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„Amit még meg kell tenned, azt ugye meg fogod tenni?" — kérdezte önmagától.
Reggel volt, mint majdnem mindig, amikor kérdezni szokott. „Meg, meg", felelte
lágyan és ingerültén önmagának.
Lement a piacra, a Dimitrov téri Nagycsarnokba, hogy megmondjon mindent
Fátyolnak, hogy megköszönje neki közös életüket, és elköszönjön tőle, ahogy azt
tegnap gondolta. De Fátyol standja előtt több mint húsz vevő állt sorban. Csattogott
a bárd a húson. Néha csont került a bárd alá, akkor a csattanás keményebb volt, a
bárd belevágott a deszkába. A vevők nézték Fátyolt, Fátyol munkáját, Fátyol életét, vártak a sorukra, szerették ezt a magas termetű, erős teremtést. Ö is Fátyolt
nézte és a vevőket is, ahogy nézik Fátyolt. Nem ismerhették közös életüket —
Fátyolét és az övét —, de ismerték a kezét, az öklét, ütéseit a bárddal, fél kiló hús,
egy kiló hús, több vagy kevesebb, ahogy a vevők jöttek és kértek, életük minden
reggelén, húszan vagy többen, ünnepeken többen, hétköznap tízen, húszan álltak a
stand előtt. Gyakran, naponta látták őket együtt. Tudták róluk, hogy együtt élnek,
tíz éve együtt.
„Meghalt az anyám, akit annyira szerettem, akit annyira kihasználtam, akiből
éltem" — ezt szerette volna megmondani Fátyolnak ma reggel, a húsz vevő feje
fölött vagy a fejükön keresztül: az utolsó vevő fülébe súgva, hogy adja tovább, az
előtte állók súgják tovább, és az első vevő, aki éppen soron van, súgja Fátyol fülébe,
hogy essen ki a kezéből a húsvágó bárd, hogy csússzon le egy kiló hús a nedves
deszkákra, amelyeken kicsit szétvetett lábakkal áll, hogy biztosabb legyen az ütés,
fehér kendővel a fején, fehér köpenyben, amely imitt-amott véres-.
Néhányat személyesen is ismert a vevők közül. De a vevők nem ismerték őt
viszont — legalábbis nem személyesen —, mivel soha nem beszélt velük a saját
életéről, leginkább csak az időjárásról, az árakról, a csarnok eseményeiről beszélgetett velük. A vevők sejtettek valamit Fátyollal élt közös életéről, aki mindig jó volt
hozzá, és aki soha nem hagyta volna éhen halni.
Amikor az ember el akar búcsúzni valakitől — pláne, ha egyszerre mindenkitől,
akit ismer —, akkor egy kicsit kihúzza magát, amennyire lehet: megigazítja az arcát,
amennyire lehet, megválogatja a szavait, és ha még képes uralkodni magán, akkor
nem erőlteti azt, hogy megértsék, miért megy el, legfeljebb visszajön még egyszer,
és még egyszer elbúcsúzik, hogy legalább megjegyzzék, hogy elment, hogy el kellett mennie.
Fátyol darabolta a húst, kilókra, félkilókra, ahogy kívánták, nem hibázott, de
arca és mozdulatai nem is engedték volna meg, hogy valaki azt mondja neki, hogy
hibázott. A darabolt húst a mérlegre lökte, és mielőtt a mérleg mutatója fixen megállt volna, már le is vette a mérlegről a húst, papírba csavarta és az árukiadó lányhoz csúsztatta. A munkája az élete volt — amelyből nem is csak egymagát tartotta
el —, hogy mondhatott volna valamit akárki is az életéről, ha egyszer nem ismerte,
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csak a húst látta a kezében minden reggel, amit kilókra, félkilókra vágott és a
mérlegre tett.
De nemcsak Fátyollal élt közös életet, hanem másokkal is, nem volt türelme
kivárni a húsz vevőt, amíg Fátyol végre felnéz, felemeli a fejét, esetleg felé fordítja az arcát és a szemébe néz. Másoktól is el akart búcsúzni, nem várhatta ki,
amíg Fátyol feléje fordul, régi, ismerős, megszokott, szép arcával, közös életük annyi
örvénylő emlékével, azzal a tartós szeretettel és jósággal, ami azoknak az örömöknek
szól, amelyeket egymásnak nyújtottak a tíz év során, a napokat és órákat szinte
egybevéve; persze csak Fátyol munkaideje után; ő maga semmiféle munkaviszonyban nem állt, viszont teljes mértékben komolyan vette és tisztelte mások munkáját,
még ha gyakran gondolt is arra, hogy a munka öli meg az embereket — soha nem
tudtak betelni egymással, soha nem tudták igazán kiismerni egymást, hogy az egyik
voltaképpen mit is szeret annyira a másikban.
Nem tudta kivárni a húsz vevőt, majd este vagy éjszaka elbúcsúzik Fátyoltól,
ha ugyan el fog tudni búcsúzni tőle, annyi minden miatt.
„Na, majd még visszajövök délután" — gondolta. Elhagyta a Dimitrov téri Nagycsarnokot, életének ezt a legfontosabb bázisát. A Dimitrov téren, hajnali hétkor egy
fiatal cigányasszony állt a gyér pázsiton, ásóval a vállán. A nő a villamosokat nézte.
„Hát ez a nő kit akar eltemetni, ilyen korán?" — kérdezte magában. Mintha várt
volna valakire. Elnézte a nőt, a pufajkában, ásóval a vállán, zöld kendővel a fején.
Aztán felfogta, hogy a szőke, göndör hajú cigányasszony a Dimitrov téri pázsiton
dolgozik, és nem vár senkit, azaz nem vár senkire, csak bámulja a teret, pihen,
nézi a 63-as villamosokat, az első ütközőiken a nagy koszorúkkal és bevásárolni villamosozó, leszálló, felszálló háziasszonyokkal. Talán a divatot nézi más nőkön, és
lehet, hogy nem tetszik neki túlságosan ez a divat — hiszen annyira szemérmes az
arca —, de az is lehet, hogy szeretne ruhát cserélni némelyik fiatal, még az előző
éjszakától ideges háziasszonnyal.
Nem akart vele beszélgetni. Nem akart letérni a tervezett útjáról. Mert ezúttal
tudta, hová megy. El akart búcsúzni pár embertől, néhány nőtől és férfitól, akik
még hátravoltak; meg akarta mondani nekik, hogy meghalt az anyja, akit annyira
kihasznált, akiből élt, és most már ideje, hogy a saját életére gondoljon, de ha nem,
hát legalább a saját halálára, amit egyszerűen soha nem tudott és nem is tud még
ma sem elképzelni.
Nézte az ásót a nő vállán. Félt, hogy ettől a látványtól visszatér a régi énje,
az, amit már sokan ismertek, az, amivel — bár mindig többet adva másoknak, mint
amennyit tőlük kapott — kihasználta az embereket, az a régi énje, amivel mindent,
amit látott és észrevett: elfogadott és összekevert, másnak képzelt és másnak érzett,
másnak gondolt, mint ami valójában volt. Mindent összekevert: a jóságot' a rosszasággal, az egyik napot a másikkal, az egyik nőt a másikkal — anyját és Fátyolt
kivéve —, az egyik szót a másikkal és így tovább.
Tehát tovább akart menni, mert úgy érezte, hogy már csak az utolsó szó jogán
rohangálhat a városban, és nem ismételhet meg semmit a régi, az addigi életéből,
jellegzetes szokásaiból.
De a nő, az ásóval a vállán, felé fordult és megkérdezte tőle, hány óra van?
Nem volt ez a kérdés megkísértés? Hiszen a Dimitrov tér minden pontjáról nagyon
jól lehet látni a Nagycsarnok villanyóráját, hogy hány óra van a Dimitrov téren!
Akkor meg miért kérdezi meg egy nő egy férfitól — szemben a villanyórával —,
hogy hány óra van!? Megmondta. Fátyol nemrég váltotta ki neki a zálogházból az
apjától örökölt régi Roamer zsebóráját, úgyhogy meg tudta mondani, hány óra van.
De ez a kérdés egy másik kérdés volt; vagy legalábbis nemcsak egy kérdés volt.
Nemcsak arról volt szó, hogy hány óra van. És a többi kérdés már nem kérdés,
hanem élet, unalom, de legkevesebb: egy délelőtti hangulat és érdeklődés minden
iránt szabadon. így ítélte meg a nő kérdését. Egy kicsit sétáltak. A nő egyre az
ásóval a vállán, ő a terveivel a fejében: kitől kell még elbúcsúznia, kinek kell még
megmondania, hogy anyja, akit annyira kihasznált, akiből élt, meghalt, és most már
itt az ideje, hogy a saját életére gondoljon, ideje, hogy kezdjen magával valamit, ő,

a kitartott, akit annyian szerettek, hogy egy nap talán nem is lesz elég arra, hogy
mindegyiküktől elbúcsúzzon és köszönetet mondjon mindenért, alighanem egyszer s
mindenkorra. Most már bánta, hogy a standnál — röviden és halkan — nem búcsúzott el Fátyoltól: akkor most elég szomorú lenne ahhoz, hogy végigcsinálja az
egész búcsút.
Elsétáltak a Dimitrov téri benzinkútig. Onnan még látszottak a 63-as villamosok,
a nagy, feliratos, zöld koszorúkkal, azokkal a koszorúkkal, amelyek — ameddig az
esőben, hóban el nem áznak — a Farkasréti temetőben fognak emlékezni és emlékeztetni valakire, akit alig lehet elfelejteni, valakire, akit nem ok nélkül szerettek,
habár talán ő sem ok nélkül szeretett másokat; azokat, akik őt szerették, és ezért talán
nagyon is megérdemelték egymás szeretetét. Arra gondolt, hogy neki magának is
csináltatnia kell majd egy koszorút, hiszen anyja meghalt.
A séta, a benzinkút, az ásó, a 63-as villamosok, a koszorúk, a bevásárló nők,
vagy nevezzük életnek az életet: az élet kicsit feltartóztatta tervei végrehajtásában,
a búcsúvételben, a viszontlátásban, amit az adott és váratlan körülmények között —
hogy meghalt az anyja, akit annyira kihasznált, akiből élt — valójában csak jelképes köszönésformának szánt: „viszontlátásra, igen, soha, mind tudjuk ezt, éppen
csak az ellenkezőjét mondjuk, megszokásból és udvariasságból".
Nem akarta saját magát és a nőt is, az ásóval a vállán, becsapni azzal, hogy
hány óra van! Nincs egy óra s e . . . csak, ahogy érezzük magunkat, az az idő, annyi
az idő. És most nem érezte jól magát, ezt érezte. Bár még alig ismerte ú j barátnőjét,
máris el' akart búcsúzni tőle. Mégis többet mondott neki annál, hogy hány óra van.
Megmondta neki, hogy tegnap meghalt az anyja.
Hirtelen észrevette, hogy a nő, akivel még egyre keringett a téren, más, mint
Fátyol. Nemcsak olyan, amilyen, hanem: más. Élete legsúlyosabb élményei mindig
ezekből az észrevételekből származtak: valaki, aki más...
aki másvalaki.
