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Keleten
mintha villám söpörte volna félre
az elveszett
felhô.

Lemondás.

De legbelsôbb a közép,
ami bátorságot ad
az idôben mozdulónak:
repüléstiszta
a maroknyi madár.

Nála csak a közép nagyobb,
testét belevakítja 
szemed mélyszöveteibe, 
a meztelenség
sötét tekintetében
a komolyság, körös-körül
az üveges vonalak
a tenger szegélye elôtt…

felrobbantja
lélegzeted.

Schein Gábor fordításai

Jenei László

LYUKÓ, CHERRY TREE LANE
Az olajozók, 5. rész

A cseresznyefák cseppet sem türelmetlen hívásának nehéz ellenállni. Az egyik évben 
nincs termés, a másikban a szokásos háromszorosa dagad a fákon, alá kell dúcolni az 
ágakat. Gimnazista voltam, amikor elôször jutott eszembe errôl a látványról a Cherry 
Tree Lane és Mary Poppins. Egy zavartalan vasárnap délelôtt fenséges bája hozta elô 
belôlem a képet, mikor a maihoz hasonlóan vöröslô, húsos fürtökbe szorultak a hibát-
lan szemek, s a fürtök a kert nagy részén átégették a laza lombozatok zöldjét. Nem 
csupán a névazonosság idézte meg a tüneményes dadát, sokkal inkább az érettség új-
féle tapasztalata, ahogy a csodák szokták állítani magukról, hogy itt van az idejük.
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A kerítésnél álltunk, Zoli hívott oda, s a szokott körülményes módján adta elô, hogy 
átjönnének cseresznyét szedni, mert látják, leérik, és én nem szedem. Aztán hangot 
váltott, s mintha valami nagy titokról lebbentené fel a fátylat, közelebb hajolt.

– Hallottam a kutyádat – mondta –, hogy mi lett vele. Ôk nyírták ki. Két szemed a 
többin, ez egy jó tanács – folytatta, de nem várta be a fogadalmamat. – Ne számíts se-
gítségre. Tesznek ôk a rendôrökre. Nem félnek tôlük, már ütik ôket. Egy hét alatt kettô 
is volt, csak itt a megyében. Körömben és Olaszliszkán...

– Olaszliszkán?
– Igen, ott.
– Pont ott?
– Miért? Azt hiszed, valóban félnek bármitôl is?
– Nem félnek?
– Nem úgy látom.
– De hogy Olaszliszkán...
– Nemcsak hogy nem félnek, nem is emlékeznek.
– Hát, hallod, az jó lehet.
– Mi?
– Nem emlékezni.
– De látod, mi lehet belôle?!
– Akkor is.
Erre már nem szólt semmit, intett a cseresznyefák felé, s már emelt is fel egy vödröt 

a lába mellôl.
Zoli a lenti kertszomszéd, értelmiségi zombi, élôhalott a szó szoros értelmében. Van 

ugyan munkája, de semmi örömét nem leli benne, van ugyan felesége, de külön él tôle, 
még ha az asszony ránéz is néha, van ugyan esze és stílusa, de kilúgozza belôle a félelem. 
Én nem félek, határozom el mindig, amikor meglátom Zolit, abszolút mindegy, mitôl 
és miért nem, már a látványa arra késztet, hogy ezt leszögezzem. Vagyis félek én, de 
bizonyos ésszerû határok között.

Már a fa alatt álltunk, akkor éppen kettesben a feleségével, Zoli lement a házukhoz 
még egy vödörért. Zoli neje tüchtig kis harmincas, érdektelen és szûk hatókörû mun-
katerületén abszolút uralkodó, az a típus, aki már a megjelenésével is visszapréseli 
a férfit zárt álomvilágába. Talán tényleg vannak rejtett pányvák, madzagok a testén, a 
ruhája alatt, hiszen másként hogy érné el, hogy soha semmije sem mozdul, amikor lép, 
de még amikor szalad, akkor is úgy áll a melle, mint a vadász a lesen. A tekintetébôl 
magától értetôdô kutyahûség árad, de a nyelve egy kígyóé.

– Megmondtam neki, ha neked ez kell... Ez a különélés. Mondtam neki – sorolta Rita 
a levegôt jól beosztva –, ha neked kell, legyen, nekem nem kellene, de engem nem 
érdekel, teszek a különélésedre.

