
És hétig effektíve semmi mozgás.
A pályaudvar bôven zárva még.
Leül. Vonatra várva hallja egy meccs
Ujjongó, mormoló alapzaját.
S hétkor végül megcsörren a lakat,
Beállítják a karcsú ôrkaput, 
És beüzemelik a fémdetektort.
És kezdik. Kurtán még fölhívja Bindert. 
Ellenôrzik, most fölületesen. Utána
Elindul délnek az elsô vonat.

Berniczky Éva

TEMETÔVIRÁG

A rikácsoló öregasszonyhang tolakodóan kísérte az ablak elôtt elhaladókat. Olyan erô-
szakosan bújt a fülükbe, akár valami unalmas közérdekû bejelentés. Blauné hangos-
bemondóként harsogta diktafonba, ó, istenem, sose felejtsék, az élet szép, és nincs si-
vár, nyomorult hely, csak legpompásabb, ahol a legmostohább körülmények között is
törekszünk a természet helyébe lépni.

Ha nem tökélte volna el, hogy diktafonba sorolja a tapasztaltakat, mi mindent lá-
tott, hallott hosszúnak mondható élete folyamán, akkor idôk végezetéig sûrûsödik a
kifakadhatatlannak hitt hallgatásmassza. Az utolsó tisztes öreg hölgy az unokaöccsé-
tôl kapta a hasznos kis szerkentyût, és nagyon megörült új játékszerének. Amúgy is le
szerette volna írni a vele történteket, de így sokkal egyszerûbb, szinte semmi energiát
nem kell belefektetnie, hogy tisztába tegye és megôrizze a kronológiáját annak, ami ez
idáig vele, velük megesett. Majd átadja a kazettákat az utódainak, akik hébe-hóba lá-
togatják, szinte semmit sem tudnak róla, hadd legyen valami fogalmuk, sejtelmük ar-
ról, milyen világ múlt el a fejük felôl. Mennyire megismételhetetlenül jó volt fiatalként
élni itt, a borzalmak kellôs közepén. Legyen az ô feladatuk tetten érni az értelmetlen
pillanatok, órák, napok, hetek, hónapok, évek megdicsôülését. Fôleg ezért, a megsegí-
tésükre meséli el tövirôl hegyire, a legapróbb részletekig az egészet a készülékbe.

Azon a tavaszon délutánonként ott ült a nyitott ablakban, virágcserepei között pró-
bálta túlharsogni a sarki pompakút felôl jövô zajokat. Mintha a nyomaték kedvéért fes-
tette volna rikítóan vad rózsaszínre az ajkát. Messzirôl nézve szájának élénksége való-
sággal egybeolvadt mondandójával, mondandója pedig a tátogó amarilliszokkal. Mint-
ha a virágtölcsérek hangosították volna fel emlékeit, mintha diszkrét illatuk helyett
üvöltötték volna azt, ami Blaunénak a múltból eszébe jutott. Sirochman munkája köz-
ben, ha nem csapott zajt, csak csendesen húzogatta az ecsetjeit a pácolt fán, kivehetô-
en hallhatta, milyen gyönyörûséges lánykora volt a szembeszomszédnak.

Pedig kegyetlen hideg tél köszöntött rájuk, amikor bejöttek az oroszok. Megszûnt a
magyar lánygimnázium, így aztán kénytelenek voltak átiratkozni a szláv nyelvûbe, ahol
a németen kívül semmit sem értettek, se a matematikát, se a történelmet. Kiszolgálta-
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tott helyzetük mind elviselhetetlenebbé vált, megelégelték a sok szerencsétlenkedést,
megalázó számonkérést. Úgyhogy jobbnak látták nem járni a hiábavaló foglalkozá-
sokra. Önkényes elhatározásukkal azonban nem keseríthették el a szüleiket, otthonról
továbbra is annak rendje és módja szerint indultak el az elsô órára. Igazán kapóra jött
nekik az utcájuk végén Holovács fogorvosi rendelôje. Azt akkor még nem záratták be
a nagyokosok, mert a fogfájás elôl, ugye, sem a megszállók, sem a felszabadítók, sem a
hódítók nem menekülhetnek. Hála praktikus döntésüknek, attól fogva dr. Holovács-
hoz járhattak melegedni Molnár Lolikával. Iskola helyett a rendelô várójába menekül-
tek a hideg elôl majdnem az évszak végéig. Leültek a türelmesen várakozó betegek
utáni két üres székre, s az elôttük következôkkel araszoltak szép lassan elôre. A délelôtt
folyamán, ahányszor csak rájuk került a sor, illedelmesen felálltak mindketten, maguk
elé engedték az összes utánuk érkezô belobbant fogút, protézisre, hídra, koronára vá-
ró környékbelit. Nagyon szerették mindennemû páciensek ôt és Lolikát, nem gyôzték
dicsérni jólneveltségüket, udvariasságukat. Ôk szerényen lesütötték a szemüket, úgy fo-
gadták a hálálkodást. Nem vallhatták be, hogy nem tesz semmit, ôk tartoznak köszö-
nettel, melegszenek egy darabig még, aztán mennek is. Már tél végén jártak, amikor
lebuktak. Akkor dicsérte meg Holovács páciensei közül valaki az akkor még gyerek-
lány, leendô Blaunét az anyjának, sajnálgatva, ilyen derék lány, elôreengedi az idôseb-
bet, mégis milyen sok rossz foga van. Na, akkor kérte számon utoljára drága jó édes-
anyja, és dorgálta meg utoljára legkedvesebb barátnôjét, Molnár Lolikát...