A Dimitrov téri trafikban vett. egy fekete ceruzát és egy zsilettpengét. Kint a
téren kihegyezte a ceruzát. A nő nézte, nem kérdezte, hogy minek neki most egy
ceruza. Visszament a trafikba, vett húsz képeslapot és ugyanannyi bélyeget. A nő
nyugodtan, habár m á r nem ásóval, hanem gereblyével a vállán, egy padon ülve,
megvárta, amíg ő megírta a képeslapokat, és felnyálazta r á j u k a bélyegeket. Közhen
arra gondolt, hogy mégis elbúcsúzik ettől a nőtől. De az a gereblye a vállán! Az a
régen fésült, régen mosott, kócos szőke haj a zöld kendő alatt! Ahogy ül, az a pufajka, nyitva, miért nem gombolja be!? Az a. kicsit félrecsavarodott ócska szoknya,
az a nem teljesen felhúzott cipzár a szoknya sliccén! Hát hogy búcsúzzon el valakitől, akit még nem is ismer? Akinek csak annyit mondott, hogy hány óra van és
hogy meghalt az anyja.
Egy órán keresztül írta a képeslapokat. Volt, akinek csak annyit írt, hogy meghalt az anyja, és ezért többé nem találkozhatnak. Volt, akinek őszintén, abban a
pár mondatban, ami elfért a képeslapon, megírta azt is, hogy kihasználta az anyját,
és az anyjából élt. Volt, akinek megírta azt is, hogy személy szerint miért nem akar
többé találkozni vele. Ezeket a barátait és ismerőseit — akiknek pár szóval bírálta
az életét — talán jobban szerette azoknál, akiket tisztelt az életükért. Megírta nekik,
hogy mit nem szeretett bennük. Nem szerette azt, hogy kihasználták őt, hogy az
állandó vitákkal, kérdésekkel — az ő életével kapcsolatban! — szisztematikusan kimerítették őt, miközben lemásolták az életét! Igyekeztek úgy élni, ahogy ő, méghozzá ugyanakkor sokkal biztonságosabb körülmények között, mint amilyenek között
jómaga élt, nem szerette, hogy bár sokat tanultak tőle — rengeteg új, általa alkotott
kifejezést például —, de a tandíjat mosolyogva, leginkább csak mosolyokkal fizették
meg, miközben frekventálták és közönségessé tették azokat az ú j kifejezésformákat,
amelyeknek az ára az ő élete volt; tárgyilagosan megírta azt is — egy-egy b a r á t j á nak két-három képeslapon összegezte a mondanivalóját —, hogy ő maga is sokat
köszönhet nekik, másoknak, ezért és ezért — olykor részletezte is, hogy kinek mit;
megírta, hogy nem akar és nem is képes viszontlátni senkit az előző évekből, a
közös életükből. Azoknak, akik minden hibája és gyengesége ellenére is szerették,
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megköszönte, hogy szerették, talán csak azért, mert egyszer az életben találkoztak
vele, és nem tudták elfelejteni ezt a találkozást.
Azért írt különösen buzgón, mert nagyon jól tudta, hogy nemsókára kinyit a
Dimitrov téri posta, ahol — a Nagycsarnok, a Közért, a Közgazdaságtudományi
Egyetem, a trafik, a villamosmegállók és a benzinkút mellett — idejének jelentős
részét töltötte, tekintettel arra, hogy kiterjedt hazai és külföldi levelezést folytatott.
Levelezett; mivel az interurbán telefonokat anyja az utóbbi években már nem tudta
finanszírozni. Amikor elkészült a képeslapokkal, anélkül, hogy még egyszer átolvasta
volna őket, rohant a postára, hogy minél előbb megváljon a már bélyeggel is ellátott rövid élet jelektől, üzenetektől és bírálatoktól; és aztán, ha már pecsét van a
bélyegeken és bent vannak a piros ládában, akkor már nem veheti vissza őket az
ember! Ez nemzetközileg tilos. Akkor már úton vannak, és talán a legjobb úton!
A postásnő, amikor pecsétet nyomott a bélyegekre az üvegablak mögött, egy kicsit
mosolygott azon, hogy ennyi képeslap, és mind ugyanabba a v á r o s b a . . . Nem tudhatta, hogy a feladó csak egyszer hagyta el Budapestet, amikor anyjával és Fátyollal
Drezdába utazott, hogy megnézze a képtárat. És talán kétszer-háromszor járt Fátyol
szülőfalujában.
A nő megvárta kint, a Dimitrov téren. Megmondta később a nevét is: Mari volt
a neve. Ö nem mondta meg a nevét, de a nő nem is faggatta. Mari egy slaggal meglocsolta a pázsitot. Ügy gondolta, hogy munkának ez mára elég. Nem kapálta fel,
nem ásta fel, nem gereblyézte fel a pázsitot, amit a 63-as villamosokról leszálló,
aztán egy félóra múlva, a karjukat lehúzó szatyrokkal felszálló háziasszonyok alighanem észre se vettek volna abban a rohanásban, amit naponta megtesznek Fátyol
standjáig^és vissza, a konyhájukig.
Fogták magukat, elsétáltak- a Kossuth Lajos utcáig, és beültek a Puskin moziba.
Talán csak azért, mert Mari fázott. Megnéztek egy filmet, azt, amit éppen vetítettek. A pénztárosnőtől mindenesetre azért megkérdezte, hogy mi a film címe. De már
miután megvette a két jegyet. „A Marson nincs élet" — mondta a pénztárosnő a
film címét. „Na, nemsokára majd a Földön sem lesz" — mondta nem annyira a
nőnek, mint inkább önmagának. De a pénztárosnő meghallotta és azt modta: „ N e m . . .
nem hát, ha az ilyen alakok munka helyett moziba járnak", aztán sziszegve hozzátette: „Anarchista!" Mindig csodálkozott azon, hogy az idősebb emberek, anélkül,
hogy közelebbről ismernék őt, le tudják olvasni az arcáról, hogy nincs munkaviszonya. Megnézték a tudományos-fantasztikus filmet, az ásót, a gereblyét, a kaszát,
a kapát, a slagot persze nem vitték magukkal a moziba: a Dimitrov tér nyilvános
női vécéjében hagytak minden munkaeszközt, de Mari félt, hogy talán ellopják őket,
és a parkgondozás vezetői azt fogják gondolni, hogy ő adta el őket a csarnokba feljáró parasztoknak. Megnyugtatta a nőt, hogy az egész ott lesz, akár egy év múlva is.
Igaz, hogy ezúttal is, mint mindig, magából indult k i . . . tőle ott lettek volna, tényleg
egy év múlva is azok a dolgok.
A képeslapok a búcsúkkal, üzenetekkel, kifogásokkal már úton voltak; még ha
akarta volna, akkor se vehette volna vissza őket.
És a kezében, a keze közelében, a keze alatt: már megint érezte valaki másnak
az életét, valakiét, akit alig ismert, aki ott ült mellette az alig benépesített riézőtéren, a legközelebbi széken, jobbra tőle, ő a hatodik, Mari a hetedik széken, és
engedte, hogy érezze, hogy ott ül, durván, mocskosan, úgy ahogy majdnem mindig
a magasabb képesítés nélküli emberek egymáshoz érnek és elszórakoznak egymással.
Mari hagyta, hogy fogdossa a kezét, a testét, a melleit, a combjait, hátralökte magán
a pufajkát, es hagyta magát. De nemcsak a testét érintette meg: megérintette az
egész életét, a sorsát, a kapát, a slagot, a kaszát, az ásót, megérintette a nő emlékeit, hogy milyen volt neki másokkal ugyanez, megérintette a vágyait, amikkel talán
Mari maga sincs tisztában, megérintette a tekintetét két 63-as villamos között, amikor az egyik jön a János-kórház felől, a másik megy az István-kórház felé, és a
kettős megállóban pár pillanatig takarják egymást.
Szeretni akart, mint akit szeretnek. Nem érdekelte a film. Észre se vette, mikor
ért véget a film. Aki mellette ült, engedte, hogy mindenhol és mindenét megérintse,
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engedte, hogy Carmennek nevezze, engedte, hogy izgassa, miközben a film pereg, és
a Marson, de még inkább egy filmgyári' műteremben: a film hősei elborzadnak a
Marson uralkodó embertelen natúrétól, és ú j civilizációkat képzelnek el, a nehézségek ellenére is. Kicsit közönséges szakaszba jutott Marival, az érintések tekintetében, úgyhogy a mellettük levő székek lassanként kiürültek, és a jegyszedőnő kétszer
is, egész közelről, az arcukba világított zseblámpájával. Az ügyeletes rendőr, aki
szintén végignézte a filmet, talán m á r huszadszor, amikor a tömegbe vegyülve, elhagyták a mozi nézőterét és ő hangosan ráköszönt, mivel az az arcát kutatta, nem
viszonozta a köszönését, csak tovább bámulta őket, aztán követte is a párt egy
darabig, a felügyeleti körzete határáig.
Azoknak, akiknek nem küldött képeslapot, telefonálni akart. Azért nem írt
nekik, mert nem tudta a lakáscíműket, csak a telefonszámukat. Lassan visszasétáltak a Dimitrov térre, ahonnan olyan gyakran szokott telefonálni, leginkább éjszakánként, a különböző ismerőseinek. Mari várt rá, a pázsit közepén. A fűből élt, neki
joga volt a fűre lépnie. De nem tudott telefonálni, mert előző éjszaka egy szenvedélyes kéz összeroncsolta a nyilvános telefon kagylóját és az egész berendezést. Egy
másik telefont akart keresni, de már Budán. És, amikor Mari azt mondta, hogy
délután nézzenek meg egy másik filmet, vagy akár nézzék meg még egyszer ú j r a
ugyanazt a filmet, amit délelőtt láttak, mert nem is emlékszik rá, annyira fáradt
volt, hogy szinte végig aludt: akkor olyan izgalomba jött, hogy a telefonszámokat
tartalmazó noteszt, a kis zsebfüzetet, amit évek során írt tele azoknak a címeivel és
telefonszámaival, akik szerették őt és akiket ő éppúgy szeretett, hirtelen, a Szabadság-híd közepéről, amely a Dimitrov téri és a Gellért téri hídfőkkel Pestet és Budát
köti össze: a Dunába ejtette. Most már, ha akart volna, se telefonálhatott volna
csak úgy összevissza az ismerőseinek, mert a m e m ó r i á j a . . . az soha nem volt
megbízható.
A Gellért téren fogott egy taxit. Mari elárulta neki, hogy életében most ül először taxiban. A Bajtárs étteremben megebédeltek, két tál Jókai bablevest és brassói
aprópecsenyét fogyasztottak el, sörrel. Délután a Bartók moziban megnéztek egy
másik filmet. Jobb keze felől, mellette levő széken, ugyanúgy mint délelőtt a Puskin
moziban, Mari — „a Máriák Marija!", ahogy a nő testhelyzete láttán magában „felordított", kicsit szétengedett lábakkal, kicsit a szék támlájának feszülő háttal ült,
fejét hátraengedte a vállai közé és a szemét behunyta. „Carmen . . . Carmen", súgta
a nő fülébe, de a nő nem hallgatott erre a névre, ha hallotta egyáltalán a filmet
kísérő esztrádzenétől, nyilván azt gondolta, hogy ez a férfiak szokása ilyenkor, pláne,
ha ittak, pláne, ha megengedik nekik, azonkívül neki magának is megvoltak a maga
szokásai, úgyhogy ettől még nem lepődött meg.
