
8  tiszatáj 
 

FERDINANDY  GYÖRGY 
 

A szégyen 
 
Hajnalban még érintetlen a lényeg, elmosódottak a körvonalak. Ezüst-

szürke pára úszik a vízen, gondolatfoszlányok kavarognak, ütemes locsogás 
szaggatja a mélytengeri értelmetlenség szövetét. 

Később sirályok rikoltoznak, felmordul a halrakományt váró teherautó, 
eloszlik a köd: a csend éles szilánkokra szakad. Anyagcsere indul, keringenek  
a nedvek, rendeződnek a gondolatok. Az ember magyarázatot keres. Mire meg-
fejtette az álmot, kezdődik a nap. A lényeg a hajnali párával együtt felszívó-
dott, nyomtalanul eltűnt a tenger hullámaiban. 

 
*  

Félő, hogy mindennek van a valósághoz némi köze. Hajnali ötkor kezdő-
dik, talán csak azért, mert még álmomban is számolom, amint a kápolna kon-
gatja az ötöt. Feleségem cipeli Vincét. Valamiért sietünk. Bián vagyunk, még sötét 
van, nagyszüleim házában lakunk. Mindez természetes, magyarázatra csak nap-
felkelte után szorul. Huszonöt éve nem jártam ebben a házban. Idegenek lak-
ják, mióta az öregek elpusztultak a háborúban. Február hatodikán kaptak be-
lövést. Ketten rögtön meghaltak, nagyapám, és Rózsi, a cseléd. Nagyanyám a 
házmester elbeszélése szerint még sokáig sírt, kiabált. A szomszédok skót plé-
dekbe csavarták és egy bombatölcsérbe temették őket estefelé. A kert végébe, 
két korai cseresznye alá. Hársfák alatt lépegetünk, ezen a kis tisztáson kerti bú-
tor állt, három lapos kő, nyári estéken itt volt a szalonnasütés. A háttérben 
diófa. Valamikor hinta függött az ágaiban. Az ösvény innen lekanyarodik, a te-
niszpálya szegélyén halad egy darabig. Itt lent laktak a szüleim.  
A hegyoldalban nagyapám volt az első telepes. Kecskék legeltek a század elején 
errefelé, csak jóval később szorította ki őket a szőlő, az őszibarack. Feleségem 
cipeli a gyereket. Ma hatemeletes bérház áll a teniszpálya helyén. Sötét van.  
A kert mozdulatlan, minden egybefolyik. Megállunk húgom ablaka alatt. Anyám 
is itt van. Ébreszd fel őket – mondja a két nő, a feleségem és az anyám. Hajnali 
öt óra. Valamiért sietünk. Védekezem. Nem ébresztem fel őket. Nem akarom. 
Mégis bemegyek, magamra ismerek, mindent megteszek, csakhogy a békesség,  
a nyugalom. Anyám kint marad az ablak alatt. 

 
Az itt közölt írások a hatvanas években Franciaországban születtek, amikor Ferdinandy 

György a párizsi Magyar Műhely köréhez tartozott. Ezek a fiatalkori szövegek itthon mind-
ezideig ismeretlenek. 

  



1997. június    9   
 

Molnárék össze-vissza esznek, isznak, tereferélnek. Nem hagyják békén  
a vendégeiket. Mégsem ittam sokat, Sjörgensék jóvoltából kellemesen telt el az 
idő. Nincsenek hozzászokva ezekhez a tengerparti kozmopolitákhoz, ma még-
is összeszedtek belőlük egy csokorra valót, nem tudni hogyan. Sjörgens úr fél-
reérthetetlenül méregeti feleségemet. Kapcsolatokat, társaságot keresünk, nem-
rég vetettünk horgonyt ebben a kis halászfaluban. Korán elmentünk. Sjörgen-
sék hétfőn várnak vacsorára – mondja az utcára érve nejem. Skótok. Mielőtt le-
feküdtünk, még megettünk egy talponállóban két rostonsült tintahalat. 

Fél nyolckor ébredek a régi nappaliban. A háború után anyám ágya állt 
ezen a helyen. Ide nem vágott be az eső, a sarokban még a gyertyát sem fújta el 
a huzat. Egy rövidtávfutó tette akkoriban anyámnak a szépet, később cukrász 
lett, kiöregedett. Itt susmukoltak a sötétben, csak akkor keltek fel, ha rablók 
jártak a vidéken, csavargók, szökött katonák. Ilyenkor kiálltak a teraszra, ko-
lompoltak, a rövidtávfutó vasdoronggal vert egy nagy fazekat. Nemsokára lö-
völdözés hallatszott, ordítozás, mi reszketve lapultunk a szilánk-szaggatta 
dunyhák, plédek alatt. 

A gyerekszobában ott áll az ágyam a régi helyén. Colos fekszik benne, a zon-
gora helyén fekete eu-pad. Megyünk vissza, nagyszüleim házába, haza. Most én 
cipelem a gyereket. Feleségem nincs itt. Talán előreszaladt. A teniszpályának – úgy 
látszik, mégis befurakodott a valóságból az álomba valami – már csak egy fele 
van. Futballoznak, a Colos és egy tízéves forma gyerek. Dribliznek, egykapura.  
A másikat nem ismerem fel, a gyereket. Amikor utána kiáltok, a Colos megfordul, 
észrevesz. Most látom, hogy nem is ő az, hanem egy osztálytársam, akinek, akár-
hogy töröm a fejem, elfelejtettem a nevét. A Colos esztergályos a Mom-ban, in-
nen az eu-pad; azonkívül, hogy mindketten kétméteresek, semmiben nem ha-
sonlít egymásra ez a két figura. Késő délután lehet, Korényiék felől még bá-
gyadtan süt a nap. 