A lakatlan részen, a fenyôfák alatt meghúzódó, egyedül álló épület udvarán, verôfé-
nyes napokon Sirochman aranyfestékkel pingálta a leveleket a koporsófedelekre. Ô volt
az egyetlen, aki odafigyelt Blauné meséjére, aki elejétôl a végéig elhitte, amit az öreg
hölgy összehordott. Számára túlságosan is igazat beszélt. A frissen mázolt dekoráció-
ba minduntalan beleragadt valami a levegôben szálló vackokból. A férfi résen állt, alá-
zatosan törölgette a szöszmôket. Majd újra nekiveselkedett, hogy visszafesse a megsem-
misült levélkéket. Sosem bosszankodott. A fenyôfányira nyúlott óriást, a jelek szerint,
az errefelé jól bevált egyszerû recept alapján szálló gyermeki lélekbôl és holtak ártat-
lan porából gyúrták. Nem ismerte sem anyját, sem apját, a semmibôl jövés és sehová
sem tartás felmentette a háborgás alól. Ennek megfelelôen, még ha oka lett volna rá,
akkor sem bántódott volna meg, vissza se bántott soha senkit, akkor sem, ha szeren-
csétlen mamlasznak gondolták, s ezt nemritkán közölték is vele. Ilyenkor zavarában
többször a homlokához kapott, mintha oda is ragadt volna a légben szálló szöszmôbôl
valami, amit kénytelen lesodorni. Kényszeresen ismétlôdô mozdulatával persze sem-
mire se ment, ettôl csak a bôrébôl áradó terpentinszag terjengett erôsebben körülöt-
te. Mindössze ezzel a szúrós bûzzel védekezett a rosszindulat ellen. Azzal nyugtatta ma-
gát, honnan tudhatná, soros bosszantója nem nagyapja, nagyanyja, apja, anyja, testvé-
re-e. Különös hozzátartozói és lételmélete szerint minden, még a nap állása is az ô bi-
zonytalan létét kérdôjelezte meg vagy támasztotta alá.

Talán ezért nem várt el soha semmit a környezetétôl. Diófafaragás közben elsôsor-
ban ezt tanulta meg, nem elvárni. A szûz anyag nem adta könnyen magából a formát,
keményen meg kellett harcolnia a hûvös gyûrûkkel a kéreg alatt. Annak ellenére, hogy
átváltozásának a fonákja látszott faragás közben, Sirochmannak gyakran sikerült fává
válnia. Mindeközben a tudatlan megfigyelô azt tapasztalta, hogy a koporsókészítô va-
kító fehér ujjaiban a vágott krizantém is mûvirággá mered, s nincs az a sóhaj, amely-
nek engedelmeskedve a folyamat visszafordítható lenne. Nem is sejtették, hogy ujjbö-
gye egyenes átmenetet képez élô és élettelen között. Bedughatta az ujjait, mint két ar-
ra való vezetéket, a konnektorba, akkor sem rázta meg az áram.
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Ahogyan vésôje alatt fogyott a fölösleges anyag, az éles szerszámmal dolgozó férfin
úgy nôtt szemlátomást a kabát. Vagy csupán a textilbôl áradó terpentin hosszított raj-
ta ilyen rohamos iramban. Nem lehetett követni, a folyamat bizonyíthatatlanul zajlott.
A kezdési és befejezési idôbeli viszonyok jegyezhetetlenek, számontarthatatlanok, pon-
tosan kimutathatatlanok maradtak. Úgy tûnt, a cselekvés elszenvedôje tettenérhetet-
len. A végeredmény a bizonytalant tette bizonyossá. Mindennemû lenyomozhatatlan
elôzménytôl eltekintve Sirochmant egyetlen darabban vette körül élô és tárgyi környe-
zete. Pontosabban ô maga ült a környezetén ôrzôn, mi több, uralkodón, akár nôsténye
tojásán a hím pingvin. Bizonytalan létének fenséges bizonyossága leginkább ehhez a
képtelen látványhoz hasonlított. A férfi hosszú fekete kabátjának szegélye egybeért az
épületben mûködô temetkezési hivatallal, annak súlyosan párolgó zsíros padlójával, 
a falak nyomasztó faborításával. Olyan természetességgel folytatta mások megkezdett
életét, ahogyan a kozmosz meghódítása veszíti látszólag értelmét minden földi betel-
jesülés után. A legparányibb hiátusokat is orrfacsaró kolofónium töltötte ki. Egységes
lazúrként vonta be a Sirochman körüli a felületet. Egyszerre tartósította a férfi ruha-
darabját s annak folytatásaként a munkahelyét is.

Ugyanaz a végeláthatatlan tenger hullámzott végig mindennapjain, a hozzá tarto-
zók életén s a tôle elszakítottak halálán. A hivatal ügyfélfogadó részlegén, a sötét pult
mögött ülô nôn, Molnár Lolikán. A nôn, akivel a koporsófaragó valójában sohasem al-
kothatott volna egy párt, s akit ennek ellenére semmi szín alatt nem hagyhatott el. Egy-
szerûen beletörôdött, hogy fává változnia könnyebb, mint megválnia az istenkáromló
borzalomtól, a megszokástól. Inkább naponta indította újra beteges közös gépezetüket.
Hiába búcsúztak el éjszakánként egymástól, mint közönséges elváláskor szokás. Reg-
gelente megint az újrakezdés reményében indították a napot. Tiszta lappal. Sirochman
örökösen kibékült a világgal, benne az asszonnyal, akit egyetlen ember tartott már csak
számon az ô vér szerinti lányaként.

