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Kerner leverten ÀlldogÀlt a hotel elûtti z´ld szûnyegen. BÀr a nap vakÁtÂ f¢ny¢t egye-
nesen az arcÀba t¡kr´zte a szemk´zti irodahÀz f¢m-¡veg homlokzata, alig szükÁtette
´ssze v¢dekez¢s¡l a szem¢t. Sz¢d¡lt egy kicsit. Vagy inkÀbb csak a lÀba lett egyik pil-
lanatrÂl a mÀsikra ¢rthetetlen¡l gyenge. Nem volt ereje megemelni, od¢bb rakni. ögy
¢rezte magÀt, mintha egy Thomas Bernhard-reg¢ny lapjai k´z¡l esett volna oda ä
nem, k¢ptelens¢g, hogy û innen el tudjon mozdulni. De itt sem bÁr maradni! Az arcÀt
az ¢g fel¢ fordÁtotta, ¢s tehetetlen¡l felnevetett. ögy lÀtszik, minden Ãt kÂmÀba vezet?
ä Mintha csak most d´bbent volna rÀ, hogy mÀr k¢t ¢ve itt Àll, ezen a kopott szûnyegen,
ebben az Ázl¢stelen, piros uniformisban, ¢rkezû vend¢gekre vÀrva, ¢s ez a vÀratlan fel-
ismer¢s eg¢szen erûtlenn¢ tette: a feje bÀgyadtan visszahanyatlott. K´ltû akartam len-
ni... Kerner Ãjra felnevetett. Befel¢, hangtalanul, kÁnosan. Lehet, hogy nem is nevet¢s
volt, hanem inkÀbb zokogÀs. K´ltû...

Motorhang ¡t´tte meg a f¡l¢t. Ijedten n¢zte, hogy a metÀlk¢k, francia rendszÀmÃ
Nissan Micra megÀll, hÀtramenetbe kapcsol, ¢s odakanyarodik a jÀrda mell¢. A motor
eln¢mult. Kerner arca hosszÃ fintorba merevedett, majd megrezzent a keze: megiga-
zÁtotta a zakÂja aljÀt, a bal lÀbÀt pedig a mÀsik el¢ tette. BÀrmilyen meglepûnek is ta-
lÀlta, a k´vetkezû mÀsodpercben m¢giscsak elhagyta a szûnyeget, elindult, l¢pkedett.
Igaz, meglehetûsen bizonytalanul ¢s lassan, mert mire a fogantyÃ fel¢ nyÃlt volna, a
kocsi ajtaja mÀr kitÀrult. Magas sarkÃ, keskeny nûi lÀbbeli bÃjt ki az aszfaltra: a pÀntjai
szabadon hagytÀk a festetlen k´rmü, csupasz, kicsi lÀbujjakat. A cipû combra fesz¡lû
bûrnadrÀgban, leopÀrdfoltos blÃzban folytatÂdott, aztÀn elûbukkant az arc is ä az arcot
azonban kett¢metszette egy vastag, fekete napszem¡veg, teljesen elrejtve a szemet. A
nû feje Ãjra eltünt az utast¢rben, s ahogy behajolt, a feneke feszesen Kerner fel¢ me-
redt. A londiner komoran n¢zte egy pillanatig, majd sz¢tfeszÁtette a tenyer¢t: nem, a
k¢t duzzadÂ, ´sszesimulÂ f¢lg´mb nem f¢rt volna bele. HÀtrÀbb l¢pett, elvette az Ãti-
tÀskÀt, a nû pedig mosolytalanul valami k´sz´netf¢l¢t motyogott, aztÀn becsapta a Nis-
san ajtajÀt, ¢s felszegett fejjel, hatÀrozott l¢ptekkel elindult a bejÀrat fel¢. Kerner n¢-
hÀny m¢ter tÀvolsÀgbÂl k´vetni kezdte, felvÀltva egymÀs el¢ rakta a lÀbait, mÁg csak a
nût el nem nyelte a forgÂajtÂ. Akkor azonban t¢tovÀn megtorpant: t¢tovÀn az ujjai
k´z¢ csippentette a tÀskÀn fityegû c¢dulÀt.
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A nevet, a cÁmet fekete filctollal, kiss¢ kapkodva ÁrtÀk rÀ. Kerner felemelte a fej¢t, ¢s
miutÀn meggyûzûd´tt rÂla, hogy senki sem figyeli, gyors mozdulattal let¢pte a cetlit,
¢s hasonlÂ siets¢ggel elt¡ntette a zakÂja zseb¢ben.