A film után, már az estére gondolva, el akarta vinni Marit az Operába, ahová
néha Fátyolt is elvitte, ha elfogta az a különös hangulat, hogy mást érezzen, mint
amit mindig érzett. És a film után elfogta ez a hangulat. Szerette volna megnézni
Marival egy sötét páholyból a Toscát, a Carment, az Álarcosbált, a Bohéméletet, a
Bánk bánt, azt, ami éppen műsoron van az Operában. De a napjuk máshogy alakult.
Valóban visszatért a régi énje, ez a névtelen börtönlátogató.
A Móricz Zsigmond körtéren megittak néhány üveg sört egy állóbüfében. Aztán
az l-es busszal az Oktogonra mentek, és az Abbáziában megittak négy-négy konyakot, könnyűt, rövidet, amilyet ilyenkor esténként a pincérek kihoznak. Aztán végig
a Nagykörúton hazakísérte Marit, akit makacsul, már csak önmagának, egyre Carmennek nevezett. Hazakísérte a Ferenc térre, ahol Mari már két hete lakott. Mari
azt mondta neki, amikor a Ferenc tér sarkára értek, hogy nem teszi jól, ha tovább
kíséri. A Ferenc téren már várták Marit. Már régen este volt. Kapott két pofont.
Elesett, aztán felállt. Kicsit vérzett a szája és az orra. Megigazította a haját, és a
kezével letörölte az arcáról a vért. Nem figyelt oda, hogy mit mondanak neki, hogy
kínjukban minek nevezik: Carmennek vagy kurvának, vagy Máriának. A fákat
nézte, aztán beletörölte kezét a szoknyájába. Az, aki a két pofont adta Marinak, egy
darabig várt. Nézte az ismeretlen férfit, aki hazáig kísérte a nőjét. Aztán egy rövid
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pengéjű, görbe kést vett elő a zsebéből. Kinyitotta. „Mit akarsz?" — kérdezte halkan.
Aztán megszúrta. Valahol az oldalán. Aztán eltűnt Marival a kapualjban.
Nem érzett semmiféle fájdalmat a szúrás után. Kicsit zsibbadt az oldala, de
belül, mélyen és csak könnyen.
Hazasétált. Haza? Egyelőre visszasétál a Dimitrov térre, aztán majd meg fogja
látni, hogy hova megy, gondolta az emlékektől szürke arccal. Mindig ezen a téren
szokta eldönteni, hogy mit csinál, hogy hova megy. Az a környék szinte egy lelki
kiindulópont volt a számára: mindenfelé és minden értelemben. Ügy szerette azt a
teret, mint az életét. És majd a Dimitrov térről hazamegy, egy ugrásra lakik a tértől, igen, hazamegy, ahol Fátyol valószínűleg vár rá, öt-hat órája vár rá, azóta, hogy
kijött a csarnokból. Vár rá, mint mindig, mint régen, mint réges-régen, amikor még
alig ismerték egymást, és még nem szerettek egymásra v á r n i . . . „De lehet, hogy
Fátyol is, mint minden ember, szépen hazamegy, nem őhozzá, hanem a saját lakására", ahová annyiszor hívta őt, hogy költözzön oda, de ő az anyja miatt nem volt
képes és nem is akart elköltözni hazulról. És az apja képei miatt sem. „Igen, lehet,
hogy ezúttal nem vár rám, lehet, hogy arra gondol, ezentúl máshogy fog élni, elképzel valaki mást magának, akivel holnaptól fogva szeretne élni, és aztán megtalálja az i l l e t ő t . . . nem n e h é z . . . " — gondolta némi szemrehányással önmaga iránt,
mivel nagyon jól tudta, milyen sokat köszönhet Fátyolnak, aki megosztotta vele az
életét, és azt is neki köszönhette, hogy ha vele volt, nem gondolt állandóan az
apjára, akit nem ismert, csak anyja emlékezetéből ismerte apját, akire állandóan
gondolt, ha Fátyol nem volt v e l e . . . és most meghalt az anyja, aki az apját is jelentette a számára! Rettenetesen érezte magát. Félt hazamenni és félt nem hazamenni
is, érezve, hogy ezúttal Fátyol nem vár, se a konyhában, se a szobában, se félmeztelen, se meztelen, se horgolva, se kötve, se ébren, se félálomban! Állandóan az
apjára gondolt: egyszerűen nem volt képes elfelejteni se azt, hogy milyen volt az
apja az anyja szerint, és azt se, amilyennek ő képzelte az apját. Ezt a két képzetet
összekeverte: a saját képzeletét anyja emlékeivel mintegy csak kiegészítette.
A Dimitrov téren állt. Tudta, hogy a telefont egy ismeretlen fiatalember tegnap
éjjel megsemmisítette. Tehát nem tudja felhívni azokat, akiknek esetleg fejből is
tudná a telefonszámát. Akkor viszont lassan hazamegy. Alszik vagy kiolvas egy
regényt az éjszaka. Egy regényből néha elég egy pár mondat, és az az egész regény . . . fontos, hogy képesek legyünk azonosulni vele, ami azt jelenti, hogy elképzeljük a magunk számára az általunk soha meg nem élt szituációt! Az az író, akinek a hőseivel azonosulni tudunk, mint a gyermek a játékaival — azt képzelve,
hogy a játékok nem játékok! — az mindent elért, amit egy író elérhet.
Hazaért. Felcsöngette a házmestert. Adott neki három forintot. Kevés volt ez a
pénz, de a házmester, úgy ahogy mindig szokott: szalutált neki vagy legalábbis a
halántékához emelte a kezét. Aztán előrement, kinyitotta a liftet. „Mikor lesz majd
az édesanyja temetése?" — kérdezte a házmester. „Nemsokára", felelte, behúzva
maga után a lift vasajtaját. „Csak azért, hogy melyik napra rendeljük meg a koszorút, a ház koszorúját, amit a lakók gyűjtöttek", mondta a házmester, amikor becsukta a liftajtót.
A lift lassan úszott felfelé. És most jó volt úszni. „Az ember túléli az anyját?
Az ember nem másoké? Mindenki nem másoké? A koszorú. A lakók koszorúja. Hát
még gyűjtsenek egy kicsit hozzá, hátha a végén nem lesz elég egy."
Kivette a zsebéből a lakáskulcsot, és arra gondolt, hogy most február van, anyja
februárban halt meg, ugyanabban a hónapban, amelyikben született. A lift megállt.
Kilépett a liftből, megnyomta az F gombot, a lift visszasüllyedt a földszintre.
A süllyedő, kivilágított fülke láttán Nemo kapitányra gondolt, arra a férfira, aki
Verne Gyula és sok kamaszfiú számára megszemélyesítette a bánatot és a hűséget,
és azt, ami ezt a két érzést egybeveszi: az önkéntes száműzetést, mindenhonnan és
mindenkitől.
Kinyitotta az ajtót, és bement a lakásba, ahol egészen a legutóbbi időkig az
anyjával lakott, és ahol most már egyedül kell laknia, ha majd a szertartás után
hazatalál a temetőből. A szobája a régi, a réges-régi. Azok a falak, amelyek között
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hanyatt szokott feküdni, amelyek között — minden egyebet félretéve! — képzelődni
szokott. A könyvek, a képek! A bútorok, a tárgyak, a szekrényekben a n y j a sok
ruhája és az ő egyetlen ruhájának, amit most is viselt, a fogasa. A lakók m á r
tavaly azt mondták, hogy anyjának rákos daganata van, azért olyan sovány. A lakók
nem tudhatták, hogy anyja mindig sovány volt, tipikusan és alkatilag. De amikor
először bevitték a kórházba anyját, és megműtötték, akkor m á r ő is arra gondolt,
hogy anyjának rákos daganata van, és sokszor gondolta, érezte, hogy ő maga ez a
rákos daganat az anyja testében, a belső szerveiben, amelyeken az orvosok m á r nem
tudtak segíteni. Az együttérzés öli meg az embereket. Anyja nemcsak a saját életét
élte, hanem az övét is. És most az egyikbe belehalt.
Leült egy székre, de érezte, hogy nemsokára állni fog megint. Állni és járkálni
a szobában, az asztaltól eltolt szék körül, néha az állótükörbe pillantva, aztán keringeni fog tovább, egész éjszaka, és reggel majd elalszik, amikor a házmester felkel.
Fájt az oldala, ott, ahol a rövid és görbe kés nyomát, a mozijegyek árát érezte.
De most nem akart operát csinálni a saját életéből. Állt. Járkált, aztán ült megint.
Átlapozott egy reprodukciókkal illusztrált művészettörténeti kötetet, amelyben néhány sort és mellékletet apja műveinek is szenteltek. Elnézte a falon apja és anyja
esküvői fényképét. Vajon miért nem szerették jobban egymást? Legalább annyira,
mint Fátyol és ő. Arcuk, legalábbis az esküvői fényképen, boldognak látszik. Mintha
akarták is volna azt, amit csináltak, mintha tényleg azt gondolták volna, legalábbis
abban a percben, amikor ez a fénykép készült, hogy egyiküknek sem kell valaki
más, és nincs is más ebben az egy életben. De apja később ezt az életet, ezt a fényképet másképp gondolta, és elment, elment, mert mégis volt más. Igen, az a kis
gyorsszőke, majdnem fehér hajú Helga! Az a slank, tört magyar beszédű, hanyag és
mindent összezavaró nő, aki nem volt anyja senkinek, és aki olyan fiatalon meghalt . . . mint általában a gyógyíthatatlan tüdőbetegek... a háború végén, amikor
nincs „Varázshegy", nincs szanatórium, nincs beöntés, nincs Cote d'Azur, legfeljebb
egy férfi van, akit el lehet rabolni egy másik nőtől, akit meg lehet kérni arra, hogy
ne élje túl az é l e t ü n k e t . . . meg lehet kérni arra, hogy felejtse el azokat, akiket egy
barna, szétszórt délután elhagyott és otthagyott a maguk életében. Talán csak a
felelőtlen élet az élet! Talán tényleg csak elhagyni lehet, és ez az összetartozások
mind tágabb és egyre táguló köre. Igen. Sarkon fordulni és nem beszélni összevissza, hogy miért.
„Na jó. Akkor most ne gondolj semmire", erre határozta el magát, később, m á r
az ágyon, kinyúlva, hanyatt. A ház csendes, hideg, vastag falain keresztül tisztán
hallotta, hogy valaki, nem az ő emeletükön, hanem egy emelettel lejjebb, csellón
játszik. Nyilván egy ú j lakó. Gyakorol. Ugyanazt a témát játssza. Megpróbálta elképzelni az illető kezeit a húrokon, az arcát a cselló fölött, kicsit a hangszer fölé
hajolva, ahogy gyakorol, ahogy megismétli ugyanazt a részletet. „Semmit nem
teszünk hiába", gondolta bágyadtan. „Lám, valamikor megépítették ezt a házat,
amelyben lakom, ezeket a falakat, amelyek között hanyatt fekszem, magamon gondolkodom, noha éppen az imént határoztam el, hogy nem fogok magamra gondolni
egy jó ideig, és közben hallom, hogy valaki egy hangszeren játszik, a hangok átjönnek a falakon, én hallom, nem tudom kinek a játékát, és lassan úgy érzem,
hogy hozzám tartozik, hogy mindig is hozzám tartozott ez a d a l l a m . . . magamra
gondolok, lehet hogy az ilyen tisztább pillanatokban, amikor nem a lelke, hanem a
teste fáj, az ember ugyanazt gondolja magáról, amit mások gondolnak róla, csak
talán kegyetlenebbül fogalmazzák meg a gondolataikat, és közben észre sem veszik,
hogy valakit elvesztettek." Arra is gondolt, hogy hol szeretne lenni most, ahelyett,
ahol van. Talán a Népstadionban, egy éjszakai mérkőzésen, százezer ember között,
amikor a Himnuszt éneklik, vagy amikor a játékidő végén lehangoltan tudomásul
veszik a döntetlent. Százezren. Annyian, hogy ki-ki nem is tudja, hogy ő maga
kicsoda! Tudta, hogy minden gondolata, amit most gondol: hamis és hazug. Miért
nem tudott ő beilleszkedni a társadalomba? Miért akart m á r egész fiatal korában
is, mindennap mást? Az állandóan megváltoztatott tervekkel töltötte el az idejét.