Az utca lakói közül Blauné ismerte a titkát, a környékbeli kortársak odavesztek, meg-
haltak. Ez azonban nem oldotta fel Sirochmant a bûntudata alól, az alól, amit az em-
lékeivel együtt mindennap vállalnia kellett, ha nem akarja megszegni egykor tett ígé-
retét. Az ígéretét, amelyet az egyetlen nônek tett, aki elszakíthatatlanul kötôdött hoz-
zá, hogy bármi áron, de soha nem hagyja el a lányukat, Lolikát. Az öregasszony tud-
hatta már csak, senki más, hogy Sirochman vér szerinti lánya, Molnár Lolika valójában
nem lehetne a koporsófaragó felesége, nem folytathatná ilyen egyszerûen az életét a
saját anyja, az egykori Molnár Lolika életeként a saját apja oldalán. Blauné azonban
nem sokat háborgott a szerinte kikényszerített s attól fogva törvényszerûen mûködô
szentségtelenségeken. Ahhoz a sokat megélt nemzedékhez tarozott, amelybe nyoma-
tékkal beleverték, nem érdemes. A fölötte elmúlt évtizedek során az ôrület oly sokszor
szelídült álnok észrevétlenséggel elfogadott, sôt élhetô valósággá. A többi mellett mi-
ért ebben a bizarr, de mindemellett hétköznapi kapcsolatban talált volna éppen kifogá-
solnivalót? Különben is, a kis Lolika pontosan olyanná öregszik majd, amilyen az any-
ja lett volna, ha nem pusztul el idejekorán. Mire ment volna Blauné azzal, ha hirtelen
felfejti a rejtett rokonsági szálakat? Nem kívánt megbotránkoztatni senkit. A tudatla-
nok pedig amúgy sem foglalkozhattak a szentségtelen kapcsolattal, miután Lolikát Si-
rochman tisztes feleségeként ismerték és tartották számon. Az elsô, amit az öreg hölgy
a változások folyamán megtanulni kényszerült, az az volt, hogy ha körülötte bármi kü-
lönöset a megszokott paraméterekbe erôltettek, az automatikusan elfogadottá, élhe-
tôvé változott. A temetési szertartások megbeszélése miatt a temetkezési céghez beté-
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rô megrendelôket sem érdekelte az, hogy a terpentinszagú helyiség pultja mögött ülô
ügyintézônek történetesen az anyja szerepét kell játszania, hogy anyja halálával kezd-
te, illetve folytatta az egyszer már eljátszott életet. Az idôpontot egyeztetôk számára
egyetlen elmúlás létezett, a saját halottjuké.

Ahogy a matróna a kihangosított történetében haladt elôre, az utca túloldalán, a dom-
bon dolgozó koporsófaragó mind gyakrabban törölgette homlokáról a tavasz fölösle-
geit. Úgy gondolta, vészesen közeleg a pillanat, amikor az öregasszony a mesélésben
eljut majd Lolika haláláig. Sirochman egyre több elrontott levelet festett újra, mintha
az elmúlt évtizedeket igyekezett volna korrigálni. Pedig hiábavalóan rettegett, Blauné
még magát a közvetlen érintettet, az élô Lolikát sem világosította volna fel soha a ha-
lott Lolikáról. Anya és lánya különös módon mosódott egybe az öregasszony emlékei-
ben. Attól fogva, hogy a barátnôje után itt maradt rá annak kisgyereke, a feddhetet-
len Blauné pontosan ott folytatta, ahol ez a szerencsétlen történet elakadt. Már csak
azért is, mert egyáltalán nem volt fogékony a könnyes tragédiákra. Saját múltjából, az
elhaltból is csak a tovább emelhetô, élhetô, eleven, pezsgô folytatások érdekelték. Meg-
fejthetetlen, miért, de úgy esett jól a lelkének, ha egyetlen testben egyetlen meghalha-
tatlan lélek szerepel mindvégig ugyanabban a szerepben. Az élet nevében nem vett tu-
domást az elmúlásról. Azért neki is volt hiúsága, az, például, kimondottan bosszantot-
ta, hogy míg az ô ideje lejár lassan, addig egykori legkedvesebb barátnéja hozzá képest
örök fiatalként él majd tovább a lánya személyében. Egyelôre még nem kell, mint ne-
ki, petyhüdt bôrét reggelente helyére igazgatnia a tükör elôtt. Miért érte volna be Blau-
né kevesebbel, mint bárki más körülötte? Mindenki hinni vágyja a csodát, utánozná a
vízen járást, még akkor is, ha a kijelölt hosszú kilométereket víz alatti mélységben gya-
logolja le. Ameddig közvetlenül nem akadályozzák hitében, senki sem hajlandó le-
mondani a beígért tétrôl, addig konokul ahhoz tartja magát, hogy testének pusztulá-
sával kezdetét veszi vadonatúj élete. E miatt a szédítô, bájoló illúzió miatt kényszerült
hallgatásra Blauné. Nem vallhatta meg a fiatalasszonynak, kihez adta férjhez merô ön-
zésbôl, ôrült rögeszmébôl a keresztmamája, aki a szüleitôl távol felnevelte, akit any-
jaként szeretett. Blauné nem kívánta felborítani a kialakult és elkerülhetetlen rendet.
Éppen ellenkezôleg, amikor Kislolika vissza-visszaérô szorongásaira panaszkodott, az
öregasszony azzal próbálta megnyugtatni, hogy vele is megesett hasonló, annak idején,
fiatalasszony korában neki is megfordultak megmagyarázhatatlan, nyomasztó gondo-
latok a fejében.

