
Ki öli meg a révészt?
Halkan megroppant lábuk alatt a szeptemberi fű, a tó vize is már
rozsdásodni kezdett, a vízszagú északi szél közömbösen tépkedte
le a tó fölé hajló fűzekről a leveleket, már nem volt nyár, de még ősz
sem igazán, és a kis sziget körül, melyet dús vegetáció borított, ki-
rályi tartással úszkáló hattyúpár napfényben szikrázó tollazata in-
kább a hó fehérét idézte, mint a lejárt idejű margarétákét, embere-
ket alig lehetett látni, kihaltnak tűnt a büfé környéke is, és ennek
örültek, mert így kisebb volt a valószínűsége annak, hogy ismerős
botlik beléjük, el akartak tűnni az emberek szeme elől, mert el kel-
lett tűnni, láthatatlanná válni, hogy hörcsögként gyűjtögethessék a
szép pillanatokat, a szerelem tolvajai voltak, konspiráltak, a közeli
erdő fái nagy bánatokkal telten várták az éjszakát, vagy talán éppen
a közéjük tévedőket, a fölajzott szeretőket, akik a fűben hagyják a
szerelem vízjelét, az éjszakát, a fekete csöndet, amelyben vadállatok
csillogó szeme világít kísértetiesen, amelyben szinte azt is hallani,
ahogy nő a fű (ilyenkor persze már nem nő), ahogy agonizál, a férfi
egy küszködő levelet bámult a gyertyánon, amely mintha megbán -
ta volna már, hogy eltépte magát a kocsánytól, és nem akar aláhull -
ni a mélybe, végül fájdalmas sóhajnak tűnő zörrenéssel mégiscsak
leesett, apja jutott eszébe, aki túl a kilencvenen, hosszú agonizálás
után ilyen nehezen szakadt ki evilágból, a kezei között halt meg,
sok éve már ennek, de nem tud szabadulni tőle, apja távoztával
mintha egy darabot kitéptek volna a múltjából, belőle, a nő fogta a
kezét, tenyere forró volt, szorítása erős, már-már görcsös, a gyere-
kek szoktak ilyen kétségbeesetten kapaszkodni a felnőttbe, ha na-
gyon félnek valamitől, zavart volt, tartózkodóbb, mint máskor, a
férfi nem érezte, hogy örülne neki, hiányzott belőle a kalitkából sza-
badult madár repeső öröme, fáradt, erőtlen mosoly próbálgatta
magát a kipirult arcon, tekintetét zavartan fordította el tőle, valami
baj van, kérdezte lábujjhegyen óvatoskodó szavakkal a férfi, mi-
közben a nő blúza alá bújtatta a kezét és simogatni kezdte kicsi, fe-
szes mellét, nincsen, mondta meggyőződés nélkül a nő és sóhajtott
egyet, talán a gyönyörűségtől, amit a férfi érintése okozott, talán
mert nyomasztotta valami, sokáig nem szóltak egymáshoz, hallga-
tásra hallgatás felelt, a bőrük mesélt egymásnak, de volt ebben va-
lami hamisság, vagy inkább bizonytalanság, kétség, végül a nő törte
meg a hosszú hallgatás nyomasztó csöndjét, elmesélt egy régi keleti
fabulát, a férfinak úgy rémlett, mintha hallotta vagy olvasta volna
már valahol, a lány szerelmese a folyó túloldalán élt, a révész csak
úgy lett volna hajlandó átvinni őt szerelmeséhez, ha a szeretője lesz,
te mit tettél volna a helyében, kérdezte váratlanul, miközben még
erősebben megszorította a férfi kezét, mintha tőle várta volna a me -
se igazi befejezését, a megoldást, a férfi rövid tűnődés után rávágta,
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megölném a révészt, a csónakján pedig áteveznék a szerelmesem-
hez, mire a nő fájdalmasan nézett a férfira, nagyon meggyötörtnek
látszott abban a pillanatban, ahelyett hogy örülne, mire nem len-
nék képes érte, szomorkodik, gondolta a férfi, a bűnt látja, nem az
önfeláldozást, mert voltaképpen minden mese rólunk szól, hétköz -
napok nyomorult vagy megdicsőült mesehősei vagyunk, próbákat
kell kiállnunk egész életünkben, a férfi már meg is feledkezett az
egészről, a szerelmesekről, a révészről és a folyóról, amikor a nő
váratlanul megkérdezte tőle, hogy emlékszik-e még arra a férfira,
aki egyszer úgy megbámulta őket, a férfi emlékezett, hogyne em-
lékezett volna, amikor olyan feltűnően fixírozta kedvesét, hogy már
azon volt, odamegy hozzá és megkéri, hagyja békén a hölgyet, lát-
hatja, az ő társaságában van, mielőtt azonban odament volna hozzá,
a férfi sarkon fordult és eltűnt a szemük elől, mintegy vérhólyagot
ütve a levegőre, mert, folytatta reszkető hangon a nő, a múltkor
oda jött hozzám, be akart ültetni a kocsijába, ha nem engedelmeske -
dek neki, beárul Zolinak, de én elkergettem, hova gondol, mond-
tam, vállalva a lelepleződés kockázatát, mit tehettem volna mást, a
szívemre hallgattam, nem az eszemre, ugye jól tettem, szerelmem,
nézett a férfira esdekelve, jól, drágám, mondta a férfi, aki nagyot nyelt,
teljesen kiszáradt a torka, a nő szavai nem győzték meg arról, hogy
igazat mondana, hogy nem ült-e bele a révész csónakjába, átölelte
a nő vállát, hogy megvigasztalja, vagy inkább megvigasztalód jon,
annak az idegen férfinak a kéjsóvár tekintetét látta, önelégültségről
árulkodó arcát, bizonyosságot szeretett volna, de bizonyosság nem
volt, csak kétség, mindent fölemésztő gyanakvás, elköltözött hát a
folyó partjáról.

