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Kornis Mihály

NAPKÖNYV (II)

Nagypapa sírját csak nehezen találtam meg.
Sose találom. Rohangálok fel és alá a temető ösvényein, rettegek, hogy nem fogok 
rálelni. Ez az érzés homályosan minden alkalommal elővesz: „nem lesz meg a Papa”. 
Ellopták. Elment. Nem is volt itt. Az Ön élete lázálom, Ön nem él. Nincs is nagyapja. Ön nem 
az, akinek gondolja magát, ideje volna felébrednie végre! Ébresztő! Ön megöregedett. Na 
hallja? Temetőbe járkál, ez a szórakozása, kopott táskával a hóna alatt keresgéli a ro
konait a kupacok alatt, rendszeresen eltéved... Lassan noteszt kéne hordania a feje 
helyén. Túl sok húst zabái. Fogy az agya. Elődeinél hamarabb vége lesz... Máris nagy 
a hasa, halállal terhes férfi. Odadugja minden bánatát. Begyömöszkéled, igaz?

...sertepertélek ijedten, meg nagyon egyedül is a temető e bal felében, rozsdaette 
szakasztáblák előtt toporzékol a lelkem, érzi, hogy holtakkal van körülvéve, már egy ideje 
figyelik, vizsgáztatják, kísérteties, mennyire vizsgáztatja őt ez a temető! Mikor aztán fe
hérre válva, pánikközeli motyorászással sokadszor számolja a parcellákat a kérdéses 
sírmező kérdéses sorában, véletlenül eszébe ju t valami, és nem moccan. MEGVAN. 
Azon áll. Eddig is csak azért nem leltem, mivel annak a lehetőségét kizártam a tu
datomból, hogy itt NINCS SÍRKŐ. Hogy nincs sír. Neki nincs. Sírja nincs. Kupac 
van, bizonytalan dombocska, gyomtenger. Ami a hantra hajdanában kiültetett, rég 
elvadult szeretői orgonabokorból megmaradt, az van. Meg amit rajta még „borostyá- 
nosítás” címén a sírkertészmaffia elkövetett... Ezt szoktam én elfelejteni, hogy innen 
hiányzik bármiféle jele a ténynek, hogy alant egy ember porhüvelye rejlik. Még a cetli 
sincs meg. Csupán a dimbes-dombos bucka háta megett egy földbe süppedt vékonyka 
márvány lap, az is rögzítés nélkül...

*

Nem mentem ki Nagypapa temetésére ’59-ben.
Nem ment ki. Megkérdezték ugyan, hogy nem akar-e kimenni velük, ezt az apja két
ségtelenül megkérdezte tőle, s ő nagy szükségét érezte valami komolyabbfajta szabad- 
kozásnak, hogy jaj, istenem, ki kéne kísérnem, mert engem nagyon szeretett a Nagy
papa, de...

Mégis mit mondtam?
Valami olyasmit, hogy „de hát mindig annyira felizgatom magam a temetőben”? 

Ha ezt mondtam, szívbeteg apámat majmoltam. „És most az egyszer ne kelljen ilyen 
érzékeny lélekkel, mint ami nekem van.” Bizony még ez is kitelhetett tőlem. Kitelne 
ma is. Vagy: „most az egyszer hadd ne menjek, Apa, kérlek, hagyjatok ki ebből, az 
ember úgyis a leikével gyászol, nem a viselkedésével, az izéjével, a...”. Igen, sajnos 
ilyeneket is bőven mondtam tízéves koromban (is). Vagy talán csak sóhajtva felkiál
tottam: „Nem is tudom, hogy mondjam... úgy nincs kedvem kimenni, tényleg!”

Ezt bizonyára hangoztattam.
A felnőttes nyafogás, a szókeresgélések! De nem ezt jegyezte meg.
Hanem amit aközben érzett, amikor közölte, hogy nem, miután az apám idegesen 

és futólag néhány nappal a temetés előtt szóba hozta, épp csak rákérdezett egy téli
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délelőtt, egyébként nagyon rosszkedvűen, sietnie kellett valahová, kabátban-kalapban 
csak egyetlen pillanatra torpant meg a hátam mögött, s minekutána válaszképpen da
dogva szabadkozni kezdtem, olvasásból riadva, mert valami könyvből kaptam fel a 
fejemet, tehát hátra kellett fordulnom, és -  de nem is engedte végigmondanom! -  „én 
se szeretném, csak kötelességből kérdem, jobb is, ha nem jössz”, vágott közbe kurtán, 
ingerülten, majd kapkodva, a szememet kerülve rendbe hozta a sálját, és elrobogott 

s akkor meg utána 
de már ahogy szabadkoztam is
heves szégyent éreztem! Mind hevesebbet és hevesebbet... Elfojthatatlant!
Először is éreztem, hogy lángol a pofám, és váratlanul szűkölni kezdtem belül, az 

