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SZABADSÁG
EGY ARC EMLÉKÉRE

Árnyékot vet a rács a takarómra. Ágy, asztal, szék, mosdó és a vécé az ösz-
szes berendezés, minimáldizájn. Az asztalon néhány ív fehér papír és egy
ceruza. Egyformák a napok. Írjam le, hogyan történt, utasítanak. Megfo-
galmazom, másnap elveszik, a ceruzát meghegyezik, és cserélik a lapokat. 

Mást írok, nem másként ugyanazt, egyszerűen mást. Nem tudom, ki ol-
vassa el, tizedik napja nincs visszajelzés. Az őr, minden nap más, gépiesen
ismétli ugyanazt, nem néz a szemembe, sem a kivitt lapokra. 

Az alkotóházban, ha egy-egy gondolatszorulásban szenvedő kolléga meg-
talált, asszisztáltam az önsajnálatához. A családomnak pénz kellett, tanítot-
tam. Bajlódtam más írásainak javítgatásával. Megrendelésre írtam aktuális
témáról, adott terjedelembe szorítva, napilapoknak, magazinoknak. De so-
hasem volt ilyen lehetőségem, ennyire ingerszegény környezetben dolgoz-
ni. (Sz)éles az árnyék, ma erről írok. 

Álltam a zebránál, hogy átmenjek a napos oldalra. Ekkor tuszkoltak egy
lesötétített autóba. Nem szóltak hozzám a hosszú utazás alatt. Az órám, te-
lefonom, táskám elvették, átkutattak, majd rám zárták ezt a vasajtót. Kia-
báltam ügyvéd után, döngettem az ajtót, figyeltem csendben a hangokra,
nem jutottam eredményre. Naponta egyszer hoz az őr enni, bőséges és jó
ízű az étel, a húst előre felkockázzák, kést nem kapok, a villa is műanyag. 

Ha eléggé felnagyítjuk az éleket, megtalálható a még nem és a már nem
szürke sávja. Három és fél perc, ennyit töltöttem ebben a zónában, aztán re-
animáltak. Az infarktus óta nem félek. Nem akartam híressé válni, adódott. 

Az óráimra egyre többen jártak, a földön is ültek. Figyelmeztettek, hogy
a hatóságok rögzítik nemcsak az előadásaimat, hanem a hallgatóságom ada-
tait is. A demokráciáról mint a görögök legjobb találmányáról és a döntés
szabadságáról beszéltem. Esténként betanítottam Szophoklész drámáit.
Ezer helyre hívtak, megkerestek pártok, főleg az ellenzéktől. Írni alig ma-
radt időm. 

A független vélemény „arca” lettem. Feszegettem a diktatúra határait,
de egyre inkább beszorított. Letiltottak, nem taníthattam, egyetlen lap sem
mert tőlem írást kérni, a könyvesboltok pult alól csak ismerősnek árulták
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a könyveimet. A feleségem gyerekestül menedékjogot kért egy másik or-
szágban, én maradtam. 

Szaporodtak a gyűlések, eljártam az államiakra is. Ismerni kell jól a szem-
ben állót, így lelsz rá a gyenge pontjára, vallottam. A sziluettemet a már-
ciusi nap dobta elém az aszfaltra. Késve érkeztem, megálltam a tömeg szé-
lén. Előszónokok kellő indulatúra hergelték a sokaságot, mire maga a vezér
lépett a mikrofonhoz. Percekig nem tudott megszólalni, az embermassza
mámorosan skandálta: ve-zér, ve-zér. Mozgolódás támadt, egy napszemü-
veges, sapkás alak állt meg tőlem egylépésnyire, zsebéből szotyolázgatni
kezdett. A vezér már kiabált és ígérgetett. Reménytelen, bólintottam az
árnyékomnak. Ekkor láttam meg egy pisztolytartó kéz körvonalát, oldalra
vetődtem, ledöntve a mellettem állót. Szoros embergyűrű ugrott körénk.
Villanásnyi idő alatt kirántották alólam a férfit, futólépésben vitték egy kis-
buszhoz. Sapkája a földön maradt, a szemüvegére rátapostak, a szotyola
szétszóródott. A félelem nem torzította el a vonásait, melyek a transzparen-
seken és újságcímlapokon retusálva jelennek meg. Az emelvényen szónok-
ló áldást osztóan emelte a karját, és lassan ellépett a mikrofon elől.

