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Xaver Bayer

Ma boldog napra ébredhetnénk
(Regényrészlet)

Nina lakásának erkélyén heverészem és a „Magasabbra a tet�t, ácsok”-at olva-

som, ki tudja, hányadszor. A konyhából halk zene szól. Töltök magamnak még 

egy pohár bort. Amikor a történetben valaki rágyújt, én is cigarettát veszek el�, 

de néhány slukk után elnyomom és átpöccintem a korláton.

A szemközti lakásban, amelybe innen éppen belátok, egy öregasszony ül 

a tévé el�tt, oly mozdulatlan, akár egy halott. Egy emelettel feljebb öltönyös 

férfi  áll az erkélyen és telefonál. Beszéd közben kissé oldalra billenti a fejét, és 

hevesen gesztikulál. Próbálom kivenni a szavait, de éppen a „Take on me”-t 

adják, Nina ezért felhangosítja a rádiót, így semmit sem értek. Ehelyett a férfi ra 

emelem a poharamat, de az bevonul, azt hiszem, észre sem vett.

Nina leül mellém és megkérdezi, hány óra van, én pedig a karórámra nézve 

azt válaszolom: Még ráérünk.

Megisszuk a bort, s azután, úgy fél kilenc felé elindulunk. Nina barátn�ihez 

megyünk, akik a város szélén vettek egy régi házat. Most újítják fel. Egy eperfa 

alatt üldögélünk a kertben, a szúnyogokat csapkodjuk, cigarettázunk és egyik 

poharat a másik után hajtjuk fel. Kés�bb, már odabent a házban, vámpírfi l-

mekr�l beszélgetünk. Cip�m talpával az asztal alatt hever� kutyát simogatom, 

miközben mérhetetlenül unatkozom.

Éjfél utánig maradunk. Kihalt utcákon megyünk haza.

Nina elalszik, mire a lakásához érünk. Óvatosan felébresztem. Még elüldö-

gélünk az erkélyen egy ideig. Beszélgetés közben észrevétlenül Nina arcára száll 

egy szúnyog és egyujjnyival a bal szeme alá telepszik. Látom, amint lassan tele-

szívja magát vérrel. Még akkor sem száll el, amikor Nina a szájához emeli a ciga-

rettát. Nem szólok. Nina végül megjegyzi, hogy egész kellemes volt az este, mire 

a szúnyog elszáll, én pedig Ninához hajolok és könnyedén szájon csókolom.

Hétf�. Este hat körül Péter telefonál. Egy házibuliba hivatalos. Kilenckor ta-

lálkozunk, veszünk magunknak egy-egy sört, majd a megadott címre megyünk. 

Már szól a zene, mire odaérünk, és lentr�l látjuk, hogy a harmadik emeleti er-

kélyen néhányan állnak. Becsengetünk, valaki ajtót nyit, belépünk. Még nincse-

nek sokan. Mindenki pohárral a kezében ténfereg. Mi is töltünk magunknak egy 

italt és csatlakozunk a többiekhez, miközben éppen harmadszorra bömböltetik 

egymás után a „Music sounds better with you” cím� számot, azután összefutok 

valakivel, akit ismerek ugyan, akivel azonban semmiféle közös témánk nem 

akad. Jelentéktelen dolgokról társalgunk néhány percig, majd odajön hozzánk 

egy lány, akinek bemutatnak s akivel egy ideig udvariasan, de minden érdek-

l�dés nélkül elbeszélgetek. A lány hangja olyan rekedt és fátyolos, hogy folyton 

krákoghatnékom van, miközben hallgatom.



HETEDHÉT

107107

Kés�bb, amikor már többen vagyunk és kissé oldottabbá válik a hangulat, 

szóba elegyedem egy egyetemista sráccal. Kétszer is megkérdezi, mit gon-

dolok, szabad-e itt szívni valamit, majd elt�nik néhány percre a mosdóban, s 

amikor visszajön, kezembe nyom egy jointot, hogy gyújtsam meg neki, mert 

� még nem igazán meri, állítja. Rágyújtok, közösen szívjuk a füvet. Néhány 

slukk erejéig Péter is közénk áll, megbeszéljük, hogy mindkett�nknek ugyanaz 

a lány tetszik, azután Péter visszamegy a konyhába, amely bulikon a kedvenc 

helye, én pedig ismét magamra maradok a történelem szakos sráccal, aki ép-

pen valami együttesr�l tart beszámolót, amelyet a kutya nem ismer, miközben 

félmondatokat nyel el, én pedig szorgalmasan bólogatok, noha a felét sem ér-

tem, és a kezében tartott cigarettavéget fi gyelem, amely már legalább öt perce 

az ujjára ég.

A srác egyre közvetlenebbé válik, és negyedóra elteltével, önmagát gyako-

ri röhög�görcsökkel megszakítva, mialatt összegörnyed és a karomat csap-

kodja, már arról beszél, hogy néha bemegy a boltba és egy hosszú, vékony 

t�vel végigszurkálja az óvszeres zacskókat, csak úgy, puszta kedvtelésb�l. Azt 

válaszolom, hogy ez tényleg jó ötlet, azután úgy teszek, mintha a vendégek 

között felfedeztem volna egy ismer�sömet, otthagyom a fi ckót és a konyhába 

megyek. Péter éppen egy kézitükör el�tt ül és kokszot söpör a bankkártyá-

jával két hosszúkás csíkba. Rábeszélem, hogy csináljon bel�le négyet, majd 

�t is otthagyom és kiállok az erkélyre egyedül. Egy id� múlva kijön egy lány 

és a korlátnak támaszkodik; nem veszi észre, hogy ott vagyok. Hirtelen vadul 

gombolni kezdi a blúzát és kitakarja a mellét. Nagy zajjal cigarettára gyújtok. 

