
A mÀsik n¢gy a levegûben. VÀrtak. M¢g vÀrakoztak. N¢gy beg´rb¡lt karom. Enyh¢n remegtek.
T¡relmetlen¡l. Mi az? Nekik semmi se jut? Leereszkedtek. VisszahÃzÂdtak. M¢g jobban beg´r-
b¡ltek. Lecsaptak a papÁrra.

A papÁr nem adta meg magÀt. Szakadozottan, foszladozva, de m¢g mindig a borÁtÂn.
Hullottak a papÁrdarabkÀk. Az asztalra, a fiÃ kez¢re. Beleragadtak az ujjak k´z¢. Nem lehetett

lefÃjni, levakarni. ValÂsÀggal odatapadtak.
BarnÀsv´r´s foltok a leszaggatott papÁr m´g´tt. Koszladt, f¢nytelen foltok. °s m¢gis olyan

csÃfondÀrosak.
A k´rm´k visszahÃzÂdtak. De csak egy pillanatra. Megint lecsaptak. Karmoltak, t¢ptek, szag-

gattak. Erûtlen¡l lehulltak.
Beszakadt k´rm´k. Meghasadt k´rm´k.
öjabb tÀmadÀs. K¢ts¢gbeesett, eszelûs roham.
A v¢ge! Az igazi v¢ge!

A fal fel¢ fordulva fekszik egy f¢rfi. Elv¢konyodott dÁvÀnyon, pokrÂcba csavarva. Nem n¢z fel.
Nem mozdul. ögy fekszik ´sszezsugorodva.Ê

N¢meth GÀbor

°Lý BEKEZD°S

°desapa, ezt nem lehet megcsinÀlni.
Olyan jÂ ´tvenes hang, f´l¡lrûl lefel¢, de szeretettel.
°ppannyival, hogy tudjam, igaza van, ¢s elkezdjek f¢lni.
ºltem a VÀci utcÀban, '89 ûsz¢n, j´ttek f´l a zajok a nyitott ablakon Àt. °s elkezdtem
akkor hallani a hangokat. Mondatok j´ttek, ¢s emberek, ¢s n¢hÀny perc g¢pel¢s utÀn
kider¡lt, hogy MÀndyÀban vagyok. Mindig tarts Nyugatnak, ¢s el kell ¢rjed MÀndyÀt,
ott ¢lnek a mÀndiÀnok, csupa vad ¢s szelÁd t´rzs, t¡relmes legy¢l ¢s kicsit tartÂzkodÂ,
¢s az isten szerelm¢re, ne szorÁtsd annyira magadhoz azt a kalapot.

Amikor azt hittem, k¢sz van, odaÁrtam el¢, hogy MÀndy IvÀnnak, a hetvenegyedik-
re. Ez nagyon jÂlesett, hogy hetvenegyedikre. F´ltehetûen prÁmszÀm. TalÀlkoztunk az-
tÀn n¢hÀny helyen, presszÂban, nem, az nincs; kÀv¢hÀzban, nem, az sincs; a NaplÂ-es-
ten, igen, az sincs; az írÂk BoltjÀban, hÀl' isten, megvan m¢g. °s soha nem mertem
megk¢rdezni, hogy elolvasta-e. SokÀig nem tudtam azt sem, ha talÀlkozunk, megis-
mer-e egyÀltalÀn. A Holmi-pÀlyÀzat dÁjkiosztÀsÀn megfoghattam a kez¢t. A kezet, amit
Tandori megcsÂkolt azon az est¢n. Let¢rdelt el¢, ¢s megcsÂkolta, mint a kirÀlyok¢t
szokÀs.

Akkor tÃlzÀsnak lÀtszott.
T´k¢letesen hely¢nvalÂ tÃlzÀsnak.
1995. oktÂber 4-¢n este a Toldiban, a Titanic fesztivÀl nyitÂestj¢n Buster Keatont

vetÁtettek, ¢s amÁg a kezd¢sre vÀrtunk, megszÂlalt egy nûi hang a hÀtam m´g´tt.
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àHarmincegyes SzÁnhÀzi °leteket lapozgattam, Ottlik hagyta rÀnk.Ê
Az ilyen mondatra az¢rt hÀtra kell fordulni.
A MÀndy csalÀd ¡lt ott.
Valami furcsa zavar, hogy besz¢lni kellene, besz¢lget¢st kellene kiprovokÀlnom, de

mi¢rt, ¢s k´zben ¢reztem, hogy nem tudom megszÂlÁtani, az Ottlik-k´nyvekrûl akar-
tam k¢rdezni, hogy szerinte nem kellene-e valamit csinÀlni, hogy m¢gis egyben ma-
radjon ¢s itt legyen valahol az a k´nyvtÀr, hogy itt legyenek Ottlik k´nyvei... De csak
k´sz´n¢s lett belûle.

