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Valenciánál a tenger 
 

A kerületi vöröskereszt lucskos lobogóján, valaha fehér alapon még vörös 
a kereszt. Takaros, egérfogú, csipkefüggönyös volt ez a ház. Ma a sarkot itt ha-
lálkanyarnak nevezik. A járdán pengeéles téglarakás. 

Előttem megy valaki. Utolérem, megfordul, szakálláról gyűrűzik a víz. 
Végignéz rajtam, ázott motyó van a hátán, mosolyog. Ellenzős sapkája, akár  
a kivénhedt versenylovaké. Zdrásztutye, mondja, s én felelem: na mivan. Vág 
az eső, s mi megyünk a halálkanyar peremén. 

Lágerben laktunk, szomszédos volt a szobánk. Hallottam, amint forgoló-
dott, nyitotta-zárta a csatos üveget. Szerette a tiltott női látogatókat, fülét  
a falra tapasztva kifigyelte, mikor pattannak a csatok. Ilyenkor kiabált örömé-
ben, biztatott, szaktanácsot adott. „Mi van? Mit csinálsz?” – kérdezte, ha nem 
értette a csöndet. „Hajrá, öregem, ne hagyd szégyenbe a mongolokat!” 

Éjjel tanult, szótárból, betűrendben, és falhoz kente a kötetet, ha nem fo-
gott az agya. Még alig nyögtem ki az igent, a nemet, amikor ő már a második 
nyelvet is befejezte. Később zárt osztályra került, ott nőtt félméteresre a sza-
kálla. 

– Van egy szótáram – mondja – megveszed-e? 
Megáll az esőben, kipakolja. Garnier, sárga, spanyol. 
– Múlt héten megtanultam spanyolul – szégyenkezve vigyorog. Odaadom 

egy ötösért. 
Nézem: nagyszótár, teleírva. Benne: diplomák, oklevelek. 
– Kibővítettem. És átírtam a hibákat. 
Nyújtom az ötöst. Nézzük egymást, lucskosan, vigyorogva. 
– Mióta nem ettél? 
Széles pofacsontja fölött fekete üreg. 
– Nem vagyok éhes. 
Beállunk egy self-ben a sorba. Rá sem néz a főzelékfélékre, bort vesz az 

ötösért, húst, kenyeret. A pult végén gőzölög a leves. Látom, meginog, amikor 
megcsapja a gőz. Szeme kimered, homlokán csillog a víz. Nagyot lép, előtte az 
asztal, diáklányok ülnek körülötte, röhögnek, meglökik őt. Kabátujján, köpe-
nyén a földre toccsan a hús, a leves. 

Megáll, kinyitja a száját, árad körülötte a gőz, az ázott kutyaszag. Rám-
néz, vicsorít, az asztalra borítja a tálcát. A nők nyerítenek, izmos sportfiúk le-
szorítják, agyba-főbe verik. Az utcán sziréna vonít. 

Már nem esik. Végigmászok a halálkanyaron, viszem a kibővített, átjaví-
tott kötetet. Jól megszorítom, ki ne hulljanak a diplomák, oklevelek. 

 
*  



12  tiszatáj 
 

Valenciában fáradt olajtól terhes a tenger. Ólompityke a nyakamban, 
ülök a homokon, nézem a vizet. Barcelonai ólom, cukorspárgán fityegő. Évek 
óta viselem. Mögöttem színes cipősdobozok: szállodák sorakoznak. Kopottak, 
üresek. Egyiket festékkel maszatolják: készül a tavasz. 

Jean-Luis int, büszkén, komolyan. Virgonc vesszőből fonja a széket. Kö-
vetem. 

– Nézd csak – mondja – az ember mindig tanul valamit. Lassan fon, nyu-
godtan, erősen. Kulacs, batyu a keze ügyében. Készül a szék. 

– Rágyújtasz? – kérdem. Látom, a cigarettát figyeli. 
– Mióta vagy itt? 
Megmondom. 
– Én kilenc éve léptem át Perpignan-nál a határt. 
Megszívja a csikket, végignéz, és azt mondja: ejnye, de jó. Kiegyenesedik 

félretolja a széket. Magas, sovány, negyvenes ember. Rövid hajú, göndör ko-
ponyája tojás alakú, harisnyája felemás. Nyújtja a kulacsot. Meghúzom, ke-
serű, bagószaga van. 

