont
mégis olyan égszakadásként, a test és a lélek szabad jajgatásaként él az érzékeiben, hogy már ezért sem tud szabadulni tőle; a megalázottság, ahogy fölrángatta a ruháit és futott a szülői házból, a volt feleségétől, a halott gyerekétől; zihálva érkezett az állomásra, jött a vonat, föl, lerogyott egy sarokba és
elaludt, a Balatonnál ébredt fel, nézte a nyerszöld vizet és folytak a könnyei,
le az állán, be az ingébe, a nemi szerve sajgott, kiment a vécébe, lehúzta a
nadrágját és az odaszáradt fehérneműt, megmosakodott, és mikor arra gondolt,
hogy haza kell mennie a másik asszonyhoz, félelmében hányni kezdett.
Ezek csak fantazmagóriák, ezzel védekezett a részletek ellen. Lehet, hogy
a valóság jobb ennél. Vagy rosszabb. Nem jár utána. Elég. És késő is lenne
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már, céltalan. Hornyákné búcsúztatásán kellett volna az esetet kiteregetnie, a
dokumentumokat felvonultatnia és megkérdezni... Mit? Kitől? Minek? Ugyan,
gondolta, ugyan. Az ember némelykor csak áll és néz, és amit lát, annak nincs
külön jelentése. A nógrádi öreg képe ugrott eléje, mint egy illusztráció; pár
napja, még a nagyatádi nő látogatása előtt járt nála abban a kis eldugott faluban. Villogó napsütésben csúszkált ide-oda kocsijával a tükörsimára fagyott
utakon, míg megtalálta a faragó ember házát. A könyvtárban ajánlotta valaki
a figyelmébe, „ha érdekes embert akar látni", hát Salgótarjánból jövet odakanyarodott, de nem az érdekesség izgatta, látott már elég különcöt, hanem az
elnevezés; olyan volt, mint gyerekkorában, az ő falujukban a bivalyos ember.
A málladozó vakolatú ház, a koszlott udvar szinte repült, ragyogott a vékony
jégpáncélban. Bekopogott, belépett. Bűzhödt, hideg homály, ólszagú sötétség
fogadta, amelynek mélyéről, mintha a föld alól érkezett volna, kalapos vénember csoszogott eléje sáros csizmába tűrt vattanadrágban, vastag pulóverben,
aminek valamikor nyers gyapjú színe volt, de most az agyontaposott föld
minden mocskával fölvette a versenyt. A faragó embernek kicsi, borostás és
gyűrött arca, valószínűtlenül nagy, vörhenyes bajusza volt a kalap alatt, amelyen takonydarab éktelenkedett. Kezében szelet kenyeret és káposztával töltött
savanyú paprikát tartott, azokkal intett, hogy lépjen csak beljebb. Két hegedű
feküdt a hasán egy viaszosvászonnal borított asztalon; mikor az öreg megfordította őket — egyik kezébe fogta a kenyeret meg a paprikát — és faragott
hasuk, angyalfejet és rózsát utánzó nyakuk is látható lett, kicsit tátva maradt
a szája. Az öregből közben dőlt a szó, hadonászott a savanyú paprikával, és
locsogott-fecsegett össze-vissza; nemigen törődött vele s csak akkor kapta föl
a fejét, amikor ezt a fél mondatot hallotta, „hát a pápa asztalát megmutassam-e?" Átmentek az utcai szobába. Hatalmas barokk asztal állt az ablak előtt,
tenyérnyi vastag tölgyfából, félig kész faragásokkal. A díszítéseket előrajz viták, mondta az öreg, ő csak kifaragja, aztán megy Rómába. A falon néhány
intarziát látott. Egy Szűz Mária, mellette ismerős, hegyes állú, mongolos szemű arc. „Azt nézi? Nézheti is! Ráismer, ugye? Huszonkétféle fából raktam ki
Iljicset, de nem akarják átvenni, pedig ők rendelték! Azt mondják, drága!
Kicsi a kulturális keret! Nekem meg oda a munkám meg a pénzem, micsoda
dolog e z ? ! . . . Vegye meg, magának olcsóbban a d o m . . . Ha nem tudom eladni,
én feljelentek valakit! Fel én!" A kapuból visszanézett, sütött a nap és a mínusz tízfokos hidegben villogott-ragyogott a jégpáncél alatt minden; a ház
ajtajában ott állt a faragó ember, a pápa asztalosa, bajuszán jéggé dermedt
a takony, egyik kezében szelet kenyér és káposztával töltött savanyú paprika.
Aznap este, mikor várt a 6-os villamosra és az csörömpölve áthúzott vele
a Margit hídon, valahogy tisztábban látta a pontokat. Látta, hogy hol áll.
És látta, hogy miképpen működik a szerkezet. Ó, nem a páternoszter, még
csak a sok Hornyákné sem — nagyobb, átfogóbb: fények és sötétségek öszszekeveredett monstruma. Szerette volna azt érezni — legalább érezni —,
hogy mindez rajta kívül van, s ha nem is független tőle, de távoli és elhárítható történés, bizarr epizód, mint a faragó ember; végül is csekélység,
amely végső soron nem vág elevenbe, az ő saját belső, titkos elevenébe. Hornyákné sem. Most már. De belevágott. Vigyázat, gondolta, még részvétet talál
érezni. Napok teltek el, figyelte magát, hogy meginog-e, védekezett, és csak
sok fejtörés után bukkant valami feloldásféleségre. Attól a pillanattól elég
erősnek tudta magát ahhoz is, hogy az eltűnt nőt akár sajnálni merje.
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A méz és a tűz p o n t j a mozdulatlan maradt. Ez csak az övé, egészen az
övé, ezt bízvást biztosnak m o n d h a t j a . S a röpülést is a Margit híd fölött, h ó esésben. Milyen kár, hogy a házak kiégetten állnak azóta is a k ö r u t a k o n ,
csak vörhenyes füst szivárog tetőik alól, fölkanyarog a felhőépítményekig, d e
azok ügyet sem vetnek rá, csak rohangálnak fejvesztetten ide-oda a szél szavára és hideget ordítanak le a kis öregasszonyra; t a l á n föl is k a p n á k és k i sodornák az űrbe, ha nem húzná le, n e m tartaná meg begipszelt k a r j a a Földön, Békásmegyer és az Uzsoki kórház között.

BELICZAI MÁRIA RAJZA
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