– Tudod – hajtott félre egy ágat, s egészen kutyás odaadással mélyen a szemembe 
nézett –, én nagyon lázas voltam, amikor Zolinak azt mondtam, hogy hozzámegyek. 
Utána nem tudtam visszavonni a szavamat. Pedig... Nem lett volna ilyen életem, amilyen 
lett. Ezt a formulát én már sokszor átgondoltam. De most szenvedtem meg igazán, amit 
akkor... szánalomból?, szerelembôl?, mindegy már...

És így tovább, innen már lendületbôl:
– Megmondom neki, hidd el, hogy ennyi volt. Ha nem szeret, engem ne szeressen. 

De ha mégis utánam jön, úgy sem. Sem sehogy sem...
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Elhallgatott. Ô kapta fel hamarabb a fejét. Fentrôl, a két sor portát elválasztó hegy-
gerinc peremérôl jött a hang. Elôbb hidegrázós állati vinnyogás, majd egy kósza kur-
vaanyád, amitôl emberivé vált, de aztán megint csak ez az elnyújtott jajongás vágott át 
a málnabokrokon. „Te ótvar!”, ez egy férfi hangja volt, s rögtön utána a nô, valamivel 
tisztábban:

– Mennyé’ a picsába, iszol, mindig iszol!
– Haggyá’ békén, azt csinálok, amit akarok.
– Mibôl iszol?
– Ami az enyém, abból.
– Takarodj innen, részeg állat, te mocsok.
– Takarodjál te a kurva anyádba.
És hömpölyög tovább a hang. Dermedten álltunk a lehajló ágak alatt, és füleltünk. 

Lenéztem a tenyeremre, egy dagadt cseresznye billegett benne, s nem tudom, miért, 
de egy heves csók jutott eszembe, megöntve pár csepp maraszkinóval. A vita folyt tovább, 
a nyilvánvaló érvek nem hatottak, és sosem voltam olyan közel ahhoz, hogy elhiggyem, 
ilyenkor nincs is szükség rájuk.

*

A fentiektôl jön, ahol az öreg él, a vén cigány. Ô talán megmondhatná, mi üvölt, sír e 
vad rohanatban. Mert ez nem az ô hangja, ez egy fiatalabb férfié. Hányan lehetnek már 
ott, hány család hány generációja verôdött össze két hét alatt? Semmit sem lehet tudni. 
Mi lenne, ha átmennék a kerítésükhöz, s kihívatnám az öreget, beszélgetni – de mit 
mondanék neki? Hányan élnek a kis házban? Megkérdezném, de jobban tartottam a 
választól. Miért nem csap szét köztük az öreg? Nincs otthon tekintélye? Van egy vágás 
a felsôajkán, mint Joaquin Phoenixnek. Különös ismertetôjel van az orra alatt. Miért 
nem növeszt rá bajuszt, hogy nehezebben azonosíthassák? És vajon miért kriminali-
zálom, csak így, ösztönösen? A teljesség kedvéért kellene egy kis szégyenérzet.

Vádlón ragyog a nap. Hiányzik egy friss szellô, egyre erôsödik a nyirkosság a hónom 
alatt. Egy ebéd emléke a sok közül. A bátyám nyomja:

– ...mit tud apuka, mit tud, semmit sem tud. Dehogy érti ezt apuka. Szar is lenne, ha 
minden úgy lenne, mint apuka idejében. Mit csinált akkor apuka? Semmit sem csinált. 
Ezt csinálta. Hát erre lehet is büszke.

S apa gyönge ellenvetésére hozzátette, hogy apuka ne büszke legyen, hanem örüljön, 
hogy ez a generáció kifizette értük az óvadékot. Mert mi lett volna apukával, ha benne 
ragad a szarban...