A lány összerezzen, ijedten rám néz, sietve begombolja a blúzát és egyetlen 

szó nélkül bemegy.

Miután elszívtam a cigarettát, hozok magamnak még egy sört és próbálok 

beszélgetést kezdeményezni egy lánnyal. De olyan, mintha üveg lenne közöt-

tünk, akár a bankban vagy a postán. A lány beszél, és én úgy teszek, mintha 

követni tudnám, pedig olyan hangos a zene, hogy a felét sem értem. Azt mon-

dom neki, hogy mindjárt visszajövök, csak hozok még valamit inni. Az el�-

szobában azonban úgy döntök, hogy elhúzom a csíkot. Óvatosan becsukom 

magam mögött az ajtót és a folyosón a félhomályban igyekszem kitapogatni a 

villanykapcsolót. De tévedésb�l a cseng�t nyomom meg és gyorsan lerohanok 

egy emeletet, miel�tt még valaki kinyitná az ajtót. Várok néhány pillanatig, de 

amikor látom, hogy nem történik semmi, továbbmegyek a lépcs�n és csak 

odalent jut eszembe, hogy lifttel is jöhettem volna. Miel�tt kilépek a házból, a 

földszinten két kuka közé vizelek.

Az utcán még mindig jó id� van. Odafentr�l az egyik ablakból a „Hotel Ca-

lifornia” gitárszólójának hangjai sz�r�dnek utánam.

Tizenegykor térek magamhoz. Túl kés�n ahhoz, hogy id�ben odaérjek az 

el�adásra. Kikászálódom az ágyból, és mint mindig, ma is el�ször a konyhába 

megyek és iszom egy pohár vizet. Miközben a hideg vizet engedem, a saját fe-

gyelmezetlenségemen bosszankodom. Tegnap szilárdan megfogadtam, hogy 

ma okvetlenül bemegyek órára. Hétf�n még egész jól kezdtem a hetet, tizen-

kett�kor elmentem egy szemináriumra. Csak a professzor nem került el�, aki-

nek az el�adást kellett volna tartania. Vártam egy félórát, azután az egyetemi 

büfében ittam egy kávét, miel�tt hazajöttem.
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Úgy t�nik, mégiscsak túl sok sört ittam este, azért nem tudtam id�ben fel-

kelni. Most itt ülök a konyhaasztalnál, éppen megint elszalasztok egy el�adást, 

rossz a lelkiismeretem és fáj a fejem.

Két nappal kés�bb. Miután felébredek, el�ször az ágyam melletti órára pil-

lantok. A mutató a kettesen áll, ami annyit jelent, hogy fél órával ezel�tt kellett 

volna találkoznom Ninával. Azután a cip�mre esik a tekintetem, amely össze-

vissza hever a padlón, és csak ekkor veszem észre, hogy ingben és nadrágban 

aludtam. Felkelek, levetk�zöm és iszom egy pohár vizet a konyhában. A fürd�-

szobába vonulok, megborotválkozom, majd a zuhany alá állok. Miután ezzel 

végeztem, a konyhaasztalhoz ülök, bekapcsolom a rádiót és cigarettára gyúj-

tok. Azon gondolkodom, mi történt tegnap este. Az az utolsó emlékem, hogy 

ellenkez� irányba mentem a Mariahilfer utcán, a körút helyett a nyugati felé, de 

csak a pályaudvar el�tt vettem észre, hogy eltévedtem. Még arra is emlékszem, 

hogy visszafordultam és valahol félúton leintettem egy taxit. Azután eszembe 

jut, hogy el�tte megkértem Pétert, hadd szálljak ki az autójából, mert ki kell 

szell�ztetnem a fejemet.

A második cigaretta és egy mentatea után felmerül bennem egy lány képe, 

aki az est kezdetén mellettem ült Péter autójában. Mialatt Péter és Hannes az 

els� ülésen szívták a füvet, mi hátul csókolóztunk. Az is eszembe jut, hogy ké-

s�bb, az éjszaka folyamán alig akartam elhinni, hogy ez még mindig ugyanaz 

a nap, amelyen mindannyian a Weidinger kávéházban találkoztunk. Meg voltam 

gy�z�dve arról, hogy az már tegnap történt.

Nina számát tárcsázom, de csak az üzenetrögzít� jelentkezik a következ� 

szöveggel: „Jelenleg nem vagyok elérhet�, de ha gondolod, hogy érdekel, amit 

mondasz, hagyj üzenetet.” A szokásos sípszó, leteszem a kagylót.

Háromnegyed három, mire a kávézóba érek, ahol megbeszéltük, Nina 

persze már nincs itt. Ennek ellenére leülök és egy pohár sört rendelek. Az els� 

korty után hátramegyek a telefonkészülékekhez és ismét Nina számával pró-

bálkozom. Azt mondom az üzenetrögzít�nek, hogy elaludtam, igazán sajná-

lom, és hogy kés�bb újra jelentkezem, de ekkor már kattan a készülék. Nincs 

kedvem még egyszer tárcsázni, így inkább Pétert hívom. A  telefon kicseng 

néhányszor, miel�tt beleszól. Megkérdezem t�le, hogy érzi magát a tegnapi 

nap után, mire azt válaszolja, hogy ezt inkább � kérdezhetné. Elkérem t�le a 

lány nevét és telefonszámát, akivel tegnap a kocsiban csókolóztam. Még el-

beszélgetünk egy ideig, azután azt mondjuk, „ciao”, és letesszük a kagylót. 