Relikviák
Emlékek vadorzója vagyok, szépségre éhes álmodozó, aki megfon-
toltan, agyafúrt módon próbál tőrt vetni a ragadozó időnek. Kell-e
mondanom, sikertelenül. De azért mindig újracsírázó reménnyel.

Nehezen szabadulok meg kedves tárgyaimtól, erőszakkal, mint
gyík a farkától. A búgócsigával, amit tejfogú koromban hozott a
Jézuska, még a gyerekeim is játszottak, a fából készült iskolatáskát
is megbámulhatták, amit a bátyámtól örököltem, neki készítette
édesapánk, amikor elsőbe ment. Talán egy évig használtam, s bár
idegesítően zörgött a fedele járás közben, nagyon a szívemhez nőtt.
Hogyne, hiszen a gyerekkor követe volt. Volt? Lehet, hogy még
mindig megvan valahol a szülőház padlásán, hacsak a szú szét nem
rágta már, vagy az új lakók ki nem dobták, el nem tüzelték.

Fiókokban őrizgetem relikviáimat. A színes sima követ Jósvafőn
találtam, a barlang bejáratától nem messze, egy napfényes augusz-
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tusi délutánon sétálgattam ott egy zöld szemű lánnyal. Lám, a kő
még mindig megvan, a lány ki tudja hol lehet, a nevét is elfeled-
tem, csak ez a simára kopott kő emlékeztet rá, ez maradt belőle, s a
kővel együtt az a délután, halk beszédű szellőivel, az álmukból éb-
resztett kavicsok méltatlankodó csikorgásával. Ha kezembe veszem,
szinte érzem a lány tenyerének lüktetését, talán a hangját is ki tud-
nám csalogatni belőle. Vajon mit mondana, érteném-e szavait, s
örülnék-e neki?

A gesztenye egy kisvárosi udvarból való, egy szempár barnáját
idézi. Rég kiszáradt már, élettelenül zörög, ha kézbe veszem, rán-
cos és kemény, olyan, mintha kaucsukból volna. Konspiratív talál-
kozás színhelye volt a ház, amelynek udvarán zsebre vágtam, talán
kisfiús zavaromban, és amelynek a gazdája éppen valahol messze
járt, külföldön, lehetőséget adva így, igaz akaratlanul, két szerel-
mes ember találkozásának. Gesztenyehullás ideje volt, a szerelemé.
Azt a szép kora őszi napot őrzi szívósan, konokul ez a mumifiká-
lódott gesztenye, így őrzi a rajongó emlékezet.