Sylvie Bertrand mÀr a recepciÂnÀl Àllt; a napszem¡veg m¢g mindig rajta volt;
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ahogy az ürlap f´l¢ hajolt, a fenek¢n megint pattanÀsig fesz¡lt a fekete bûrnadrÀg.
Kerner fej¢ben megfordult, hogy oda kellene rohannia, ¢s a bûr´nd´t elhajÁtva teljes
erûbûl belemarkolni az izgatÂ hÃsba, de a vÀratlanul rÀt´rt k¢ts¢gbees¢s, ami tovÀbbra
is elgyengÁtette a t¢rd¢t, ¢s ´sszeszorÁtotta a gyomrÀt, lehetetlenn¢ tett egy ilyenfajta
gyors akciÂt; a lift fel¢ kanyarodott. Nincs f¢rjn¢l, harapott az alsÂ ajkÀba. Vagy elvÀlt.
Hunyorogva maga el¢ meredt: nem mindegy most?

A nû megcs´rrentette elûtte a szobakulcsot. Kerner lassan rÀemelte a tekintet¢t, s
a f¢m¢rt nyÃlva meg¢rintette a feh¢r, v¢kony ujjakat ä csak egy f¢l mÀsodperc volt,
enn¢l tovÀbb nem merte odanyomni a kez¢t, de Ágy is ¢rezte a bûr, az ¢lû testben ke-
ringû v¢r meleg¢t, ¢s bizsergetû borzongÀs futott v¢gig a gerinc¢n. Mivel nem lÀtta a
nû szem¢t a fekete müanyagtÂl, ¢l¢nkv´r´sre festett, ¢rz¢ki szÀjÀt n¢zte: tess¢k, indulj
elûre, ¢s vedd mÀr le ezt a vacakot az arcodrÂl. Sylvie Bertrand engedelmesen beszÀllt
a liftbe, Àm a napszem¡veget magÀn hagyta; a lift hÀtsÂ falÀra szerelt t¡k´r fel¢ fordult,
kiszedte, visszatette a hajtüj¢t, majd megnedvesÁtett ujjal eligazgatta homlokÀba hullÂ
v´r´ses hajf¡rtjeit. NyilvÀn ott is v´r´s, gondolta Kerner, de amikor a nû visszafordult,
nem volt bÀtorsÀga leplezetlen¡l odapillantani: a bûrnadrÀg alÂl kivillanÂ bokÀra me-
redt. TalÀn a legjobb volna felvinni a tetûre... N¢hÀny pillanatig n¢mÀn, mozdulatla-
nul siklottak felfel¢. °s ekkor vÀratlan ́ tlete tÀmadt. Hogyhogy nem jutott eddig esz¢-
be? Igen ä àpiszkosÊ derüvel az arcÀn a zakÂja belsû zseb¢be nyÃlt, elûhÃzott egy olcsÂ,
kerek, s´t¢tk¢k napszem¡veget, ¢s szÁnpadias mozdulattal feltette. A nû arca azonnal
elvesztette addigi szoborszerüs¢g¢t. Elûbb szorosan ́ sszepr¢selte az ajkÀt, majd zavart
mosolyszerüs¢g ÁrÂdott ki a szÀja sarkÀba, amit ä megk´nnyebb¡lt? inger¡lt? fÀradt?
ä sÂhaj k´vetett, amikor a lift ajtaja sz¢tcsÃszott.

Sylvie Bertrand kil¢pett a folyosÂra, s mivel a londiner nem k´vette, vÀrakozÀstel-
jesen, felvont szem´ld´kkel megfordult, visszapillantott a liftbe. Kerner hÃzta az idût.
A homlokÀt rÀncolta, pislogott, mintha m¢lyen elt´prengett volna egy sakkfeladvÀ-
nyon vagy esetleg Wittgenstein valamelyik mondatÀn. V¢g¡l alig ¢szrevehetûen meg-
rÀzogatta a fej¢t; megragadta az ÃtitÀska f¡l¢t, ¢s k¢t hosszÃ l¢p¢ssel a nû el¢ vÀgott,
aki egyre fesz¢lyezettebben ¢s nyugtalanabbul vÀrakozott.

