
 

65

Juhász Bence

Lágy beolvadás
Milyen régen fordult elő, hogy gondtalanul, lazán, görcsök nélkül tettem volna 
valamit – gondolta a fiatalember, és elhatározta, hogy márpedig holnaptól ez 
másképp lesz. Igen, mostantól változtatok az életemen! Na nem harsányan, 
hogy mindenki lássa és tudja, hanem olyan szolidan, ahogy ebben a korban azt 
már illik – csak semmi felhajtás. Ezzel a jóleső és egyre közelebbinek ígérkező 
tudattal ejtette fejét a párnára, s mint egy ravatalon, összekulcsolt kézzel aludt 
el – még talán valami kis huncut mosoly is megbújt a szája szegletében, hogy: 
háháááá… háháháááá… holnap milyen furfangot ejtek az idő vasfogán… és ezt 
csak én tudom! Egyedül én.

Aztán, mint ahogy mindig, újra megvirradt. Emberünk némi bambaságban 
birkózott a tudattal, hogy megint fel kell kelnie, de aztán valami derengeni 
kezdett fejében olyanokról, hogy máshogy is lehet élni, pozitívan felfogni a ko-
morabb vagy akár kétségbeejtő dolgokat, könnyedén venni az életet, mint ré-
gen. És eszébe jutott az is, ahogy tegnap este elképzelte magát egy ravatalon, 
büszkén és boldogan, hogy mindenki azt hiszi, amit lát, pedig amit ők látnak, 
az a valóságtól mérföldekre van. Önmagával cinkosan, ezzel a tudattal szinte 
leszökkent a képzeletbeli ravatalról, a virágok csak úgy röppentek szerteszét, 
a fény mágikus sugarakban játszott testével, ahogy átment az ablak előtt, hogy 
hozzákezdjen szokásos reggeli tevékenységeihez. Csak úgy siklott a beretva, 
surrogott a fogkefe, akár a reklámokban lehet látni és hallani – de valahogy ma 
mindennek más illata is volt, a nap fényesebb, a tükrök tisztábbak, a ragyogás 
igazabb, az ízek természetesebbnek hatottak.

Az utcára kilépve pajkos kis szellő lebbentette meg ingét, s befúva alá azt 
susogta: jó reggelt, jó reggelt… hallottam, hogy maga az, aki… hát sok sikert, 
fiatalember, sssssok ssssikert! – és azzal huss, már tova is röppent. Sütött a 
nap – sugarai finoman, lágyan kezdték el olvasztani azt a jégréteget, amely 
az évek során elzárta őt a világtól. Érezte, hogy újra a teljes testével lélegzik 
– örömmel szívta be a régi-új illatokat, és élvezte, ahogy bőrét újra simítja az a 
kellemes meleg fény, amit tavasszal érez az ember, ha fekete, meleg ruhában 
kiáll a gyenge napra. Hát határozott léptekkel és magabiztosan indult útjára, 
amelyről még nem tudta pontosan, merre fog vezetni, de afelől nem volt kétsé-
ge, hogy fontos út lesz. Mérföldkövet jelentő út, melynek során neki, de talán az 
egész városnak, az egész országnak s világnak megvilágosodásszerű élmény-
ben lesz része – ja, természetesen inkább belsőleg, a szív tájékán, mintsem va-
lami amerikai akciófilmben vizionált, látványos séma szerint. Útközben – még 
ki sem ért a megszokott belvárosi utcából, ahol lakott –, szinte a semmiből 
kerekedve (merthogy nyugodt, csendes idő volt amúgy) egy hirtelen és meg-
lehetősen erős fuvallat tette próbára eltökéltségét. Felkapván az út majdnem 
összes porát és szemetét, a faleveleket, a cigarettacsikkeket, elszórt buszjegye-
ket egyetlen nagy gombóccá gyűrte, s olyan könnyedén és pontosan célozva 
vágta az arcába, hogy… szóval olyan emberesen, na, nem részletezem tovább, 
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mindannyian jártunk már így. De míg más ember, aki nem tudja, hogy a mai 
nap milyen nap, bizonyára szitkozódva porolta volna magát, a mi emberünk 
szinte rezzenéstelen arccal, de azért persze némileg összehúzott szemhéjakkal 
tűrte a hirtelen ellentámadást – ami azzal a lendülettel, ahogy jött, tova is tűnt. 
Útvonalát csak néhány ablaktábla csapkodása jelezte, de aztán ez is megszűnt, 
és újra nyugodt lett minden.

