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Méhes Károly

FÜRDÉS
-  avagy a „másik” -

K. D.-tol 
K. D.-nek

Június végén süt így a nap. És csakis itt.
Ahogy a „dögmelegben” is benne van a bomlás, a lábát az égnek lökő, legyekkel lepett 
barom. Olyan volt.

A fürdőtelep munkahelyről összelopkodott, kidőlt-bedőlt oldalú, unalmas hétvé
géken fusizott nyaralóit majd szétvetette a hőség. Lángolt a tört keramitkő padló, az 
alumíniumkeretes ajtó s nem utolsósorban a levegő. Mintha minden mozdulatukkal 
egy előre melegített fürdőköpenybe bújtak volna az itt nyaralók. No de melegített für
dőköpeny, ilyenkor?!!!

Fél háromra járt.
Suhalydának a kötelező ebéd utáni szunyókálás sem esettjól. Pedig ebédre alig evett 

valamit, épp csak beletúrt a gyorsszósszal nyakon öntött tortellinibe. Fölhajtott egy 
nagyfröccsöt, ami egy pillanattal később kijött a bőrén izzadság formájában. Nem így 
képzelte ezt a nyaralást.

-  Hová? -  kérdezte Suhalydáné, aki naptaszítóként reklámozott alufóliás kalapban 
ücsörgött az eresz alatt. Buzgón fejtette a többfordulós keresztrejtvényt, aminek a tétje 
egy kétszemélyes út volt a jövő évi olimpiára. Minden egyes ceruzával beírogatott 
„norvég női név” után elképzelte, amint épp száll be a családdal a repülőbe.

-  Fürdök egyet -  morgott Suhaly da, és a fonott székben álló nagy halom ruha között 
elkezdte keresni a fürdőgatyáját. Igazi fekete „klott” volt, a felesége varrta maradék 
anyagból; mikor a sportboltban meghallotta, mibe kerül manapság egy fürdőnadrág, 
elfutotta a pulykaméreg, és az eladó szemébe vágta, hogy egy „darab rongyért” sült
bolond lenne ennyi pénzt kiadni.

Suhalydáné föllesett az újságból, és a homlokára tolta a szemüvegét.
-  Vidd le őt is -  mondta, és a fejével a kulipintyó ajtaja felé intett.
-  Nem.
-  Mégiscsak vakáció van.
-  Annak, aki megérdemli -  csapott egyet Suhalyda a kezében lévő gatyával. -  Ki az 

ördög hallott már olyat, irodalomból megbukni?
-  Ellükéskedte az idejét. Pedig olvasni szeret -  vonogatta a vállát Suhalydáné. -  Ne 

félj, őt bántja a legjobban. Ne vadítsd el magadtól teljesen!
-  Olvasni! -  méltatlankodott a férfi. -  Én csak a tévé előtt látom ülni. Ha kérdem, 

mit néz, annyit vet oda, hogy egy „tök jó filmet”. De ennek most vége lesz, egyszer s 
mindenkorra.

Az ajtóban vékony fiú jelent meg. Chicago Bulls pólóban, hátracsapott simléderű 
sapkában. Egyik kezével a másik kéz ujjait tekergette. Pislogott az anyja meg az apja 
felé.
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-  Mit műveltél odabenn? -  kérdezte Suhalyda, közben nem is nézett a fiára, a szem
közti bódéból is előbújt egy pocakos, pucér férfi, négy sarkánál megcsomózott vizes 
zsebkendőt viselt a fején, őt nézte.

-  Olvastam -  jött a halk válasz, és a két küzdő kéz elengedte egymást.
-  Mit?
-  Az egri csillagokat.
-  És? Nem tetszik?
-  De. Tetszik.
-  Nem találsz benne semmi szépet?
-  De. Találok.
-  Talál -  mondta Suhalyda ajakbiggyesztve, mint aki nem nagyon hiszi az egészet.
-  Ugyan, ne légy már ilyen hepciás! Kínozod itt nekem! -  próbálkozott az anyai 

szív.
-  Akkor azt mondja meg a fiatalúr -  folytatta Suhalyda kérlelhetetlenül, és egy pil

lanatra eltöprengett -, hogy hívják azt a törököt, akit Dobóék ejtenek foglyul, s ott 
marad az öreg Cecey udvarában, he?

A gyerek hallgatott.
-  Lila gőze sincs! -  förmedt rá az apja, de inkább a helyzet súlyosságát bagatellizálni 

szándékozó Suhalydánénak címezte, bizonyítékként. -  Hát persze! Szerintem azt se 
tudja, ki az a Dobó meg a Cecey!