A szoba ott Àllt nem messze, a v´r´s szûnyeggel borÁtott folyosÂ v¢g¢n. Kernernek
nem siker¡lt azonnal a zÀrba csÃsztatnia a kulcsot: az orra hegy¢rûl halk koppanÀssal
a cipûj¢re pottyant egy izzadsÀgcsepp; de nagy nehezen m¢giscsak kinyÁlt az ajtÂ, ¢s
lakÀji mozdulattal betess¢kelte rajta a nût. Szorosan m´g´tte, a nyakszirtje utÀn Àgas-
kodva l¢pett be. A parf¡m´k nem tudjÀk teljesen elfedni a test term¢szetes szagÀt,
mondta neki egyszer a s¢f (aki akkoriban ¢ppen illatszerekkel ¡zletelt). Olyan ez, mint
a valÂsÀg ¢s a vÀgy kever¢ke. ögyhogy, ha tudni akarod, milyen nûvel van dolgod,
legjobb, ha min¢l elûbb megszagolod. Kernerben ez a megjegyz¢s ́ tl´tt fel, mik´zben
m¢lyen bel¢legezte a pÀrolgÂ test, a rÀpermetezett parf¡m ¢s a napon ÀtforrÂsodott
bûrnadrÀg szagÀnak furcsa kever¢k¢t. A test izgatÂ csÁpûss¢g¢t ¢des, t´m¢ny parf¡m-
r¢teg borÁtotta. TalÀn Loulou. Az Àgy mell¢ eresztette az ÃtitÀskÀt; a pillantÀsa hol a
szabÀlyoknak megfelelûen nyitva hagyott ajtÂra siklott, hol a nût k´vette, aki zsebre
dugott k¢zzel s¢tÀlt k´rbe a szobÀban. Nyugalom, nyelt egyet, de a gyomra ´sszeszo-
rult. V¢g¡l, amikor Sylvie Bertrand belenyomta az ́ kl¢t az Àgyba ä ez biztatÂ elûjelnek
tetszett ä, halkan becsukta az ajtÂt. AztÀn elosont a bûrruha mellett, ¢s kitÀrta az ab-
lakot. Az utcÀrÂl zaj szürûd´tt fel: kint m¢g mindig Àllt a vilÀg. Sylvie Bertrand vÀrat-
lanul odal¢pett Kerner mell¢, hogy û is megszeml¢lje a kilÀtÀst, sût Ãgy tünt, mondani
k¢sz¡l valamit, a londiner azonban sietve otthagyta: hogy idût nyerjen, besurrant a
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f¡rdûszobÀba. BÀtorsÀg, meresztette a szem¢t a csillogÂ t¡k´rbe. TalÀn l´kd bele a
f¡rdûkÀdba... TovÀbb nem t´prenghetett, mert Sylvie Bertrand Àrny¢ka mÀris bekÃ-
szott a feh¢r kûre, aztÀn bel¢pett maga a nû is hÃs-v¢r valÂsÀgÀban. Kerner megint
nyelt egyet; a mellkasa megremegett, mintha egy gyorsvonat d¡b´rg´tt volna Àt a fe-
lett¡k levû szobÀn. Egyelûre visszavÀltozott londinerr¢, felhajtotta a WC hÂfeh¢r fe-
del¢t, ¢s megmutatta, hogyan kell le´blÁteni az ez¡stszÁnü karral. AztÀn a lehetû leg-
term¢szetesebb dolog t´rt¢nt, ami azonban m¢giscsak vÀratlanul ¢rte, ¢s eg¢szen le-
sÃjtotta: a nû biccentett, sarkon fordult, ¢s visszament a szobÀba. Kerner k¢ts¢gbe-
esetten utÀnalendÁtette ugyan a karjÀt, de mÀr csak a levegûbe markolt. A keze visz-
szahullott a combja mell¢; elsz¡rk¡lt arccal, elesetten botorkÀlt ki a f¡rdûszobÀbÂl.
Valami z´ld elevenedett meg elûtte, a hotel elûtti szûnyeg: megsz¢d¡l a vakÁtÂ nap-
f¢nyben, ¢s ´klendezni kezd.