Hősünk a Blaha Lujza téri aluljáró forgatagában egy kicsit megállt, mintha 
várna valakit, és nézte az embereket. Az volt az elképzelése, hogy először csak 
figyel, aztán próbál kontaktust keresni. Nem másképp, csak tekintettel. Persze 
ez veszélyes művelet, de csak észnél kell lenni, és akkor nem lesz baj – így 
győzködte magát. Sokáig nézelődött, jobbról balra, balról jobbra, keresztbe-
kasul rohanó alakokat látott, akik tülekedve, lökdösődve próbálták leküzdeni 
magukat a mozgőlépcső-torkokon át a metróhoz. Voltak nagyon élénk öltönyö-
sök, amolyan magukkal meglehetősen elégedettnek tűnők, akik a hivatalban 
másoknak parancsolgatnak olyan dolgokat, amiket nekik is csak úgy parancsol-
tak olyanok, akik drágább öltönyökben vannak – hiszen ismerjük, hogy az „én 
csak a munkámat végzem” mondat minden felelősségtől mentesít. Ugyanilyen 
kosztümösök is voltak természetesen, meg hátizsákos diákok, baseballsapkás 
srácok, akik szotyit köpködtek elmerengve valami nagyon gondterhelt tekintet-
tel, meg voltak viccelődő munkások, akik stírölték a csajokat és füttyögtek meg 
huhogtak nekik, hátha ez majd beindítja a szerelmet. Meg persze a gyanakvó 
tekintetű biztonsági őrök, akik ráncolt homlokkal és tarkóval, nagyon szúrós 
tekintettel nézegettek körbe, kicsit lehajtott fejjel és alulról, úgy biztos jobban 
belelátnak a lélekbe. Hasonló felépítésű harcosok voltak természetesen a sötét 
oldalon is, de nem nagyon volt éles a határvonal. Aztán lehetett látni temérdek 
kövér háziasszonyt, akik – hősünk szerint – jobbat nem tudván, napról napra 
ugyanazt tették, mert ebből legalább nem lehet baj. Kamasz lányok és kamasz 
fiúk tömkelege, egymásba csimpaszkodva és egymást heccelve, néhányan 
bambán, néhányan élénkebben. Szolid rendszergazdák, a  monitortól kocso-
nyássá dagadt szemekkel. Mások életét szigorú kategóriákba sűrítők, lelküket 
kifacsarni kívánók, valami nagyot alkotni vágyók, magabiztosak és alig hallha-
tóan zizegő falevél-lelkűek, kiélt arcúak és várakozók, ilyenek és olyanok. Meg 
amolyanok is, minden bizonnyal. Ki nyitottabban a világra, ki magába fordulva.

Remek – gondolta a fiatalember, ott az aluljáró szélén ácsorogva –, most 
van itt az én időm! Megmutatom a saját példámon keresztül, hogy máshogyan 
is lehet! Vidáman, derűvel és nyitottan is lehet élni! – ezt gondolta, s azzal a 
lendülettel vidáman, derűvel és nyitottan – szinte némi felsőbbrendűséget is 
érezvén egyben –, lendületes léptekkel indult fel a Blaha Lujza térre (szimboli-
kusnak ítélhető kép, vegyük észre, ahogy a föld alól az emberünk szinte kitör 
a fényre).

