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is talÀlta, tûl¡nk balra, Ãgy k¢tm¢ternyire. MegtalÀlta, illetve azt hitte, hogy megtalÀlta,
¢s ha, akkor mÀr meg is k´zelÁtette, aztÀn elbizonytalanodott, ¢s a r´vidlÀtÂk keserü
arckifejez¢s¢vel tizenn¢gy centim¢terrûl elkezdte n¢zni annak a valakinek az arcÀt.
Az pedig tudta, hogy û nem û. Tudta, tehÀt n¢zett mereven elûre, mÁg el nem fÀradt
a gombÀsz. SokÀig nem, aztÀn persze igen. ElfÀradt, megfordult, kiz´rg´tt magÀnak
egy kis ´sv¢nyt a gyÀszolÂk erdej¢ben.
ögy ki tudja megÁrni.

V´r´s IstvÀn

PRçGAI KERTEK
A legrosszabb ¢v, amikor oktÂber hatodika p¢ntekre esik.
S¢ta PrÀgÀban egy nappal k¢sûbb, osztrÀk tisztek s´rszagÃ ¢bred¢s¢nek napjÀn. Itt
persze nyugodtan lehet s´rrel is koccintani, senki se tudja, m¢rt illetlens¢g. F´l is emelkedik a vÀros f´l¢ egy ÂriÀs s´r´skrigli. L¢ghajÂ. S´r´skorsÂ alakÃ l¢ghajÂ. Staropramen, hirdeti rajta a felirat.
A Moldva kanyarulata f´l¢ kiugrÂ ¡res t¢rs¢gen s¢tÀlok, ahol annak idej¢n a mÀjus
elsejei felvonulÀsokat szoktÀk tartani. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. Idûbe ker¡l, amÁg
oda¢rek. Katonai sÀtrak k´z´tt kell ÀtvÀgni. Egy szervezû rem¢nyvesztve hÁvja az ÀlldigÀlÂkat, hogy bemutathassa a mesters¢ges l¢gz¢s legjobb mÂdjÀt. A kicsavarva fekvû
müanyag bÀbu szÀjÀra nejlont terÁt, mintha inkÀbb gyilkossÀgra k¢sz¡lûdne. De van
ingyenes v¢rnyomÀsm¢r¢s is. TalÀn k¢sûbb virslit is fognak osztani.
AztÀn egy cirkuszi sÀtor lebben el¢m, mint egy tengerfen¢krûl elrugaszkodÂ rÀja.
Valaki a p¢nztÀrosnÀl az elefÀntokrÂl ¢rdeklûdik. Nem, nem lehet megn¢zni ûket, tess¢k elj´nni este az elûadÀsra. Hogy magyarÀzza ezt el a kisfiÀnak?
A felvonulÀsi t¢r tÃlsÂ v¢ge. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. De ha csak Ãgy f´lszÀllnÀnak! Emelkednek ¢s s¡llyednek. Az egyik jÂformÀn a Moldva szintj¢ig ereszkedik,
teljesen eltünik a szemem elûl. Pont oda, ahol egy rakparti kÀv¢hÀz teraszÀn tegnap
odaajÀnd¢koztam egy ismerûs´mnek AZ ANGYAL ELýSZOBçJA cÁmü k´nyv cseh fordÁtÀsÀt. írta ZsÀmboky JÀnos. Most tehÀt egy l¢ghajÂ kosara szÀll le a kÀv¢hÀzra, a pinc¢rek ijedten kapkodjÀk az asztalrÂl az ¢rt¢kesebb ed¢nyeket, nem t´rûdnek azzal se,
hogy az egyik vend¢get le´ntik kÀv¢val, igaz, a vend¢g se veszi ¢szre, r¢m¡lten bÃjik
le az asztal alÀ. Kicsit od¢bb, a hÁd alatt valaki kacagja az eg¢sz jelenetet, f´lbÃg a lÀngnyelv a l¢ghajÂban, v¢gre neh¢zkesen emelkedni kezd, a vÀratlan hangtÂl megzavarodva egy kutya belekap a gazdÀja lÀbszÀrÀba, nem mÀsba, mint az elûbbi nevetg¢lûbe.
Tegnap ¢s ma talÀlkozik, a kutya elszalad a let¢pett nadrÀgszÀrral. Most nem vagyok
ott, de azt lÀtom, hogy a l¢ghajÂ emelkedik, Ãjra lÀthatÂ lesz a fÀk koronÀja f´l´tt.