NemsokÀra azonban, miutÀn csalÂdottan, s¢rtûd´tt arccal elvette a borravalÂt
Sylvie Bertrand-tÂl, aki idûk´zben mÀr az Àgyra emelte az ÃtitÀskÀt, ¢s nekilÀtott ki-
pakolni, egy mosoly ÀllÁtotta meg. Igen, a v´r´s szÀj sz¢lesen rÀmosolygott ä ¢s az ajtÂ
m¢g mindig zÀrva volt. Kerner az ajkÀba harapva visszafordult: erûsen megvetette a
talpÀt a szûnyegen. MegprÂbÀlta viszonozni a mosolyt, de az eredm¢nyt illetûen erûs
k¢telyei voltak, annÀl is inkÀbb, mert a nû homloka azonnal elfelhûs¡lt, a szem´ld´ke
pedig a napszem¡veg kerete f´l¢ csÃszott. A csodÀlkozÀsa azonban csak egy pillanatig
tartott: r´vid fejcsÂvÀlÀs utÀn zavartan Ãjra sz¢tnyitotta a p¢nztÀrcÀjÀt, ¢s egy Ãjabb
p¢nzjegyet nyÃjtott a londiner fel¢.

ä Pardon ä nevetett fel bocsÀnatk¢rûen, hogy aztÀn hirtelen elakadjon a l¢legzete:
Kerner a p¢nz¢rt nyÃlva elkapta, megszorÁtotta a kez¢t, ¢s erûszakosan megkÁs¢relte
magÀhoz hÃzni. Sylvie Bertrand riadtan ugrott hÀtra, siker¡lt kit¢pnie magÀt a szo-
rÁtÀsbÂl; a p¢nz gyür´tten a szûnyegre hullott.

ä Vous ¨tes fou? ä A nû a karjÀt a melle el¢ kapva a telefonhoz menek¡lt.
Kerner megt´r´lte a homlokÀt. Lihegve, felszegett fejjel k´vette a bûrnadrÀgot,

mint egy mÀniÀkus. Sylvie Bertrand az ¢jjeliasztal m´g¢ hÃzÂdott. Csak ez az asztal
Àllt k´z´tt¡k, a feh¢r ujjak a piros telefonkagylÂn, a v´r´sre festett ajak reszketett:

ä What are you doing?
A londiner eleresztette a f¡le mellett a k¢rd¢st: a napszem¡veg fel¢ nyÃlt, hogy Âva-

tosan leemelje, Sylvie Bertrand azonban hiszt¢rikusan felrÀntotta a karjÀt, ¢s a szem-
¡veg az Àgyra rep¡lt.

Kerner hÀtrÀbb l¢pett, sÂhajtott egyet.
ä Gondoltam, hogy k¢k.
Egy kicsit n¢zte m¢g az ijedten verdesû, hosszÃ szempillÀkat, aztÀn sarkon fordult,

mintha mind´ssze ennyit akart volna. Mik´zben az ablakhoz botorkÀlt, hallotta ugyan,
hogy m´g´tte Slyvie Bertrand az ÃtitÀskÀhoz ugrik, ¢s sietve kivesz valamit belûle, de
hÀtra sem pillantott. RÀk´ny´k´lt az ablakpÀrkÀnyra, a szem¢t a vibrÀlÂ ¢gre meresz-
tette. ºres volt. Az ¢gvilÀgon semmit sem ¢rzett.

ä Fou. Il est fou... ä hallatszott a nû hangja. ä All³...
Kerner levette a napszem¡veg¢t, ¢s egyre az eget k¢mlelve kiejtette az ujjai k´z¡l.
ä ...r¢ception?
Lentrûl, a jÀrdÀrÂl tompa, ¢rthetetlen kiÀltÀs hangzott fel. Kerner kihajolt az abla-

kon. Az egyik londiner ott guggolt a hotel elûtt, ¢s kez¢ben a napszem¡veggel bambÀn
bÀmult felfel¢. A szem¡veg a szûnyeg mell¢, a betonra eshetett, mert az egyik lencs¢je
kiesett, a mÀsik pedig ä legalÀbbis innen fentrûl Ãgy lÀtszÂdott ä sugarasan megrepedt.
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ä Oui, chambre 512...
Kerner leintett a fiÃnak, majd hirtelen sarkon fordult, ¢s a nû szavÀba vÀgott:
ä Nem gondolod, Szilvia, hogy iszonyÃ nevets¢ges ez az eg¢sz?
ä Quoi? ä Sylvie Bertrand a jobb kez¢ben a telefonkagylÂt szorongatta, a mÀsikkal

pedig egy gÀzsprayt tartott maga el¢.
Kerner felsÂhajtott, ¢s odas¢tÀlt az Àgyhoz, hogy felemelje rÂla a fekete napszem-