A  lépcsőfokokat szépen, kimérten, egyiket a másik után vette: egy, kettő, 
három, satöbbi, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, inkább vissza 
egyet: tizenhárom – és itt megállt. Észrevette ugyanis, hogy a tizenharmadik 
(higgyen mindenki, amit akar) lépcsőfokon állva szeme síkja épp egy vonalba 
esik az aszfalttal. Mármost joggal kérdezhetnénk, hogy hé, uram, hé, fiatalem-
ber, miért jelent ez magának valamit, egyáltalán, jelent ez magának valamit, 
vagy csak elbizonytalanodott? Na? Halljam! Vallja be, hogy nem tudja, mitévő 
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legyen! – de nem kérdezzük. Hagyjunk mindenkit a maga útján, a maga rit-
musában lépkedni. Szóval igen, egy ideig eljátszott ezzel a rendkívül frappáns 
és az ő helyzetében vizuálisan is értelmezhető effekttel, hogy van a két világ, 
az egyik a föld alatt, a másik felette, és hogy valójában azt egy nagyon is éles 
határvonallal el lehet választani, és hogy ennek ellenére mennyire könnyedén 
lépnek a mai emberek ki a felszínre és le a föld alá… és ott közlekednek, akár 
a vakondok, mert a felszínt már annyira benépesítették, hogy szinte talpalatnyi 
helyet sem hagytak. Kell ez nekem? – gondolta. Nem lenne jobb itt az aluljá-
róban, a biztonságos anyaföld melegében? Hát persze. Persze hogy vissza kell 
mennem, mert például mi lesz, ha… ha… ha épp most ered el az eső, teszem 
azt? Esernyő nélkül esőben? – és már érezte is, hogy egy aprócska csepp a 
jobb kézfejére hullott.

Felnézett, de az égen felhő nem volt, ragyogó fényben úszott minden. De 
érezte a következő cseppet is, aztán a harmadikat, és aztán már a nyakán is, és 
látta a kövön az apró pöttyöket, melyek egyre sokasodtak. Felnézett újra a de-
rült égre, a nap csak úgy vakított, hogy hunyorítania kellett. Mindegy, mondta, 
ha egyszer esik, akkor esik, akkor vissza kell mennem – és azzal szépen meg is 
fordult, ott a tizenharmadik fokon, de még mielőtt elindult volna, felnézett egy 
utolsót, mert azért roppantul furcsállotta az egészet. És ekkor meglátott egy 
szinte fényglóriával övezett női arcot – pont felette állt a korlátnál, és könnyei 
egyre növekvő csöppekben szóródtak lefele, s ahogy ott nézett fel, végigfolytak 
az arcán, a szája szélén, beszivárogtak a szájába a sós könnyek, és lassan átáz-
tatták az ingét is. Moccanni sem tudott, vagy inkább nem akart. A nő hangtala-
nul, rezzenéstelen arccal sírt, mígnem teljesen elapadtak a könnyei. Emberünk 
meghatottan állt, megtisztelve érezte magát, vagy legalábbis azt érezte, hogy: 
ez az! Végre megtörtént! Itt van a változás, itt van az a csoda, ami elindít majd 
az Úton! – és azzal nagyon lassan, de jókedvű magabiztossággal elindult felfele 
a lépcsőn. Közben valami nagyon mélyről jövő melódia hangjai kergetőztek 
egymással a fejében, és lassan-lassan dallammá álltak össze, zongorán játszott 
nagyon dramatikus és bódító dallammá, amely egyre közelebb és közelebb vit-
te a felszínhez, fel a fényben úszó arcú nőhöz. Szívét melegség öntötte el, már 
szinte érezte a teste melegét, ahogy összeölelkeznek, érezte annak nyugalmát, 
ahogy lágyan beolvadnak egymás testébe-lelkébe, egyetlen finom öleléssel.