-  De. Tudom -  motyogta a fiú alig hallhatóan.
-  Tessék? -  tette a kezét a füléhez Suhalyda. -  Mondtál valamit? Én, barátocskám, 

nem vagyok egy irodalomprofesszor, de ezt a könyvet több mint hússzor kiolvastam, 
oldalakat fújtam belőle kívülről! -  Tehetetlensége jeléül széttárta a kezét, a baljában 
ott fityegett a fürdőgatya. -  Ezt senki és semmi nem érdekli! Mi lesz egy ilyen gyerek
ből, akinek ennyi idősen semmit se jelent Dobó és Bornemissza Gergely? Mi lesz be
lőled, mondd?

Suhalydáné lecsapott rejtvényt, ceruzát, szemüveget, és most már erélyesebben vet
te védelmébe a gyermekét.

-  Ne maceráld már a Rolandot egész nap. Büntetésből nem hoztuk le a Junosztyot, 
furt csak olvas, mit akarsz még? A feje tetején táncoljon tán?

-  Még csak az hiányzik! -  kiáltott Suhalyda, de már visszavonulást fújt magában. 
Elindult a kapu felé.

-  Menjetek le szépen mártózni egyet, ő is egy kicsit fölfrissül, aztán olvashat meg 
tanulhat tovább. Úgy látom, fölforrt az agyvizetek. Szaladj, hozd a cuccodat! -  nógatta 
a zavarodott Rolandot.

Suhalyda kicsit ácsorgott a már elvirágzott pünkösdi rózsák mellett, mintha késle
kedő fiát várná. Majd kiment a nyikorgó léckapun. A tó felé ballagott, valamivel las
sabban, mint máskor.

Roland sokáig keresett.
A hatodik osztály utolsó irodalomóráján a tanár, kezét a padban ülő fiú vállán nyug

tatva, azt mondta neki, nem azért buktatja meg, mert butább lenne, mint a többi. 
Ugyan kiderült, hogy nem olvasta el a kötelező olvasmányokat, és a fölmérői is mini
mális tárgyi tudásról tanúskodtak, ám a fogalmazványai oly megkapóak voltak, hogy 
egy-egy részletet mindig fölolvastak belőle. A legnagyobb dicséretet akkor kapta, mi
kor egy őszi kert leírására tanára kijelentette, hogy „ez egy felnőttnek is becsületére 
válna”. Hol látott ő a panelban őszi kertet? Sehol. A tévében. A dolgozatírás előtt nézett
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egy francia krimit, az egyik marihuánaterltőt nyírták ki egy gyönyörű őszi kertben. 
Akinek ilyen nyelve, fantáziája van, mondta a tanár, azt rá kell szoktatni a módszeres 
gondolkodásra, a munkára is. Különben nem lesz belőle semmi. Álmodozni, nézelőd
ni nem elegendő. Ez a tanár semmiben sem hasonlított az apjára, egészen máshogy 
szokott ránézni, más volt a hangja, ezért Roland nem is tudott rá haragudni a bukta
tásért, elfogadta, hogy igaza van. Apa, persze, a maga szlvritmuspanaszával, mítosszá 
emelt és semmi mást el nem tűrő „űzött életével”, „fenyegetett egzisztenciájával” csak 
üvöltözni tudott, szidni makacsul heteken át -  a fiú úgy érezte: mindig.

Mikor meglett a fürdőnadrág (a MBX-bringa kormányára akasztva száradt), nagy 
gumipapucs-csattogással rohant Suhalyda után, aki már eltűnt a kanyarban. Mikor 
utolérte, lelassított, előbb mögötte lopakodott néhány lépéssel, majd melléje zárkó
zott.

Az apja egy szót sem szólt, a mérge már elszállt, a szidáson kívül viszont nem jutott 
eszébe semmi, amit a fiával közölhetne. Szája sarkát húzogatta jobbra-balra, s Roland 
tudta, hogy ez azt jelenti, apa gondterhelt, ilyen mogorván szokott reggelizni egy-egy 
nehéznek ígérkező nap előtt, ezzel a grimasszal töltötte ki a totót. Ilyenkor jobb nem 
zavarni.

Roland egykedvűen ballagott, rúgta a port, félreállva elengedték a jövő-menő au
tókat. Mikor az apja köszönt valakinek, ő elhadart egy „csókolomot”. Igazság szerint 
szikrányi kedve sem volt fürödni. Főleg így. Félig kegyként, félig parancsként.

Öt perc alatt leértek a partra. Alig lézengett valaki. A tetovált karú úszómester egy 
monokinis lány gyékénye mellett guggolt, cigarettázott.