Az öregbôl különös hang jött elô, tompa és teljes, mint amikor a vödör vízbe csobban 
a kút alján. Nem szólt egy szót sem, kivett egy szalvétát a tartóból, pedig sosem használt 
szalvétát, hajtott rajta még egyet, a feszült helyzethez képest szinte szórakozottnak tûnt. 
Láttam, hogy igyekszik valamirôl meggyôzni magát, de nem boldogul. Gyermekdeden 
elmosolyodott, s ebbôl a mosolyból végre már hiányzott az apára jellemzô üres önzés. 
Kápráztató, mennyire nem ismerem az apámat, éreztem akkor. Komolytalan színjáték 
vette kezdetét, s ezzel akaratlanul is a bátyámnak kedvezett. Lidérces lassúsággal emel-
kedett fel a székérôl, keze közben a tányér fölött lebegett, mintha visszagondolna a 
kanálra. Kettôt lépett az asztaltól, amikor eszébe jutott a szalvéta, akkor visszajött, és 
betette a villa alá. Sosem tett szalvétát a villa alá. Ha anya odakészítette neki, elsô dolga 
volt, hogy kivegye, s bár semmit sem törölt még bele, összegyûrje. Azután megint a két 
lépés, s háttal az asztalnak, lehajtott fejét visszafordítva azt mondta anyának, hogy kö-
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szöni az ebédet. Viszonylag erôteljes volt a hangja, gondoltam is akkor, akár egy kara-
vánnak parancsolt volna, hogy indulás. De nem tartott vele senki. Lement a pincébe 
maszatolni valamit a hordóknál.

Csend maradt utána. Percekig csendben ettünk. Egyszer csak látom, hogy anya le-
vessel telt kanala megáll a szájánál, de ahelyett, hogy lenyelné, mintha ráprüszkölne, 
felhabzik, szétfröccsen a lé, és anyából kitör a zokogás. A bátyám felugrik, majdnem 
borul a szék mögötte. Mérgesen nézi a jelenetet, de visszaül. Mindig visszaül. Akkor 
már Pesten van, annál a pártnál, látszott, hogy tudja, az övé egy stabil hely. Ahogy fi-
gyeltem a szemem sarkából, úgy tûnt, hidegen hagyja, hányan s hányféleképpen gyûlölik 
pillanatnyilag. Egy közszereplô számtalan érdeket tart szem elôtt.

Az emlék lepergett, elég távoli volt számomra, hogy tovább fogva tarthatna. Talán 
nem volt több, mint egy kihallgatott beszélgetés. Sokkal több volt viszont az újra meg-
ele venedô gajdolás, a Lyukóvölgy nehézségek nélkül kihallgatott magánügye. Ritára 
néztem, ôt is inspirálta a dolog, pompásan érezte magát, az foglalkoztathatta, hányfé-
leképpen gyûlölje a férjét. Olyankor magányos csak igazán az ember, ha bosszút forral, 
nem is mertem teljesen felé fordulni. Láttam, hogy nem szed, elgondolkodva forgat a 
szájában egy szem cseresznyét. Talán még azt is hallom, amikor elharapja. A szája sar-
kában, mintha vérezne, cseppnyi vörös lé szüremlik elô.

*

Már majdnem lecsöppent, amikor letörölte. Drukkoltam, hogy csöppenjen le, hagyjon 
foltot, egy nyomot a kipányvázott mellén feszülô szöveten. De nem sikerült.

Zoli érkezett vissza a vödörrel. Nem szóltam, mit gondolnak, hány vödörrel szednek 
még. Hadd vigyék. Rita nem tudom, milyen, de Zoli ilyen. Elvivôs.

Még az Avas-délrôl ismertük egymást, Miskolc lakosságának negyede egy telepen, 
ebbôl óhatatlanul ilyen nexusok származnak. Az Avas-dél. Mindig az a képzetem támadt 
ezzel a monstrummal kapcsolatban, mikor egy pipásnak orrán-száján dôl a füst. Ez a 
böhöm lakótelep rejtette Zolit is egy darabig, onnan menekült a telkére, a felesége elôl. 
Legtöbbször a vécébôl ömlô összetett struktúrájú büdösségrôl mesélt, amiben ugyanúgy 
ott volt a tíz évvel azelôtti fôzôolaj üzenete, mint a tegnapié, s ugyanígy volt ez a szar-
szaggal is – mindez olyan egységes erôvel nyomult, mint a legmélyebb depresszió, vagy 
mint visszatekintve az élet. Illatosítók vagy gyertyák lángja, semmit sem értek.

Nekem azért több bajom is volt azzal a hangyabollyal. Szörnyen odavoltam minden 
reggel, és rengeteg ostobaságot gondoltam arról, mit keresek én ott. Pedig élni muszáj. 
Ahol élni igyekeztem, a háztömb elôtti fa csúcsa épp a hetedik emeleti ablakom elé ért, 
s bárhogyan erôltettem is az emlékezetem, képtelen voltam felidézni azt az állapotot, 
amikor ez a fa kisebb volt. Úgy gondolhattam csak rá, hogy kezdetektôl ekkora lehetett. 
Máris itt volt tehát az elsô csel: az Avas-dél úgy hagy élni, hogy csak az van, ami aznap 
van. A tegnapot megértettük, de nélkülözhetô. A múltat a szagok és a különbözô karakterû 
nyomok képviselik, a rozsda, rohadás, erjedés, pállás, egyszóval ez a behunyt szemmel 
követett átváltozós játék.