Hogy elj´tt megn¢zni Buster Keatont, az m¢gis megnyugtatÂ volt.
Lesz majd egyszer ¡nnep a vilÀgon.
A szeme. A tekintete.
Kifel¢ menet m¢g ́ sszen¢zt¡nk, gy´ny´rü volt, mondtam bÀrgyÃn, û meg bÂlintott

rÀ, boldogan.
A tÃl¢lûk nagyon szeretik ezeket az eml¢keket. Elûzû este talÀlkoztam vele, elûzû

este, ¢rted, elûzû este.
Elûzû pillanatok.
°l, l¢legzik, ver a szÁve, finoman moccannak az izmai.
AztÀn, a k´vetkezû pillanatban, az elûzût k´vetûben nem.
°s ezt soha nem fogjuk meg¢rteni ¢s megbocsÀtani, senkinek.
TalÀlkoztam egy barÀtommal, aki f´l volt hÀborodva, hogy mi¢rt nem tudtÀk ¢letben

tartani.
Hetvenh¢t ¢ves volt, mondom, na ¢s, mondja, nem volt beteg, akkor meg mi¢rt

halt meg. Nem nagyon akart mÀr ¢lni, mondom, ¢s elsz¢gyellem magam. Nem na-
gyon volt mÀr oda ez¢rt.

Mi az az àez¢rtÊ?
Ez¢rt, itt.
Az eg¢sz¢rt.
Nem fogok ´lt´ny´zni ¢s nyakkendûzni ¢s kÀv¢zni ¢s modorozni, ¢s nem fogom

felsorolni, mi mindent veszÁtett¡nk el, f´ltehetûen ´r´kre, Vele.
Sz¢gyellj¡k magunkat.
MindenszÀm elsû esetben.
J´tt a Holmi-lev¢l, ¢s azt gondoltam, akkor beszÀmolok a temet¢srûl.
N¢zz¡k a temet¢skritikÀt, szokta volt mondani TÀbor B¢la, mondta TÀbor çdÀm

a temet¢s utÀn.
Valami ilyesmi.
HÁrlap n¢lk¡li hÁrlapÁrÂ.
HelyszÁni tudÂsÁtÀs. NanÀ, majd IvÀnozni, ¢s v¢gig tegezni, ¢s lev¢l a tÃlvilÀgra.
Elûtte bementem a Tilos RÀdiÂba, ¢s felolvastam azt a novellÀt.
A halottaimnak sÀrga rÂzsÀt szoktam vinni.
Nem volt, csak v´r´s.
Ragyogott a nap, ¢s enn¢l szebb ûszt m¢g embernek nem csinÀltak.
Kerepesi temetû, p¢ntek d¢lelûtt.
Egy arany ûszi park, t¢nyleg. °s bocsÀnat, de azt gondoltam, mekkora leisztung,

hogy egy kicsit itt pihenhessen az ember.
JÂkai-oszlopok.
Majdnem utol¢rtem EsterhÀzyt, de idûben lassÁtottam.
Gyür´tt ballon, kezek hÀtul ´sszekulcsolva, mutatta, amikor m¢g egy¡tt fociztunk,
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hogy n¢ha megdagadnak az ujjai. Olyan puha a tenyere. N¢zegetem, ahogy sunyizok
m´g´tte. ýsz haj, melyik¡nk az ûszebb, szerintem ¢n.

Egy kilom¢tert kell gyalogolni.
A ravatalozÂnÀl forgatnak, ¢s aki forgat vagy f¢nyk¢pez, az k´telezû kÁv¡lÀllÂ.
K´telezû kÁv¡lÀllÂ, k¢k-feh¢r csÁkos trikÂban Àll kÁv¡l, f¢nyk¢pez a ravatalozÂban,