Ez m¢g nem a park. Csak leszÂrt kûzÃzal¢k, ¢s egy-egy elûresz´k´tt fücsomÂ. FocizÂk mellett haladok el. V¢gre ´sszecsapÂdnak m´g´ttem az elsû bokrok. A betonozott s¢tautak hol erre, hol arra kanyarognak velem a fÀk k´zt. Ez a rejtett lelkifurdalÀs
¢s a hasogatÂ fej napja. TÁz Âra k´r¡l lehet.
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A l¢gg´mb´k mÀr messze jÀrnak, a legt´bb most valahol a k¡lvÀrosok f´l´tt lebeg.
Az egyik megint v¢szesen megk´zelÁti a folyÂ szintj¢t. De ezÃttal remek¡l odalÀtok,
most nem talÀlkozik a tegnap a mÀval, oktÂber 7-e van, az aradi v¢rtanÃk mÀr koporsÂban hevernek, a r¢szeg osztrÀk tisztek kikÀszÀlÂdnak az ÀgybÂl, mosakodni kezdenek. A lavÂr f´l¢ hajolnak, ¢s h¡ledezve pillantjÀk meg a t¡k´rk¢p¡ket.
çtmegyek egy kis hÁdon a villamossÁnek f´l´tt. PrÀgÀban egyed¡l s¢tÀlni az mindig
t´bb, mint egy egyszerü s¢ta. A s¢ta persze mindig t´bb, mint egy egyszerü s¢ta. A
folyÂparti kÀv¢hÀzban mÀr vagy f¢lÂrÀja helyreÀllt a rend, de a le´nt´tt nadrÀgÃ Ãr
csak most veszi ¢szre, mi t´rt¢nt vele, mikor ¢pp villamosra szÀllva valaki figyelmezteti,
hogy az elûbb zsebtolvajok settenkedtek mell¢je, ¢s jobb, ha addig ellenûrzi, megvan-e
mindene, amÁg azok a k´vetkezû megÀllÂnÀl le nem szÀllnak. ý azonban a tÀrcÀja helyett ijedten fedezi fel a kÀv¢foltot a nadrÀgjÀn, hirtelen ´sszezavarodik, az ût figyelmeztetû otromba tr¢fÀjÀra gyanakszik, f´l akar Àllni, hogy lekeverjen neki egyet, k´zben megÀllÂhoz ¢rnek, pÀran, gyanÃs k¡lsejü alakok sietve ugranak le a villamosrÂl,
mÀr a jÀrdaszigeten egy bûrtÀrcÀt vesznek elû, ¢rdeklûdve adjÀk k¢zrûl k¢zre, nem
nevetnek, komolyak. A villamos jelez, bevÀgÂdnak az ajtÂk, a kÀv¢foltos nadrÀgÃ f¢rfi
mÀr az ellenûrrel besz¢lget, a baj csûst¡l j´n, nem is prÂbÀlja ments¢g¢¡l felhozni,
hogy a b¢rlete a tÀrcÀjÀban volt, apatikusan ¡l, ¢s most bÀrmit alÀÁrna, de szerencs¢re
csak egy k´zepes ´sszegü b¡ntet¢s csekkje az. Vele mÀr bÀrmit meg lehet csinÀlni. Neki
mÀr nincs vesztenivalÂja.
A Hradzsin hÀtsÂ bejÀratÀhoz ¢rtem. Itt az egykori lovarda, ma kiÀllÁtÂterem. TalÀn
ben¢zek, gondolom. De zÀrva van, semmilyen kiÀllÁtÀs nincs ¢ppen. Ha nincs, hÀt
nincs. Van viszont a l¢pcsûsor mellett egy szer¢ny kis nyÁlÀs a falon, nem tÃl sokat sejtetû, pedig az ¢p¡let alatt Àtvezetve egy mÀsik l¢pcsûbe torkollik, mÀr a szabadban,
ami a vÀros egyik legszebb kertj¢be visz. Ide m¢g f´lmegyek.
A kert teljesen ¡res. TalÀn nyitva sincs? TalÀn nem is szabad bej´nni? TalÀn...? V¢gigmegyek a kiÀllÁtÂterem barokk ¢p¡let¢nek ablakokkal tagolt homlokzata elûtt.