Az asztalnál Nina ül és elnézést kér a késésért. A könyvr�l tudta, hogy ez az 

én helyem. Azután minden átmenet nélkül megkérdezi, mit csináltam tegnap. 

Azt válaszolom, hogy semmi különöset, és amikor cigarettát vesz el�, tüzet 

adok neki.

Kikísérem Ninát a pályaudvarra, ahogy megígértem, de búcsúzásnál, mi-

közben átölelem, észreveszem, hogy � még akkor is szorítana, amikor én már 

elengedtem. Erre megkérdezi, hová igyekszem, hogy ilyen gyorsan meg akarok 

szabadulni t�le. Azt válaszolom, hogy sehová, de közben elpirulok, pedig való-

ban nem terveztem semmit. Nina különös pillantást vet rám. Azután megcsó-

kolom és megvárom, amíg felszáll. Amikor elindul a vonat, én is megfordulok. 

Egyszer sem nézek hátra. Nina úgysem áll az ablaknál.
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Nem sokkal kés�bb Péterrel találkozom, � is unatkozik. Elhatározzuk, hogy 

kirándulni megyünk. Elhagyjuk a várost, észak felé haladunk. Körülbelül egy 

óra múlva egy falu határában fékezünk, majd lassan továbbgurulunk a földek 

mentén, cs�rök és raktárházak között, s végül egy sportpálya mellett kötünk ki. 

Leállítjuk az autót és kiszállunk. A focipálya kisebbnek t�nik a megszokottnál. 

A kapus mindkét kapu el�tt letaposta a füvet. A tizenegyes pont helyén kisebb 

mélyedés. Az üres pálya szélére ülünk, eszünk, iszunk, beszélgetünk.

A pálya melletti parkolóban egy régi busz áll, amelynek k�vel bezúzzuk az 

ablakait, és egy vasrúddal felfeszítjük az ajtaját. Odabent összeszabdaljuk az 

üléshuzatokat, a rúddal szétverjük a m�szerfalat és leszaggatjuk a csomag-

tartókat.

Megint verejtékezve ébredek. A szél a függönyt lebegteti. Egy pohár vizet 

iszom a konyhában. Négy óra múlt. Mialatt még egyszer teleengedem a poha-

rat, azon t�n�döm, kit hívhatnék fel. El�keresem annak a lánynak a telefon-

számát, akivel tegnap ismerkedtem meg. A zakóm bels� zsebében bukkanok 

rá a cetlire, összecsavarodott, az egyik sarka véres. Az arcomhoz nyúlva érzem 

a heget. A fürd�szobában leöblítem a számat, az orromat és az államat. Vissza-

megyek a konyhába és a számot tárcsázom. Az üzenetrögzít�n egy férfi hang 

jelentkezik. Leteszem a kagylót, nem hagyok üzenetet. A konyhaasztalon egy 

szál cigi hever. Mivel sehol sem találom az öngyújtómat, a t�zhelyen gyújtom 

meg. A naptárra pillantok. Szombat van. Csütörtökre tippeltem volna.

Jó id� van, így elmegyek meglátogatni Lukast, aki a harmadik kerületben 

lakik. Az utcában az övé az egyetlen új épület. A ház el�tt a járdán egy lány 

megy. Mivel véletlenül éppen mögötte haladok, egy pillanatra nyugtalanul hát-

rafordul. Amikor ugyanabba a házba megy be, amelyikbe én is, kellemetlenül 

érzem magam ugyan, hogy esetleg ráijesztek, ennek ellenére követem a lányt. 

Hogy gondtalannak t�njek, megköszörülöm a torkomat és csoszogok, de ami-

kor a lány észreveszi, hogy még mindig mögötte jövök, még inkább megijed. 

Elbizonytalanodom, hogy mondjak-e valamit, például azt, hogy „csak semmi 

pánik”, de végül nem merek megszólalni. A liftnél utolérem. Kihívóan, de ré-

mülten néz rám és az egyik kezét a táskájába rejti, biztosan azért, hogy szük-

ség esetén el�ránthasson egy könnygázsprayt. Barátságosan rámosolygok, 

köszönök neki és zsebre tett kézzel megállok mellette. A szemében pánik ül. 

Amikor megjön a lift, kinyitom az ajtót, el�reengedem, majd én is beszállok. 

Mindennek a tetejében megnyomja az ötödik emelet gombját, ahová én is 

megyek. Furcsán néz rám, amikor látja, hogy nem nyomok meg másik gom-

bot. A  lift falához d�lök, mert az az érzésem, hogy a legapróbb mozdulatra 

bevetheti a könnygázsprayét. Az útnak nem akar vége szakadni. Felajánlom, 

hogy kinyitom az ajtót. Mintegy bocsánatkérésként az ajtóra mutatok, ahol 

Lukas lakik. A  lány nem mozdul, kezét mindvégig a táskájában tartva fi gye-

li, ahogy becsengetek, Lukas ajtót nyit, belépek és gyorsan bezárom magam 

mögött az ajtót.

Kiveszek egy üveg sört a h�t�b�l, és leülök Lukas mellé, aki éppen egy 

játékshow-t néz a tévében és valamit szív. Reklámszünetben elmesélem a lán-

nyal való találkozásomat a liftben. Lukas szerint a lány prostituált és itt lakik a 

szomszédban a kisfi ával.
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Thomas Glavinic

Az éjszaka m�ve
(Részlet az azonos cím� regényb�l)

– Jó reggelt! – kiáltott a konyhá-

ba.

Megterített a reggelihez. Útközben 

bekapcsolta a tévét. Marie-nak küldött 

egy SMS-t. Jól aludtál? Veled álmod-

tam. Azután rádöbbentem, hogy éb-

ren vagyok. S.z.