Volt ugyan múlt, beláttuk, hogy lennie kell, de olyan egységes tömbben kaptuk meg 
reggelente, mint a szagokat. Persze amikor belátásról beszélek, most és a továbbiakban 
is elôvigyázatosnak kell lenni. Az avasiak tudják, hogy a rossz szaglás balesetveszélyes.

Leginkább mégis a szellôztetéstôl féltem. Amikor sarkig volt nyitva az ablak. Deréktájon 
volt a párkány, s hányszor, de hányszor elképzeltem, hogy csupán két lépés, majd az 
elrugaszkodás, és szupermenként elôrenyújtott karral lefelé... Sajnos elég gyakran 
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megrándult a lábamban az izom, mintha lendíteni akarna, ilyenkor azonnal begörcsölt 
a gyomrom, mert nem tudtam, mennyire függ ez a döntés tôlem. Ez volt ebben a leg-
rosszabb, hogy alig lehetett felmérni, ki dönt. Le kellett guggolnom, majd leírhatatlan 
félelemmel közelíteni az ablakhoz, közben folyton kapaszkodva valamiben, és lassan, 
méltósággal, mint ahogy a színház függönye hullik le, ha tragédia volt a mûsoron, be-
hajtani az ablakot. Volt utána egy jó mély sóhaj, de amit a jelenet hagyott bennem, 
jobban hasonlított a katarzis nélküli, tárgyát nem lelô, nem oldódó gyanakváshoz.

Az ablaknál állni más tekintetben is kihívás. Még a párkány alatt is húzott be a hideg 
vagy a meleg, hiába próbáltam szorosabbra zárni, nem lehetett, házgyári lakások, több 
mint harmincévesek, ezeknél már minden mûködô funkció csodaszámba megy, fôleg 
ott, ahol a felújítás is csodaszámba megy. Még az eredeti ablakok voltak, rajtuk a tucat-
nyi réteg festék, az üveg szélén pedig tetszôleges évjáratú hibák, lustaság a zsilettel, ott 
maradt festéknyomok. A redônyök sem mûködnek. Valahogy sikerült úgy beállítanom, 
hogy nappal és éjjel is szolgáljanak valamennyit. Az egyik üvegtábla, ráadásul egy külsô, 
hatalmas, ívbe hajló vonalakat rajzolva tört be, az élek egy helyen el is válnak egymástól, 
a két üveglap között szilánkok morzsaléka. Senki sem tartotta szükségesnek, hogy ki-
szedje, annyira fölöslegesnek látszott, nem tûnt az élet részének, semminek sem tûnt, 
még haszontalannak sem. Erejét vesztette minden. Nem beszélve a kísérteties fényjelekrôl 
– erejüket vesztett emberek álltak a szürkületben s az éjszaka sötétjében az ablaknál, 
hogy az arasznyi résen kifújják a füstöt. Dermesztô volt, amikor egy-egy szemközti ab-
lakban sajátos jelzôrendszerként felfénylett a cigaretta parazsa, de még alattomosabb 
volt azoknak az igyekezete, akik függöny mögött állva bagóztak. A jel átjött, de gondjuk 
volt rá, hogy idegennek látsszék. 

Sokszor csak bambultam kifelé a hetedikrôl, néztem a kanyargó sétautakat, melyeken 
csak a kutyáikat futtatók jártak. Nem azért álltam az ablaknál, mert nem volt dolgom. 
Éppenséggel azt kellett éreznem, amikor ott álltam, hogy ez a dolgom. Fel is lehetett 
emelni a tekintetet. Ennek a cserbenhagyott lakótelepnek ez volt talán az egyetlen 
elônye, hogy kellô bátorsággal messzebbre is lehetett látni. Jó idôben a tokaji Kopasz-
hegy is megvolt. S egy temetô, családi házas övezetek, pályaudvarnyi vasúti sín, kicsi, 
nagy, ipari vagy fôvonali, meg amíg állt, amíg föl nem robbantották, a cementgyári 
gépjavító négyhurkás tornya, mely öt másodperc alatt tûnt el, hogy aztán mögötte még 
több érdektelen részlet táruljon föl a tájból, ami viszont egy darabig mégis esemény-
számba ment.