A kabinban hamar átöltöztek. Roland most sem tudta megállni, hogy megbámulja 
apja hímvesszejét. Néhány hónapja egy barátjának köszönhetően már tudta, mi köze 
van ennek a vesszőnek az ő életéhez. Emlékezett, sok évvel ezelőtt, mikor ő még kicsi 
volt, együtt szoktak pisilni apával, lesték, kinek jön előbb, és kacagtak. Ma ez elkép
zelhetetlen.

Ott álltak a lépcsőnél egyforma fekete „klottgatyájukban”.
-  Na, gyerünk -  szólalt most meg először Suhalyda. Még mindig türelmetlen nó

gatás volt a hangjában, aminek maga sem örült. Először ő gázolt bele a szinte kádvízzé 
melegedett tóba. Hátranézve, kevésbé mogorván szólt:

-  Félsz?
-  Nem.
-  Akkor mit mamlaszkodsz?
Annál a cölöpnél álltak, ahol a fiúnak épp a melléig ért a víz, az apjának valamivel 

följebb, mint derékig. Suhalyda hirtelen mozdulattal lekuporodott, mikor megint föl
állt, gyors vízcseppek szaladtak le puha, pirult karján.

-  Nem úszol? -  kérdezte egyszerre élénkebb hangon.
-  De -  felelte a gyerek bátortalanul. Eszébe jutott, egy villanással, hogy hívták a 

törököt, akit Dobó fogott, és ott maradt az öreg Cecey udvarában. Hát Tulipán, ez lett 
a magyar neve, Tulipán. Úgy látszik, egészen eddig minden ízével ezen gondolkodott, 
még ha nem is tudott róla. De inkább nem szólt egy mukkot sem. Úgy tűnt, Suhalyda 
teljesen átadta magát a fürdőzésnek.

-  Ide nézz! Ilyet tudsz? -  ezzel előrelendülve belevetette magát a vízbe, és fölfelé 
kirúgott a lábával: kézen állt a víz alatt.

Prüszkölve, arcát csapkodva bújt elő.
-  Nem rossz, mi? -  Ezzel megismételte a mutatványt.
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Roland kényszeredetten mosolygott.
-  Víz alatt úszni is tudsz? -  kérdezte hirtelen, ártatlan-bátortalan hangon. -  Mint 

a janicsárok?
-  Janicsárok? -  nézett rá az apja.
-  Igen, abban a könyvben olvastam -  mondta hunyorogva.
-  „Abban a könyvben”, mi? -  bokszolta lágyan mellbe Suhalyda. -  Hát ide lessél, 

pajtikám! -  kiáltotta, mintegy engesztelő kedveskedésnek szánva, mert a vízimutatvá
nyoktól egészen megittasodott. Újabb fejest ugrott a zöldesbarna vízbe. Eltelt egy ne
gyed perc, és egészen máshol, jó tizenöt méterrel odább bukkant föl: valóban a víz 
alatt úszott. Már nevetett:

-  Ne tojjál be, itt vagyok! -  és integetett, mintha átúszta volna az óceánt.
Roland állt, lábujjaival a puha iszapot markolta, érezte, hogy meztelen felsőtestét

a nap kíméletlenül tűzi. Azt mondják, vízben lehet a legcsúnyábban leégni.
Suhalyda újból alámerült a habokba, hogy megint máshol tűnjön elő.
Aztán megint.
Egyszer azt kiáltotta:
-  Várj, odaúszok hozzád!
Egy csobbanás, és kisimult a víz felszíne.
Eltelt egy kis idő. Roland a hőség ellenére dideregni kezdett. Lába szárát hínár sú

rolta. Az ég és a túlpart fehéren izzott.
De az apja nem bukkant föl sehol.
A fiú összehúzott szemmel meredt a vízre. Torka kiszáradt, és gombóc gyűlt benne. 

Nézett jobbra, nézett balra. Kiáltani akart. A part felé fordult. Aztán megindult befelé. 
Szelni akarta a vizet, de úgy tűnt, ólomból van a lába.

Nem tudta, mennyi idő telhetett el. Már a nyakáig ért a víz. Vett egy nagy lélegzetet, 
és alámerült. Nyitott szemmel kapálózott ide-oda, de csak zöldet látott és barnát, mint
ha iszonyú mélységek nyílnának alatta. Ettől megijedt, fölbukott, a lábával alig találta 
a tó fenekét.