– Kilenc éve léptem át a határt. 
Mögöttünk színes cipősdobozok: szállodák sorakoznak. 
– Itt nem eresztik ránk a kutyát.  
Bort rendelek, sonkát, kenyeret. 
– Hogy hívnak? 
Megmondom a nevem. 
Végigvesszük a cigaretta, a bor, a kenyér, a sonka ízét. Jean-Louis szeme 

csillog: megszédíti a barátság, az ital. Régi sztárokra kérdez, felugrik, kiissza 
borát. 

– Így jön be, vigyorogva, szalmakalapban. Tudod, mindig így vigyorog. 
 Mutatja a foxot, a polkát. 

– Szerelmes egy nőbe, az meg, régi film, azelőtti, ismered-e? Minden dalát 
betéve tudom! 

Fejetetejére böki a szalmakalapot, tágra nyitja szemét, a széktámlára hajol: 
„ön-enkonnü-danzönbár” – dúdolja. Az volt csak az igazi! Táncol: hajából ar-
cára csordul a szürke homok. Inge átnyirkosodik, járja, egyre szilajabban. 
Hangja szakasztott a szalmakalapos énekesé. 

Jean-Louis inge szakadt, nadrágját zsákszövet tartja össze a derekán. Nya-
kában cukorspárgán barcelonai ólom. 

– Ez mi, Jean-Louis? – kérdem. 
– Ez? Tetszik? 
Kést ragad, lenyesi: 
– A tiéd. 
Nem szólok. Leszegem a fejem, nyakamba kötöm. Jean-Louis néz, mo-

solyog. 
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– Most már elfogadok még egy poharat. 
Ólompityke a nyakamban, évek óta nézem Valenciánál a tengert. Jean-

Louis-t várom. Vajon hová lett? Meg sem köszöntem az alamizsnát. 
 

*  
Sosem jönnek rá; az egészet olyan jól kieszeltem. Mióta tartogatom a vö-

rös lobogót! Megváratta magát ez a nap. Közvetlen a porond szélére váltottam 
a jegyet, a zászlót a derekamra csavartam, a mellényem alá, és most figyelek. 
Az arénában – tizenhétezer ember. Nagy ünnep a mai: huszonöt éve halt meg 
a bátyám, az apám. 

Elég rosszul indul az ünnep: nehézkesek, lusták a bikák. Méregetem a kara-
binosokat, a körülöttem ülőket, a palánkot. Lesz-e időm? Mert az enyém bátor 
bika lesz, szembefordul velem ott mindenki előtt, és én majd megmutatom! 
 Már megy le a nap, amikor vadul felüvölt a tömeg. A bika izmos, fekete, 
rettenetes. Porzik a homok, pattog a palánk, amerre rohan. A tareo sápadt, fia-
tal: akkor – nem is élt még. 

Hirtelen elhallgat körülöttem a zaj. Előreugrok, kapaszkodok, rohanok. 
Lerántom derekamról a lobogót, ezerszer végiggondolt mozdulatok, a bika le-
szegi fejét, nekiront. Érzem a vérszagot, amint lucskos háta súrolja a mellem. 
Apám, bátyám, ömlik mellemre a vér! 

Pikádor, matador, senki se merészkedik a közelembe. A bika fordul, meg 
se pihen. Itt vagyok, nézz a szemembe, itt vagyok, nem remegek! Hé, ott a pa-
lánk mögött! Karabinérók, karszalagosok, puskások, csákósok, nyavalyások, 
reszkettek, ugye?! 

Megnyílnak a zsilipek, őrjöng, ünnepel a tömeg. Hófehér kendők, tizen-
hétezer békegalamb, szédülök, béke, béke, kegyelem, kegyelem! Elönti a könny 
a szemem. 

Most, most már berohannak, matadorok, csáklyások, kitépem magam a ke-
zükből, magamhoz szorítom a lobogót, apám, bátyám esett el alatta, ó, a nyo-
morultak, kegyelem, kegyelem! Rohanok a díszpáholy elé, térdrevetem maga-
mat. Az arénában mint huszonöt éve, olyan vészes a csend. 

Megragadnak, átdobnak a palánkon. Csuklómon csattan a vas. A tömeg 
felüvölt: megölték a bikát. 

Ó, apám, testvérem, hová lett a vörös lobogó? 
 
 