A  képerny� vibrált. Az ORF után 

az ARD-re kapcsolt. Nincs adás. To-

vább nyomkodta a távirányítót, ZDF, 

RTL, 3sat, RAI: semmi. A  bécsi helyi 

adó: semmi. CNN: semmi. Egy francia, 

majd egy török adó: megint semmi.

Az ajtó el�tti lábtörl�n a Kurier he-

lyett csak egy régi reklámlap hevert, 

amelyet eddig lusta volt felemelni. 

Az el�szobában fejcsóválva húzott ki 

egyet a múlt heti újságok közül, majd 

visszaült a kávéja mellé. El�fi zetést 

lemondani, jegyezte fel gondolatban. 

Már a múlt hónapban is elfelejtették 

kihozni egyszer.

Körülnézett a szobában. A padlón 

szanaszét hevertek az ingek, nadrá-

gok és zoknik. A  konyhaszekrényen 

még ott álltak a vacsora maradékai. 

A  szemét b�zlött. Jonas elhúzta a 

száját. A  tengerhez vágyott. Marie-val 

kellett volna mennie. Még ha minden 

porcikája irtózott is a rokonlátogatá-

soktól.

Amikor még egy szelet kenyeret 

akart vágni, megcsúszott kezében a 

kés és mélyen az ujjába szaladt. – Jaj! 

A francba! Hogy az a…

Összeszorított foggal tartotta ke-

zét a hideg víz alá, amíg el nem állt 

a vérzés. Megvizsgálta a sebet. A kés 

csontig szaladt, de úgy t�nt, ideget 

nem ért. Jonas fájdalmat sem érzett. 

Az ujján azonban jókora lyuk táton-

gott, még a csontja is kilátszott.

Úgy érezte, mindjárt elájul. Mély 

lélegzetet vett

Amit most látott, azt még soha-

sem látta senki. Még � maga sem. Ez 

az ujj már harmincöt éve a része volt, 

de el sem tudta képzelni, hogy belül 

milyen. Azt sem tudta, milyen lehet a 

szíve vagy a lépe. Nem mintha külö-

nösebben érdekelte volna – s�t. Ez a 

csupasz csont azonban minden kétsé-

get kizárólag hozzá tartozik. És � ma 

látta azt el�ször.

Amíg bekötözte az ujját és az 

asztalról letörölte a baleset nyomait, 

elment az étvágya. Leült a számító-

gép elé, hogy elolvassa az e-mailjeit 

és átfussa a nagyvilág híreit. A Yahoo 

honlapja helyett azonban, amely kez-

d�lapként volt beállítva, a következ� 

értesítés érkezett: Szerverhiba. – Na, 

azért ez már mégiscsak több a sok-

nál!

Mivel indulás el�tt maradt még 

egy kis ideje, feltárcsázta a Telekabel 

számát. A magnószalag, amelynek to-

vább kellett volna �t irányítania, nem 

kapcsolt be. Hosszan kicsengette.

A  buszmegállóban el�vette akta-

táskájából az újság hétvégi mellékle-

tét, amelyet az utóbbi napokban nem 

ért rá elolvasni. A reggeli nap egészen 

elvakította. A  zsebeiben kotorászott 

a napszemüvege után, de eszébe ju-

tott, hogy a kisszekrényen hagyta. 

A mobiltelefonjára nézett, vajon Marie 

válaszolt-e már. Majd ismét az újság-
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ba lapozott, a Szép otthonunk oldalait 

böngészte.

Képtelen volt a szövegre fi gyelni. 

Valami nyugtalanította.

Egy id� múlva észrevette, hogy 

újra meg újra ugyanazt a mondatot 

olvassa, anélkül hogy felfogta volna 

az értelmét. Az újságot a hóna alá 

szorította és járkálni kezdett. Amikor 

végre felnézett, megállapította, hogy 

rajta kívül senki sincs az utcán. Hogy 

egyetlen járókel�t sem lát és autók 

sem járnak.

Ez csak valami rossz vicc lehet, 

gondolta. Vagy ünnepnap van.

Igen, ez megmagyarázna néhány 

dolgot. Ünnepnapokon a Telekabel 

szerel�i sem sietnek annyira megjaví-

tani a hibás vezetéket. A buszok is rit-

kábban járnak. És nincsenek annyian 

az utcán.

Július negyedike azonban nem 

ünnep. Legalábbis Ausztriában nem.

Elszaladt a sarki szupermarketig. 

Zárva. Homlokát az üvegre tapasztot-

ta, tenyerével leárnyékolta a szemét. 

De odabent senkit sem látott. Akkor 

mégiscsak ünnepnap van. Vagy sztráj-

kolnak, csak � nem hallott róla.

Mialatt visszasétált a buszmegálló-

hoz, végignézett az utcán, hátha még-

is most kanyarodik be a piros 39-es.

Marie mobilszámát tárcsázta. Nem 

jelentkezett. Még az üzenetrögzít� 

sem kapcsolt be.

Azután az apját hívta, � sem vet-

te fel.

Az irodában próbálkozott. Senki 

sem szólt bele.

Wernert és Annát sem tudta el-

érni.

Zavarodottan ejtette vissza a te-

lefont a zakózsebébe. Ebben a pilla-

natban döbbent rá, hogy mindenütt 

halálos csend uralkodik.

Hazament. Bekapcsolta a tévét. 

Vibrált a kép. Bekapcsolta a számító-

gépet. Szerverhiba. Bekapcsolta a rá-

diót. Zúgás.

A  hever�re ereszkedett. Képtelen 

volt rendet tenni a gondolatai között. 

A tenyere nyirkos lett.