¡veget. A nû azonnal a melle el¢ kapta a sprayt, de ä talÀn b¢nultsÀgÀban ä nem merte
megnyomni. Nem: dermedten, f¢lelemtûl reszketve hagyta, hogy a londiner visszate-
gye a szem¡veget az arcÀra.

Kerner el¢gedetten m¢rte v¢gig.
ä Most elmegyek ä suttogta alig hallhatÂan, ¢s lÀbujjhegyre Àllva puhÀn meg¢rin-

tette a szÀjÀval a nû meleg homlokÀt. A spraybûl gÀz sz´kkent ki, de û akkor mÀr az
ajtÂnÀl jÀrt: kinyitotta, ¢s kil¢pett a folyosÂra. A v´r´s szûnyegen az¢rt megtorpant:
megfordult, hogy m¢g egyszer visszapillantson a f¢lig behÃzott ajtÂ r¢s¢n Àt. Sylvie
Bertrand remegve Àllt az oszladozÂ gÀzfelhû m´g´tt, ¢s a homlokÀt t´r´lgette, mintha
led´rzs´lhetn¢ rÂla a csÂk nyomÀt; a mÀsik kez¢ben lÂgÂ telefonkagylÂbÂl torz, rikÀ-
csolÂ hang t´rt elû.

Kerner halvÀnyan elmosolyodott, aztÀn becsukta az ajtÂt, a hajÀt lesimÁtva a lifthez
s¢tÀlt, beszÀllt, majd megnyomta a gombot a tetûre.

KolozsvÀri Papp LÀszlÂ

MANñ öR SZERELME

A KOLOZSVçR ciklusbÂl

T¢len, ha a SÁpos bezÀr, ManÂ Ãr, a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra ¢s HollÂ Ãr, a szÂ-
fukar hegedüs el¡ld´g¢l m¢g a barÀtsÀgos sarokasztalnÀl. A helyis¢get barnÀs f¢ny
borÁtja, az enyvszÁnü faburkolat meleg sÀlk¢nt futja k´rbe a falat, kint macska nyÀvintja
el magÀt fÀzÂsan, szerelem¢htelen¡l, s lassan hullni kezd a tartÂs kolozsvÀri hÂ.

A doktor Ãr, a szerkesztû Ãr, az ¡gy¢sz Ãr ¢s a t´bbiek mÀr elpÀlyÀztak. ýk ketten
egyfel¢ laknak. S a zÀrÂra? Ugyan k¢rem! Ha majd a kedves vend¢gnek vagy tÀn ba-
rÀtnak, m¢g inkÀbb testv¢rnek tÀvozni tetszik.

HollÂ Ãr kin¢z az ablakon ä ugyan mit lÀthat a s´t¢t ¢jszakÀban? ä, s hallgatagsÀgÀra
rÀcÀfolva, û t´ri meg a csendet.

ä Tudod, ManÂ, arra gondolok, hÀtha ¢pp ez lesz az a bizonyos ¢jszaka.
ManÂ Ãr nem k¢rdez, nem szÂl. HollÂ Ãr eg¢sz biztosan be fog vÀgni a megfelelû

pillanatban, csak a lelk¢ben kijel´lt k¢t vagy k¢tezer sz¡netet kell kivÀrni. S lÀm, emel-
kedik is vÀllhoz a hegedü, hegedühÃrra a vonÂ.

ä Besz¢lik, hogy havas ¢jszakÀkon KolozsvÀron, egyetlen alkalommal egy ¢vben,
¢vtizedben, lÀthatÂvÀ lesz minden hÂember, aki csak ¢p¡lt a vÀros t´rt¢nelm¢ben.
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