apám esetleg észreveszi majd, hogy „ég az arca, belepirul, hazudik, lusta, önző, lenéz 
minket, agyon van kényeztetve”, ilyesmiket gondol, tehát míg szabadkoztam, szünte
lenül figyeltem a szemét, „elhiszi-e”, de nem látszott úgy, mintha nem hitte volna el, 
mégis minden kiejtett szóval rosszabb lett az egész, rosszabbnak hallatszott, talán 
rosszabb is volt, s történetünk hőse ezt egyebek mellett azért találta olyan szégyenle
tesnek 

miért is?
mert hát én napok óta vártam már a kérdést, még azt is sejtettem, hogy majd olyan 

mellesleg lesz feltéve, és ezért magamban, mintegy véletlenül és szórakozottan, de 
azért alaposan kigyakoroham már a könnyednek gondolt és természetesnek szánt vá
laszt, amely azután a kimondás pillanatában hirtelen hátborzongatóan hazuggá lett, 
és ez annál is furcsábbnak tetszett előttem, mivel belső próbáimon kiválóan meg 
voltam elégedve vele, sőt, úgy véltem, hogy kifejezetten jól áll, olyan mély érzésű ez a 
gyerek, nem is tudta megmondani, miért, egyszerűen csak húzódozott a nagyapja koporsóját látni, 
dadogott szegénykém, nem talált szavakat, koravén, sajnos, mindent tud már, megviseli a zsidó 
temető

s nem értettem, mitől elhihetetlen ez a jó kis alibi most már előttem is 
nemhogy Apa számára
de amikor O elrobogott, s én villámosan lúdbőrző háttal sétálgattam az ablak előtt, 

és képtelen voltam megemészteni a történteket, újra meg újra lejátszottam magam
ban, mintegy visszanéztem és visszahallgattam a papám és köztem lezajlott dialógust, 
és mind elviselhetetlenebbül mardosott a szégyen.

Vagy micsoda. Nemcsak a szégyen, de az is.
Nem tudtam megfogalmazni, mi. Homályos volt. És-----

*

Apa nem is azt kérdezte, amit kérdezett. Tulajdonképpen azt kérdezte: Egyedül ta
karítsam el a hullát -  vág)? segítesz? Én pedig így válaszoltam: Rám ne számíts, ne is 
haragudj. Hogy képzeled, boldogulj magad. Azt hiszed, mert világra csináltál, örök 
életemben neked falazok?

A Papa a te bűnöd. Csak edd meg, amit főztél.

*

Kegyetlen voltam, mert kegyetlen vagyok.
És igazságtalan. (Biztos? Nem az én dolgom.) De hogy az apám -  egy Zeusz helyett 
szégyenkeztem! Magam helyett is szégyenkezhettem volna. A vén mesék, hogy a gye
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rek ártatlan! Ezt nyilván szentimentális gonosztevők találták ki, önmaguk vigasztalá
sára, vén szarok. Alma tagon hazudni valamit, amikor már késő...

Ki ne tudná, aki a fényt szereti, aki világosságot kedvelő: a gyermek farkas. A gyer
mek a legkegyetlenebb.

Én nem változom.
*

Lehet, főként az lett váratlanul szégyenletes ebben a pimasz lustaságomban, hogy az 
apám nem szólt rám miatta rögtön, hogy nem vágott szájon visszakézből, azonnal...? 
Hiszen az egyetlen, amit nem tűrt se addig, se azután, hogy mást mondjak, mint amit 
gondolok!

Micsoda apa. Bolond Apa. Hazudtam, mégse vert a számra. Becsületből. Mert ő is 
hazudott. Miért kérdezte, el akarok-e jönni?

A nagypapa akkor már évek óta nem lakott velünk. Egy óbudai zsidó öregek ott
honában agyérelmeszesedésben kókadt. Apa vitette be, miután ’57 telén magára gyúj
totta az ágyneműt.

Ritkán látogattuk.
Nekem se hiányzott.------

„...s akkor fogtam magam, bukdácsolva a sír mögé erőltettem a testem, ami az orgo
nabokor elburjánzott ágai miatt nehéz volt, na nem nagyon nehéz, de azért kellemet
len -birkózzon Ön egy sírhátulja szívós növényzetével, nem mondok semmit, próbálja 
ki! - , majd nyögve lehajoltam, megragadtam a márványlapot, nem, bocsánat, rosszul 
mondom, hisz azért nyomakodtam ijedt-vakon a méteres gazba, hogy megvan-e, ő-e 
az, a nagyapámnál vagyok-e, nehogy úgynevezett idegen zsidó síiját tapodjam, elébb 
hát lehajolván, vér arcomba tolulván, szederjes pofámat alant előrefúrva vizslattam a 
táblát, és kezemmel söpörtem le a homokot, hogy lássak a zöld félhomályban -  kü
lönben oly rossz volt ez, nem tudni, sírt gyalázok-e vagy a Papára borultam! -, de meg
volt, eltaláltam, ő volt, elégedetten fújtattam, alsó ajkamon homok, hajam a szemem
ben, öreg vagyok, elnyűtt, kvázi megérkeztem