Szemügyre vett egy pecsétes cédu-

lát, amelyet Marie már évekkel ezel�tt 

a falra akasztott. A n�vére telefonszá-

ma volt rajta Angliában, akihez Marie 

éppen kiutazott. Tárcsázott. A  tele-

fon másként szólt, mint Ausztriában. 

Mélyebben búgott és minden egyes 

csengés két rövid cseng�hangból állt. 

Miután tízszer kicsengett, visszaejtette 

a kagylót.

Amikor kilépett a kapun, feszül-

ten körülnézett. Az autó felé vette az 

irányt. Néhányszor hátrapillantott a 

válla felett. Majd megállt és hallgató-

zott.

Egyetlen hangot sem hallott. 

Egyetlen siet�s léptet vagy krákogást 

vagy légvételt sem. Semmit.

A Toyota belsejében fülledt volt a 

leveg�. A kormány felforrósodott, csak 

az ökle élével és bekötött mutatóuj-

jával tudta megérinteni. Letekerte az 

ablakot.

Odakint semmi sem hallatszott.

Bekapcsolta a rádiót. Minden csa-

tornán zúgás.

Áthajtott a kihalt heiligenstadti hí-

don, amelyen mindig hosszú kocsiso-

rok álltak, és a rakparton a város felé 

vette az irányt. Valami életjelet próbált 

felfedezni. Vagy bármit, amib�l rá-

jöhetne, mi történt. De az út szélén 

álló autókon kívül semmit sem látott. 

Mindegyik olyan szabályosan parkolt, 

mintha a gazdája csak egy pillanattal 

azel�tt ugrott volna haza valamiért.

Jonas a combjába csípett. Meg-

paskolta az arcát.

– Hé! Hello!

A  Ferenc József rakparton gyors-

hajtásért lekapta a radarjelz�. Mivel 

úgy érezte, a sebesség valamiféle 
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Thomas Glavinic 1972-ben Grazban született. Ma Bécsben 

él. A  kameragyilkos cím� regényéért 2002-ben elnyeri a 

Friedrich-Glauser krimidíjat.

Xaver Bayer 1977-ben született Bécsben, ahol ma is él. 

Osztrák író, regényeket, elbeszéléseket, verseket ír.

Igor Szahnovszkij 1958-ban született Orszkban. Az „Orosz 

Dekameron” díjat nyerte el. Novelláját a moszkvai Vagriusz 

által Szcsasztlivi i bezumci (Boldogok és �rültek) címen 

megjelent elbeszéléskötetéb�l fordítottuk.

biztonságot nyújt, legalább hetvennel 

hajtott. Befordult a Körúton, amely 

Bécs központját a küls� kerületekt�l 

elválasztotta, és ismét nagyobb se-

bességre kapcsolt. A  Schwarzenberg 

téren fontolóra vette, hogy megáll és 

felszalad az irodába. Kilencvennel haj-

tott el az Opera, a Várkert és a Palota 

el�tt. Az utolsó pillanatban lefékezett 

és a kapun át a H�sök terére gurult.

Sehol senki.

Egy piros lámpánál megint csi-

korgó gumikkal fékezett. Leállította 

a motort. A  motorháztet� alatti per-

cegésen kívül egyetlen hangot sem 

hallott. A  hajába túrt. Megtörölte a 

homlokát. Összef�zte, majd megro-

pogtatta az ujjait.

Egyszerre rádöbbent, hogy a ma-

darak is elt�ntek.

Billinger Edit fordításai

A Cédrus M�vészeti Alapítvány logójával jelzett oldalakon tavalyi pályáza-

tunkon jelentkez� szerz�k m�veit közöljük.
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Igor Szahnovszkij

Lehetséges
Az iskolában mindenki szabályszer�en beleesett valamelyik osztálytársn�jébe, 

vagy ha nem az osztálytársn�jébe, akkor a tanárn�jébe. Tehát a tanulás szín-

helyén. E fi úval viszont úgy esett, hogy a moziban zúgott bele valakibe. A fi lm-

vásznon pillantotta meg, a vacak fi lmen a „csodálatos iskolás évekr�l” – és azt 

kívánta, bár sohase érne véget a fi lm. Nem t�nt ki semmivel. Csöndes, sz�ke 

leány volt, szemüveget viselt. És csak egy jelentéktelen, közepes tanulónak 

nyerte el a tetszését, és ezt azzal hálálta meg, hogy barátian aggódott gyönge 

el�menetele maitt. Ennyit a fi lmr�l. Ami pedig az életet illeti, úgy esett, hogy e 

jelentéktelen kincs, egy kedves, szürke veréb hirtelen elcsavarta egy külvárosi 

fi ú fejét. Különben nem mondani, hogy egy közepes átlagét, még az is lehet, 

hogy egy majdani herceg rejt�zött a fi úban.

A városban, ahol élt, két fi lmszínház üzemelt, meg négy kultúrház. És a 

kép a fi lmforgalmazó vállalat vezet�ségének utasítására egyik félig üres te-

remb�l a másikba vándorolt, s a szerelmes fi úcska követte a színészn�t mint 

az árnyék, és közben simogatta a zsebében lapuló pénzérméket, amiket az 

iskolai reggeliken takarított meg. Összesen vagy tizenkétszer tudta megnéz-

ni a fi lmet, de még azt sem jegyezte meg, hogy mir�l szól. Ellenben a száj 

melletti tintaszín� anyajegyet, azt bezzeg észrevette, nem különben a szelíd 

és félénk mozdulatot, mellyel a színészn� a kötött sapkát fejére igazította a 

fagyban.

Olykor sápadtabbnak t�nt a szokásosnál, meglehet, nem aludta ki magát. 