Mire Lolika felbátorodott, és a keringô pletykákba, szóbeszédbe kapaszkodva, kín-
lódva vallotta meg, milyen lelki tusákat él át azokon a bûnös törvényes éjszakákon. Blau-
né ott lihegett a közvetlen közelében, mert érthetô okokból az öregek, még ha rövid-
látóak, akkor is szeretnek egészen közel hajolni. A lehetô legközelebb hajolni a must-
rált darabhoz. Figyelmes lélekdoktorként simította végig az asszony hibátlan arcát, va-
lósággal kitapogatta a fiatal barátnôje szájába nem illô szavakat. Hosszú ujjával úgy
távolított el egész mondatokat, mint valami ügyes sebész. Egyesével szedegette ki a be-
lobbant sebbôl a már kiálló, genny kidobta idegen alanyokat és állítmányokat. Ugye,
nem fáj, meredt ôszinte érdeklôdéssel a kínlódó nôre, aki makacsul azt hajtogatta, mély
álomból ébredek, mély álomból ébredek, mély álomból ébredek... aztán azzal folytat-
ta, arra riadok, hogy fekszünk az ágyban. Szégyenletes, istenem. Nem értem elôször,
mi kivetnivalót találok ebben a magától értetôdô helyzetben. Aztán rádöbbenek, hiszen
úgy fekszünk itt egymás mellett, mint két idegen. A felismeréstôl kicsit megnyugszom.
Az nyugtat meg, amin pár perccel korábban megütköztem. Hát persze, semmi közünk
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egymáshoz. Nem is lenne semmi baj, ha egyszer csak nem kezdenénk a mellém került
ismeretlennel közelebb húzódni egymáshoz. Bár a cselekvésben mindvégig fájó ide-
genség akadályoz, ennek ellenére az ismeretlen vészesen közeledik hozzám, vészesen
közeledem az ismeretlenhez. Nagyon zavar, borzasztó... nem érzem helyénvalónak a
saját mozdulataimat és a férfiéit sem. Mégis leküzdöm a közöttünk feszülô ellenerôt.
Máris összeér a lábunk. Alig érintkezünk, villanásokra csupán, de ezek alatt a pillana-
tok alatt beleborzadok messzirôl sugárzó melegébe. A másik bôrének érintése nyo-
masztóbb, mint a közeledése volt, de nélküle fázom, vacogok, megfagyok. Kívánom,
hogy átöleljen. Minél nagyobb felületen simulunk egymáshoz, annál élesebben nyilall
belém, nem lenne szabad, ezt nem lehet. Riadtan húzódom el újra. Menekülni próbá-
lok a felismerés elôl, amely ekkorra egész tudatomat eluralja, te jó ég, önt el a szégyen,
hiszen ez a férfi az apám. Aztán, amikor már egész testünkben érintkezünk, ugyanolyan
hirtelen vetem el kínzó gyanúmat, amilyen váratlanul belém ötlött. Nem, az nem lehet,
ha ez a képtelenség igaz, akkor magam vagyok a saját anyám. Ôrület, visszafojthatat-
lanul önt el a vágy, hogy elnyeljem a mellettem fekvôt. Érti ezt? A valóság álom, az álom
valóság, a valóság a valóság, az álom álom? Én vagyok az anyám, vagy az anyám azo-
nos velem? Érti ezt?

Blauné diszkréten lehunyta a szemét, hogy ne értette volna. Amikor Molnár Lolikát
elhurcolták, nagyjából akkor zárták be a Holovács rendelôjét. Az épületet porig rom-
bolták, hogy nyoma se maradjon, a helyét parkosították. Határozott, megfellebbezhe-
tetlen akaratuk önhitt magabiztosságra vallott, mintha mindazok, akik itt maradtak,
valamennyien tökéletes, ép fogazattal rendelkeztek volna. Pedig, kedveseim, a hibát-
lanságot elhinni mindenkor a létezô legnagyobb hiba, kicsinyes ostobaság. Látszóla-
gos állapotuk arra kötelezte ôket, hogy megköveteljék maguk körül a látszólagos ren-
det, ha valakit eltüntetnek, a helyén, bármi áron, kínos rendet tegyenek. A fejekben
elsôsorban. El kellett hitetniük velük, hogy valami más tölti be annak a helyét, aki vagy
ami már nem létezik. És következhetett a végleges felejtés, a nem is létezett soha ima-
malma. Az álmok hibáztathatók a hiányérzetért, a fejekbôl kiûzhetetlen, kéjes, buja ál-
mok. Csak ezekkel a buldogtermészetû szívós kis öregasszonyokkal nem számoltak,
akik elôl hiába rombolták le és tüntették el Holovács rendelôjét, hiába mázolták a he-
lyén nem létezô színûre a csenevész zöld növényzet között megbújó padokat, a homo-
kozó ládáját, a mászókát a parkban. Mert tavasszal, amint megszáradt a padon a fes-
ték, Blauné ott ücsörgött kitartóan a többiek mögött a sorban. Ha fel-felálltak elôtte a
gyerekekre felügyelô szülôk, nagyszülôk, a felszabadult helyeken csigalassúsággal ara-
szolt elôre. Mielôtt azonban a mászóka közvetlen közelébe került volna, illedelmesen
feltápászkodott ô is, és visszakullogott a pad másik széléhez, s ott telepedett le újra.
Ha erôsen összpontosítva figyelt, akkor hunyorgás közben rendszerint könnyezett. Le-
begett elôtte a mászókán a lányka, az anyja kiköpött mása. Villámgyorsan mozgott, pe-
regtek, futottak a rajzfilmkockák, senki meg nem különböztette a szereplôk egyikét a
másikától. Szemmel követhetetlen sebességgel úsztak a kis Molnár Lolikák az enyhén
zavaros, sós vízen. Szólni nem szólhatott. Ha a Hôsök Temetôje felôl hordott port vi-
har elôtt a szél, mindig jutott belôle az élôk szájába.