Már álmodtam vele, nincs a dologban semmi különös. Bián jártam a nyá-
ron, évtizedes csavargások után. Amikor felkerestem, nem volt otthon a Co-
los. Később megérkezett Vince és a feleségem, abbahagytam a kutatást. Egy 
nap táskát fonattunk a vakoknál, a zsinagóga mögött. Este volt, a Kiskörút 
sarkán fáradtan hurcoltam a gyereket. Akkor vágott át előttem az utcán a Co-
los. Semmit se változott. Hanyagul lóbálta magát, nézelődött, rajtunk felejtette 
egy pillanatra a szemét. Nem ismert fel, és én összeszorítottam a szám, 
cipeltem a gyereket. Egy pincében tűnt el, a bejárat fölött ez a szó állt: tűzifa. 
Akkor kezdte el valami szorítani a mellem. Azóta álmodom olyan gyakran, 
hogy valahol áll, és néz engem a Colos. 

Veszedelmesen könnyű minden magyarázat. Én vagyok a gyerek. Colos 
velem futballozik a teniszpálya felén. De a másik, akihez talán nem is szóltam. 
Most megállítom. Tiszta, félelmetesen ártatlan a szeme. Mit csináltok az ágyban? 
Ne érts félre. Csak tudni akarom. Semmit – feleli. Befekszik mellém, forgolódik, 
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nyöszörög. Magamra ismerek: félek a tényektől. Szeretnék hinni neki, örülök, 
ha tagad. Nem kérdezni kellett volna. Veled alszik a nejem. Most Colos az. Ve-
lem alszik – feleli. Nem csinálunk semmit. Az ágy a gyerekszoba sarkában áll,  
a cserépkályhából a parkettra pereg a parázs. Mért nem én fekszem benne. Való-
színűleg megizzadtam: meleg, lucskos a lepedő. Az ember fuldoklik, kiabál, sírva 
fakad. Az elmondottaknak a lényeghez siralmasan kevés a köze. 

Ezért kelünk ötkor, ezért sietünk. Nem hagyjuk húgomnál a gyereket, 
nem megyünk tovább, ott maradunk. Én Vincével alszom a nappaliban, felesé-
gemet várja a gyerekszobában a Colos. Gyanús álom: mindent azonnal meg-
magyaráz. Megyek a teniszpálya mentén, nagyszüleim háza felé. Ezen a helyen 
fasor volt, és egy óriási kusza orgonabokor. Azután az öreg diófa, a kanyar. 
Sárga bérház ál1 a helyén, ha jól emlékszem, hatemeletes. 

A Lejtő-út mentén mély árok vezetett. Ott hozták fel öszvérháton a vizet. 
Kecskék legeltek a század elején errefelé, az első telepesek Donauwassernak 
hívták a Duna-vizet. Később kiszorította a legelőt a szőlő, az őszibarack. 
Nagyanyámhoz már vizitelni jártak az öregek. Békeidőben függönyöket hor-
goltak, és fülvédőket, érmelegítőket a háborúban. De még az én időmben is  
a legnagyobb szoba volt a házban a spájz. Néha bevitt a dunsztos üvegek közé 
Mili néni, a nagyanyám. Mint fényképre, úgy emlékszem csak rá, nem maradt 
meg sem a mozgás, sem a hang. Szamócalekvárt ettünk; a szamócának még ma 
is érzem az ízét. 

Lassan beépült a vidék. Sokan jártak föl a hegyre teniszezni, fiatal orvo-
sok és idősebb kollégák. Amíg az egyikhez férjhez ment Pöpőci, az anyám. Az 
én időmben háború volt, senki sem teniszezett. A Lejtő-úton már működött  
a Korpás-féle fűszer és csemege. Mindez lényegtelen éjjel. Nem szorul magyará-
zatra csak napfelkelte után. A Lejtő-úton jövünk hazafelé – vajon miért olyan 
fontosak egy kusza álomban a helyek – feleségem nevetve meséli, hogy mit mon-
dott Korpás úrnak a gyerek. Innen kezdve csak homályos gondolatok vannak, 
hiányoznak a párbeszédből a szavak. Megmondom neki, hogy mindent tudok, 
ő nem tagadja, nem is szégyelli magát. Derekamra fonja lábait, körülduruzsol. 
Szörnyű csúnya dolgokat művelünk – rebegi. Forgolódik, nyöszörög. A gyerekszo-
bából hallom. A nappaliból. Ágyban vagyunk, de nem az én ágyam ez az ágy. Éget 
a szégyen, hiába érzem a kéjt, valahol egészen máshol, egészen messze vagyok. Ke-
gyetlenebbül sebez, mint éles acél. De ez már fél ébrenlét, átvirrasztott éjsza-
kák megszokott, természetes állapota. Sjörgensék hétfőn várnak vacsorára. 
Sjörgensné férfias, öreg. De van egy lányuk. Vajon mit talál ki az öreg. 

 
*  

Afrika partjai itt vannak, szemben, nem fedi őket csak a pára, a gőz. Néha 
egy-egy pillanatra kitisztul az idő, ilyenkor látni a tenger tükre fölött egy csip-
kés, fekete vonalat. 