*

Tábor Miksa 
(1879-1959)

»itt vagyok, drágám, ne félj semmit, minden jól van«, súgtam le hülyén, dühömben- 
zavaromban, amiért megint hosszasan kellett keresgélnem őt ezen az elátkozott he
lyen, hang)'ás dombon, gyimgyomos vadorgonák alatt, ráadásul ismét a magam hi
bájából, mivel, úgy látszik, szívesen elfelejtem, mennyire elbántunk véle még temetői 
vonatkozásban is, ahogy tehát reszkető idegzettel lehajoltam, hogy megtaláljam a már 
jóval az apám halála után csináltatott pimf márványtáblát a gazosban, mert Apa, amíg 
élt, nem engedte, elszabotálta

de hiába töröm a fejem, az anyám csináltatta-e vagy én 
hol úgy emlékszem, hogy Anya még élt, sőt együtt határoztuk el 
én háborodtam fel, de ő adta a pénzt, viszont nekem kellett elintézni 
vagy ’ 79-ben, azon az emlékezetes harmincadik születésnapomon 
amikor már írtam a Misererét, magam döntöttem el, hogy legyen
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később magam fizettem ki, több mint szerény fizetésemből 
a családom háta mögött, vagy Anya unta el Apa halála után 
és bosszúból Apa iránt, no ez kétségtelen 
volna ha így lenne 
nem tudom
de valaki kettőnk közül intézkedett
hogy legyen legalább egy márványtábla a sírján a vén fasznak, amint az apám be

cézte kedvtelve az apját, amikor elborult, szóval ahogy lehajoltam, és nyögve megra
gadtam a kőlapot, lássam, mi van odaírva, bár láttam, hogy az Övé, s meglehet, csupán 
fel akartam emelni örömömben, vagy kijjebb húzni a temetői fekete földből, ne legyen 
annyira besüppedve, egyszóval ekkor támadt egy kósza vágyam: kapkodva enni kezd
tem, zabálni a földet, ahogy túrtam fel ott a homokot a tíz körmömmel, hirtelen támadt 
ötlettel úgy csaptam egy maréknyit a számba, ahogy éjféli, hűtőszekrényhez lopódzó 
pákosztosak harapnak a dermedt sonkahúsba,

vagy akár egy szimatra talált rágcsáló, aki immár képtelen parancsolni magának, 
beleástam magamat a kupacba, rágás nélkül nyeltem, vagyis szokás szerint zabál- 

tam, kisebb léggyökereket meg elkorhadt fatörzsrészeket, akár húslevesben a zellert, 
a porhanyóssá lett gumókat, megpuhult csigavázakat is, 

nem a nagypapát! félreértések elkerülése végett
ez eszembe se jutott, de nem is találtam belőle semmit, csont-, cipő-vagy ruhafosz

lányokat, szörnyű is lett volna, de lehetetlen is, mert két sír között álltam, nem volt 
ott más, csak ez a jó  zsíros fekete föld, ami végtelen határban kínálkozik Rákoskeresz
túron, most jóllakom, gondoltam, hátha, és nem tévedtem: bizony hogy ízlett! úgy töm
tem magamba, hogy a nedves sár a szám szélén lefolyt; nem kicsi bűntudattal, mégis 
sokáig és nagy kedvvel zabáltam, nem tudtam abbahagyni, ami nekem természetesen 
problémám, ám megtanultam együtt élni vele, és egészen jól el tudom viselni, feltéve, 
hogy evés közben nem vesz körül a bámész csőcselék, és senki nem tesz rám megjegy
zéseket, úgymint kultúrgút, szórvány zsidó, meg ilyesmik, úgyhogy 

bokáig beástam magam a temető földjébe 
majd térdig, azután derékig 
és kapartam és 
akartam a földet
kerestem a nedvesebbjét, a jobbját
azután feldobtam a fejem fölé, hujjogattam
böfögtem, zokogtam, jó l éreztem magam, de aztán visszahánytam
a földet, amit kikapartam nagy felbuzdulásomban, nagy hűtlenségben
szerelmes gondban, szomorúan magyar zsidó, és azon izéltem, hogy
mért van az árnyékom az égen MIÉRT VAGYOK ÉN ILYEN NAGY?
mostanában
hogy Milánóig (Mailand) is ellátszok 
ezzel a rossz kannibálpónemmel

Ami nekem van.