Most is, alighogy végrehajtotta anyja halálát követő érzelmi állapotával szorosan
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összefüggő tervét, hogy minden ismerősétől elbúcsúzik és elválik tőlük, máris megint
szeretne velük találkozni, sétálni, beszélgetni... Apja nem ilyen volt! Ő, ha egyszer
elment, akkor elment, nem lehetett azt mondani, hogy nem ment el. Mások is érezték az életükön, hogy elment. Hogy nemcsak mondta, hanem úgy is tett, ahogy
mondta. Élesen és maradandóan rajzolta bele a saját természetét és karakterét mások
életébe. És talán éppen ezért, még az áldozatai is hittek benne. Kár, hogy ő inkább
anyja természetét örökölte, aki maga is áldozat volt, félig a férje, félig a fia áldozata. Ennyiben mégis hasonlított apjára: el tudta fogadni másoktól az áldozatot.
Hirtelen — egyik gondolatról a másikra — rájött, hogy mi hiányzik még az életéből: egy gyermek! Egy fiúgyermek vagy egy leánygyermek. Fátyolé és az övé. Akkor
talán bennük és belőlük megérthetné önmagát is, hogy kicsoda ő? Mert enélkül
csak egyetlen dokumentuma van a létezéséről: a képzelete. Olyan neki a lét, ahogy
az egészbe jut. De, ha gyermeke lesz Fátyoltól, akkor ez a gyermek rendszeres életre
fogja kényszeríteni őt. És talán már ezzel is elkésett!? Nem. Ezzel egyáltalán nem.
Nemzőereje teljében volt, talán túlságosan is. Ezért kérdezi meg minden áldott
reggel a halasstand főnöke Fátyoltól: „Mitől olyan karikásak a szemeid, te szép
gólyamadár?" Feltette az arcára a szemfedőt, amit Fátyol varrt neki egy pár fekete
női nylonharisnyából, hogy ne zavarja a fény, amikor délelőttönként lefekszik
aludni. Ezt a fekete nylondarabot, melynek négy rétegén semmi fény nem hatol
át, nem csak akkor használta, amikor lefeküdt aludni. Akkor is a szemeire tette —
a feje köré csavarva, mint az indiánok a fejdíszüket —, amikor nem jutott az
eszébe az, amire az előző percekben gondolt. „Ha ma éjjel még egyszer feljön, akkor
teherbe ejtem", fogalmazta meg a vonzó tervet. „És nem engedem meg, hogy elvetesse a magzatot. És ezzel mindent megtettem, mindent, amire az életemben valaha
is gondoltam, és ezzel megteszem azt is, ami eszembe se jutott soha az életemben",
fűzte hozzá a tervhez némi gúnnyal, hiszen nagyon jól tudta, mit jelent az, hogy
„minden", és ezzel szemben mit jelent az, hogy „tenni valamit": egy tű hegyére
felszúrni egy csillagot... hát igen, nem lehet mindent megtenni, még akkor se, ha
örökké erre gondolunk és erre készülünk. ,¡Biztosan itt volt már, mielőtt én hazajöttem . . . k á r . . . ezúttal nem várt m e g . . . de az is biztos, hogy éjszaka vagy legkésőbb hajnalban, mielőtt a csarnoki standjára menne, felugrik még egyszer, hogy
megkérdezze tőle: hol volt, mit csinált, mi történt vele...?"
Mindig a k é r d é s e i . . .
és az ő válaszai: „Nem tudom . . . nem emlékszem, nem tudom . . . "
Apja festő volt, és a magyar művészettörténeti lexikon szócikke szerint elég jó,
elég szigorú festő volt, aki — a lexikon szerint — „valójában soha nem tudott
megszabadulni az egyidejűleg naturalista és expresszionista hatások alól, noha mindig kereste és olykor meg is találta a kapcsolatot a valósággal, a realitással, és
ezért fejezhette be ellentmondásos életpályáját realista művészként..." De valóban
jó festő kellett legyen, hiszen anyja és ő, azután is, hogy mint családfenntartó megszűnt létezni a számukra, a hátrahagyott képeiből éltek. Megszökött? Vagy csak
megváltozott? Vagy még árnyaltabban fogalmazva: csak átalakult? És ennek az átalakulásnak a jegyében ment volna el? Ezek voltak az apjára vonatkozó legtriviálisabb kérdései. A bonyolultabb kérdéseket sohasem fogalmazta meg — még a maga
számára sem — a szavak szintjén, csak éppen ezek a kérdések jelentették az életét,
ezek a kérdések: ő volt.
Anyja és ő, a hátrahagyott képekből éltek, a „hagyatékból", a Magyarországon
hagyott képekből, rajzokból, vázlatokból, amelyeknek értékét egyrészt a mester
neve emelte magasra, másrészt az, hogy sohasem vett részt ezekkel a képekkel egyetlen kiállításon, sem, miáltal a szóban forgó gyűjtemény valami pszeudo-posthumus
sorozatként lebegett a halál és a jelen között, két nő között, két haza között és
még annyi minden más között, de leginkább az ő emlékezete és az ő képzelete között, azon a határon, amit nem lehet tudásnak és nem lehet tudatlanságnak nevezni,
mivel valóban határ volt: élete és a világ határa. Általában mindig télen, nem
sokkal karácsony előtt adták el egy-egy képét, hogy az árából meg tudják ajándékozni egymást. Húsvétkor vagy születésnapjaik, névnapjaik alkalmából is egy-egy
rajz, metszet vagy ifjúkori akvarell árából rótták le egymás iránti figyelmességüket:
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ő és anyja; és ezen túl is, a háztartást is a hátramaradt képekből fedezték, vagyis
mintha nem ment volna el egészen a m e s t e r . . . És még most is, anyja halála után,
maradt nyolc kép az apjától. Nyolc festmény, plusz pár rajz. Ez nyolc évet jelent
még, ha évenként csak egyet ad el, és ha továbbra is együtt él Fátyollal, ahogy
eddig az áldott napig, amit csak teljes ereje és emlékezete megfeszítésével tudott
megkülönböztetni a többi naptól, az ehhez hasonló napoktól. Kicsit fájt, mintegy
dalolt az o l d a l a . . . Lüktetés feszítette a bordáit. Talán ez volt az a jel, amely ezt a
napot mégiscsak megkülönböztette a többitől. „Ne gondolj semmire!" Feküdni akart,
mint egy kidöntött fa. Az apja m á r régen por. Igaz, hogy azzal a nővel együtt
temették el, akit nem hagyott el, akit talán nagyon szeretett és valahogy és valahol
talán még most is együtt vannak. Anyja teste már kihűlt. Nem akart arra a szörnyű
helyre gondolni, ahol most az anyja fekszik. Látta, milyen borzasztó pincében várakoznak a halottak a temetésig. Bevitte a kórház prosecturájára a rend fekete ruhát,
amiben majd el fogják földelni a szülőanyját. De most is, hogy anyja meghalt,
egyre az apján gondolkodott. Ügy képzelte, mert soha nem látta a sírját, hogy apja
szép, szomorú fák alatt fekszik, és érzi azokat a fákat, amelyeket ő képzelt a sírja
fölé. Mindig félelem fogta el, amikor eszébe jutott a tavalyelőtti karácsony. Ekkor
adták el apja talán legszebb festményét, egy arcképet, amelyet a feleségéről, vagyis
a fia anyjáról — tehát „őróla" — festett. Kérte anyját, hogy ezt az egy képet soha
ne adják el. Ez annyi mindenről szól, annyira eleven, évek nélkül való, szeretetteljes
és a kifejezésében annyira bizonytalan m é g . . . hiszen talán még az esküvőjük előtt
kezdte el festeni az apja. „Végül is nem adhatod el saját magadat, ez istenkísértés . . . " — mondta mosolyogva anyjának, de fenyegetően emelt hangon, aki közben
már leakasztotta a képet a falról; és ezzel a tavalyelőtti karácsonyt ő a maga részéről, nem érezte a szeretet ünnepének. „Te azt hiszed — mondta anyja a rá jellemző
gyöngéd közömbösséggel, mely csak ritkán vált haragossá az emlékektől —, hogy
én valaha is az életemben ilyen voltam, mint ez a kép? Soha. Csak ő látott ilyennek, amikor ezt a képet festette. Talán akarta, hogy valóságosan is ilyen legyek,
mint ez a kép. De hogy ezt tényleg akarta-e, ebben m á r nem vagyok olyan biztos,
mint abban, hogy ez a kép nem én v a g y o k . . . Ilyennek látott, és amikor m á r n e m
látott ilyennek, akkor elment. Ez azt jelenti, hogy soha nem engem látott, nem
érdekelte, hogy én milyen vagyok, jobban érdekelte a saját fantáziája. Ne f á j j o n
a szíved ezért a képért. Én mindig olyan voltam, amilyennek te ismertél, és nem
olyan, amilyennek ő ismert, mert ő nem is akart megismerni, ő csak , k é p z e l t ' . . .
Boldog vagyok, hogy eladom ezt a képet, mert elég volt ránézni, tudod jól, hogy
naponta ránéztem és úgy éreztem, hogy én nem is éltem, nem is élek, hogy az a
kép éli az én életemet, még a te szemedben i s . . . Hát nem. Eladjuk. Boldogítson
másokat." Anyja a kerettel együtt becsomagolta az olivazöld alaptónusú vásznat, és
még aznap, botrányosan olcsó áron el is adta. Ezt az esetet nem tudta elfelejteni
anyjának. Ezt a helyzetet, ezt a megoldást jellemzőnek találta az életre, különösen
anyja és az ő életére: anyja a szoba közepén áll, lassan, a tőle megszokott nyugodt
mozdulatokkal becsomagolja saját arcképét, amelyet huszonöt?, harminc? évvel
ezelőtt festett róla a férje, becsomagolja és eladja, noha egy másik képet is eladhatott volna helyette. Sokszor gondolt arra, hogy apja azzal, hogy a flegma, mindig álmos és fáradt Helgával világgá ment: mintegy ellopta az életüket, anyjáét és
az övét. Csak egy képet hagyott hátra, egy „imagó"-t, és ez az ő számára a rejtélyt
jelenti. Anyja számára a sértést, a halálba is átnyúló sértést jelentette apja szökése.
Ezt a rejtélyt és ezt a sértést elég nehéz volt elviselniük. Mintha a s a j á t életük
helyett, mindig őrá gondoltak volna, ami azt jelenti, hogy öt élték önmaguk helyett.