Mindegyik ablakm¢lyed¢sben egy pad. Feh¢rre vannak festve, ¢s feh¢r a kavicsos Ãt
is, amelyen k´rbe lehet jÀrni a kertet. Feh¢rek a kavicsok. Minden feh¢r. A nagyon
v¢n asszonyok nyara van, oktÂber dereka, mÀr egy nap eltelt az aradi v¢rtanÃk kiv¢gz¢se Âta, m¢gis nyÀrias a meleg. A nap alacsonyrÂl, de annÀl hevesebben tüz. Ahogy
le¡l´k egy padra, nemcsak szembûl kap el a f¢ny¢vel, hanem hÀtulrÂl is, a hatalmas
¡vegtÀblÀkrÂl visszaverûdve. Mintha egy ´regasszony ûsz kontyÀbÂl szabadult volna
ki egy tincs, ¢s betekeregn¢ az eg¢sz kertet, Ãgy fordul itt meg mindenfel¢ a nap erûszakos f¢nye, minden feh¢r, ¡nneprontÂan feh¢r, mÀsnap vagyunk, az osztrÀk katonÀk m¢g csak most ¢bredeznek, ¢s az udvart mintha feh¢r s´rhab lepn¢ el, a sÀrga
s´r feh¢r habja, a nap elûtt most elhÃz a s´r´skrigli, de nem vet Àrny¢kot, minden
m¢g vilÀgosabb lesz.
TovÀbbra is egyed¡l a kertben. Most mÀr nem aggaszt, hogy szabad-e ide bel¢pnem.
Szabad. Hirtelen j´tt szabadsÀg. Ez most, ez az egyed¡ll¢t nem lopott, jÀr nekem. Honnan ez a vÀratlan ´ntudat? °s ´ntudat-e egyÀltalÀn? Eln¢zem a Szent Vitus-sz¢kesegyhÀztÂl a LoretÀig terjedû kilÀtÀst, a k´zelebb lÀthatÂ rengeteg gy¡m´lcsfÀt, a m¢g
k´zelebb lÀthatÂ virÀgÀgyÀsokat.
AztÀn bej´n valaki. Egy ´regember tart f´lfel¢ a l¢pcsûn. Nehezen jÀr, bottal. Ez
ide fog j´nni!, gondolom felhÀborodottan. Nem tudom, mibûl, de r´gt´n meg¢rtem,
hogy fel¢m tart. Mintha engem keresne. PrÀgÀban persze minden elûfordulhat. Volt
mÀr Ãgy, hogy egy k´nyvesboltban telefonhoz k¢rtek. Nem t¢ved¢s, a nevemen szÂ-
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lÁtott meg az eladÂ, telefonom van, mondta. °s ami a legfurcsÀbb, valaki t¢nyleg besz¢lni akart velem. MÀskor meg ´sszet¢vesztettek valakivel. De az m¢g mindig ¢n vagyok. Mentem az utcÀn, t¢l v¢g¢n egy belvÀrosi mell¢kutcÀn. Nagy csoport ember mellett prÂbÀltam meg ¢szrev¢tlen¡l elhÃzni, de az egyik ¢szrevett, ¢s... °s sz¢lesen rÀm
mosolygott. A t´bbiek is odafordultak. JÂkedvüen ¡dv´z´ltek. Nem t¢rhettem ki.
Nem is akartam. K´sz´nt´ttem ûket, ¢s mentem tovÀbb. Azt nem engedhettem meg
magamnak, hogy besz¢dbe elegyedj¡nk. Nem jÀrhattam Ãgy, mint ZsÀmboky a minap. °n min¢l t´bb ember elûtt szeretem f´nntartani azt a lÀtszatot, hogy tûsgy´keres
prÀgai vagyok. Ahhoz pedig nem szabad tÃl sokat besz¢lni. Ostoba szÀnd¢k arra t´rni,
hogy mÀsnak gondoljanak, mint amik vagyunk, de akkor talÀn egy kicsit t¢nyleg mÀsok is lesz¡nk. Elgondolnak, tehÀt vagyok. ZsÀmboky akkor megtehette, hogy vÀlaszolt. J´tt hazafel¢ a mozibÂl. (ZsÀmboky m¢g mindig moziba jÀr?, k¢rdezem magamtÂl k´zbevetûleg, ¢s most mÀr nem is annyira ijedten, mint inkÀbb belet´rûdve lÀtom,
hogy az ´reg, f´l¢rve a l¢pcsûn, valÂban fel¢m k´zelÁt.) Valaki meglÀtta. Megismerte.
K´rny¢kezni kezdte. Persze ût nem ´sszet¢vesztett¢k. ý valÂban û volt. A mÀsik egy
kortalan, szakÀllas figura. CsavargÂ? R¢szeg? LecsÃszott szÁn¢sz? Az utolsÂ focista? çllt
egy kirakat elûtt, a lassan elhaladÂ ZsÀmbokyt figyelte. V¢g¡l d´nt´tt. Odal¢pett hozzÀ. Egy l¢p¢ssel utol¢rte. Mester, kezdte, van egy probl¢mÀm, amirûl talÀn csak Pilinszkyvel besz¢lhettem volna, de most, hogy meglÀttam a Mestert... Itt egy kis cs´nd
Àllt be. Csak egy f¢lÂrÀcskÀrÂl lenne szÂ. HÀt persze, bÂlintott ZsÀmboky, de most nem
alkalmas, ¢s kezet nyÃjtott, ahogy csak û tudott kezet nyÃjtani. Majd mÀskor. TovÀbbindult.