Mert amint a nagypapám földbe süppedt márványtáblájával birkóztam a sírdombok 
között, uramfia, láss csodát!: megnyúlt az árnyékom, nőtt-nőtt, egyre nőtt, és óriási 
lett, országnyi, libegős-lobogós, megoldhatatlan.
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Nem én, az árnyékom! »Arnymajom. Klein Góliát, a Gőlem -  mégis láb alatt van. 
De hogy lehet, hogy él! Elhullott rég, jö tt róla távirat, nem? Mit mozog akkor? Hova 
tart? Mit akar?«

Akár egy Fellini-film főhőse a végén.
Palackból kiengedett szellem. Vész jele. Árnyék a városon. Valami kis baj, amit a 

kontinens játszva kihever majd -  ha ugyan megéri a lábadozás félixkrulli ejtőzé
seit! - , de ez a púpos baj, ez a zsidó vegetáció virulens. Még élek.

Én vagyok a baj. A Nagypapám csupán az oka volt.”

*
„...szóval hirtelen ötlettől vezérelve elemeltem a földtől azt a márvány lapot, tántorog
va előrehoztam a sűrű gazból, hogy legközelebb könnyebben észrevegyem, meg hát 
azonkívül is lássák, hogy itt lakik a híres író nagyapja, hol unokáink leborulnak, és ahogy 
lehajolt vele a sírdomb elé, megroppant a gerince. Igazán.

Egy pillanatig azt hitte, nem tud felegyenesedni. Azért igyekezett nem törődni vele. 
Előrehurcoltam a követ, jól van, letettem a bogárfészekkel díszített sír elé, jól van, le
vertem a port a tenyeremről, krákogtam...

Gondolta, most imádkozni kéne.
»A Papa örülne, hogy hiszek.« Fájt a csigolyája. Mondta a Miatyánkot. Vág)' há

romszor elmondta. S ahogy mondta, mondta-mondta, jajgatta aj beh szépen, ahogy 
fohászkodni csak zsidók tudnak, az jutott az eszébe, hogy bezzeg ’ 79-ben, amikor a 
Miserere megírása előtt jö tt ki fohászkodni porladó eleinek sírja tövébe -  sírt is.

Most is sírt. ” *
„...és a Papa számára válogatott emlékköveket is mind az anyám sírján felejtettem! 
Pedig már a neki gyűjtőiteket is ugyancsak az apám sírján hagytam! Mindent elfelej
tek. Érdekes, ugyanig)' felejtem el a jobbnál jobb gondolataimat, ötleteimet, nemcsak 
a novellákat, de a megírásuk módját, a felötlő technikai trouvaille-okat is! mind egy 
szálig, Uram 

mind egy szálig.
Nem baj. Most is
fogtam magam, kimentem a sírok közül a homo kútra, megint lehajtott fejjel fel-alá 

mászkálva motorászhattam szégyenkezve úgymond emlékkő, zsidó kő után, persze nem 
leltem, hiába törtem magam buzgólkodva valami nem porzó örökgöröngyre lelni, mi
vel előírás, hogy masszív legyen a kő, de föntről e kő se látható, meg arra is vigyázni, 
nehogy a más síremlékéről lepotyogott kavicsot tegyem a Papa sírjára, az nem ér, és 
így két ízben magamra is kellett szólni-rivallni, dobd le, te tetű, derékhajladozva, nyögve 
tűvé tettem egy semmiért a hullamezőt, a port, a hamut...”

*

Volt, hogy az utcán rám jött. S még meg volt engedve, hogy az utcán is.
-  Álljunk meg. Kell.
A Papa szorosan fogta a kezem, komissióztunk, a Paulay Ede felé... Akkor olyan szép 
tavasz volt, '54-ben, abban a huszáros focivilágban. Hamar jó idő lett, harmatos me
leg. Az Andrássy út tüntetőén csupa élet.

-  Tartsd vissza.
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-  Be fogok kicsizni!
Megáll. Rám néz. Vastag szemöldökét haragosan felrántja, sietne...
-  Biztos?
Síró hangokat préselek ki magamból, különösebb meggyőződés nélkül.
-  Gombold ki.
A nadrágomhoz nyúlok, rángatnám a gombjaimat sietősen, aztán lelassulok elbi

zonytalanodva.
-  Nem csinálom akárhol.
Nahát ezen a Nagypapa igen meglepődik! Hücpe vagyok. A Párizsi Aruház után 

álltunk meg valamivel, a gesztenyefa -  vagy mi ez -  alatt, ahol ilyen viliódzó árnyé
kok vannak, és színes jó szagok a türelmetlen utcai lármában. Sokan tülekednek az 
utcán, rohannak, kopognak, teljesítik a normájukat.