A másik oldalon kinézve óvoda, minden nap ugyanabban az idôpontban kizúdultak 
a gyerekek, és idegesítôek voltak, hangosak, túlmozgásosak, ki tudja, mit mûveltek velük 
odabent. Ugyanilyen idegesítô, túlmozgásos óvónôk, akik, mihelyst a szabad levegôre 
érnek, mintha leszedálták volna ôket, tapodtat sem mozdulva tûrték, hogy a szél a ha jukba 
marjon, a kölykökre rá se bagózva élvezték, hogy nem veri vissza fal a zsivajt. Ugyan ilyen 
idegesítôen túlmozgásos kutyák, ugyanilyen fiatalok a garázsboltok elôtt, épp csak fel-
ha jítják a felest, pár szóval egyeztetnek, s már indulnak is, ki tudja, hová, de elôtte még 
erôs füttyök az emeletek felé, hívják a csajt, a spant, dekket dobatnak le, meg ilyenek. 
Még hogy nem visszhangzanak itt a zajok. Zsémbessé tesznek mindenkit, egy rakás 
vénemberré váltunk pár hónap alatt. 

És a vénembereknek már mindenük hasogat. Ritkán mozdulnak ki, megpróbáltatás 
minden hosszabb táv, tüdônkbe hasít a kinti levegô, szétmorzsol a tizenkét sávnyi autó-
fo lyam zaja. De minek is mozdulnánk ki... Minden harmadik-negyedik lakótömb aljá-
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ban garázsbolt, elôtte állandóan fürtökben az emberek. Zajosak, büdösek, a pia és a 
ki ábrándultság keveréke szaglik ennyire; bár a nevetésük fedetlenül hangos, tekintetük 
közben mohón ránk akad, mint egy nyomkövetô.

Elmehetsz még a fodrászhoz, havonta egyszer – nyolc lépcsôház balra –, hogy meg-
hallgasd, mit csinál a türkizkék szemû, kigyulladt arcú asszony lánya az angliai szend-
vicsbárban, hogy valóban egy éve bírja a heti hét napot s a napi tizenkét órát. Hihhhetetlen! 
Épp csak érinteni a másikét, ha a saját életed már messzinek tûnik. És várni a megvál-
tást, amikor is az asszony lassan kialvó arca felôl érkezik a hang: kicsit megfújom még 
a haját. Olyankor tudni lehet, hogy mindjárt szabadulunk. Kapunk hideget és meleget, 
s aztán szabadulunk. Középszer utca. Mirôl beszél a címünk?

De hazudok. Fölöttem lakott egy velem egykorú férfi a családjával, jól hallhatóan 
rendszeres nemi életet élt, egy munkahelyes életet, melyet megbecsült a helybéli mû ve-
se állomás, s akinek veszett nyerítését minden este hallottam. Határtalan jó kedélyû 
em ber, mondom, hegyesen-rezesen nyerített. Néha meg tudtam volna ölni. Mi volt a 
titka? A ló az nem felejt. Na de most komolyan. Bántja ôt is, hogy is ne bántaná, hogy 
beszorult oda, abba a kis lakásba, ahol még tûrnie kell az anyját is. Vagy az anyósát, nem 
is tudom, melyiküké volt. Nyírták egymást elég gyakran, de nem kellett se rendôr, se 
mentô – az együttélés veteránjai voltak.

Amikor elköltöztem, ki ide, a telekre, s már mindent lehordtam a hetedikrôl, vissza-
mentem még körülnézni. Mintha az imám teljesült volna, és csak én tudnám, hogy végig 
magamhoz imádkoztam. Míg a liftre vártam, hallottam a hármas ajtó mögött zsörtölôdô 
hatvanas házaspárt:

– Hová mész már megint, fiam?
– Hová megyek? Baszni megyek, anyukám. Hát hová mennék...

*

Az Avas-délen mûködésbe lépett bennem valamiféle belsô óra, mindennap ugyanakkor 
ugyanazt kezdtem csinálni. Innen tudom, hogy este volt, egyedül ültem a konyhában, 
és vacsoráztam, amikor hatalmas koppanást hallottam a bejárati ajtó felôl. Kinyitottam, 
egy cigány férfi feküdt a lábtörlômön, a feje koppant az ajtómon akkorát. Részeg volt. 
Már jöttek is a kettes lakásból, s húzták be, egy szó nélkül, köszönés vagy mentegetôzés 
nélkül. Másnap a boltban tudtam meg, hogy mellém költöztek.