Félünk az árnyéktól, olykor még a sajátunktól is, pedig létünk megfog-
hatatlan bizonyítéka.

A tizenegyedik rovátkát húzom a falra. Ütődik a kulcscsomó a vasajtó-
nak, egy civil férfi lép be, nem mondja a nevét. Itt az útlevele, a repülője-
gye csak egyirányú, még eléri. Ennyi a vezér köszönete, mondja. Ha nem
kérem? – toporgok a szürke zónában megint. – Látványos perre számíthat,
merényletkísérletben való részvételért – hangzik tárgyszerűen.

No lám, olvastak.

KIRAKÓS
Valaki néz, olyan vetkőztetősen, nem bánom. Behúzom a hasam, ki-

egyenesítem a hátam. A buszon tömeg van, alig tudok körülnézni. Ki kell
derítenem, ki az, le kell szállnom a következőnél. Összeakad a tekintetünk,
semmi különös férfi, és mégis. Picit bólint, mosolygok. Mi lenne ha, gon-
dolom, mégis lelépek a buszról, az órámra nézek, holnap is erre jövök. A
távolodó busz hátsó ablakánál a férfi, csak néz.68



Valaki folyamatosan néz, talán ismerős. Egy japán turistacsoport tagjai
vannak a teremben. Nincs japán ismerősöm. Végignézek magamon, min-
den gomb, zipzár a helyén, a múzeumhoz illően vagyok öltözve, akkor mi
van. A hátamon érzem, megfordulok nincs ott senki. Egy kép a sarokban,
nem látom jól, valamiért magához vonz. A japánok nevetgélnek, kikerülnek.

Beszélgetni kezdünk Rembrandt mint Pál apostol és én. Hosszasan mon-
dom, kicsit talán hangosan is, nincs kontroll, nincs idő. Egyedül vagyok,
a negyvenedik születésnapomon. Csak néz. Képzelem, hogy belépek mellé
a nyirkos festékszagú, sötét szobába, kérdésekkel támadom, egyre ingerül-
tebb vagyok, szeretném megrázni, felé nyúlok. Lefogja a teremőr a kezem,
a száraz holland szót nem értem. Szorítja a karom, és tovább beszél, hátrál-
nom kell, megbotlom, de nem esem el, erősen fognak. Pál apostol csak néz.

Valaki néz, aki egykor az anyám volt. Fogom a kezét, megpróbálok úr-
rá lenni a hányingeremen. Levágom a körmét, megfésülöm, igazítom a pár-
náját. Nem beszélgetünk, ő már nem tud, én meg mit hazudhatnék. Elkés-
tünk. A szomszédos ágyon egy néni inni kér, el akarom engedni anyámat,
kapaszkodik. Nem segíthetek, kibic vagyok egy vesztes partinál. Csukva a
szeme, talán csak alszik. A kórterem ajtajából visszafordulok, engem néz.

Valaki néz, a körvonalait látom, az ablaknak háttal ül, engem elvakít a
fény. Zavar, hogy köztünk egy asztalka. Azt mondja, Freud óta így kell len-
nie. Nem látom a szemét. Nem baj, mondja, úgyis magammal beszélgetek.
Csak néz. Minden héten eljövök, minden héten megesküszöm, soha többé,
és még fizetek is érte, ez volt az utolsó, mégis. Apró ajándékkal igyekszem
hozzáférni, megjelölni magam, kitűnni a kliensei sorából. Nem akarja el-
fogadni, csak ha ő is adhat valamit. Ez az utolsó terápiás ülésünk, mond-
ja, és átad egy borítékot. Nincs leragasztva, mégsem merem kinyitni, még
mindig a kezemben tartom, mikor kattan mögöttem az ajtózár. Megállok
a lépcsőfordulóban, homály, kelkáposztaszag, telefoncsörgés, gyereksírás,
körülöttem a ház. Kihúzom a kartonlapot a borítékból, a térdem megcsuk-
lik, leülök a lépcsőre. A képről Rembrandt, a holland mester néz.