A hosszú, fekete hajszál véletlenül került a levelek közé, olyan
tárgyi bizonyíték, mely bizonyára perdöntő bizonyíték lenne egy
véres bűnügyben. Ahogy a kezembe került, mintha az áram rázott
volna meg. Hogy lehet valaki ennyire közel, amikor nincs itt, amikor
legalább harminc kilométer és tizenöt év választ el tőle. Egy pillanat,
tizenöt év. Növekszik a távolság? Nem a semmi sarát dagasztjuk-e
már a következő pillanatban, s nem ott vagyunk-e tizen öt év után
is, ahol voltunk egykor, nagyon?

Régi, megsárgult leveleket rendezgetek. A múlt titkait rejtegeti a fiók,
kisebb-nagyobb szerelmi tragédiákét a kusza sorokkal telerótt, töredezett
papírlapok. Vajon miért őrizget az ember ilyen rég lejárt szavatossá-
gú dokumentumokat, miért akar a kialudt tűz hamujánál melegedni?

Szerelmes levelek, kihűlt érzések papírkoporsói. Hogyan is írja
Pes soa? A szerelmes levelek, ha valóban szerelmesek, óhatatlanul
nevetségesek, igaz, rögtön hozzáfűzi, akik sosem írtak szerelmes
leveleket, csak azok igazán nevetségesek. Megvigasztal, lám nem
én vagyok egyedül nevetséges a szerelmes leveleimmel, amiket
egy kor írtam és kaptam. De vajon most, amikor évek, sőt évtizedek
múltán újraolvasom őket, nem vagyok-e valóban nevetséges? Nincs
válasz a kérdésre, de eszem ágában sincs választ adni rá.

„Drága szerelmem! Sosem fogom elfelejteni azt a három gyönyö -
rű napot, ami veled töltöttem, a bált, a mámort, a holdfényes éjt, a
hegyeket, a patakot, becéző ujjaidat…” — és így tovább négy sűrűn
teleírt oldalon át, nem mondom, igazán nagy élmény lehetett azon
melegében először olvasni, amikor még azt jelentette, amit a képte -
lenségek is szoktak, ha el akarjuk, el tudjuk hinni. Persze biztosan
azt írta a kéz, amit a szív diktált neki, nincs ebben semmi hamis-
ság, igaz, két hónap se kellett, hogy elfelejtse, legalábbis a jelekből
erre lehetett következtetni, és bár a szerelemben nem kell logikát
keresni, az elszakadt madzag végét általában megtalálja az ember,
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még ha oly nagyon nem is akarja. Hát igen, máshol is vannak hegyek
és csörgedező patakok, mással is olyan szép tud lenni a holdfényes
éj, mikor sarkig tárul a szív, és szebbnél szebb titkokról suttognak a
becéző ujjak. De hát mi az a két hónap az örökkévalósághoz képest?!

Másik szív, másik levél. Mert hamvaiból az ember, akár a Főnix,
mindig újjáéled. Szorosan egymáshoz bújó, pufók betűk: „Nem
tudom miért, de szeretném, ha most itt lehetnél mellettem.” Meg-
érint ez az egyszerű, keresetlen mondat. Annyi év távolából is meg-
melengeti szívemet. Hiteles és őszinte. Mintha most olvastam volna
életemben először. Úgy érzem, ez nekem szól most is, az életem vé-
géig érvényes. Csakugyan?

Egy kis bakfis írta holdszagú kollégiumi szobában a Dunántúlon szol-
gáló kiskatonának, aki vaságyon hanyatt fekve olvasta, minden szavát
külön ízlelgetve. A levél olvasása közben egy másik időben és másik
helyen óriási pelyhekben hullni kezdett a hó. A vasútállomásról igye-
keztek hazafelé, az öt kilométernyire megbúvó kis falu ba. Percek alatt
hóember lett belőlük. Néha megálltak csókolózni. Boldogan hunyorogtak
egymásra, pillájukon a hópelyhek, mint eresz alján a fecskék.

A legszebb telem volt, azóta se láttam olyan szép havazást.
Alig múlt tizennyolc éves, amikor férjhez ment. Elmúlt. Minden

elmúlik. Ez az egyetlen mondat, csak ez maradt belőlünk.

Idegen test
Ha megállsz, ő áll szemben
a nappal.
Idegen test a testben
az angyal.

Ha úszol, ő dereng föl
a habból,
s világít tenyeredből,
míg alszol.

Ő gyújt gyertyát az éji
vadaknak,
ő gyűjt mézet, s becézi
malasztnak.

Fényében megpihennek
a színek.
Testében idegen test
a szíved.

HALMAI TAMÁS
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