¢s amikor megszÂlal a Tebenned bÁztunk, a mobiltelefon is megszÂlal az ´vtÀskÀjÀban.
Gyilkos pillantÀsok.
Kikapcsolja.
°s ha...?
Mi meg nem vessz¡k f´l?
Sz¢gyen-gyalÀzat.
Hol Àllok.
Van kegyelem, m¢gis van.
ºlt egy felhûn az ör, ¢s lÀtta, hogy nagyon z´r´g ott lent egy ember valami feh¢r

nejlonnal, pedig ¢pp ûtet dicsûÁtik. °s akkor j´n ez a nejlonnal. Ki ez?
Barna kapucnis kabÀt, mintha erdût jÀrtak volna ilyenben valaha, ¢s hozzÀ valami

leÁrhatatlan filckalap, gombÀszÂ, Az ýsz GombÀsz, ahogy csak meg lehet Àlmodni,
minden barna rajta, j´tt befel¢, begÀzolt az avarban, ¢s z´r´gni kezdett a nejlonnal,
tÁz m¢terre a ravataltÂl. Rettenetesen kÁnos. Az arca. Id¡lt mosoly, prot¢zis. °s van az
´regedû f¢rfiaknak ez a sz´rnyü szokÀsuk, hogy elûbb-utÂbb f´ltesznek valami nûi
napszem¡veget. Elûkeresik ¢s f´lteszik, ha addig ¢lnek is. Vagy nem is napszem¡veg,
hanem szem¡veg, olyan barnulÂs ¡veggel. J´tt a nûiszem¡veges, z´rg´tt a zacskÂval,
j´tt fel¢m.

Azazhogy nem fel¢m.
Hanem azok fel¢, akik elûttem Àlltak.
°s megenyh¡lt akkor az ör az ý szÁv¢ben, ¢s azt gondolta, jÂ, akkor adok nektek

egy ¢lû MÀndy-bekezd¢st.
Elûttem pedig ¹reg HÁres írÂk Àlltak, ¹reg ¢s Kev¢sb¢ ¹reg írÂszervezetek K¢p-

viselet¢ben. Az ´sszes l¢tezû¢ben.
çlltak, n¢ztek Hasselbladba, MamiyÀba.
°s lûn.
J´tt az ´reg a barna gombÀszkabÀtjÀban, szÂlt a zsoltÀr, ¢s mindenhonnan kezdtek

tekingetni a z´rg¢sre, hogy ki ez; ki az, aki k¢pes z´r´gni egy temet¢sen, hogy mi
volna, mi lehet z´r´gnivalÂ.

°s nagy, feh¢r borÁt¢kokat hÃzott ki abbÂl a z´rgûs nejlonszatyorbÂl. A borÁt¢kokra
´regesen ¢s akkurÀtusan ́ reges ¢s kev¢sb¢ akkurÀtus ÁrÂk neve volt Árva, k´z¡l¡k n¢gy
Àllt ott elûttem, ûket kezdte b´kd´sni az ́ reg gombÀsz. B´kd´s´tt ¢s tuszkolt, de elûbb
m¢g ellenûrz´tt, hogy biztos jÂl csinÀlta-e meg otthon, hogy helyesen rendelte-e a de-
dikÀciÂhoz a cÁmz¢st. A t¢rd¢n ellenûrz´tt, kicsit meghajolt, elûvett egy borÁt¢kot, ki-
bontotta, kivette a k´nyvet, kinyitotta ott, azt a lapot k´zelÁtette a nûiszem¡veghez,
aprÂt bÂlintott, visszacsomagolta a k´nyvet, ¢s elkezdte tuszkolni. Akinek tuszkolta,
azt el´lrûl f¢nyk¢pezt¢k, mert û volt itt ma a Hivatalos Irodalom, az ilyen-olyan aka-
d¢miai. Elûrefele meg kellett rend¡lnie, de k´zben hÀtul meg el kellett int¢znie ezt a
tuszkolÀst, persze tapintatosan, vagyis az el´lrûl mozdulatlannak lÀtszÂ k¢zzel Àtvenni
a borÁt¢kot, aztÀn m¢g rÀadÀsul kezdeni vele valamit, mondjuk ¢szrev¢tlen¡l ä Ãgy
nem lehet ä becsemp¢szni a gyÀszolÀsra kiszemelt zakÂ zseb¢be. Amikor a kvartettal
v¢gzett, egy ́ t´dik nevet motyogott a gombÀsz, hogy az hol lehet, ¢s mit ad isten, meg
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is talÀlta, tûl¡nk balra, Ãgy k¢tm¢ternyire. MegtalÀlta, illetve azt hitte, hogy megtalÀlta,
¢s ha, akkor mÀr meg is k´zelÁtette, aztÀn elbizonytalanodott, ¢s a r´vidlÀtÂk keserü
arckifejez¢s¢vel tizenn¢gy centim¢terrûl elkezdte n¢zni annak a valakinek az arcÀt.
Az pedig tudta, hogy û nem û. Tudta, tehÀt n¢zett mereven elûre, mÁg el nem fÀradt
a gombÀsz. SokÀig nem, aztÀn persze igen. ElfÀradt, megfordult, kiz´rg´tt magÀnak
egy kis ´sv¢nyt a gyÀszolÂk erdej¢ben.

