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EGYÜTT

KOVÁCS ELEONÓRA 1989. október 20-án született az ungvári járási Szalókán.
A helyi általános iskola befejezését követõen a Nagydobronyi Református
Líceumban folytatta tanulmányait.
Jelenleg az Ungvári Nemzeti Egyetem 4. évfolyamos történelem szakos
hallgatója. Érdeklõdési körébe az irodalom és a történelem tartozik.

SZAPPANTARTÓ SZENTKÉPPEL
Gyermekkoromban anyám kézen fogott, mielõtt átkeltünk volna az úttesten.
Hangosan visszaszámolt tíztõl, a jelzõlámpa zöldre váltott, majd elindultunk.
Útközben gömbös fagyit ettünk. Eleinte minden szembejövõ felnõttnek köszöntem. Késõbb anyám kioktatott, hogy itt, a városban ez nem szükséges.
Ezek után szigorúan összeszorította a száját, és nem szólt többet.
Annak ellenére, hogy csak évente háromszor sétáltunk el a magnóliafák alatt,
minden alkalommal találkoztunk a nyomorral. Általában fekete ruhás öregasszony
vagy kisgyermekes anya képében jelent meg elõttünk. Az elõbbi szótlanul gubbasztott a járda szélén, utóbbi pedig adakozásra buzdító szavakat hallatott. A két
különbözõ emberrel való találkozásban a közös pont a lábuknál heverõ üres margarinos doboz volt.
Anyám sohasem vett tudomást róluk, pénzt nem adott nekik. Fel sem merült bennem, hogy könyörtelen. Arra gondoltam, hogy nekünk sincs pénzünk.
A jelenet minden nyáron ugyanúgy játszódott le: már messzirõl megláttam
a koldust, és elkezdtem valamirõl beszélni, hogy eltereljem a figyelmet. Ezzel
akartam elkerülni az anyám helytelen magatartásával való szembesülést.
Szembesülésekbõl most sincs hiány: tudomásul kell vennem, hogy a lámpa megálljt parancsol. Egyedül torpanok meg. Senki nem nyújtja a kezét.
Sokat változott a sétány. Ezeket a padokat és lámpákat még sohasem láttam. Az út burkolata sem lehet régi. Azonban mégis meglátok egy ismerõst: a
fekete ruhás öregasszonyt. Kicsiket lépve közeledik. Jobb kezével görbe botra
támaszkodik, a másikban pedig egy szappantartó, rajta némi aprópénz és egy
miniatûr szentkép. A fejét lehajtja, közben ezt fújja:
 Jó emberek, segítsenek!
Senki sem annyira öntelt, hogy saját magára vonatkoztassa ezt a kedveskedõ
feltételezést. Az öreg koldusasszony a sétány közepén halad, így nehéz elõle kitérni. Mégis sikerül a kékruhás nõnek, viszont a gördeszkás fiúcska kis híján kudarcot vall. Most én jövök. Elõttem áll. Beborul az ég. A hirtelen keletkezett forgószél
a kávézó elõl felkap egy könnyû nádszéket. Felénk sodorja. Úgy tûnik, mindenkinek most vált sürgõssé a hazatérés. A forgószél közeleg. Ketten maradtunk.
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 Nem vagyok jó ember. mondom a szélrohamnak.
Amikor kinyitom a szemem, ismét tûz a nap. Az emberek sietnek a dolguk
után. A sétány közepén állok és egy görbe botra támaszkodom. A kezemben
egy piros szappantartó, szentképpel.

ARCMETSZETEK
A sofõr arcán átvonulnak a fejében cikázó gondolatok. Õ az egyetlen a buszon,
akirõl ez elmondható. A többiek kifejezéstelen arccal kapaszkodnak a fogantyúba,
vagy kényelmesen hátradõlnek, és kinéznek az ablakon.
Mozgolódás támad. Három utas leszáll. Maguk mögött hagynak két pár összetaposott cipõt, négy leszakított kabátgombot.
A busz sofõrje a visszapillantó tükörbe néz. Összpontosít. Ez látszik az arcán.
Felváltva figyeli a tükröket. Apró hibákat keres. Szabálytalanul elõzõ kocsit, az
úttestre lépõ óvatlan gyalogost, síkos útszakaszt. Nehéz kitalálni a korát. Ugyanannyi eséllyel lehet huszonnyolc, mint harmincnégy éves. A homlokán nincsenek ráncok. Apró, barna szemei vannak. Kérdõn néz az utasra. Mintha nem az úti
cél érdekelné, hanem a mögötte rejlõ indok. Nincs cigaretta a kezében. Az órája
egyszerû. Ahogyan a ruhája is. Fekete sportnadrág, sötétkék pulóver. A visszapillantó tükör felett játék mackók lógnak. Ismét koncentrál. Kanyarodik a busz.
A kék kabátos néni leszáll. Felszabadul egy ülõhely. A fiú körülnéz. Az arca
bosszús. Legyen boldog a lány és üljön le. Udvarias is lehet az ember. Hetente
egyszer mindenképpen.
A lány arca sminkelt. Közönyösen kibámul az ablakon. Végre kevesebb az
ember. Összetaposták a cipõjét. Kis híján a körme is letört.
Újabb megálló. Felszáll két arcmetszõ. Szürke ballonkabát, fekete napszemüveg. Nem illik az öltözékükhöz a zsák, amit cipelnek. A sofõr hirtelen a fékre lép.
A zsák eldõl. Nem volt bekötve. Kiborul a tartalma. A busz belsejében elszabadulnak az arcok. Egymás után bújnak ki a zsákból. A mosolyt a kín követi, az örömöt
pedig az elégedettség. Hamarosan csatlakozhat hozzájuk a bosszúság és a vastag
smink. A ballonkabátosok munkához látnak. Mindenkit megfosztanak arckifejezéseiktõl. A gondolatok elkobzására a legtöbb esetben nincs szükség. Néha az
arcot is eltávolítják. Ilyenkor csak a fej marad. Benne agytekervények, jó esetben
gondolatok. Bár az ilyesmi ritka. A két ballonkabátos munkája eredményes volt.
Arcmetszõ késeikrõl letörlik a vért.
A sofõr csodálkozva néz a visszapillantó tükörbe. Neki még vannak arckifejezései és gondolatai is. Õ az egyetlen, akire ez jellemzõ.
Elered az esõ. Fiú, lány, sofõr, arc. Bosszúság és smink. Egy zsák, tele metszetekkel.
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