És ő tartotta össze őket mélyen egymásban. Anyjában a sértés, benne a rejtély az
évek során összekeveredett, és együtt a két érzelem valami félbeszakadt varázslat
emlékévé vált, nem annyira anyjában, mint benne, de talán anyjában is. Nem örökölt apjától kifejezett rajztehetséget vagy festői életszemléletet, de azt sem lehetett
volna letagadni, hogy az apja fia: mindig inkább látta, mintsem gondolta a dolgokat.
Lényegében ebből a gondolkodást helyettesítő látásból fakadt élete valószínűtlensége
— legalábbis mások szemében, amit elég gyakran a tudomására hoztak —, és ebből
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fakadt az állhatatlansága is, hogy mindennap mást gondolt ugyanazokról a dolgokról. Valami mániákus képszomjat és képmegőrzést örökölt apjától: mindent mohón
megnézett, és amit látott, azt nem felejtette el vagy csak nagyon soká. Egyszer,
egy éjszaka, majdnem éjszaka, az este végén, észrevett egy párt az utcán. Különös
testtartásuk hívta fel a figyelmét. Csak egy pillanatig látta őket, akkor, amikor elment mellettük, és aztán még egyszer, amikor távolból visszanézett feléjük. A férfi
negyvenöt-ötven év körüli lehetett, a nő húsz vagy talán még annyi se. Arcvonásaik
feltűnően hasonlítottak egymásra, mintha apa és lánya lettek volna, de ha nem is,
abban egészen biztos volt, hogy rokonok: unokahúg és nagybácsi. A nő a férfinak
dőlt. A férfi a falnak dőlt, a bal kezével a derekánál fogva, magához ölelte a nőt,
a jobb karját furcsán kinyújtva, a falhoz támaszkodott, ujjai csaknem kitárva, a
keze határozottan a falhoz tapadt, mint egy futónövény, szinte a falba markolt.
Öltönyének „karrésze" — ahogy emlékeiben megnevezte ezt a darabot — felcsúszott
a karján, úgyhogy kivillant a fémláncos karórája: éppen csak az óramutatók állását
nem figyelte meg az órán, hogy most mennyi az idő ennek az embernek, aki a
falnak dől, belemarkol a falba, hogy megtartsa a nőt, aki egész testsúlyával nekidől
és ránehezedik. Az óramutatókon kívül minden más részletet pontosan megfigyelt,
és talán apjától örökölt tehetségével egy életre meg is jegyzett magának, egyetlen
képbe sűrítve a helyzetet. A részletek: a férfi őszülő hajfodrai, éles arca, keskeny,
magas homloka, görbe vonalú, kiugró orra, finom, hamuszürke, ideges arcbőre, elegáns, de életkorához nem illő ruhája — amely által kifejezetten egy népszerű
kabarékonferanszié-íróra emlékeztetett a külső megjelenése —, fényes, szénfekete
lakkcipője, sovány alakja; a nő könnyű, virágos, szinte áttetsző ruhája, lábszárain
az ijesztően párhuzamos harisnyavarrások — lábujjhegyen állt, ettől megfeszültek
a lábszárizmai —, a ruha alatt, a hátán feszülő melltartócsat, régi divatú frizurája:
loknis, barna haj, két fehér, a férfi vállait átkaroló, elmerült karja és még annyi
minden, amire nincsen szó, ami tényleg csak tiszta kép? A részletek tipikus és
mindennapi jellege ellenére, két jelből úgy vélte, hogy ez az ötven év körüli férfi
már másnap meg fogja ölni ezt a húsz év körüli nőt. A két jel: a férfi jobb keze,
furcsán a falon; és a nő testtartása, ahogy lábujjhegyen állt, mintha állva szeretkezett volna, és mintha ugyanakkor — ez volt a benyomása — ki akart volna szabadulni ebből a helyzetből. Az esetet természetesen — és természetesen leegyszerűsítve — elmesélte anyjának, amikor éjjel hazament. Felébresztette anyját, hogy elmondja neki a szituációt. És másnap az újságban olvashatták, hogy egy bizonyos
X. Y. ötvenéves cirkuszigazgató megölte tizenkilenc éves unokahúgát, X. Y. artistanőt, ugyanabból a cirkuszból, abból az alkalomból, hogy a lány férjhez ment. Anyja
is elolvasta a rövid hírt, de megkockáztatta, hogy hátha nem arról a párról van szó
az újságban, akiket a fia előző éjszaka látott az utcán a falhoz simulni. A fia mosolygott, biztos volt benne, hogy ugyanarról a párról van szó. És ez a példa általában jellemző volt a valósággal kiépített egészen laza, sokszor fantasztikus, a tényeket szinte mellőző kapcsolatára. Még a hangját is el tudta képzelni annak a férfinak, aki a falba markolt, és annak a fiatal nőnek is, aki a falba markoló férfinak
dőlt! Nem kételkedhetett abban, hogy az a férfi ölte meg azt a nőt! És ha mégsem?
Akkor is, az az esti pár, mintegy előidézte a másik tragédiát, azt, amit másnap
olvashattak az újságban. És akkor már édes mindegy, hogy ki nem eszik többé
barna kenyeret és ki miatt nem!
Egy másik példa is azt mutatta, hogy örökölt valami képalkotó vagy legalábbis
súlyosan képmegőrző tehetséget felejthetetlen és felelőtlen apjától. Egyszer, mint
mindennap, átment a Dimitrov téren. Hajnalban, amikor a Nagycsarnok nyitott,
hogy annak tudta nélkül: megnézze Fátyol első perceit, a stand mögött, a mérleg
mögött, amikor lerázza magáról a bizalmaskodó kollégákat, amikor a kezébe veszi a
húsvágó bárdot, és először is levág estére magának és az élettársának egy kiló húst,
a legszebb részből. Egy zöldséges stand mögül nézte Fátyolt, a lelógó paprika és
hagymafüzérek függönyén keresztül: nézte a fehér köpenyt, amely imitt-amott
véres, nézte a szorosan lekötött hajára csavart hófehér fejkendőt, aztán, amikor
belefáradt ebbe a képbe, újra kiment a Dimitrov térre, azzal, hogy majd még vissza21

jön. A tér néptelen volt, amikor hirtelen egy öregasszony szólította meg. „Fiatalúr,
én máma tízkor repülővel Frankfurtba u t a z o k . . . onnan Amerikába a fiamhoz, aki
ott él 1956 óta, és most k i h í v o t t . . . amikor kiment, olyan korú lehetett, mint most
a f i a t a l ú r . . . amerikai a felesége, van három gyerekük . . . most megküldte a repülőjegyet, ki kell mennem hozzájuk . .. amerikai felesége van, nagyon rendes nő, nélküle
éhen halt volna a fiam, van három g y e r e k ü k . . . tegye meg nekem azt a nagy szívességet, hogy ezt a csomagot elviszi erre a címre az én bolond húgomnak, mert én
már nem vihetem el, már nincs időm, már tegnap kimentem a repülőtérre, • ott
akartam aludni, de azt mondták, hogy nem lehet ott aludni, ha a gép csak ma
m e g y . . . ez mindenem, a húgomnak meg nincsen ruhája, ha elvinné neki, lenne egy
pár jó ruhája, mert én ott kint majd kapok a fiamtól meg a menyemtől ú j a t . . .
két ruhám van a csomagban, neki adom . . . " Odaadta a csomagot, sarkon fordult és
ment a villamosmegállóba, a 63-as villamoshoz, hogy a Nagyvárad térre jusson, és
onnan busszal ki a reptérre.
Csak később, amikor az öregasszony már eltűnt, akkor vette észre, hogy a csomagon nincs se név, se cím.
Attól kezdve napokig, hetekig, ha valamerre járt a városban, egyedül, vagy
anyja, vagy Fátyol, vagy olykor mindkettőjük társaságában: mindig vele volt a
csomag, a két ruhával. Minden idős nő arcát megnézte. Végre hetek múlva, a
Gizella-malom mögött, a Vasmunkás utcában, ezúttal anyja és Fátyol nélkül, egyedül gyalogolt hazafelé vagy legalábbis a Dimitrov tér irányába, amikor felfigyelt
egy idős nő arcára, aki hasonlított arra az öregasszonyra, aki a Nagycsarnok bejáratánál átadta neki a megcímzetten csomagot, a két ruhával. Megszólította a nőt,
és részletesen elmondta neki, hogy miről van szó. Az idős nő megpróbált elfutni.
De ő kibontotta a csomagot, a két ruhát kigöngyölte, hogy az öregasszony ráismerjen
nővére ráhagyott ruháira. A nő megnézte a két ruhát, és m á r nem tagadta le, hogy
van egy nővére, annak van egy fia Amerikában, annak van egy amerikai felesége,
és van három gyermekük, és a nővére most Frankfurton át kiutazott hozzájuk, szóval az egész történetet ismerte már, aztán gyorsan eltűnt a két ruhával, és talán
zavarában el is felejtette megköszönni, hogy végre hírt kapott a n ő v é r é r ő l . . . Az
öregasszony pont olyan ruhát viselt, mint amilyen az a kettő volt a csomagban.
Nyilván már húsz éve viselte, váltás nélkül a sajátját, de azért nagyon is hasonlított a csomagban levő két r u h á h o z . . . a szabás, a szín, a gombok, a régies fodrok . . . és az arcuk, hiszen testvérek voltak, az arcuk — és ő ezt az arcot kereste —
hasonlított, mint minden testvér arca, még ha megöregszenek is, az alapvonások
hasonlósága megmarad.
Hanyatt feküdt, és most már a tervbe foglalt határozott céllal várta Fátyolt.
Az oldala énekelt a fájdalomtól. De ha teljesen mozdulatlanul feküdt — és erre
képes volt —, akkor elhalkult az ének. Fátyolra gondolt, akit még az elemi iskolából ismert, a vörös téglás, régi, Lónyai utcai elemi iskolából, ahonnan jómaga még
a nyolcadik osztály és ezzel az elemi tanulmányok teljes befejezése előtt, kimaradt.