Néha a kelleténél szívélyesebben fordult közepes tanulójához, aki úgy akasz-

kodott rá, mint valami kullancs. És minden új szemügyre vételbe nyugtalanság 

vegyült. – Vajon hogy bírta ki a leány nélkülem egészen mostanáig?

A leány fi lmes fi ú osztálytársaival elszáguldott a friss, vakító sínyomon, és 

még nem tudni, milyen sors vár rá… Lent pedig el�t�ntek a fi lmföliratok, és 

közölték a legfontosabbat:

– Nasztya szerepében: Lena Litajeva.

A majdani herceg egyik decemberi estén kivárta a s�r� ibolyaszín� szürkü-

letet, és a „Mir” fi lmszínháznál megcsonkította a plakátot kivágva bel�le a drága 

fényképet és elrejtette szigorúan titkos kockás füzetébe.

Végül a kép kihunyt. Elt�nt a vásznakról, ám a fi ú maradt.

Az új év alig észlelhet�en köszöntött be, mint a nedvességet kapott bengáli 

t�z, és a fi ú tíz új évet is adott volna pusztán azért, hogy felülhessen a vonatra, 

saját szakállára mint a feln�ttek, és elutazhasson a f�városba – hisz ugyan hol 

lakhat máshol a színészn�? –, fölkereshesse a kisleányt, s tudomására hozhas-

sa, hogy � van.

Nem, nem volt � oly naiv, hogy várva várt ajándékként, drága küldemény-

ként vigye szerelmét. De pusztán a lehet�ség, egy ilyen utazás lehet�sége 

hirtelen a legfontosabb eseménnyé vált, aminek különben nem kell feltétlenül 

valóra válnia.
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Mint ahogy nem feltétlenül szükséges a feln�tt szerelem délibábja sem a 

„csodálatos iskolás évekként” emlegetett émelyít� pusztaságban. És ezeket a 

csodálatos iskolás éveket még elviselhetetlenül sokáig kellett elszenvedni. És 

el�reszaladva rögtön meg is mondjuk, sehová sem tudott elutazni e szerelmes 

hetedik osztályos. Az érzésekb�l viszont minden éltet� forrás híján csak fél év-

re futotta. Hisz természetes, hogy az érzéseknek, ha él�k, csak kell valamib�l 

táplálkozniuk a titkos füzetben lapuló gy�rött képecskén kívül.

Ezzel a történetet tulajdonképpen befejezettnek is lehetett volna tekinteni, 

ha nincs a telefonhívás tizenkét esztend� elmúltával a moszkvai szálloda fa-

gyos szobájából, ahol a felismerhetetlenül, tehát magánkívül ittas személyzet 

üti agyon csaknem fagyásig tartó szolgálati idejét. Miért jutott eszébe ily hir-

telen? Látom lelki szememmel, ahogy a l�por hullik a kiszáradt gallyak közé, 

elképzelem a tüzérpontosságú napszúrást, a parányi fölvillanást – majd a t�z-

vész keltette pánikot, ami a vadászokon úrrá lesz a tüzet fogó erdei templomok 

között…

Így vagy úgy, mindenesetre visszaemlékezett! És meglep�dött, mennyire 

nem a régi. Kellett neki bánkódni, már-már belehalni a vágyba, hogy eljusson 

ebbe az elérhetetlen városba! Azért, hogy miután átélt tizenkét percnyi ember-

próbáló vetítést, Moszkva kell�s közepén ocsúdjon fel áruvédjegyes bádogle-

ped�n, és megborzongjon a tulajdon ittasságától.

Fogta az állami kagylót, és 09-et tárcsázott.

– Itt a harminchetes.– Igen, hisz az ilyen számok semmire nem oszthatók 

csak önmagukra.

– Legyen szíves Litajevék szobaszámát.

– A második bet� mint Jevgenyin?

– Nem, a második bet� mint Igor.

– Cím?

Kérdezhetett volna könnyebbet. De cím nélkül nem mondja meg – nem 

szabad. És akkor hirtelen panaszos dalt dúdolt el mély átéléssel. Azt, hogy mi 

nem vagyunk idevalósiak, egészen az Uráltól jövünk, megvesz minket az is-

ten hidege „három pályaudvaron”, hozzátartozónk egy sincs Litajevéken kívül. 

A  sógorunk családja. Azaz, vagyis a sógor. Kisleány, adjon mindenkit – akit 

lehet!

A szöveg érezhet�en nem volt rossz, mivel a zord harminchetes fölsóhaj-

tott, és rögtön tollba mondott neki tizennégy számot.

Most a megh�lt kiküldetéses olyan tevékenységbe fogott, amit�l � melles-

leg az égvilágon semmiféle eredményt nem várt.

Az els� szám a jegyzék alapján – rövid dudálás. – Kés�bb újrahívjuk. A má-

sodiknál – a kagylót lassan vették föl.

Mintha a kicsöngésre vártak volna. – Igen – szólt egy csöndes, áttetsz� 

hang. Csak annyit kellett mondania, igen, és már nem is volt helye semmiféle 

kételynek. De mégis. Ön az – Léna? Akár meg se kellett volna kérdezni.

– Igen. Én vagyok. És mit óhajt?

És tényleg, mit is óhajt? És egyáltalán, mit mondjon neki? Ezt akkor, a 

hetedik osztályban nem tudta végiggondolni, és most sem. És valami ostoba 

tehetetlenségb�l másodszor is eldúdolta a dalt a nem helybeliekr�l – �k csak 

találkozni szeretnének, és az � Kamcsatkájukból érkeztek ide.
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– Most munkába megyek. Talán este…

� már – mint kiderült – dolgozik. Este – nagyszer�. Hol felel meg neki?

– Ismeri a „Mir” fi lmszínházat a Cvetnaja körúton?