Szép halott volt Blauné, mondják. Mosolyogva találták az ágyában azon a reggelen,
amikor többé nem ébredt fel. Sirochman, mintha még mindig tartott volna a leleple-
zésétôl, biztonsági okokból azután is szemmel tartotta a megboldogult házát, miután
új gazdája hozzáfogott az átépíttetéséhez. Ha szokásos munkája megengedte, a kopor-
sókészítô figyelte a frontot behálózó állást, rajta a dülöngélô kômûveseket, akik szo-
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kásos eufóriájukban, földi biztonságukat feladva, szaltóikkal idônként az istent kísér-
tették. Hajmeresztô ugrásaik után, miközben visszanyerték elveszített egyensúlyukat,
szinte hallani vélte, amint átkiabálnak, mit leskelôdsz, mester? Aztán mintha elszé-
gyellték volna csúfolódásukat, bûnbánóan ködös tekintettel bámultak le rá. Mit tud-
hatja bárki a lényeget az elmúlásról odalenn a biztonságban, fölöslegesen rettegsz, te
szegény, nincs tökéletesebb a halálnál. Sirochman, ha válaszolhatott volna nekik, el-
mondhatta volna, mi számtalan tökéleteset tapasztal a nap folyamán. Például a tisztu-
lást követelô vízcsobogást, amely reggeltôl estig fölhallatszott hozzá. A Hôsök Teme-
tôjével szemközti sarkon a köztemetôbôl távozók egymás után nyomták le a kis pom-
pakút karját, elengedték, majd újra ránehezedtek. Itt fenn a koporsók között látni
ugyan nem látta, de hangokra is érzékeny, szélfútta bôre feszülésébôl percre érezte,
mikor kezd végre oldódni a vízsugár alá tartott cipôk sarkáról az agyagos föld oda-
lenn. Valamivel késôbb, a suhogásból ítélve, a víz megváltozott ritmusban tört elô a
mélybôl, és emberi akarat híján zúdult bele a semmibe.

Oláh Gábor

A RESTAURÁTOR

A nô festékfoltos zongoraszéken ült. A szék segítette akadálytalan mozgásában, ha kel-
lett, elôre tudott hajolni a kép felé, vagy könnyen hátrafordulhatott, ha a polcról akart
valamit kézbe venni, ahol kaparókések, szikék, csipeszek, pálcára tekert finom szálú
anyagok, ecsetek hevertek. Megtisztítani egy képet a rárakódott szennytôl, a füst kát-
rányától, amit öreg mécsesek termeltek, zsír cseppjeibe kapaszkodott, levegô hordta
por rétegeitôl, úgy, hogy csakis annyit vegyen el belôle, amennyit kell, nehogy meg-
hamisítsa a mûvész elképzelését, és megfossza a mûvet az eredetiségtôl. Ehhez nem
elég a megfelelô eszköz megfelelô használata, az éppen elégséges mozdulat alkalma-
zása, kell hozzá belsô igazodás, türelem és beleélés, nagyfokú érzelmi hajlékonyság,
ezek hiányában a szakmai tudás csupán lélek nélkül támasztana fel egy haldokló fest-
ményt. A tájkép egy körülhatárolt részén éledeztek az eredeti színek, rézrozsdák, bár-
sonyfeketék, göndörfehérek, élesedtek a pihenô tehenek és birkák, a sziklán ülô, bot-
jára támaszkodó pásztor, a távolban magasodó vár és a vízesés kontúrjai. A templom
kapujában, oldalán egy alázatos tartású kislánnyal, piros ruhás, fehér fôkötôs asszony
lépett a homályban várakozó pap felé. A vaslapra festett olajképen a toronyóra hetet
mutatott, a keret oldalán kinyúló kar valaha harangjáték beindítását szolgálta. Ezzel
azonban nem foglalkozott, neki csak a festmény rendbehozatala volt a feladata. A ke-
zében lévô szerszámot indulattal helyezte az asztalkára. A mozdulat úgy indult, ahogy
bárkinél, aki hirtelen haragjában meg akar szabadulni a nála lévô tárgytól, csak az utol-
só centiméternél fékezte le a gesztust, mintha sûrû közegbe érkezne a karja. Munkája
során kordában kellett tartania mozdulatait, sokszor az utolsó pillanatban váltott irányt,
ha egy apró festékpikkelyrôl kiderült, hogy már nem viselné el a tisztító ecset nyomá-
sát. A lány mögötte állt, egy bôrrel fedett spanyolfal dohos árnyékában. Hozzá beszélt,
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de nem nézett rá. Indulat fojtogatta, a hangja saját maga számára is idegenül szólt,
döngicsélô felhangja mongol sámánok torokénekére hasonlított, hiába krákogott, kö-
szörülte a torkát, egyre rosszabb lett. Mit nem értesz? Ahogy letettem a gyerekeket alud-
ni, siettem hozzá, töltött csirkét vittem, pezsgôt bontottunk, hiszen tudod, a születés-
napja volt, a zuhany alatt folyton kicsúszott a szappan a kezébôl, nevettünk, csendes
ügyelet volt, csak egyszer ugrasztották ki az ágyból. Hajnali ötkor lementünk a vizsgá-
lóba, hogy felrakjon egy spirált. Nem sikerült, háromszor nekifutott. Látod, ezért nem
szeretnek az orvosok közelállókat gyógyítani, mondta. Ha nagyon igyekszik az ember,
akkor ügyetlenné válik. Fájt, véreztem, kivette, másikat tett fel, sokáig vacakolt. Utál-
tam, le akartam szállni a vizsgálóasztalról, nem engedte. Nem tudom, mi történt. Af-
rikában képes volt egyetlen zsilettpengével operálni, most meg minden mozdulata fél-
resikerült. Miután végre felhelyezte, hívott egy taxit, és visszabújt az ágyba. Fél hat le-
hetett, amikor elindultam tôle, semmivel se kevesebb. Inkább hat. Kérdezd meg a ta-
xist, ha nem hiszel nekem. 