Tizenkét éves korukban: — és azóta tolulnak, csak tolulnak benne a képek, az emlékek, a szavak, közös életük hangjai és szálai azóta szövődnek benne
kibogozhatatlanul, a legszebb perzsa szőnyegmintákba,
virágformákba,
pillangóformákba
csoportosulva, majd szétfutva, megnyílva ezerfelé, elmozdulva a képzelet és az emlékezet
egymásra fényképezett
filmkockáin
— Fátyol, édesanyja megőrzött menyasszonyi
fátylában — innen ez a különös, meghitt név — és a fátyol alatt meztelenül, eltáncolta előtte és neki Salome táncát: híven utánozva és megelevenítve annak a másolt
festménynek a hangulatát, amelyet apja a régi mesterek művei közül annyira szeretett, hogy még egészen fiatalon ú j r a megfestette első firenzei tanulmányútja idején, abban a képtárban, ahol a kép eredetijét őrzik. Egyéb fiatalkori képeit eltüzelte, de megtartotta ezt az egyet. Ó, ha egyszer képes lett volna ő is megfesteni
Fátyolt, olyannak, amilyennek képzelte, függetlenül attól, amilyen valójában volt,
ugyanúgy, ahogy apja — nem is egyszer — lefestette anyja arcát és a k t j á t : másnak,
mint amilyen anyja valójában volt, talán olyannak, amilyennek önmagát érezte nőben. Erre sajnos nem volt képes, mert nem örökölte apjától azt a merész, sokszor
22

agresszív festői életszemléletet, hogy olyannak lássa a világot, amilyennek önmagát
érzi. Életét két titok között élte: az egyik titok apja élete és művészete, a hátrahagyott képei mítoszában gyökerezett, a másik titok anyja volt, aki az első titkot
takarta és titkolta, aki mintegy az életével elzárta és lezárta előtte az apjához vezető
utakat. Kamaszkorában halálosan izgatta, hogy milyen lehetett az az élet, amit
anyja az apjával élt. De később is visszatért ezekre a kérdésekre, amelyekről nagyon
jól tudta, mennyire gyötrik anyját, és sokszor talán éppen ezért tette fel ú j r a és
ú j r a ezeket a kérdéseket. Remegett az izgalomtól, amikor anyja egy-egy mondatot
idézett az apjától. „Áhá, szóval így mondta!" — ismételte magában a számára
mágikus erejű szavakat és mondatokat, a sokszor nyers kifejezéseket, amelyeket ő
alig használt, anyja még kevésbé. Például, amikor anyja elmesélte — és az évek
során legalább százszor el kellett mesélnie — azt az esetet a képkereskedővel...
1944 áprilisában vagy májusában, a német megszállás után. Szinte magánkívül volt,
annyira élethűen látta maga előtt az egész szituációt. Á képkereskedő egyben múzeumigazgató is volt. A háború alatt sokan halmozták az állásokat, mivel sokan
elvesztették az állásukat, és ezért a kevés ügyeseknek több állás is jutott, amennyiben deklaratíve is felfogták a nemzet iránti kötelességüket. Ez már lassan a háború
vége volt, a nyilaskeresztes kardtánc jegyében. A képkereskedő és múzeumigazgató
többek között azt a komoly nemzetmentő feladatot is ellátta, hogy bizonyos személyek magántulajdonában levő képgyűjteményeket és elrejtett képvagyont a nemzet
javaiba vett át. Járta a lakásokat, mert neki kellett felbecsülnie a detektívek által
feltárt képek értékét, eredetét, neki kellett megállapítania, hogy eredeti művekről
vagy csak hamisítványokról van-e szó. Apjától — akinek művészetét rendkívül kultiválta — néhány képet akart vásárolni, a saját részére. Tehát ezúttal az államrendőrség fedezete nélkül látogatott el a mester műtermébe, amelynek közepén a
művész felesége — az ő akkor még fiatal és szép anyja — anyaszült meztelenül állt
modellt egy készülő aktképhez. Leeresztett nagy fekete haját az arca elé fogta,
magára vett egy könnyű pepioszt, de máskülönben nem zavartatta magát a vendégtől. Megkínálta egy kávéval. Aztán félrehúzódott a műterem egyik képektől zsúfolt
zugába,. nem akarta zavarni az üzleti tárgyalást. „Igen, igen, ezt a képet a nemzeti
festészetünkhöz tartozónak é r z e m . . . " — mondta a képről a magas vendég. „De ezt
már nem!" — mondta egy másik képről. Az apja — ahogy anyja visszaemlékezett —
nem követte a képkereskedő gondolatmenetét. Egy képet nézett, mint mindig. „Ez a
kép nagyon modern, túl modern, valami francia sablont érzek benne, elüt a többi
képétől, mester. Modern, de nem korszerű. Ért engem?" — folytatta a mustrálást a
képkereskedő. „Nézze, az az arc, amit maga most mutat, nem volt mindig a maga
arca. Ezt az arcot lopta vagy cserélte, de nehezen fog tudni megszabadulni tőle" —
mondta az apja a képeiről elmélkedő múzeumigazgatónak. „Félreértette, amit mondtam. Nem akartam megsérteni. És kérem, ne sodorja magát bajba a modorával" —
mondta higgadtan a képügynök. „Melyik képért fizet a legtöbbet? Minthogy pénzre
van szükségem, minden eladó. Egymást prostituáljuk" — mondta az apja a lényegre
térve. „A modora rosszabb még a legsablonosabb képeinél is" — mondta most már
elég sötét arccal a képtárnok. „Akármelyik képemet veszi is meg, egyszer vissza fogom
vásárolni magától, háromszoros feláron, amikor már maga csak egy lapos buksza
lesz, és már egy másik arcot fog mutatni az embereknek" — mondta az apja. Biztosnak
látszott lenni a szavaiban, amennyire az anyja visszaemlékezett az esetre. „Mondja,
ez az igazán fascináló nő, akiről ezt a nyilván fiatalkori, modoros aktját festette,
nem volt véletlenül zsidó vagy félzsidó?" — kérdezte a képgyáros, egy kép előtt
mélázva, amely a műterem sarkában állt, a falnak támasztva. Miközben a képet
nézte, mosolygott. Aztán az állványon kifeszített vászonra felvázolt aktra pillantott,
a mester az idő szerinti utolsó művére, majd a képmás élő eredetijére, a festő élettársára, feleségére és modelljére nézett. Logikus volt, hogy a festő ugyanarról az
arcról és figuráról komponálta ezeket a képeket. Ugyanarról, aki ott volt velük a
műteremben, de szeretett volna nem ott lenni. A képáruház-igazgató még egyszer
megnézte magának a karcsú, fekete modellt, aki a szinte átlátszó peploszban ült a
műterem zugában. Szemét egyenesen az ágyékszőrzet' halványan sötét háromszögén
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pihentette, mely átderengett a ritka szövésű leplen. Aztán — mivel intelligenciája
megengedte neki, hogy dühét cinizmusbá vigye át, de azt m á r nem, hogy mint
vendég, megfeledkezzen a hatalmáról — újra megkérdezte: „Ugye, alig magyar ez
a nő?" Arca szinte felette a csendet, ami a műtermet betöltötte a kérdése nyomán.
„Ugye az, aki ilyen, mint amilyennek maga festette, az a sémita típushoz tartozik,
az askenázi népvándorláshoz... még ha el is keveredett egyik vagy másik nagyanyja
valami gojjal, ha ugyan nem S t o c k j u d e . . . " — mondta a képjátékos, miközben egyre
a modellt és a róla készült képeket, vázlatokat nézte. „Ezt magának tudnia kell,
m e s t e r . . . " — tette még hozzá, de már enyhébb gúnnyal, mint amikor magyar a
magyarhoz beszél. „Nem tudom, de mindjárt megkérdezem tőle. Csak nehogy a f i a m
meg cigány legyen magának" — mondta a festő a képführernek.
Ez a felejthetetlen eset lehetővé tette számára, hogy, noha nem ismerte az
apját, valahogy, a képzelete segítségével elhelyezze őt az eleven történelem képtárában, amit a történelemkönyvek csak halványan adnak vissza, kiemelve a mártírokat, az áldozatokat, a névtelen tömegeket azonban — érthetően — nem képesek
megszólaltatni a történészek. Elkészülnek a köztéri bronzszobrok, amelyeket alig
állítanak fel, máris ledöntenek. Elkészülnek az ú j rendet ábrázoló tapéták és mozaikok, hogy aztán letépjék az egészet a falakról, hogy kiverjék a színes köveket a
bérházak és a kormánypaloták homlokzatából, de: a szavak, amit egy ember mondhat egy másik embernek, ha valaki kimondja valakinek, hogy nem látja az arcát,
ha egy ember megkérdezi egy másik embertől, hogy hová lopta az arcát?: ezek a
szavak megmaradnak, mindenesetre túlélik a játékszobrokat, a tapétákat és a mozaikokat. És azt is ennek az esetnek a hatására tette, hogy társaságban gyakran
úgy mutatkozott be, hogy: „Cigány vagyok."
Számtalanszor megkérdezte anyjától, hogy hány évig is élt együtt az apjával,
noha nagyon jól tudta, alig két évig; mindent tudott, hiszen állandóan a megmaradt
régi fényképeik, papírjaik és leveleik között kutatott, de úgy érezte, hogy nem tud
róluk semmit. Ügy érezte, hogy nem két, hanem négyszáz évet élt együtt a n y j a és
apja, és ez a nagy idő nyomja agyon az anyját.
A harmadik titok, anyja és apja közös titkának része, természetesen Helga volt.
Erről a bánáti svábságból származó ápolónőről alig beszélt az anyja. De azt, amit
mégis elmondott róla, azt ő a képzelete segítségével egy viharos lélek, egy szép és
vad élet, azóta földig lerombolt kastélyává formálta, és napról napra újra felépítette
és ellakott benne. Most is, ahogy hanyatt feküdt: a tilos szőke, egész életében haldokló Helgára gondolt, akiért apja egy délután otthagyott mindent, a képeit, a feleségét, az ő anyját, akinek most m á r a lakók a koszorújára gyűjtenek. És ennél az
emléknél megint átsuhant az agyán egy kép: amikor utoljára beszélt anyjával a
kórházban, feltűnt neki, hogy anyja milyen szigorú, milyen régi divatú koszorúba
fonta a még mindig dús, még mindig nem ősz haját. Utoljára is Helgáról beszélt az
anyja, noha ő ezúttal nem kérdezte róla, csak nézte az anyját, nehogy elveszítse az
arcát a rászegezett tekintetéből. „Bleicher M o n d . . . mindig ezt mondta az apád
annak a sápadt német k.-nak. Akkor már nálunk lakott az a nő, ő meg ott rostokolt
mellette, amíg a nő kvarcolt, és ő nézte az arcát, de olyan erővel, hogy az a kis
babakoporsó elpirult tőle és mosolygott, mintha kigyógyult volna a t b c - b ő l . . . levette az arcáról a kvarcszemüveget, és ő is bámulni kezdte az apádat. A kvarclámpát persze elfelejtették kikapcsolni, úgyhogy izzott körülöttük a levegő. Órákig nézték így e g y m á s t . . . Ez volt a szokásuk. Hiába hívtam őket, hogy jöjjenek enni, csak
ültek és mereven néztek egymás szemébe. Talán egy középkori udvarhölgynek vagy
zárdafőnöknőnek képzelte, miközben le nem vette róla a s z e m é t . . . mert mindenről
azt képzelt, amit a k a r t . . . és abban az időben m á r alig festett valamit. És hogy az
a másik őrült mire gondolt közben, hogy őnagysága, az a kis tüdőbajos ügynöknő,
mit képzelt közben, azt is el tudom képzelni... Nem volt könnyű az apáddal élni,
ezt abból értettem meg, hogy őutána senki mással nem tudtam élni. Erős volt,
nagyon erős, bár nem tudom, hogy miben volt az ereje. De még te is jobban szereted
őt nálam, pedig te csak a képeit ismerhetted..." Tiltakozott: „Ez nem igaz, ő mindig nagyon érdekelt engem, de szeretni csak téged szerettelek... és Fátyolt" — mondta
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anyjának, aki lassan a fejére tette a fekete rádió-fejhallgatót. „Igen. Talán csak azért,
mert vele éltem" — mondta az anyja, és neki most úgy rémlett, hogy ezek voltak az
utolsó szavak, amiket egymással váltottak. Talán még annyi, hogy megbeszélték,
másnap mikor jöhet be anyjához látogatni, tekintve, hogy holnap hivatalosan nincs
látogatási nap. De nem volt másnap. Másnap már árva volt.