Nem volt sok gondom. Havonta négy-öt nagyobb hepaj, de kikészített az állandó 
járkálásuk. Legalább harmincan adták egymásnak egész nap és fél éjszaka a kilincset, 
járatták a liftet. Ha lementem a boltba, hallottam a lent ácsorgó családtagjaikat, milyen 
visszatetszô fölénnyel, azonnal megképzôdô otthonossággal basztatják a kukázókat. 
Egyszer egy fiút láttam fentrôl, lomtalanítás volt, esett az esô. A fiú a levált hátú tévével 
bajlódott, az esôben csak arra ügyelt, hogy leszakítson a szintén kitett ágyból egy darab 
szivacsot, s a képernyôt törölgesse. A készülék hátulja leválva, de a fiú, szinte delejezô 
mozdulatokkal, mintha életet akarna belé varázsolni, csak a képernyôt törölgette. Mielôtt 
összefogta s elvihette volna, új lakóink elzavarták onnan. Saját vadászterület.

És ettôl szerettem volna megkímélni magam, hogy most a Lyukóvölgyben is átessen 
a kerítéseimen az ô vadászterületük. Néztem a közben visszatért Zolit, és tudtam, hogy 
ez kettônk közös témája. Hozzá, lentre, igaz, egyetlen kutyája sincs, míg nekem kilenc 
van, már be is törtek egyszer. Aztán néztem Ritát is, mekkora esélye lenne, hogy vállal-
ja ezt a jókora szárnycsapásokkal távolodó férfit, mondjuk itt magamra gondoltam, egy 
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bokrok közti félhivatalos szeretkezésre. Még akkor is, ha a melle olyan barázdált olda-
lú, mint a kuglóf, vagy a hasam annyira ereszkedett, mint egy kipukkadt, elnyúló 
gumibelsô. Szeretnénk egymást, szigorúan öt percig, s közben hallgatnánk, hogy a fenti 
telekrôl meztelen fenekünk fölött sugározza adását, le a völgy felé, gyötrôdve a torok 
és a tüdô elégtelenségével, ez a boldogtalan fiatalasszony.

Vajon nem lehetséges-e, hogy a férjek mindennel tisztában vannak?

*

Amikor megtelt mindkét vödör, elkísértem ôket a kerítésig. Zoli rám nézett, és azt 
mondta: köszönjük. Erre Rita is megállt, felém fordult, és édesen azt mondta: köszönöm. 
Félreérthetetlen volt a helyzet.

Alighogy beléptem az üres házba, máris itt volt Judit, minden széken, minden ágyon, 
minden küszöbön. Nem tudtam úgy fordulni, hogy ne ôt lássam. Nagyon hiányzik, ez 
kitûnt abból is, hogy olyan fájdalmakat éreztem, melyeknek a létezésérôl sem tudtam. 
Fájt például a körmöm – mint a fogzománchoz érô jégkrém, a levegô, ahogy lendítettem 
a kezem, végigkarcolta az ujjaimon a körmöket, másodpercrôl másodpercre követni 
tudtam ezt a súlytalan behatolást. Ilyenkor az ember rajtakapja magát, hogy már megint 
alázatosabb a kelleténél.

Judit nem érkezett meg hozzám a megbeszélt idôpontban, s azután sem, máris órá-
kat vesztettünk el a történetünkbôl. Mi lehet vele? Attól féltem, hogy rájövök, még a 
csalódásom is hamis. Zavarban vagyok, ha a nap hátralévô részére gondolok.