ögy ki tudja megÁrni.

V´r´s IstvÀn

PRçGAI KERTEK

A legrosszabb ¢v, amikor oktÂber hatodika p¢ntekre esik.
S¢ta PrÀgÀban egy nappal k¢sûbb, osztrÀk tisztek s´rszagÃ ¢bred¢s¢nek napjÀn. Itt
persze nyugodtan lehet s´rrel is koccintani, senki se tudja, m¢rt illetlens¢g. F´l is emel-
kedik a vÀros f´l¢ egy ÂriÀs s´r´skrigli. L¢ghajÂ. S´r´skorsÂ alakÃ l¢ghajÂ. Staropra-
men, hirdeti rajta a felirat.

A Moldva kanyarulata f´l¢ kiugrÂ ¡res t¢rs¢gen s¢tÀlok, ahol annak idej¢n a mÀjus
elsejei felvonulÀsokat szoktÀk tartani. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. Idûbe ker¡l, amÁg
oda¢rek. Katonai sÀtrak k´z´tt kell ÀtvÀgni. Egy szervezû rem¢nyvesztve hÁvja az Àll-
digÀlÂkat, hogy bemutathassa a mesters¢ges l¢gz¢s legjobb mÂdjÀt. A kicsavarva fekvû
müanyag bÀbu szÀjÀra nejlont terÁt, mintha inkÀbb gyilkossÀgra k¢sz¡lûdne. De van
ingyenes v¢rnyomÀsm¢r¢s is. TalÀn k¢sûbb virslit is fognak osztani.

AztÀn egy cirkuszi sÀtor lebben el¢m, mint egy tengerfen¢krûl elrugaszkodÂ rÀja.
Valaki a p¢nztÀrosnÀl az elefÀntokrÂl ¢rdeklûdik. Nem, nem lehet megn¢zni ûket, tes-
s¢k elj´nni este az elûadÀsra. Hogy magyarÀzza ezt el a kisfiÀnak?

A felvonulÀsi t¢r tÃlsÂ v¢ge. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. De ha csak Ãgy f´lszÀll-
nÀnak! Emelkednek ¢s s¡llyednek. Az egyik jÂformÀn a Moldva szintj¢ig ereszkedik,
teljesen eltünik a szemem elûl. Pont oda, ahol egy rakparti kÀv¢hÀz teraszÀn tegnap
odaajÀnd¢koztam egy ismerûs´mnek AZ ANGYAL ELýSZOBçJA cÁmü k´nyv cseh fordÁ-
tÀsÀt. írta ZsÀmboky JÀnos. Most tehÀt egy l¢ghajÂ kosara szÀll le a kÀv¢hÀzra, a pin-
c¢rek ijedten kapkodjÀk az asztalrÂl az ¢rt¢kesebb ed¢nyeket, nem t´rûdnek azzal se,
hogy az egyik vend¢get le´ntik kÀv¢val, igaz, a vend¢g se veszi ¢szre, r¢m¡lten bÃjik
le az asztal alÀ. Kicsit od¢bb, a hÁd alatt valaki kacagja az eg¢sz jelenetet, f´lbÃg a lÀng-
nyelv a l¢ghajÂban, v¢gre neh¢zkesen emelkedni kezd, a vÀratlan hangtÂl megzava-
rodva egy kutya belekap a gazdÀja lÀbszÀrÀba, nem mÀsba, mint az elûbbi nevetg¢lûbe.
Tegnap ¢s ma talÀlkozik, a kutya elszalad a let¢pett nadrÀgszÀrral. Most nem vagyok
ott, de azt lÀtom, hogy a l¢ghajÂ emelkedik, Ãjra lÀthatÂ lesz a fÀk koronÀja f´l´tt.

Ez m¢g nem a park. Csak leszÂrt kûzÃzal¢k, ¢s egy-egy elûresz´k´tt fücsomÂ. Fo-
cizÂk mellett haladok el. V¢gre ´sszecsapÂdnak m´g´ttem az elsû bokrok. A betono-
zott s¢tautak hol erre, hol arra kanyarognak velem a fÀk k´zt. Ez a rejtett lelkifurdalÀs
¢s a hasogatÂ fej napja. TÁz Âra k´r¡l lehet.
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