Ünnepélyes meghatottsággal odalépett a nő háta mögé. Csak most, hogy 
nem ellenfényben látta, vette észre, hogy fekete fátylat visel, melyet éppen fi-
noman meglibbentett egy röpke szellő. Várta, hogy a nő majd megfordul, de 
csak nem történt semmi. Állt így percekig is talán, ám érezte, hogy tennie kell 
valamit. Hát óvatosan, nagyon finoman, megérintette a nő vállát. Semmi. Aztán 
nagyon lassan, a vállánál fogva próbálta maga felé fordítani, el a korláttól, hogy 
a szemébe nézhessen végre. De nem mozdult. Hát nem volt más lehetőség, 
a korláton áthajolva, oldalról hajolt oda az arcához, ám ekkor a meglepődéstől 
majd kővé meredt: a nő arca fekete volt. Fekete, repedezett festék, talán zon-
goralakk borította, melyet néhány helyen felmart már valami savas folyadék, 
mely kikezdte a korhadt fát is. A fiatalember csak nézte, csak nézte, és lassan 
észrevette, hogy a repedések egyre sokasodnak, a festék felülete egyre fakóbb 
lesz, hólyagok jelennek meg rajta, s végül már csak a parázslón égő fa látszik 
egyre vörösebben, a lángok nélkül elhamvadó anyagban a hő, az energia fura 
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táncot jár, sötétebb és világosabb foltok cikáznak szerteszét, míg minden el 
nem szürkül, kialszik a parázs, és csak egy hamukupac marad az aszfalton, 
a korlát mellett. A zenének már nyoma sincs. Most csak monoton zúgást hall, 
melybe az autók néha bele-beledudálnak, morognak, villamosok kereke nyü-
szít a síneken, zúg-búg a város, emberek jönnek-mennek, végzik megszokott 
napi rutinjaikat, hogy táplálkozhassanak, szaporodhassanak, aztán meghal-
hassanak. Egymást idegesen kerülgetve, tülekedve, egy nagy gomolyaggá áll 
össze az egész népség, melyből egy öregember lép elő, szájában cigaretta, 
kezében lapát és seprű – nyugodtan, kimért, gyakorlott mozdulatokkal söpri 
össze a csikkeket, szotyihéjat és egyéb szemetet. – Megbocsát, fiatalember? 
Odébb menne, hadd húzzam össze ezt is? – és már készen is van, még mielőtt 
hősünk felocsúdhatott volna révületéből. Az öreg továbbmegy, és vissza sem 
fordulva azt mormogja: – Ne vegye túlzottan magára, naponta többször történik 
hasonló. Tovább kell lépni, nem szabad az élettől túl sokat remélni. Emlékszik? 
Csak lazán, fiatalember, csak lazán!

Emberünk nem tudott megmozdulni. Nem maradt más benne, mint valami 
mérhetetlen nagy szomorúság és csalódottság. Nemcsak azért, mert rendkí-
vül megérintette, ami történt, hanem mert átverve érezte magát. Érezte a sós 
könnyek arcára száradt rétegét, érezte, ahogy a nap egyre inkább égeti bőrét, 
de nem értette, hogy miért. Miért történt ez az egész? Miért, ha nem vehetett 
részt benne, ha nem ért semmit belőle? Miért vonta be valami ebbe a szürreális 
valóságba, ha nem élhette át teljesen?

Válaszai természetesen nem voltak. Leült a korlátra, és csak bámult bele a 
semmibe. Lassan felmerengett benne a tegnap este, visszaidézett néhány szót, 
hogy „csak lazán”, meg hogy „holnaptól minden másképp lesz”. Ott lebegett 
előtte a fekete bálvány szomorú tekintete, ahogy egyre homályosodik és fakul, 
míg végleg elveszik a múltban. Hallotta a zenét, érezte teste melegét, bőrének 
tapintását, de mindezt egyre távolabb fújta az aluljáróból előszökkenő gúnyos 
kis szellő, és emberünk újra érezte, hogy minden így marad. Nem tud elbújni 
önmaga elől.

Kezében tartja lapunkat, Kedves Olvasó – hadd higgyük, hogy „nyert ügyünk van” így, 
mert törekvéseinket megítélheti, s határozhat arra, hogy adójának egy százalékát 
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