Szinte felmentésként fogadtam a lentrôl feltörô zajokat. Az ajtóhoz mentem, és rés-
nyire nyitottam. Lassan öltött formát, mit hallok. Ami eddig fentrôl jött, s talán még 
mindig szivárgott valamelyest, az most beindult lentrôl. Elôbb vadul hánykolódtak a 
két telket elválasztó bokrok közt, majd egyenesen az ajtómig áradtak az egészségtelen 
gyönyörûséggel feleselô hangok hullámai. Zoli gyepálja a nejét, Rita gyepálja az urát. 
Errôl anyám jutott eszembe, hogy mennyire szerette a bokszot, de csak amíg be nem 
jött a színes televízió. Attól kezdve nem szerette. Rita most végre színesben kapja, s nem 
biztos, hogy legbelül boldogtalan, netán rémült lenne ezért, a haja, a ruhája talán még 
jobban kitelik, betölti a kereteit a tény, hogy együtt csinálnak valamit. Van-e különbség 
abban, amit kaptam? A lenti és a fenti ellátmány miben térhet el? Jellegében, szóhasz-
nálatában, tónusában, miközben ugyanolyan magamutogató mindkettô. Pedig ôk csen-
desek, úgy láttam, hogy gyöngéden ôrlik fel egymást, mintha a goromba valóságon erôt 
véve lenne még köztük valami. 

Na, elég volt a szépbôl-jóból, gondoltam, amikor ôk is eljutottak egymás kurva any-
jáig. Úgy látszik, e tekintetben szûkös lehetôségeink vannak. Ilyen egy tôrôlmetszett 
nyelvi-indulati panel, megfelelô illesztési lehetôséggel mindkét végén, könnyû eljutni 
hozzá, s tôle csak egy irányban vezet út. A kurva anyánk bûnös titkai, ugye? De mi van 
az apánkkal?

Zoli attól félt, hogy a gyermekei lefelé mobil gyermekek lesznek. Ezt a marhaságot a 
felesége hozta haza a munkahelyérôl, és tudtommal arról szól, hogy az egymást követô 
generációk mégis-mégis szemmel tartják egymást. Zoli felfelé volt mobil, munkás ap-
jához képest, a gyermeke lefelé lesz. És nem létezik, hogy apaként annyiban hagyja. 
Hát ezt üzenné ô a világnak? Hogy ilyen nehéz és ilyen kilátástalan? A gyereknek per-
sze nem szóltak errôl, ô csak a csöndes rettegést észlelhette, mely a szüleibôl felé áram-
lik, valahányszor csak a közelükben van. Nem tudhatta, hogy ez az érzelmi bántalmazás 
közkeletû válfaja, egy igen szomorú szerepjáték, bûntelen veszélyeztetés. Ilyen is lesz a 
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kölyök, sajnáltam ezért, de igazából erre sem volt idôm. Kellenek a jóérzésû kisfogyasz-
tók a társadalomnak, miért pont Zoli kölyke lenne kivétel.

Rita hazavitte ezt a marhaságot, de a következményekkel nem számolt. Igaz, miért 
kellett volna azzal számolnia, hogy a férje így magára rántja ezt az ügyet. Fokozatosan 
megnyílva mesélte, hogy mit érez a fia közelében, az együttlétek során milyen döbbe-
netes tortúráknak van kitéve. Elôbb megijed, hogy minden elveszett, a gyermeke nem 
teljesít be semmilyen álmot. Majd hirtelen indulattal megütné, de az ereje azonnal 
elhagyja, s máris kisgyerekként látja, nem így, megnyúlva, bambán. Aranyos gyerek 
volt, mesélte Zoli, azok a kis kezek, rövid ujjacskák, a szája mintha csak egy pont lenne, 
s a nézésével elzsibbasztott minden halandót. Hogy lehet eltalálni tizennyolc éven ke-
resztül a helyes megoldásokat, ugye hogy lehetetlen?, faggatott megszállottan, de ami-
kor látta, hogy belôlem nem szed ki semmit, csak még indulatosabb lett.

– Tizennyolc éve készítek egy szobrot – zihálta –, minden nap egyetlen mozdulat, 
egyetlen simítás, ütés, vésés. Nem voltam képes napról napra az egészet látni, hidd el, 
lehetetlen volt, csak azt láttam, ami szemet szúrt.

Ami azt illeti, most is majdnem kiszúrhatták a szemét, néztem az ajtómban álló Zolit. 
Jobb szeme fölött friss, eleven piros csík, gondolom, Rita körme hagyta ott. Az anyázás 
utáni láz még sugárzik az arcáról, nem hiszem, hogy megúszhatom, inni fogunk tovább.

*

A háta mögött láttam, hogy jön föl Rita is. Hol van ezeknek ilyenkor a gyereke?
– Ne hallgass rá – kiáltotta még kintrôl Rita.
– Jó, nem fogok – válaszoltam flegmán, úgy ügyeskedtem, hogy az egykedvûségem talán 
megfékezi ôket.