Én is úgy szeretném.
-  Menjünk a sarokra.
-  Mért pont a sarokra?
Sírva fakadok. A Papa dúlva-fúlva elkapja a csuklóm, egyik kezében a komissiós 

kisbőrönd, másikban én meg a botja. Hurcol a sarok felé, s bár bosszúsan nyiváko- 
lok, kicsit eltűnődök: ha elfelejt csoszogni, úgy lép, mint a gólya. Most nem hiány- 
zottneki ez, egyáltalán nem! A Zabáziával szembeni krimó ajtajával szemközti fa alatt 
fog el aztán a komolyabb ihlet ismét, megtorpanok, átkarolom a Papa lábát:

-  Itt jó lesz. Takarj el!
A Papa takar. Most ebben nem is az a legkülönlegesebb, hogy egy egészen kicsi 

gyermeknek a kétméteres aggastyán falaz, nem is az, hogy mialatt bokámra csúszott 
gatyóresszel a felforrósodott aszfaltra csurrantok, a járókelők ostobábbja félhangos 
megjegyzéseket tesz a nagyapám nevelési elveire és általában az élettel kapcsolatos 
felelőtlen elképzeléseire, hanem az, hogy míg könnyítek magamon, nem háttal állok 
a Papának, ha hiszen ő a hátával takar, hanem szembe, és míg a tököcském forró 
sugarát nem sok sikerrel igyekszem a Papa cipősarkától távolabb landoltatni, folya
matosan a hátratett két nyitott lapátkezébe röhögök, amit azért is tett oda, mint min
dég, hogy csókolhassam, és cirógassam a leheletemmel...

*
Az utolsó sír az Erzsié, az anyai nagynénikémé. Meg a szüleié.
Az Erzsi. Ha ti azt tudnátok...!
Átvillan: „oda nem is muszáj menni, az Erzsi úgyis velem van!” Mi az, hogy úgyis? Ismét 
jókedve támad, pedig egyre melegebb van, párolog a harmat a temetői fákról. Szik
rázó tócsák, levélfények, remegő ózon. Állítólag mérgez. Az a jó, úgy használ, tehát na
gyokat szippogatva elsétáltam a nekropolisz végébe, ahol a koldusszegény Vörösmarty 
utcai kohanita foltozóvargának meg a feleségének a harmincas évek végén hely kínál
kozott, hova harminc év múlva az ő világcsúnya tündérlányuk, a szerelmem, Erzsi is 
elheverni kívánkozott... E délelőttön akkor már boldog voltam, ki érti, a rákoskeresz
túri zsidó temetőben egyetlen órára könnyű lett a lelkem, s elbámészkodtam mind
untalan. Hunyorogva néztem például az eget, amit amúgy is gondosan szemmel tart 
ő mindenhol és minden időben; titokzatos, jelentős kapcsolat. De a laikusok -  a hitet
lenek -  is beláthatják: egy úgynevezett déli temetői mennybolt nem semmi, gomolygó 
ködsugárzás, cikkanó napnyilak ezere a füvek és lombok nedves-langy tűpárnáin; 
ezüstfellegek, szúrós pihefények szakadékony levegőlepedő-huzatokban... És minden 
felhőcske mese.
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Lekuporodtam a sírjukra. Kövük nekik sincs. A fűdombra.
Eredetileg szegények voltunk. Legszegényebb zsidók ebben a városban. Dávidka a 

legenda szerint Érsekújvár felől érkezett, másfél méteres ember, ki héberül olvasott, 
jiddisül tudott, tótul gagyogott. Földöntúlian vallásos volt, főpapnak tekintette magát, 
Dávid házából valónak, de nem volt mit ennie gyakran. Cipőket foltozott. A Tórán 
kívül nem értett semmihez. Nem ismerte ki magát Pesten, nem is akarta. Nem járt ki 
az utcára. Nem érdekelte a pénz. Lassacskán azután megsüketült. Dédanyám pedig 
megvakult. A karjuk lett a csúnya lányuk. O lett a szemük, a fülük... Mindenük.

Erzsi, az Erzsi.
Ah, mindegy. Nem is ezt akarom. „Nem is ezt akaija.”
Atyai ágon is hóttszegény ő. Szerecseny utcaiak. Azt ma nem is tudják. A bebarnult 

zsibvásár. Hogy másztam ki onnan? Obégató héberfészek, krejzlerájok utcája az And- 
rássy út mögött. Szűk, sötét, állottmeleg helyiségek, hajlongó szegény boltosok, cú- 
goscipők, barchentbugyik a kirakatban. Dolgoztam arra egykor. Kopott kasszák, ki- 
fényesült küszöbök. Ordítozás, óbégatás. Ahol a Nagypapa a Mamát agyonkínozta...

De nem is ez.
Először gondolt rá, hogy belátható időn belül itt fog feküdni az ő holtteste is. Ugyan