Valaki néz, ringatom. Még nem tudni, milyen színű lesz a szeme, kis
keze láthatatlan zenekart vezényel, én vagyok a szólista. Dúdolok, hüm-
mögök és csettintgetek, ahogy irányít. Szöveg nincs, nem kell, értjük egy-
mást. A dal ugyanaz, mint amit az apjának énekeltem egykor. Eléri az uj-
jam, átfogja, szebb gyűrű még nem volt rajta, mosolyog. Csak néz.

A tekintete végigmér, látom, ahogy felleltároz. Mennyi lehetett a cipőm,
a kosztümöm jó-e rá, vagy egy kicsit majd be kell szűkíteni, vajon eredeti-e
az órám, és miből vehettem. Látom a lányom szemén, sajátjának tekinti
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minden tárgyamat, mintha csak megőrzésre volnának nálam. Csörögnek a
karperecei, mikor felemeli az árverési táblát. Nem értem, miért hozott ma-
gával, a véleményem nem érdekli. Szép és sikeres, átnyúlok a szék karfáján,
megsimogatom a kezét. Felém fordul, a sok festéktől olyan idegen, csak néz.

Egy szőrcsomó néz fel rám. Nedves orrát a bokámhoz nyomja. Állunk
egymás mellett a járda szélén. Én a zöldre várok. Nincs rajta póráz vagy
nyakörv, csapzott. Nem volt még kutyám, talán lehetne. A lámpa átvált,
nem indulok, áll mellettem fegyelmezetten, vár. Villogó zöldnél hirtelen le-
lépek, nem nézek a kutyára, sietek, behúzom a nyakam, mintha már halla-
nám a fékcsikorgást és a vonítást. Nem történt semmi, csak egy kutya nézett.

Valakit nézek, a tükör párája mögé bújik. Jobb így, nem törlöm le az
üveget.

Ha szétaprózott magam összehordanák, milyen lennék, illeszkednének-e
a darabok, mint a kirakósban. 

A SŰRŰJE
A Nagy Író húzott egyet langyos söréből. Egy éve járt ide, három lép-

csőn lefelé, hetente többször. A Mindenható Szerkesztővel történt vesze-
kedés után, ahol az életszerűtlen, túl unalmas, eladhatatlan jelzőket vag-
dosták a fejéhez, választotta ezt a kocsmát. Vele szemben, az állópultnál a
Végzet Asszonya fogatlan mosolyra nyitja fogatlan száját. Csúcsidő volt,
este kilenc óra. A közeli ételosztás hideg, zsíros, műanyag tányérjai púpoz-
ták az egyetlen szemetest. A zsibongáson átsüvített a kocsmáros hangja:
– Kell valakinek tolószék? – Aztán csendesen folytatta: – Meghalt a Sze-
líd Motoros. 

A csendet egy tenyér csattanása törte meg, ahogy a Nagy Író egy papír-
pénzt csapott a bádogpultra: – Egy kört mindenkinek – mondta. A kocs-
máros a hiányos nádazású demizsonból sorra töltötte házipálinkával a fe-
lé nyújtott poharakat. Ez volt a szokás, itt nem mosogattak, mindenkinek
saját pohara volt.

A sarokból álló helyzetbe támogatták a Hitetlent, noszogatták, mond-
jon beszédet. A Nagy Író óvatosan megnyomta felső zsebében a diktafon
gombját, és közelebb húzódott. Leszokott a jegyzetelésről, mert ellensége-
sen nézték, a tollát – mintegy véletlenül – rendszeresen kiverték a kezéből. 

70



Csodát tett a Hitetlenben a beleöntött szesz, szálfaegyenesen, zengő
hangon mondta:

A halottért ontsad könnyeidet, énekeld el a siratóéneket;
és ne rejtőzz el, amikor temetik, s mondjátok együtt: úgy legyen.
A Nagy Író szemét marták a könnyei, ráismert a kaddisra, amit az ap-

ja temetésén hallott utoljára. Az úgy legyent egy emberként ismételték. Az-
tán kitört az általános zsibongás, mindenkinek akadt mondanivalója. 

A Nagy Író elosont az ajtó felé, itt csak részegen lehet sírni, ő pedig jó-
zan volt. Kattant zsebében a kis készülék, kikapcsolt. Lassan poroszkált a
főút felé, ahol az autóját hagyta, fogalmazta magában a következő fejeze-
tet. A sötétségbe az utca egyetlen lámpája csak egy sápadt foltot vetett. Va-
laki követte.