Rita arcán rendezettek voltak a vonások, és ez nem sok jót ígért. Bejöttek, leültek, 
pedig egy árva szóval sem invitáltam beljebb ôket. Pusztán a jelenlétükkel rendelkeztek, 
utasítottak, töltsek már. Töltöttem, vodkából volt bontott.

– Narancsot hozzá?
– Eridj már – fortyant fel Zoli.
– Nem kérünk, köszönjük – javított Rita.
Zoli elôrehajolt, hogy ne lássuk a szemét. Ahol bejött, a szônyegen feketéllett egy 

széttaposott cseresznye, talán azt nézte. Látszott, milyen tehetetlenül viseli a dühét.
– Te tényleg nem félsz tôlük? – kérdezte hirtelen.
– Kitôl?
– Hát ezektôl, odafönt. 
Nem értettem ugyan, miért ez a sietôs vágás, de hagytam, csinálja.
– És ha nem cigányok lennének? 
– De azok.
– De ha nem azok lennének – próbálkoztam újra.
– Nem tudom, mindenesetre másként kéne csinálnunk.
– És mit csinálnál másként?
– Néhány szót cserélni kéne...
– Tényleg? Ennyi?
– Azt hiszem.
– Nem vagy te párttag?
Ez volt a gyöngém, a bátyám miatt. A bátyámat hitvalló esszencialistává tette a poli-

tika, s az ilyeneknek párt kell.
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– Nem, miért? – válaszolt értetlenül Zoli.
– Miért nem mész ki az utcára?
– Minek? Odáig nem kell elmenni.
– Meddig kell elmenni?
– Fizikailag semeddig. Az értelmes ember a gyûlöletet is otthon intézi el.
Mikor befejezte a mondatot, Ritára sandított. Ezt ismertem, az üzengetésnek ezt a 

fajtáját. Apa és a bátyám ûzték ezt a sportot. Kellett hozzá egy vélt igazságtalanság, 
melyet mindketten annak láttak, amit a bizonytalan körvonalak mutattak. Kellett hozzá 
két játékosan egymásba tûnô érvkészlet, és persze mindkét részrôl a reménytelenül 
szivárgó, mély egzisztenciális rettegésre visszavezethetô indulat. Mindig ez van. Az 
ideológia és a vágy.

Rita fejét hátrahajtva ivott. Megtörölte a száját, közben végig a szemembe nézett. 
Felállt, kérte, beállhat-e a zuhany alá, náluk olyan nincs, lavórból intézik. Álljon. Amikor 
kiment, Zolinak szegeztem a kérdést:

– Hogy vagytok egymással?
– Ahogy te a romákkal.
– Hogy vagyok a romákkal?
– Erôszakkal visszatart valami attól, hogy erôszakos legyél.
– Együtt vagytok? – próbáltam meg váltani végre.
– Ritával?
– Igen.
– Talán igen, de ez szamárság. Annyi az egész, hogy most tetszik neki, hogy itt kint 

rongyos pólóban járhat.
– Ennyi lenne?
– Miért?
– Hát tudod... Ugyanazok az ellentétek, mint az Avason. Azokkal mi van?
– Rita és köztem?
– Igen.
– Dolgozunk rajta. Áttelepítjük ide. Csak hát idô kérdése...
– És közben? Amíg az áttelepítés tart?
– Mi a fenét akarsz?
– Semmit.
– Akkor jó.
Erre ittunk. Rita visszajött, törülközôbe csavarva. Lehet, hogy kuglófszerûen hasa-

dozott, de van melle. Fél órája nem gondoltam Juditra. Rita kellett ehhez, meg a pia. 
És a hang fentrôl, a hang lentrôl, ezek az obskúrus üzenetek, melyek mögött most va-
lamiért csakis az unalmat sejtettem, egy hétköznapi tréfát, melyen megsértôdni és ne-
vetni is lehetne. 

Zoli felállt, kicsit meg is tántorodott. Tudta, hogy Rita kurva akar lenni, hogy ez már 
több mint kacérkodás. Figyelte, ahogy kilazította a törülközôt, s egy széles, majdnem 
mindent láttató mozdulat után újra körülfonta magát vele. 

– Nem baj, ha töltök? – kérdezte rekedten Zoli.
– Szolgáld ki magad.
– Te is – mondta gyorsan, szinte mellékesen Zoli.