úgy, mint a többieké. S hogy az jó lesz. Nem tragédia. Mért hitte?
Meghalni nem rossz annak, aki élt már.
Eddig úgy hitte, ilyesmit nem szabad kívánnia. Mért ne? Őfelsége élt már, túl van 

rajta hál’ isten. Látta a fenevadat, áldozata is volt, szolgálta is. Perfekt. Az életmű nem 
sikerült, hát istenem. Azért voltak sikereim. Voltak a Balaton tetején fények. Meg is
kolakerülés a Barlang moziban, egyedül, mackóban, ropogós perecekkel. Jégcsúsz
dák a Rózsadombon, kutya hidegben. Nők, izgatott premierek, kacsapecsenye. Twist 
az Országház fenyőfaünnepén! Rendszerváltozás. Demokratikus ellenzék. Lófasz. Meg kell 
halni.------ *
„...kifelé gyalogolva azonban körülvett a temető zsúfolt csendje. Lépésről lépésre 
mindjobban elborított a sírok hallgatása. Mélyzöld sereg. Mindenfelől tanácsok. Te
kintélyes rend, rangrejtve. Halálzúgás. Mind tömöttebb, tömöttebb... Hallottam! 
Nem tehettem úgy, mintha nem hallanám! Csak mondták, mondták: pöröltek, vigasz
taltak, csókolgattak, fenyegettek, ígérgettek, lamentáltak és hazudoztak nekem, amint 
ballagtam a kijárat felé, dicsekedtek, sopánkodtak, és jajgatva sírtak a valaha élők a 
csendjükkel, meg aztán ajnároztak is, tanácsokkal láttak el, kérleltek, gyötörtek és 
nyaggattak, sértegettek meg bizalmatlanul hízelegtek, egészen a kijáratig basztattak

de amikor kiértem végre a kovácsoltvas kapu elé, odarontottam a rituális vizesvö
dörhöz, amiben az aggályos zsidó, szóval a törvénytisztelő lény kezet mos, mielőtt el
hagyja a sírkertet; háromszor löttyinteni mindkét kezünkre, mielőtt távozunk, ujjnyi víz ár
válkodott az alján, a gonosz irodára pillantottam rézsút, fogtam és gyorsan kiittam, 
egy hajtásra lehúztam, ami a rocskában volt, állott, szinte forró víz, a déli hőségben 
már belemosta a kezét minden temetőbejáró, ájtatos öregember, gondoltam, »meg- 
érdemlem«, de ezt már előtte is gondoltam persze, anélkül hogy konkrétan megcé
loztam volna, csak így hátul, áchremből, ahogyan most is, szégyenlős öngyűlölettel, 
hogy ha már ettem, szomjam is oltom, hisz úgyis be fogom kebelezni az egészet, tud
niillik az enyém, itt minden az enyém, az én átkom, oh, lélek, ez a hazám, tehát meg
ittam, megittam...”
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4
ismét

Tizenkét nap múlva ismét elmentem a Kozma utcába. Apa felé indultam, de megpil
lantva a Mártírok Falát -  illetve nem tudom, istenem, hát hogy hívják ezt, Mártíijaink 
Emlékműve? - , meggondoltam magam, hirtelen egészen közel akartam hozzá menni, 
még egyszer meg akartam nézni a halálfalat, Niht fordem kind, éppen akkor másztam 
bele az írásba, és „nem ártana megfigyelni” vagymicsinálni, „felmérni”, illetve „látni 
akarom, na”, „egész közelről is”, gondoltam, vagyis gondoltam akkor 

tehát odaténferegtem 
leültem a bal vége alá ennek a minek 
egészen más volt, mint amire emlékeztem 
sokkal kisebb és alacsonyabb is 
borzasztó 
borzalmas 
ízléstelen
vagy hogy mondjam, szóval szégyelltem magam, de hát ebben a temetőben a pisz

kos szégyenkezés menetrend szerint megjön, elborít, elhódít, mit is tehetnénk, sem
mit, mindannyiszor megpróbálom függetleníteni magam tőle, ha szabad ilyet mon
dani, nem szabad, tehát leültem, rám borult az ég, nagy fehér darabok, mintha nézne 
engem a kicsoda, összeszorítottam a térdem, mit teszek, szél lengedezett, hónomat csik- 
landó, kellemes szelecske, vasárnap délelőtt fél tizenegy tájt, bután bámultam a kinyírt 
százezrek neveit a falon, azután nyugalmat erőltetve magamra, előkaptam a kis piros 
kemény fedelű noteszemet, amiben az úgynevezett regényírói krikszkrakszaim van
nak, és zsebre gyűrt toliamat is újra elővettem, mert aznap már felírtam néhány sírkő 
szövegét a bejárat környékéről, például azon frissiben, ahogy megérkeztem, ezt Az 
1848/49 évi szabadságharcban részt vett honvédek és katonák közös nyugvóhelye. 
Zsidó hősök porán e beszédes sír előtt Örök nagy századok megálljatok Reájuk ti 
fonjatok babért S ti mondjátok nekik míg áll a föld Hogy él virul s szabad hazájuk! 
vagy Itt nyugszik az asszonyok mintaképe MAGYAR RÓZA szül. Pulitzer meghalt 
1912. IX. 25-én tartalmas életének 90. esztendejében béke poraira meg aztán LO
VAG SCHWEITZER EDE altábornagy 1844-1920 de azért ez a 

ez hogy a
ezeket a tehervagonokon halálba küldött kiket 
á nem 
szóval szóval 
ezeket
nekiálltam másolni ezeket a zsidó neveket, ezeket a magyar zsidó neveket
mi az hogy -magyar
zsidó
ezeket a zsidó gyalázat 
mi az hogy ezeket a neveket
s ahogy Történetünk Hőse, ez a tárgyilagos szemlélő félmillió halott erősen hiányos 

névsorából cirógató napfényben válogatta a noteszába a neki tetsző zsidó neveket, be
széd üti meg a fülét.