A lány egy antik kályhaellenzô vadászjelenetére pillantott, szarvast marcangoló ku-
tyákra. Nem tudta néven nevezni az anyagot, amelynek erôs illata uralta a helyiséget.
Hasonlított a benzinre, de annál olajosabb, enyhén bódító szag volt, felitatta a nô test-
illatát, a kölni és az izgalomtól felfakadó izzadság elegyét, amit akkor érzékelt, ha kis-
sé közelebb hajolt. Kiskora óta viszolygott mindenféle tömény olajtól. Egyszer egy
strandon nyakon öntötték napozóolajjal, a szemébe és a fülébe is ment, beleömlött a
szájába, rosszul lett, botrány volt, belehányt a medencébe. Biztosan járt itt a férfi, gon-
dolta, és nézegette a falnak támasztott képeket, a ritka tárgyakat. Kérdezhette a szak-
mai titkokat, az eredetvizsgálat trükkjeit, a hamisítványok árulkodó jegyeit. Talán sze-
retkeztek is, látott az egyik sarokban egy roggyant fotelt. De jellegzetes illatát régen
felzabálta az undorító, olajos szag. A pézsmaillatot.

Én akkor érkeztem oda, amikor rátaláltak, hét óra elôtt, mondta. Már kihûlt. Azért
nem értem ezt az egészet. Feszes szájjal beszélt, nehezen lehetett érteni a motyogását.
Alig tudta visszanyelni a könnyeit. Be sem kellett csuknia a szemét, hogy felidézze a
képet, ahogy a takaró lecsúszott a férfi meztelen felsôtestérôl, ahogy a mellén a gön-
dör szálakat borzolta a huzat, a combján foltok sötétlettek, nemi szerve félrebillent,
mint a szentképeken. 

Hogyan hûlhetett ki egy óra alatt? Ezt mondd meg. 
A restaurátor összehúzott szemmel nézett rá. Megérintetted? A lány felemelte az uj-

ját, maga is úgy bámulta, mint valami koronatanút. Igen. Jéghideg volt. A restaurátor
nem változtatott a szavain, ismerte a kihallgatások menetét, mindig ugyanazt kell mon-
dani. Amikor kiléptem a szobából, semmi baja se volt, fogd fel. Semmi. Hat órakor
még élt, mondta, és arra gondolt, mindjárt ráönti a festéket a lányra, akkor majd el-
hallgat. 

Hétkor meg már réges-rég halott volt, tette hozzá most nyitott szájjal a lány, élesen
szakadtak ki belôle a hangok, erôs émelygéssel küszködött, aprókat lélegzett, nem akart
öklendezni. A nô felemelte, majd lecsapta az asztalra a szikét. Hat órakor megcsókolt,
a szája forró volt, a teste eleven, húzott vissza. Feltárta meztelenségét, büszkén him-
bálta. De már nem volt idô, el kellett rohannom. Haza akartam érni, mielôtt a fiúk fel-
ébrednek. A lány nyeldeste a könnyeit. Akkor sem értem, mondta. Magyarázd meg.
Több óra kell, hogy egy test kihûljön, nem? A boncolásnál rájöttek volna, ha termé-
szetellenes dolog történt, válaszolt a restaurátor visszatalálva saját hangjához. Megállt
a szíve. Túlhasználta. 
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A lány végighúzta a fogát elôbb az alsó, majd a felsô ajkán, hogy megteljen vérrel.
Ezek? Ezek arra se figyeltek fel, hogy aludt nála valaki, pezsgôsüvegre rá se basztak.
Meg se nézték, mi volt az üvegben, mondta. 