ZsÀmboky tovÀbbindult.
ýt persze nem t¢vesztett¢k ´ssze senkivel. Nekem pÀr nappal ezelûtt meg is mondtÀk, kinek v¢lnek. SzÁnhÀzi sz¡netben bÂklÀsztam a passzÀzsba torkollÂ elût¢rben, mikor utÀnam rohant egy fiatal jegyszedû, bocsÀnat, maga nem Jaroslav Dudek? Jaroslav
Dudek? ý semmik¢pp se, mondtam, de azt mÀr nem mertem megk¢rdezni, ki is nem
vagyok tulajdonk¢ppen. MÀr megint meg akartam ûrizni inkognitÂmat. BÀnhattam
aztÀn. Nem tudta megmondani sem a vend¢glÀtÂm, V ladimÁr, sem a volt tanÀrnûm,
akivel mÀsnap a Moldva-parti kÀv¢hÀzban talÀlkoztam. GratulÀljak vagy kondoleÀljak, k¢rdezte tûlem, de hogy kivel t¢vesztenek ´ssze, arrÂl fogalma se volt. ZsÀmbokynak viszont azt ¡zente, mikor AZ ANGYAL ELýSZOBçJç-t Àtadtam neki, hogy r¢gi tisztelûje. OktÂber hatodika volt, az aradi v¢rtanÃk napja, m¢gsem erre gondoltam, amikor elutasÁtottam a s´rt, amivel kÁnÀlt, ¢s inkÀbb narancsl¢t rendeltem.
Ez tegnap volt, azÂta arra a kÀv¢hÀzra leszÀllt egy l¢ghajÂ, a r¢m¡lt vend¢gek f´lborogattÀk az asztalokat, ¢s az egyik¡k nadrÀgjÀt kÀv¢val ´nt´tte le a pinc¢r.
Az ´reg oda¢r a padhoz, ahol ¡l´k. Term¢szetesen megk¢rdi, le¡lhet-e. Nehezemre
esik, de igent kell mondjak. MÀr fogva tart az udvariassÀgÀval. °s r´gt´n besz¢lni kezd.
Gy´ny´rü ez a kert. Lelkesen bÂlogatok, tudom, hogy ettûl m¢g nem leplezûd´m le.
Azt hiszi, ¢n is helybeli vagyok. AhÀnyszor erre jÀrok, mindig ben¢zek ide, mondja,
¢s most zavarba hoz. HÀt milyen messzirûl j´het Ágy, neh¢z jÀrÀssal, bottal? Vagy
rosszul ¢rtettem valamit? Szerencs¢re nem hagy idût, hogy a zavarom elÀruljam. Meg
k¢ne nyitni a kertet a gy¡m´lcs´s´k´n Àt a Loreta fel¢, folytatja. Az bizony jÂ lenne,
helyeselek.
De hÀt ¢n azt Ãgyse ¢lem meg, mondja.
Tiltakozni prÂbÀlok. Oda se figyel, ¢s igaza van. Hirtelen mer¢sz tettre szÀnom el
magam. °n veszem Àt a kezdem¢nyez¢st. A Vitus tornyÀra mutatok, nem is tudtam,
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hogy f´l lehet menni, mondom. Erre û mes¢lni kezd. Ott volt, mikor a sz¢kesegyhÀz
bajÀrati fel¢t valamikor a hÃszas ¢vekben megnyitottÀk. Hallgatom. H¡mm´g´k.
Cs´nd Àll be. ögy tünik, û mÀr nem akar megszÂlalni. De vÀr m¢g egy kicsit. Ad m¢g
egy utolsÂ lehetûs¢get.
Engem izgat is, hogy hovÀ valÂsi lehet, ha erre kell jÀrnia ahhoz, hogy ben¢zhessen
ide. Ki lehet û? Milyen messzirûl j´tt? Hogyan is k¢ne k¢rdezni, hogy udvarias is legyen, ¢s le se leplezûdjem?