Felpillantok.
Anyuka és Öcsi.
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Anyuka 70 és 80 között lehet, talán azon is túl, nagyon vékony már a teste. Udva
riasan filigránnak mondják az ilyet. Mégis nagyon izzad. Meglehet, beteg. Karórájá
nak aranyozott szíja szálasra töredezett, nyárra való vászonrahácskája is alaposan ki
fakult már. Egyik kezében hosszú nyakú üveget szorongat, félig vízzel, a másikban 
gyér mezeivirág-csokrot. Részint a könyöke végénél, részint a hóna aljánál fogva tartja 
Öcsi.

Öcsi, akit merő formaérzékből (és gyávaságból) nevezünk Öcsinek, alacsony, kö
zépkorú pali. Úgy néz ki, mint egy hosszú fejű, de nagyon stöpszli kutya. Az a rumos 
piskótával táplált típus. Haja kevés, ami mégis, az ívelt koponyájára tapasztva. Szeme 
barna, barnásfekete, olajos-bánatos. Szüntelen jóindulattal néz -  maga elé. Hajlékony 
talpú mokaszin cipőben van.

Anyuka: -  Szervusztok. Hát csókolom, itt vagyok. Megjöttem!
Próbálom elkapni a tekintete irányát, merre néz a falon át, de ez lehetetlen. Pedig 

nem ülök messze. De túl közel sorakoznak egymáshoz a nevek. Meg túl sok. Anyuka 
legömyed, elhelyezi a hosszúkás üveget a fal alatt, kicsit kapirgálja is az üveg fenekével 
a márványt, mintha az föld volna, és helyet lehetne kaparnia benne a virágtartónak, 
el ne dőljék, ha majd fú az őszi szél, vagy pedig ki tudja. Közben, mellékesen, de igen 
határozottan hátraszól -  a fiának? -  :

-Engedj.
Öcsi elereszti Anyuka könyökét, álmatagon a tárgyilagos szemlélőre pillant, egy szá

zadmásodpercig egymás szemébe néznek, ezen idő alatt rádöbbennek, hogy sajnos 
ismerik egymást, mivel Öcsi néhány éve volt oly bátor, és magához rendelte törté
netünk hősét, hogy jutányos áron felkínálja néki utolsó, botrányos sikert aratott mű
vének kétségkívül eladatlanul maradt két-háromezer kötetét, „fürdőkádnyink van be
lőle a pincében, kedves uram, higgye el, nem férünk már tőle” -  mondotta irodájában 
szomorú mosollyal szabadkozva több ízben is, majd a szerző számára komoly anyagi 
haszonnal kecsegtető eladási ajánlatot tett, mindég)?, történetünk hőse, a tárgyilagos 
szemlélő ezúttal megússza a biccentést, mivel Öcsi megelőzhetetlenül gyorsan elkapja 
a tekintetét, és véghetetlen jóindulattal a virágcsokrát rendezgető Anyuka felmeredő, 
csontos hátuljára mered.

Megkönnyebbülök, még csak fel se kell állnom.
Úgy teszek, mintha írnék.
-  Nincs víz -  sóhajt Anyuka. -  Miért nincs víz? Alapvető lenne...
Aszott kezében okkersárga gumikannácskát rázogat. Látom, közben egy fogmosó 

poharat meg egy pici műanyag vödröt is letett a műmárványra, azokban is virágok, 
apró, mezei virágok. Talán saját kezével szedte. S már csoszogna is a kavicsösvény 
irányába, gondolom, a kúthoz.

Öcsi utánakap: -  Anyuka, hozok. Tessék csak maradni!
Valóban, Öcsi felragadja a kannát, s elinal a temetőbejárat felé, ketten maradunk 

Anyukával a szabadban álló L alakú oszlopcsarnok bal végén, az Auschwitzba és Bir- 
kenauba deportáltak erősen hiányos névsorának utolsó részlete alatt. Pillanatra se vesz 
észre. Se engem, se mást, talán még az évszakot sem észleli. A falat nézi. All előtte, 
toporog, ajkát nyelve hegyével sűrűn nyálazva rebeg-morog.