A restaurátor felállt, tett néhány lépést, a homályos sarokban megbúvó tükörben
meglátta saját arcát, cserepes száját, duzzadt, vörhenyes szemhéját. A válla mögött fel-
tûnt a lány kutató tekintete. A nyakán érezte gyorsuló lélegzését, látta tágra nyílt sze-
mét. Mi jár a fejedben, fordította erôszakosan maga felé, marka ráfeszült a karjára, uj-
jai belemélyedtek a húsába. Közel hajolt. Párásan langyos lehelete egyáltalán nem volt
visszataszító, hangjával ellentétben, inkább barátságos volt, mint ellenséges, mintha
arra készülne, hogy szájon csókolja. Az ajkával, amellyel a férfit csókolta, gondolta a lány.
Akárcsak egy pillanatra hárman fogódzkodnának egybe. Ahogy talán meg is tette vol-
na a férfi, gyengéd mozdulattal lendítve ôket egymáshoz, hogy a bôrük összeérjen, és
közelrôl tanulmányozhassa lázas borzongásukat. Megszédült a közelségétôl, mindket-
tôbôl szabadulni akart, a fájdalmas szorításból és az érthetetlen vonzásból. Nehezen
szólalt meg. Felébredtél, észrevetted, hogy rosszul van, hogy haldoklik, megijedtél, nem
mertél szólni senkinek, vágta a szemébe. Amikor még lehetett volna rajta segíteni. Még
tartott pár pillanatig ez a majdnem ölelés, aztán a restaurátor kiengedte a szorításából
a lányt, szétbomló munkaköpenye egy villanásnyi idôre látni engedte zsemleszínû, fe-
detlen mellét. Eridj haza, nyugodj bele, vége. A lány megingott, ahogy váratlanul el-
vesztette a támasztékot. Mért hagyja, hogy labdázzanak vele? Mindig mindenki. Kül-
dözgetik, mint valami futárt. Mondd meg apádnak, hogy szó sem lehet róla. Mondd
meg anyádnak, hogy ezt nem tûröm. Cserbenhagytad, suttogta a lány. 

A restaurátor elfordult. Tudod, mirôl ábrándozott mostanában? Akkora házban sze-
retett volna lakni, ahol az összes szerelme, felesége, gyereke elfér. Mindannyian egy
nagy, barátságos kupacban, mondta mosolyogva. Mintha megértette volna, hogy mi is
történt valójában a férfi és a lány között.

*

A férfi a zongoraszéken, ha kellett, elôre tudott hajolni a kép felé, vagy könnyedén hát-
rafordulhatott, ahol ultraibolya lámpa, patikamérleg, permetezôkészülék, vattacsomók
és ecsetek sorakoztak. Az állványon a fátylától félig-meddig megtisztított tájképen éle-
deztek az ecsetvonások, a pihenô tehenek, a sziklán ülô, botjára támaszkodó pásztor,
a távolban magasodó vár és a vízesés. Kékesbe játszó mohazöld, sáfránypiros, földbar-
na. A pikkelyes templom kapujában, oldalán egy piros ruhás lánnyal, fôkötôs asszony
lépett a sötétben várakozó pap felé. A restaurátor a kezében lévô szerszámot indulat-
tal helyezte az asztalkára, az utolsó centiméternél lefékezte a gesztust. Az ébresztô öt-
re volt beállítva. Öt órára, mondta nyomatékkal. Szavait nagy önfegyelemmel folytat-
ta. Fél hat lehetett, semmivel se kevesebb, amikor kiléptem a szobából. Inkább hat.
Terpentin erôs bûze uralta a helyiséget, felitatta felfakadó izzadságának szagát. Én ak-
kor érkeztem oda, amikor rátaláltak, hét óra elôtt. Már hideg volt. Azért nem értem
az egészet, válaszolt a nô. A restaurátor mozdulatlanul figyelte néhány pillanatig. Ami-
kor kiléptem a szobából, semmi baja se volt, ismételte. Hat órakor még élt. Hétkor
meg már réges-rég halott volt, válaszolt a nô csípôsen, és mélyet szippantott a bódító
illatból. Tetszett neki a harsány szag, olajos párával bélelte ki a száját. A feketén csil-
logó fogaskerekekre, apja mûhelyére emlékeztette, ahol annyi órát töltött gyerekkorá-
ban, amikor még együtt volt a család. A restaurátor felkapott egy ecsetet, ívet rajzolt
vele a levegôbe. Ô még marasztalt. De már nem volt idô, el kellett rohannom, mond-
ta. A nô gúnyosan mosolygott. Magyarázd meg nekem, én ehhez túl mûveletlen va-
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gyok. Hogy is van ez? Több óra kell ahhoz, hogy egy test kihûljön. Ha jól tudom. A fér-
fi a nyakán érezte a nô gyorsuló lélegzését. Maga felé fordította, marka ráfeszült a kar-
jára, ujjai belemélyedtek a húsába. Mi jár a fejedben? Közel hajolt. A nô elszédült
a közelségétôl. Vörös haját kendô fogta hátra, néhány elszabadult szál harsogott a
homloka körül, szeme támadón kigyúlt. Megmondom. Szerintem egyértelmû. Feléb-
redtél, észrevetted, hogy haldoklik, és nem mertél szólni. Leléptél, amikor még lehe-
tett volna segíteni. Hagytad, hogy meghaljon, erre gondolok, ha éppen tudni akarod.
Jobb esetben. Gondolhatnék cifrábbat is. Én is gondolhatnék, mondta a restaurátor.
Folyton azt hajtogatta, hogy nem akar unatkozni. Bármibe belement, hogy izgalma-
sabb legyen az élete. Történjen valami, akármi, csak ne kelljen a langyos katyvaszban
csücsülni. Te nem hallottad tôle? A nô kiszabadította magát a fájdalmas szorításból.
Szédült, kóválygott a feje. És akkor? Hová akarsz kilyukadni? Mit tudom én, mit kavart,
válaszolt a férfi. Ugyan már, ne gyere itt nekem dajkamesékkel, mondta a nô, kinyúj-
tott karjára támaszkodva hajolt a padló felé, nem volt képes visszatartani öklendezését,
a gyomrából fellökôdô, maró nyálat kiengedte a foga közül. A férfi kíméletlenül figyel-
te. Terhes vagy. Nem. Az nem lehet. Spirál van bennem, mondta a nô bizonytalanul. 
A restaurátor most értette meg, hogy mi is történt valójában a férfi és a nô között.