AztÀn egyszer csak f´lÀll, Na shledanou, mondja, viszontlÀtÀsra, Na shledanou, felelem, ¢s hirtelen elkap a tehetetlens¢g ¢rz¢se. M¢g itt van a szemem elûtt, de mÀr
tudom, hogy mindent elmulasztottam, bÀrmit megk¢rdezhettem volna tûle, de nem
k¢rdeztem semmit. TalÀn m¢g azt is meg tudta volna mondani, hogy van-e Isten, vagy
hogy mikor halok meg.
Nem k¢rdeztem semmit.
M¢g lÀtom, ahogy lassÃ l¢ptekkel k´r¡ljÀrja a parkot, a botjÀra tÀmaszkodik, de
mintha csak az¢rt tenn¢, hogy vele is udvarias legyen. Odamegy egy-egy bokorhoz,
fÀhoz, megsimogatja a level¡ket. BÃcsÃzkodik. ögy lÀtszik, t´bbsz´r mÀr nem fog ide
eljutni. AztÀn lassan, ahogy j´tt, a l¢pcsûn lemenve eltünik a kijÀrat irÀnyÀban. Mintha
egy nagyon lassÃ mozgÂl¢pcsû vinn¢ lefel¢. M¢g t¢rdtûl lÀthatÂ. M¢g der¢ktÂl. AztÀn
mÀr csak a szÁve vonalÀtÂl.
Ahogy eltünik, mintha egy csendet parancsolÂ ¡vegharangot venn¢nek le a kertrûl.
TuristÀk Àramlanak be. De mintha nemcsak a bejÀrat felûl, hanem mindenhonnan
j´nn¢nek.
Nincs mi¢rt tovÀbb maradnom. A n¢met szÂ is nehezemre esik oktÂber hatodika
mÀsnapjÀn. Kimegyek a hÀz el¢, ami m´g´tt a kert van. Az ´reg mÀr nincs sehol. Nem
is olyan lassÃ, mint gondoltam, gondolom. De ki lehetett ez? ºzenethozÂ a nagyapÀmtÂl? Aki mÀr ´t ¢ve meghalt, de akit ¢jszakÀnk¢nt m¢g most is gyakran ¢lûnek
lÀtok. Valamit megint elmulasztottam, abban biztos vagyok. MÀr megint elmentem
valami fontos mellett. Mi lesz velem, ha Ágy folytatom?
A Cseh kocsmÀcska nevü helyen aztÀn m¢gis megiszom egy korsÂ s´rt, igaz, nem
koccintok senkivel, annÀl is inkÀbb, mert egyed¡l ¡l´k az asztalnÀl. Vagy akkor is lehetne?
K¢t nappal k¢sûbb, mÀr Pesten, valaki a kiv¢gzett minisztereln´k eml¢km¢cses¢nek
ter¢n ZsÀmbokyrÂl mondja nekem, hogy hûs volt, ¢s f´ln¢z¡nk ZsÀmboky¢k tÀrvanyitva ÀllÂ ablakÀra, a sz¢l kiemeli a f¡gg´ny szÀrnyÀt az utcÀra, Ãgy lÀtszik, huzat van.
Ez az aradi tizenhÀrom kiv¢gz¢s¢nek harmadnapja. Egy osztrÀk tiszt kajÀnul elvigyorodik, ¢s a feltÀmadÀs? Hûs volt, ism¢tli meg nekem besz¢lgetûtÀrsam, akit vagy tÁz
¢ve nem lÀttam, ¢s most hirtelen hûs´krûl besz¢lget¡nk.
Kih´rpintettem a s´r´met, visszautasÁtottam az Ãjabbat, amit pedig mÀr k¢sz¡lt
odatenni a pinc¢r az asztalra, visszautasÁtottam, nehogy v¢letlen¡l k¢t korsÂ legyen
egyszerre elûttem, ¢s azok csak Ãgy maguktÂl ´sszekoccanjanak. A s´r´skorsÂknÀl sose lehet tudni. Egy teli ¢s egy jÂformÀn ¡res.
Visszamentem a Kisoldalra egy r´vidke hÁdon, ¢s egy mÀsik parkban kutyakiÀllÁtÀsba cs´ppentem. TerrierkiÀllÁtÀsba. OktÂber elsû szombatjÀn az a park minden ¢vben a terrierek¢. N¢ztem a mit sem gyanÁtÂ kutyÀk vet¢lked¢s¢t, az egyik k´rtefÀrÂl
lehullott k´rt¢t eszegettem. Nem sejtettem, pedig talÀn sejthettem volna, hogy mÀsnap a feles¢gem a pÀlyaudvaron ZsÀmboky halÀlhÁr¢vel fogad Budapesten.
Meghalt az utolsÂ ÁrÂ, ¢s ¢n jÂformÀn semmit se k¢rdeztem tûle.