Hazaérve minden ruháját gondosan egy zsákba tette, mit lehet tudni,
mit hurcol haza rajtuk, jobb a biztonság, és benyomta a gardrób aljába. Le-
zuhanyozott, majd egy nagy pohár whiskyvel a gép elé ült, szinte folyt uj-
jaiból a szöveg. Már hajnalodott, mikor befejezte az írást, elégedetten, egy
mozdulattal elmailezte.

Az éhség ébresztette, meg a takarítónő csörömpölése. Dupla kávéval ke-
zében a laptopját faggatta, de nem jött még válasz. Türelmetlen volt, oda-
megy, döntött. Kedd volt a szerkesztőségi nap, személyesen akarta halla-
ni a főszerkesztő véleményét. Az utcán téblábolt, nem emlékezett, hová is
parkolt. Nem volt öröme abban, mikor megtalálta az autóját. Az oldalán,
a motorháztetőn a metálpiros zománcba ocsmány szavakat karistolt vala-
ki. Le kellett csillapodnia. Mire a szokásos forgalmi dugókat leküzdve a cél-
jához ért, ez nagyjából sikerült is.

A Mindenható Szerkesztő széles mosollyal azonnal betessékelte. Siker
lesz! Kasszasiker! A szociológusok is zabálni fogják! El tudjuk majd adni
a raktáron lévő könyveidet is, az új promójának a farvizén. A Nagy Író ma-
gában már a honoráriumot taksálta, nem adja olcsón magát, döntötte el.

Aztán beindult a szokásos gépezet, borítóterv, tipográfus és így tovább.
Így telt el néhány hónap, a háromlépcsősbe már nem járt. A sajtóbemutatót
a Szakértő Marketinges tervezte, a Nagy Író zakóját a Jó Nevű Stylist. 

Mostanában többször előfordult, hogy becsengettek hozzá ismeretlenek. 
– Ki az? – kiabált bele dühösen a kaputelefonba.
– Te mocsok szemét! Mos’ mán tuggyuk, ki vagy – recsegte a kagyló.
– Ki maga? Mit akar?
Nem tulajdonított jelentőséget a zaklatásnak, betudta valamelyik irigye

hülye tréfájának.
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Taxival ment a belvárosi csillogó, csupa üveg könyvesbolthoz, tudta, jól
mutat majd a fotókon pezsgős pohárral. Megállt a kirakat előtt, amelyet
csak az ő könyveiből épített gúla töltött ki, virítottak a betűk, a Háromlép -
csős történetek. Néhány hajléktalan ült a bolt melletti beszögellésnél, szagu-
kat megérezve elfintorodott, és sietősen belépett az őt várókhoz.

A Nagy Író a bemutató minden percét ki akarta élvezni, hosszasan be-
szélt az anyaggyűjtésről, a közös felelősségről, hogy fel akarja hívni művével
a figyelmet az adott problémára. Még nem ivott, de már ittas volt saját sza-
vaitól. A lámpák és a nyáreste melegét nem bírta a klímaberendezés elvisel-
hetőre csökkenteni, az ajtót is nyitva hagyták. A kis pódiumról a bejáratra
látott, a rajongó bölcsészlányok mögött állt két lepusztult alak, figyeltek.

A dedikálásoktól már zsibbadt a keze, az arcok összemosódtak. A meg-
hívottak kis csoportokban nyájaskodtak, egyengették saját karrierjüket, már
senki nem a Nagy Íróra figyelt, aki kilépett az utcán cigarettázókhoz. Érez-
te orrában a mosdatlan test szagát, valaki a fülébe sziszegte, hogy ellopta a
tragédiáikat, rosszabb egy hullarablónál. Továbblépni nem tudott, mert a
másik szorosan fogta a karját, villant valami, talán egy autó fényszórója a
kirakat üvegén. Úgy vélte, ez csak hallucináció, fáradt idegei vetítette kép.
Mosolyogva fordult a dohányzókhoz, egy kis tüzet kérve. Mélyet slukkolt,
megsajdult az oldala, még hallotta a „vérzel” sikítást, és a többi néma csend.
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