*

A vörös hajú pap festékfoltos kerekesszékben ült, ebbôl könnyedén elôre tudott hajol-
ni, vagy odébb gurulni a polchoz, ahol a fontosabb szerszámok, apró kaparókések, csi-
peszek, ecsetek hevertek. A képen már éledeztek az eredeti színek. A vaslapra fekte-
tett holttest viaszsárgája, a vérzô sebek élénkpirosa. A képen a templom kapujában sö-
tét bôrû kisfiú állt, és mindkét kezével integetett. Mellette a földön fehér ruhás asszony
térdelt, arcát a tenyerébe temetve. A restaurátor a kezében lévô ecsetet visszafogott ha-
raggal helyezte az asztalkára. Indulatosan hátrált ki a festett világból, felháborodva
pörgette magát szembe a fiúval. Munkájához kitartó türelemre, belsô igazodásra volt
szüksége, most mégis elvesztette az önuralmát. Öt órakor? Jól hallottam? A fiú fojtot-
tan válaszolt. Fél hat lehetett, semmivel se kevesebb, amikor elindultam. Inkább hat.
Nehezen szakította ki magát a fürkészô tekintet fogságából. Lesütötte a szemét. Ami-
kor rátaláltam, már hideg volt, mondta a pap. Éppen hetet ütött a toronyóra. Hihetô
szerinted, amit mondasz? A fiú makacskodott. Amikor kiléptem a szobából, még sem-
mi baja se volt. Esküszöm. Több óra kell ahhoz, hogy egy test kihûljön, mondta a pap
élesen. Lehet, hogy már nem élt, amikor elhagytad a szobát. Azt akarom, hogy az iga-
zat mondd. Úgy, mintha gyónnál. Addig innen nem mehetsz el. A fiú még mindig nem
értette, mit kellene bevallania, semmit sem értett. Ô az eleven testre emlékezett csu-
pán, a nagyon is eleven testre.

*

Hét órakor megszólalt a harang, a festô feltekintett, a fehér ruhás fiú akkor lépett ki
a templom homályából, elszaladt a pihenô birkák és a sziklán ülô, botjára támaszko-
dó pásztor mellett. A pap a festô háta mögött állt. Mi ez? Ez a vár meg ez az ostoba
vízesés? Ezek az otromba tehenek? – kérdezte ingerülten. A festô a nyakán érezte a
pap gyorsuló lélegzését, a kezében lévô ecsetet visszafogott indulattal helyezte az asz-
talkára. Ez egy festmény, atyám. Erre igazán semmi szükség, mondta a pap, és kapar-
gatta a friss festéket. Ez itt, meg ez. Azt fesse, amit kértem, ne többet, ne kevesebbet.
Legyen benne áhítat. Isten házát festi, ne feledje. Kérem, igyekezzen. Fôkötôs asszony



lépett elô a templom homályából. Sápadtan, ijedten integetett. A pap botladozva fu-
tott a templom felé. A festô egy üvegcsébôl szúrós, bódító szagú olajat öntött a képre,
és egy ronggyal eltávolította a vízesést, aztán a várat és utoljára a pásztort is letörölte.
Rövid tétovázás után, mosolynak beillô fintorral, a reverendás alakot is eltávolította a
képrôl.

*

A férfi könnyen hátrafordulhatott, ha a polcról akart valamit kézbe venni, ahol kések,
szikék, csipeszek, fúrók hevertek. A kezében lévô szikét visszafogott indulattal helyez-
te az asztalkára. A mozdulat úgy indult, ahogy bárkinél, aki hirtelen haragjában meg
akar szabadulni a nála lévô tárgytól, de az utolsó pár centiméternél lefékezte a gesz-
tust. Munkája során kordában kellett tartania mozdulatait, sokszor az utolsó pillanat-
ban váltott irányt. Erôs illat uralta a helyiséget, felitatta a kölni és az izgalomtól felfa-
kadó izzadság elegyét. A nô rápillantott, aztán vissza, a márványasztalon heverô, moz-
dulatlan testre. Nem tudom elhinni, suttogta, ez képtelenség. Reggel hatkor még élt.
Mi történhetett? Mi végzett vele ilyen hirtelen? A boncolás kideríti, válaszolt a férfi, és
nem vette le a tekintetét a nôrôl.

Ijjas Tamás

PAPÍRON MÁR HOLNAP

Kosztolányi ebben a pillanatban teszi
le a tollat, a Kis Vérkörben negyven
kicsi halott szellôs libasorban halad a
tüdôtôl a szívig, a szívtôl a tüdôig. Nem
vagyok dohányos, de a fekete
engem is izgat, ahogy a fagypont
alatt gyalogolunk a Nagy Körúton,
és lépteink üvegesednek. A lány neve,
akit hazakísérek, Kôszikla, a lány,
aki megállít minket, gyönyörû. Nem
olyan, mint akit megkívánok, egy angyalt
nem szoktak retusálni, nem lehet talán
szeretni sem, csak fürödni a fényben,
a fogszabályozójában, a glóriájában.
Van olyan értelem, amiben ez a
gyönyörûség, megállítja az idôt, a szívet.

Nem akar mást tôlünk: csak fájdalom-
csillapítót. A lány, akit hazakísérek,
keres a táskájában neki valami rózsaszínût,
de nem talál. Mert a fájdalomnak
maradni kell a fogakban, a gyökerekben,
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