Ahogy így hanyatt feküdt, egyre pontosabban emlékezett azokra a dolgokra,
amelyeket lényegesnek tartott az életében és amelyek nehezen vagy egyenesen alig
elviselhetővé tették az életét mások számára. Például — annyi más között — az a
különös szokása is, hogy a szobája különböző sarkaiban, a falak találkozásánál kifeszített pókhálókba hamuzott, és aztán figyelte, ahogy a pók a háló legmélyebb
zugából odafut a még forró hamuhoz és aztán visszaugrik a háló mögé. Anyja vagy
Fátyol, minden reggel felsöpörték a hamut, eltüntették a pókhálót, de a pók — egy
másik pók — másnapra újraszőtte a hálót, és ő újra belehamuzott a pókhálóba.
Anyjához és Fátyolhoz fűződő mély érzéseivel szemben, képes volt másokat egy
percig szeretni és a következő percben elhagyni, a szégyenig megtréfálni vagy egyenesen elárulni. Egy-egy teljesen haszontalan és csak az idő elherdálására szolgáló
szituációban képes volt hallatlan akaraterővel, a legkülönbözőbb kérdésekkel kapcsolatban meggyőzni másokat a saját véleményéről, amelyet másnap már módosított
vagy egyenesen ellenkező előjellel ismételt meg. Amíg valakiről nem tudjuk, hogy
kikkel él együtt, addig alig ismerjük őt, addig nem tudhatjuk, hogy ő maga milyen.
Másokból azonban, akik hozzá tartoznak, azonnal megértjük őt, tudjuk, milyen az
élete, mondhat akármit. Ez meggyőződése volt. Ezért régi és ú j ismerőseit igyekezett
másokból, azokból, akikkel együtt éltek, megismerni, és nem abból, amit magukról
állítottak. És ezért még a legjobb barátai előtt sem nyilatkozott meg otthoni életéről, amit anyjával, Fátyollal, apja képeivel élt, nem is szólva az apjáról kialakított
szuverén elképzeléseiről és arról a szőke botrányról szőtt álmairól, akivel apja életet
cserélt. Élete csaknem nyugalmas egyensúlyban folyt, mert anyja nem engedte át őt
teljesen Fátyolnak, és Fátyol sem engedte át őt teljesen az anyjának. Ebben a
kettős vonzásban, ő mint az evidencia maga, valami aktív engedésben élt, amely
kifelé, meglehet, a teljes esetlegesség, zűrzavar és rendszertelenség képét mutatta
— mások szemszögéből .nézve olykor az őrület tökéletesen soha meg nem vonható
határán játszott —, de befelé koncentrált volt, súlyosan öntörvényű, ugyanakkor
még a leggyengébb véletlenek előtt is nyitott. Szeretett a kutak mélyébe nézni vagy
egy-egy követ ejteni a kút vizébe, ha éppen vidéken járt Fátyollal, a lány nagyszüleinél. Szerette a hideg, de nem jegesen hideg, kékezüstös holdfényt. „Bleicher
M o n d . . . " Holdfényben egyszerűen képtelen volt elaludni. Életének középpontjában
a kép, a látás, a festészet állt, és ezen keresztül apja személye, ez a minden jelennél erősebb múlt; egyetlen tiszta emléke a világról. Emlék? De olyan mély és
mégis közvetlen, hogy bármit is látott, bármire is gondolt, akármit is érzett, azt
egyúttal apjával társította, általa látta-gondolta-érezte, mintegy apjával nézett farkasszemet, bármire nézett is a világon.
Meglehetősen terjedelmes, de éppoly fölösleges ismeretrendszerrel, mondhatni
műveltséggel rendelkezett, még abból a korai életszakaszból — körülbelül a tizenhatodik és a huszadik életéve között —, amikor állandó jelleggel lexikonokat, földrajzi almanachokat vagy az UNESCO által kibocsátott statisztikai évkönyveket
olvasott, egész napokon, éjszakákon át. Ismerte a különböző demográfiai adatokat
és általában az emberi élet tudományosan megadható adatait, tudta, hányan éheznek a földön, hányan élnek viszonylag jobban, és hányan élnek — az UNESCO, az
ENSZ, a FAO közlései szerint — pompásan, nercben és szmokingban, első osztályú
kajütökben keringve Rhodosz, Varadero és Hawaii között. De később egyre inkább
elfordult a statisztikától, a földrajzi atlaszoktól, a lexikonoktól és az újságoktól;
rádiója és televíziója nem volt; telefonja sem. Egyre inkább a minden mennyiségben felhalmozott és tárolt festményreprodukciókat nézte, olykor egész napokon át,
és némelyik képről biztosan tudta — valójában csak egy a tudásnál is erősebb sejtés volt ez —, hogy annak idején apja is órákig bámulta ugyanezeket a formákat,
színeket, és nemcsak a reprodukcióikat, hanem a képek eredetijét, hiszen apja, vele
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ellentétben, fiatal korában sokat utazott, felkereste a nagy képtárakat és múzeumokat. Ő maga csak egyetlenegyszer hagyta el Magyarországot, anyja és Fátyol társaságában, amikor a Zwinger megtekintése végett Drezdába utaztak. Anyja és F á tyol minden nehézség nélkül kiválthatták az útlevelüket, de neki vonakodtak útlevelet adni, hiszen a társadalomnak pozitív formában úgyszólván nem volt tudomása a létezéséről. Mégis, anyja — apja nevével — elérte, hogy az ő útlevelét is
kiállítsák. Az az utazás!: egy életben egy másik élet! Tudta, hogy anyja másodszor
teszi meg ezt az utat, már járt ebben a régi városban, ebben a nagy képtárban,
évtizedekkel ezelőtt, a férjével, aki akkor még nem volt a férje, de még a vőlegénye sem, csak a szeretője, úgyhogy szülei tilalma ellenére, úgyszólván szökve utazott Drezdába a kedvesével, aki akkor még csak egy névtelen festő volt, és n e m is
dolgozott sokat, hogy neve legyen. „Ö m á r látta ezt az utat, ezt a várost, ezeket a
k é p e k e t . . . ők ketten már látták mindezt, ezért ő másnak fogja látni most másodszorra, mint én" — tűnődött még a vonaton, miközben anyja behunyt szemét nézte.
A szállodában, ahol laktak, nem érezték jól magukat, legalábbis a két nő nem,
ő pedig, aki maga helyett is mindig őket érezte, következésképpen még kevésbé
érezhette jól magát. De a képtár! Neki, mint az éden. Most volt mit néznie! Nem
azokat a füzetlap nagyságú reprodukciókat látta most, amelyeket otthon naponta
átnézett, hanem eredeti festményeket, amelyeket valaha apja is, ugyanezeken a barokk folyosókon sétálva, látott egyszer. Itt van ennek az „egyszer"-nek a t a n ú j a ! :
anyja, apja akkori kedvese, akit később feleségül vett, aztán két év múlva elhagyott.
Megremegett, amikor — szinte a testével — felidézte, érezte és átélte azt az órát,
azt a bizonytalan és most már semmitől nem függő, a képzelete játékszerévé vált
időegységet, azt, amikor anyja és apja ugyanitt jártak, és talán éppen ez előtt a
festmény előtt — amely előtt most ő áll — véletlenül egymásra néztek.
Egy-egy kép előtt állva, túllépett saját életén, helyesebben mondva,
elvesztette
az életét a képben.
Felejthetetlen drezdai utazásuk után idejének és életének még nagyobb részét
töltötte a képreprodukciók nézésével. Ha ugyan lehet fokozni egy helyzetet, amikor
az ember már évek óta valaminek a tetején á l l . . . Inkább arról volt szó, hogy a
drezdai képtár megtekintése után egyszerűen lelépett a tetőről, helyesebben átlépett
abba a jót és rosszat magába foglaló multifokális állapotba, amelyben a gyújtópontok
egymást égetik át, amelyben az ember már csak azt érzi, amit gondol, és csak azt
gondolja, amit érez, nincs közvetítés, vagyis amikor az életköre a világnak azzal a
képével egészül ki és zárul be, amellyel énje és tudata, képzelete és emlékezete
egyesül és azonosul, más szóval ez az a kép, amely maradéktalanul megszünteti
azokat a hosszú, sokszor kínzó utakat, amelyek ehhez a képhez vezetnek.
Fátyol néhány műnyomatra kifejezetten féltékeny volt, noha maga se tudta volna
megmondani, hogy miért. Ezek közé tartozott Rembrandt Hendrickje
Stoffels-ről
festett képe, ez az örök ágybahívás, ez a vörös szalaggal átkötött, parasztkenyér
nagyságú dús hajkoszorú, ezek a lágyan erős, mindenre érzékeny kezek, ez az emlékek mosolyával függönyözött, kipirult, nagy szemű arc; ezek közé a képek közé
tartozott Rubens híres képének, Leukippos lánya elrablását ábrázoló festményének
kicsavart alsótesttel a földre zuhanó női figurája, akit szinte kiszakítanak egy másik
női testből, és akinek sikoltó arcát, kígyóként tekergő vöröses szőke hajfonatait és a
földre támaszkodó jobb karján feszülő drágaköves karkötőt nem győzte eleget nézni:
néha éjszaka is felkelt Fátyol mellől, hogy megnézze ezt a női alakot; ezek közé a
képek közé tartozott Cosimo Tura Pietája, a Jézus átszögelt kezét csókolni látszó, a
fájdalomtól még alig megérintett, titkosan boldog Mária-arccal; Dürer
Melankólia
című metszetének fehér szemű, könyöklő angyalfeje, mely a világ felett virraszt,
mintegy kimeredve a misztériumokból; Marinus van Roymerswaele
Pénzváltó
házaspár című képe: a nő elragadtatott, ártatlanul, gyermekien kegyetlen arca, a
hatalmas kendősátor a l a t t . . . az a nagy, bölcső formájú kendőkastély, amit legalább
két óráig kell hajtogatnia és csavarnia minden reggel, hogy megmaradjon a fej é n . . . a keskeny arca, az érzéki, alig zárt száj, mely mondani l á t s z i k : , , . . . mindez
a m i é n k . . . " , ahogy nézi az aranyat a függőmérlegen... és a két fantasztikus keze:

az egyik kéz pihen, a másik kéz az ujjak hegyén ágaskodik és éppen lapozni készül
az adósok és a felszálló kamatok listáját tartalmazó nehéz k ö n y v b e n . . . és maga a
pénzváltó is: fején egy madárfészekszerű kalpag, keskeny ajkak, merev tekintet,
ahogy a függőmérleget tartja élet és halál között; ezek közé a képek közé tartozott
Jean-Honoré Fragonard: Das von Amor geraubte Hemd című képe is. Csak a német
címet ismerte, mivel egy német nyelvű művészettörténeti lexikonból vágta ki a kép
reprodukcióját. Sokáig eljátszott — német szótár és nyelvtan fölé hajolva — a
német cím kettős jelentésével, amely megengedi, hogy a képélvező azt gondolja:
Ámor rabolja el a meztelen női testről az inget; és úgy is engedi érteni, hogy a
meztelen nő rabol magának Ámortól egy könnyű inget; ezek közé a képek közé
tartozott Rembrandt a Tékozló fiú hazatérése című festménye: az a homályos, az az
álmából felriadt, örömtől ijedt anyai vagy nővéri arc, a férfiak mögött, és a kép
előterében az atya teremtő keze a térdelő fiú vállán. Az egész képben csak az atya
kezén áll egy fénysugár, minden más részlet éjszaka és homály; Joshua Reynolds
képe, ez a frontális portré, amely Nelly O'Brien egész életéről s z ó l . . . a virágos
kalaptól árnyékos, ovális arc! a hajószerű szoknya! a vastag gyöngysor a nyakán;
Anselm Feuerbach Platón estélyét ábrázoló neo-renaissance festménye: a kép bal
oldalán álló, nővé és leánnyá változó ifjak csoportja a kormos lángú fáklyafényben,
atlétikus testük mintegy megjelenteti a platóni ideákat, a csoda eleven formájával
tükrözve vissza és megtestesítve a gondolatot, a filozófus eszméit, aki távol a táncoló ifjak csoportjától, a kép legmélyebb zugában ül és arra gondol, hogy mindez
csak árnyék, egy barlangban ülünk, és a tűz, amely a barlang előtt ég, játszik
velünk; és aztán a két legjobban kultivált képe: Rembrandt Jan Six az ablakban
•című festménye, amellyel apját, mint ifjút azonosította, talán azért, mert, ahogy
J a n Six az ablakpárkányra könyökölve, állva olvas egy könyvet: az arcát betakarja,
kivehetetlenné teszi a fény; a másik alapkép: Lovis Corinth cinikusan heroizált,
brutális önarcképe, páncélban, hatalmas zászlóval a vállán. Ezzel a képpel — amelyet 1911-ben festett a német mester, miszerint a páncélruha már teljesen anakronisztikus viseletnek számított, és csak a világ, az ízlés, a jó közérzet, a polgári
kultúrillúziók provokálását jelenthette — öregkori, a szökés utáni apját azonosította,
akit már anyja sem ismerhetett, és akit éppen ezért méltán képzelhetett mindenkinél
jobbnak és tökéletesebbnek, mivel csak benne élt és már nem változhatott. Belőle,
a képzeletéből, nem szökhetett meg.