M egint csak állt, és sokkal rémisztőbb, hidegebb érzés költözött belé, mint bármikor, 
ha az apja nyűgös, ideges hangon prédikálni kezdett neki. Arcizmain nem tudott töb
bé uralkodni, mintha belülről karmos ujjak kezdenék húzogatni a húsát, a szája gör
csösen lefelé görbedt.

-  Apu -  mondta először nagyon halkan, csak magának, ahogy mostanában szinte 
soha.

Aztán kiabálni kezdett.
-  Apu! Apu!
Semmi jel.
-  Hol vagy? -  sikoltotta valami idegen hangon.
Megkeményített szíve tágult, óriásira nőtt, és kihasadt. Sírt, zokogott.
A parton a tetovált karú úszómester a lépcsőhöz sétált.
-  Mit ordibálsz? -  ordította ő maga is.
-  Az apukám -  sírta Roland most már úgy, mint bármely kisfiú. -  Nincs meg!
-  Hol van?
-  Nem tudom! -  bömbölte. -  Itt volt a vízben!
Az úszómester is elkezdte kémlelni a vizet, s komótos fürdőzőként leereszkedett a 

lépcsőn.
-  Hol? -  kérdezte megint.
-  Nem tudom! Nincs sehol!
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Erre a fickó gyorsabb tempót vett fel, odaért Rolandhoz. A fiú azonban nem tudott 
értelmesen felelni kérdéseire.

Mind a ketten ide-oda ténferegtek.
A parton is nyüzsgés támadt, páran a vízbe gázoltak, de inkább megálltak, egy kis 

távolságot tartva az eseményektől. Azt máris mindenki tudni vélte, hogy „valaki a vízbe 
fulladt”.

A férfit negyedórai kutatás után találták meg nem messze attól a ponttól, ahol utol
jára a vízbe vetette magát. Mire kihúzták a vízből, a szíve nem dobogott, szemboga
rának fényérzékenysége megszűnt. A sebtében érkező mentőorvos is már csak a halál 
beálltát tudta megállapítani. „Exitált”, mondta, és Roland, aki kicsit odébb, a csúszda 
feljárójánál didergett, megvonaglott. Tudta, ez az idegen szó a legrosszabbat jelenti, 
ami eddig történt vele. Minden, amit valaha is tett, látott, gondolt (vagyis az élete), 
eltörpült és jelentőségét vesztette e hirtelen jött, látszólag szeszélyes halál árnyékában.

Maga elé bámult, az egyforma homokot nézte. Eszébe jutott, amit az apja mindig 
a fejéhez vágott, hogy mi lesz belőle, egy ilyen gyerekből?!

Suhalydánét bosszantotta ez a keresztrejtvény. Honnan a fenéből tudná, melyik ma
gyar sportoló nyert a berlini olimpián úszásban aranyérmet? Abbahagyta a fejtést, le- 
gyezgette magát az újsággal. A nap most már a háta mögül tűzött. Ezek jól elmarad
nak, gondolt a férjére meg a fiára. De talán nem is baj, ha végre kibékülnek, és szó
rakoznak egy kicsit együtt. Úgyis olyan ritkán van rá alkalom.

Fújkodta magát, a nyakáról izzadságcsöppek gurultak le a mellén, a köldöke felé.
Jócskán elmúlt már három óra is.

Láng Zsolt

BESTIARIUM TRANSYLVANIAE
A kígyómadár

Három napon át havazott, és a fejedelmi város belefulladt a hóba. István örült a felhők 
kegyéből rászakadt nyugalomnak. Amióta vízkórság kínozta, legérzékenyebb férfitag
jai, úgymint az alsó függők, megdagadoztak, fájdalmasan zsibongtak, csak amikor fe
detlenül heverhettek vízszintesen kinyújtott két combja között, akkor csendesedtek 
meg. A kandallóban éjjel-nappal parázslott a tűz, a szél sem süvített az ajtók, ablakok 
hóval betapasztott résein. Bárcsak mindig tél volna, sóhajtotta a Fejedelem, miközben 
hímtagját lágyan megemelte, és feltámasztotta jobb combjára. Felfedezte, mintha a 
suvéc király ágaskodna előtte, akit az öreg Bethlen fejedelem táborában ismerhetett 
meg Krakkóban, a szégyenteljes wielizi csata előtt: vörös ábrázat, nyúlszáj, habos kör
gallérból kiemelkedő hosszú, inas nyak, kidüllesztett mell és has, és a győzelem üres 
reményétől felfuvalkodott járás. A tapogatás, a könnyű, reszketeg érintés röpke élve
zetekkel is meg-meglepte, de azért nem vitte túlzásba, nehogy az orvosság túllépjen 
a mértéken.