– Már hogyne ismerné a „Mir” fi lmszínházat! Más nevek – úgy t�nik – a ter-

mészetben nem léteznek.

– Látott engem valahol a fi lmen kívül? Tehát nem ismer meg. Tarka bundá-

ban leszek.

Estére melegebb lett, és már nem esett a hó. A színészn� vette észre ha-

marabb �t, mint � a színészn�t – a számára teljesen ismeretlen, rokonszen-

ves fi atal n�t a prémf�köt�ben. Hajadon óvón�, és úgy t�nt, már szinte nem 

is emlékszik az ottani felvételekre, amelyekre gyermekként, véletlenül került, 

mondhatni az utcáról.

Az ismerkedés már a harmadik percben kötetlen társalgásba csapott át, 

mindent szóba hoztak, ami csak megfordult a fejükben. A gondterhelt, hóval 

befújt tömegben fölbukkant egy tétlenül sétafi káló párocska. A gavallér sem-

mit nem talált szórakoztatóbbnak annál, hogy röviden leírja az �rületet, amit a 

mozi váltott ki az iskolában. Állítólag akadnak furcsaságok. A hölgy fi gyelmesen 

végighallgatta, és tapintatosan érdekl�dött. Megvan még az értéktelen ereklye, 

a megcsonkított plakát maradványa? Bevallotta, megvan, és elhallgatta, hogy a 

fénykép réges-rég elsüllyedt „m�vészeket” gy�jt� húga kollekciójában.

Aztán úgy találomra indiai fi lmnél kötöttek ki, ahol volt mivel foglalkozni – 

például lehetett vészjóslóan suttogva szadista versékeket szavalni, és az nyer, 

aki többre emlékszik. – Petya rá akart nézni a konstrukcióra, akkor most föl 

lehet kenni a falra. – És hahotázhatnékjukat visszafogva kuncoghattak össze-

koccanó forró homlokkal. A hölgyb�l nedves prém és a „Lehetséges” márká-

jú lengyel illatszer illata áradt. Annyira illetlenül röhögcséltek, hogy már már 

kizavarták �ket a teremb�l Zita és Gitta könnyekig meghatódott rajongói. De 

�k a távozás hímes mezejére léptek, miel�tt erre sor került volna, mert olyan 

ötletük támadt, hogy forralt bort kotyvasztanak szállodai körülmények között 

merül�forraló segítségével.

Könnyen be tudtak osonni a fi ú egyágyas szobájába, mert az ügyeletes szál-

lodai néni a kell� id�ben engedély nélkül távozott, és így nem vehette észre 

�ket – és fölhevülten kis tányérból kortyolgatták azt a forralt bornak nevezett 

izét, s fújták, mintha tea lenne, miközben ültek az ágyon perzsa módra kereszt-

be tett lábbal, s hamisítatlanul perzsa nyelven gyöngéd csacskaságokat gü-

gyögve szerelmet vallottak egymásnak. És lehetett önzetlenül viaskodni az álla-

mi párnáért – egy volt bel�le –, és lehetett sürg�s nevel�i intézkedésekre kérni 

a nevel�n�t, s engedély nélkül csókolgatni a fekete anyajegyet a szájánál.

Rákövetkez� este pedig valahol Jaroszlavl és Halics között a fi ú, miután föl-

ébresztette a szomszéd horkolása, ki tudja, miért, visszaemlékezett a nevel�n� 

egyik mondatára: – Nekem id�s, negyvenöt éves férj és fi atal szeret� kell…

És akkor hirtelen rádöbbent, hogy sohasem bocsátja meg magának ezt a 

találkozót, amely megfosztatta utolsó jogaitól a kisfi út, a nagy, boldog Lehet�-

ség megfogalmazóját, akihez egyszer�en senkinek semmi köze nincs többé.

Még elt�n�dött azon, hogy a feln�tté válás jele – a mindenev�ség. A meg-

rögzött iszákosnak nem fontos, mivel hajtja ki magából a másnaposságot. 

Értékes régi borral, uborkából nyert testápolóval vagy azokkal a lengyel illat-
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Acsádi Rozália (1957) – pedagógus, szer-

keszt�, Paks

Arató János (1949) – újságíró, m�fordító, 

Budapest

Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tiszakécs-

ke

Balogh József (1979) – eladó, Szombat-

hely

Bartha Tamás (1957) – mérnök, asztroló-

gus, Budapest

Bessenyei Judit (1963) – gyógyszerész, 

Pécs

Billinger Edit (1973) – író, m�fordító, Berlin

Boga Bálint (1938) – orvos, Budapest

Borbély András (1983) – költ�, szerkesz-

t�, egyetemi hallgató, Budapest

Bozsoky Erika (1967) – költ�, Kemence

Börzsönyi Erika (1954) – könyvtáros, köl-

t�, Budapest

Branyiczky Rita (1981) – kiadói munka-

társ, Budapest

Brassai Ágnes (1948) – könyvtáros, taní-

tó, Budapest

Csepregi János (1980) – szerkeszt�, író, 

Budapest

Cserny Timi Pookah (1976) – grafi kusm�-

vész, Budapest

Dávid Anna Dóra (1984) – egyetemi hall-

gató, Budapest

Dede Balázs (1986) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Demeter Mária (1949) – nyugdíjas titkár-

n�, Sepsiszentgyörgy, Románia

Egry Artúr (1953) – költ�, Budapest

Faludi Ádám (1951) – író, Tatabánya

Fucskó Miklós (1961) – újságíró, szerkesz-

t�, Budakalász

Gáspár Imre (1949) – újságíró, nevel�, 

Gyöngyöshalász

Géczi R. Ferenc (1961) – tanár, Buj

Geisz László (1952) – mérnök, dalszöveg-

író, Sopron

Gergely László (1940) – szabadfoglalkozá-

sú, Csabdi

Halászi Aladár (1940) – nyugdíjas közép-

iskolai tanár, Tiszaújváros

Havadi Krisztina (1966) – olvasószerkesz-

t�, Budapest

Illés László (1962) – keramikus, szobrász, 

Szentendre

Ivánovics Beatrix (1985) – egyetemi hall-

gató, Budapest

Jakab Lilla (1979) – tanár, Budapest

E számunk szerz�i

szerekkel, egyremegy. A feln�tt annak a segítségével menekül az élet szomo-

rúságától és lehetetlenségét�l, ami épp a keze ügyébe kerül.