Látta, hogy világosodik.
Hajnalban megjött a barátnője. Felugrott hozzá, mielőtt a csarnokba ment volna.
Ledobta magát egy székre. Egy darabig hallgatott, aztán megkérdezte: „Kitakarítsak?
Nem akarsz felkelni? Bevessem az ágyat?" Minthogy nem kapott választ, ingerülten megkérdezte: „Rosszul vagy?" Nem volt rosszul, csak nem volt biztos benne,
hogy él-e még vagy már meghalt, annyira elmerült az emlékeiben. És még nem
gondolt mindenre! Csak egy-két régi dolgot idézett fel, csak egy-két emléken futott
á t . . . de a hajnalt máris estének érezte, és a testét, főleg a szúrás tájékán, vörös,
folyékony üvegnek érezte, mást nem érzett. A bordái belül vérben úsztak, és a szíve
ki-kihagyott egy-egy ütést. De a tervét, a legjobbak reményét, végre akarta hajtani,
minden áron. A gyermekükre gondolt. És végre Fátyol is megjött, aki nélkül ez a
terv puszta ábránd lett volna. Szeretett volna lenyelni egy puha, száraz tengeri szivacsot, hogy felitassa vele a vérét a belsejében. Nyilvánvaló, hogy Fátyolon nem
fog múlni a terv megvalósítása. Fátyol szeret szeretni. Most már minden csak őrajta
múlik. Résen lesz! Örült, hogy végre sikerült egyetlen célra leegyszerűsítenie mindent. örült, hogy ennek a célnak az eszköze lehet. Nem kapott levegőt. De nem is
erőltette a lélegzetvételt. Az a gondolat kerítette a hatalmába, hogy elég az, ha
szeretjük önmagunkat, ha képesek vagyunk magunkat is szeretni: ez az alapja és a
feltétele a mások iránti elengedhetetlen szeretetnek is. Talán ez volt az apja erejének a titka? Vagy nemcsak ez?
Semmi kapcsolatot nem érzett a dolgok között, legfeljebb csak azt, hogy egyszer
már látta őket. Egyszer már látta ugyanezt. Ugyanezt már sokszor látta. De máskor
máshogy látta ugyanezt? Vagy maiskor nem fogta fel azt, amit látott? Mert most
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világos volt, hogy semmi kapcsolat nincs a dolgok között, kivéve a kegyetlen kauzalitást, amit, ha emberek akarunk maradni, végső soron nem tekinthetünk kapcsolatnak a szó szent és organikus értelmében. Nincs kapcsolat az események között!
Az egyik majdnem a másik! De azért nem egészen . . . és ezt a különbséget az ember
aztán eltúlozza, és erre a túlzásra alapoz m i n d e n t . . . Hát Fátyol, ez a buja, erőtől
és egészségtől duzzadó, szenvedélytől és jóságtól súlyos rubensi alak nemcsak őbenne
él? Nem? Hát még hol? Ott a széken is? Aki ott ül, alig egy pillanatra tőle, az
rajta kívül is l é t e z i k ? . . . megakadt a gondolatmenet... de aztán folytatta: Az események mosásában — ahogy a patak mossa a medrét — a forgó kövek csak egy-egy
pillanatra fodrozzák, rántják meg a vizet, aztán a víz simán áramlik fölöttük tovább.
Viszont a víz, mindig más víz, mindig új víz: lassan, de örökre megfodrozza, megformálja, megmintázza a k ö v e k e t . . . ez a természet egyszerű t i s z t a s á g a . . . de az
emberi életben ez fordítva történik: az, ami áramlik, ami elfut, átrohan, mint a víz
a köves meder fölött, az változik meg, az őrzi meg a fodrát, a mintáját és mindennek a lenyomatát, amit m e g é r i n t e t t . . . és az, ami fodrozza, formálja, mintázza —
mint a mozdulatlan kövek a felettük áramló vizet — az tűnik el nyomtalanul és
mindörökre...
Nem tudta tovább gondolni. De még akart valamit mondani magának: „Aljas
vagy, mint az a m a d á r . . . — hirtelen nem jutott eszébe a kakukk neve —, amelyik
idegen fészekbe rejti a t o j á s a i t . . . Milyen jogcímen akarod te magadat egy másik
ember által folytatni, reprodukálni, ú j r a élni, miközben nem is gondolsz arra és
nem is gondoskodsz arról, aki majd hasonlítani fog hozzád!? — kérdezte magától
életereje és eszmélete végső szigorával. „Vagy csak azt akarod, hogy valaki hasonlítson hozzád, és aztán egész életében kínlódjon azon, hogy te milyen voltál, hogy
elképzeljen téged? Hát nem kéne végre egyszer lezárni a sort? Vagy aki hasonlít
valakire, az boldog is ezért? Avagy . . . ?" — de ezt a „vagy?"-ot már nem tudta
befejezni, mert meghalt. Elfogyott a vére. A színház, a képtár hirtelen kiégett. Meghalt, anélkül, hogy egyszer is gondolt volna arra, hogy tulajdonképpen megölték.
Meghalt anélkül, hogy az utolsó gondolatát, az utolsó érzését az utolsónak érezte
volna. Meghalt anélkül, hogy akár mások, akár ő maga komolyan kívánták volna,
hogy meghaljon. De az utolsó érzését már nem is szerette volna megosztani senkivel:
az egész emberiség áldozatának érezte magát.
És mivel tényleg meghalt és nemcsak képzelte, hogy meghalt, utolsó és talán
egész életéhez egyedül méltó tervét — túl a minden halottkém számára nyilvánvalóan beállt halálon — m á r csak azért sem tudta volna megvalósítani, mert közben
már megvalósult. Fátyol, a tudtuk nélkül, teherben volt, és később, amikor m á r őt
gyászolta, és a gyászában — azokból az egyszerű jelekből, amelyek a nőket a természethez kötik — észrevette, hogy másállapotos attól, akit gyászol, elhatározta,
hogy megtartja és felneveli a gyereküket... ha nem is e g y e d ü l . . . ha egy másik
fészekben i s . . . de igen! Mert szerette is, akit gyászolt, szüksége volt rá, hogy még
egyszer érezze, lássa, élje egy másik életben, talán egy kicsit más alakban, más
arccal, de talán és éppen ezért: tisztább és emberibb alakban, tisztább arccal, azt,
ugyanazt, akit annyira szeretett, mint saját magát.
És nemcsak a fia, a hasonmása maradt meg felejthetetlen és annyi mindennapi
emlékkel örvénylő szerelmük révén, hanem szinte minden, ami hozzá tartozott, minden, ami egykori életének és képzeletének része volt: a nyolc festmény, ami apjától
maradt, amit anyja és ő már nem tudtak e l a d n i . . . és megmaradtak a meghitt bútorok is, amelyek Fátyolt őrá emlékeztették, megmaradt a hatalmas, diófa keretű,
belga állótükör is, amely előtt olyan sokszor szeretkeztek. Fátyol nem sírt, ha
eszébe jutott egy-egy régi szituáció, amit ezek között a bútorok között élt meg
„vele" — és amelyek között egy másik férfi oldalán folytatta az életét —, nem sírt,
csak emlékezett, gondolatban újra „vele" volt, vele „élt", noha, ahogy múltak a
hónapok és az évek, egyre kevésbé tudta, hogy kire emlékezik. Férjének, aki felnevelte a szerelmük gyermekét, annak a gyermekét, akiről nem is tudta, hogy
kicsoda volt, soha nem beszélt előző életéről. De nemcsak a bútorok maradtak meg.
Megmaradtak a reprodukciók is, azok, amelyeket az évek során ő gyűjtött össze,
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olyan módon, hogy egyszerűen kivágta a képeket a könyvtári könyvekből, amiért is
végül kitiltották az ország valamennyi könyvtárából; Fátyol megőrizte ezeket a lassan megfakuló, elsárguló műnyomatokat. Megmaradtak apja és anyja régi fényképei,
levelei, Fátyol és az ő fényképei, régi levelek, de már minden együtt, Fátyol összekéverte az övékét és azokét. Megmaradt az a pár tárgy, amit igazán szeretett és megszokott. És az is, ami nem maradt meg, mindaz, ami tényleg elveszett „vele" együtt,
valahogy az is megmaradt a közökben, ahogy a még létező dolgok a már nem létező
dolgokra utalnak, ahogy a tárgyak, önmagukon túl, mást is mutatnak, mást is jelentenek. És azok a valóban visszaidézhetetlen részletek, amelyek egy életet egy másik
élettel összekötnek és egy másik élet által valóságossá és értelmessé tesznek, azok is
tovább éltek Fátyolban, ha nem is a pontos és részlettiszta emlékezetben, de a f á j dalomban, amit olyankor érzett, amikor — húsz év múlva is — a fia egy-egy mozdulatában, egy-egy megnyilvánulásában felismerte az övét, húsz éve halott, húsz éve
nincs társának mozdulatát, jellegzetes, feszült tehetetlenségét. És noha Fátyol nem
élt olyan sokáig, hogy egykori életükből — amelyre rárakódott egy másik élet: a
fiuk élete — lényeges dolgokat elfelejtsen, mégis, amikor a fia először, aztán mind
gyakrabban kérdezte tőle, hogy ki volt és milyen volt az apja, nem tudott egyszer
és mindenkorra szóló választ adni neki, csak megkezdte a választ.
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