December harmincegyedikén este tért vissza Moszkvából, és azonnal az új 

évre készül� házban találta magát, ahol mandarinok, pirogok és feny�gallyak 

illatoztak. Ahol a konyhát kifogyhatatlan olaj párája ülte meg, s a fogason nem 

akadt hely, és különféle szín� bundák hevertek egymás mellett. Ahol ajkakat fes-

tettek, az el�szobában sugdolóztak, készül�dtek a kikerülhetetlen csodára, aka-

dékoskodva mustrálták magukat, mintha színfalak mögül készülnének el�lépni.

A kifestett ajkak között volt jövend�beli felesége – a leghaloványabb viszont 

a legkedvesebb. Ez a pirospozsgás ünnep jóhiszem� eskükbe fulladt és boldog 

z�rzavarba torkollt. A vendégek kiabáltak – mindenki ordította a magáét.

Aztán elcsitultak, és párokban szorongtak lassú táncot lejtve.

És már senkit sem vártak.

Arató János fordítása
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Jancsó Noémi (1988) – tanár, egyetemi 

hallgató, Kolozsvár, Románia

Kicsi Sándor András (1957) – nyelvész, 

esszéíró, Budapest

Kiliti Natália (1984) – egyetemi hallgató, 

Székesfehérvár

Kiss Georgina (1986) – egyetemi hallgató, 

Komló

Kósa Emese (1959) – tanár, Sepsiszent-

györgy, Románia

Kovács Roland (1970) – grafi kusm�vész, 

Kistarcsa

Kozma Ildikó (1963) – szellemi szabadfog-

lalkozású, Budapest

Lászlóffy Aladár (1937) – költ�, író, Buda-

pest

Legéndy Enik� (1969) – nyelvtanár, Bu-

dapest

Lévai Ádám (1967) – képgrafi kus, Tata

Mátyus Aliz (1948) – író, szociológus, 

szerkeszt�, Budapest

Medgyesi Gabriella (1964) – szerkeszt�, 

Budapest

Mészáros Ildikó (Kokesz) (1952) – számlá-

zó, Fegyvernek

Móczár Csaba (1974) – rendész, Budapest

Molnár Krisztina Rita (1967) – tanár, Telki

Molnár Szilvia (Aphrodite) (1973) – könyv-

táros, amat�r költ�, Szeged

Nagy Balázs (1989) – középiskolai diák, 

Gyula

Nagy Mihály (1954) – jogász, tanár, Makó

Nagy Zopán (1973) – fotográfus, költ�, 

Budapest

Novák Valentin (1969) – költ�, író, Budapest

Pálinkás Krisztina (Lyrian) (1964) – orvos-

írnok, Budapest

Papp Laura (1973) – író, Pécs

Parragi Zoltán (1984) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Pataki Edit (1947) – nyugdíjas tanár, Ma-

gyardombegyház

Peth� Tóth Károly (1954) – könyvtáros, 

költ�, Budapest

Petz György (1955) – tanár, Budapest

Pieldner Judit (1975) – tanár, irodalomkri-

tikus, Sepsiszentgyörgy

Popovics Péter (Pekka) (1953) – mérnök, 

tanár, Budapest

Rezes Erzsébet (1964) – nyelvtanár, Fegy-

vernek

Safranka Judit (1974) – tanár, író, Buda-

pest

Salamon József Imre (1956) – tanár, Ceg-

léd

Sánta Hajnalka (1976) – szociológus, ta-

nár, Pécs

Sárközi László (1969) – költ�, Budapest

Somogyi Réka (1974) – selyemfest�, Bu-

dakeszi

Standovár Ágota (1961) – költ�, Pécs

Sümegi Attila (1978) – mérnök, Székes-

fehérvár

Szabó Julianna (1954) – ápolón�, Makó

Szabolcsi Erzsébet (1954) – tanár, Kun-

szentmiklós

Szél Zsolt (1964) – irodalmár, Mattersburg, 

Ausztria

Szel�czei Orsolya (1985) – gyógypedagó-

gus, Budapest

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Szepsy Eleonóra (1939) – nyugdíjas peda-

gógus, Szeged

Szlafkay Attila (1953) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Talált Évike (1984) – egyetemi hallgató, 

Fenyéd, Románia

Tóth Katalin (1976) – logisztikus, Buda-

pest

Valyon László (1944) – nyugdíjas vegyész-

mérnök, Zsámbék

Varga Csaba (1946) – szociológus, Nagy-

kovácsi

Végh Attila (vegha) (1965) – ügyvéd, 

Gyöngyös

Végh Sándor (1953) – amat�r költ�, Szeged

Véghelyi Balázs (1983) – egyetemi hallga-

tó, Százhalombatta

Vékony Andor (1955) – kertész, haijin, Ba-

racska

Vihar Judit (1944) – irodalomtörténész, 

m�fordító, Budapest

Zalai Károly (1953) – képz�m�vész, író, 

Budakeszi