-  Hogy néz itt ki. Még jó, hogy kijöttem. Csinálok egy kis rendet, gyerekek.
Sodrófa lábacskájával a láthatatlan szemetet kotorja-húzza a lépcső felé.
Kisvártatva négykézláb látom a földön, a fejét lógatja. Mély hangokat énekel ki ma

gából, nem vagyok biztos benne, hogy nem zokogás-e, talán oda kéne ugornom,
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eszemben sincs. Sír, igen, és valahogy vonatozik, előre-hátra csúszkál, leesik a kőre a 
szemüvege... Mire Öcsi jön, már guggol. Mint kislány a játszótéri homokban, úgy ku
porog a sarkán, ujját a márványfalon csúsztatgatva silabizálja a neveket. Öcsi valamiért 
dühösen eltakarja előlem a mamáját vagy kijét. Felkapja. Anyuka ebből se vesz észre 
semmit, ugyanúgy én se, ellenben amikor Öcsi a vállára dobná, hogy hamar az ár
nyékban ásító Ford Mustangja tevebőr nyergére menekítse, hallom, a mama meglepő 
hangerővel rázendít: -  De hát a többi? A Liliánék.. .Évforduló! Öcsi! Az évi gyertyák...! 
A tárgyilagos szemlélő komoran bólogat, mintegy maga elé, szórakozottan, noteszába 
mélyedve. így aztán Öcsi, mit van mit tenni, elbandukol Anyukával a következő falhoz, 
más nevek alá is, szép sorban, egymás után...

Végül eltűnnek a színtérről. Én meg nem. Él ez, valósággal kivirágzik a temetőben! 
Sétálgat a ronda átrium hosszában, notesza a pocakján, zúgás a fülében. Megy fel a 
higany a hőmérőben, reszket a lég... Darvas Teri, Altmann Vera, Fürst Panni, Burg 
Tomika. A holtak jelen vannak.

Az úgy van.
Pokrócba csavart derekú nők. „A lányok”. A Gellért-terasz bridge-bajnoka. Nincs 

cipője. Évike a lánya. A másik kettőt talán protegálja... „Milyen mocskos egy író fan
táziája!” Látok mást is, de mondjuk rosszkedvem van. „Ezt azért nem lesz könnyű 
kimagyaráznia...” Körbefognak, és a szemükön látom, hogy még -  vagy még inkább 
már -  nem értek semmit. Doktor Hakapeci. Ha kap, eszi -  ha nem kap, nem eszi... De ha 
eszi, ha nem eszi, nem kap mást! Állnak a vasútállomás mögött, fogják egymás kezét, más
felől itt röhögnek a temetőben a hátam mögött.

„Rossz ízlésű mókus. Ez a baja.”
„Mint minden pali.” Kár, hogy olyan homályos, alaktalan. Itt rezeg tömötten, vagy 

hogy mondjam, de nem figyelhetők, azt nem szeretik. Kik.
„Csak túlérzékeny. Hiperesztéziás, egy ilyen pláne figűr!”
„Egy visszakéredzkedett.”
„Tehát akkor neki mindent szabad?”
A föld alá süllyednék. Azt szeretném, ha a padló-, kő- vagy föld darab, amin állok, 

egy kivágott kocka lenne, borotvaéles késsel már kimetszett rész, liftaljzat, ami várat
lanul süllyed, bbbzzúú, pince, mínusz első, mínusz második, és nyeljen el a föld, a 
szakadék, zuhanjak, zuhanjak... De ez mind ugye nincs, merő képzelgés, idegek játé
ka, szökell tűnődve történetünk hőse a kopott műmárványra karcolt halállisták alatt, 
ezt nem tudnám megírni, ezt nem is szabad megírni, csengő hangon csivitel, a hangjukat nem 
volna könnyű intonálni, pontosabban tilos, vagyis ezt nem tudom, az állomás hátsó részéről ju 
tottak elém, mintha vártak volna, de nem engem, illetve ez már kitaláció, ugrál kimelegedve, 
kipirulva, sőt párologva, míg gyűlnek a nevek a noteszba; tűzfényű dél az ámyéktalan 
téren, magyarországi verőfény, volna mit mondani róla, de csitt! Nem meri megírni. Ne
veket gyaláz meg, nem meri leírni, amit gondol. Idejutottunk. Ó, ez csak belső hallás! Fü
zettel já r  ki a temetőbe, nem tudni, minek, neveket írogat, süsü szegény! Miért bántanak 
ezek a halottak engem. Nem bántanak, talán felvilágosítanak.

Vaknak fáj a fény. Lányok a ködfal túlsó oldalán, halomba dobáltatták a pokrócaikat. 
Az alacsonyabbikon hajdan angol kockásnak mondott szoknya, oldalt kitoldva, felette 
kék szvetter, a nagyobbikön ronda zöld kabát. „Érdekes, most látom a ruhájuk, de 
még mindig nem látom az arcvonásaikat!” A harmadik már nem lány, rég asszony, 
de hol a férje, a férje. Én voltam. A lába közt, két kézzel a két térdébe kapaszkodva 
előre-hátra hintáz Burg Tomika.
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Vag)r nem. Miért ez a név, ezek a nevek...? Ez nem.
„De igen, de igen, de igen.”
De nem így hívtak.
„De téged se úgy hívnak!”
Hanem. Találd ki.
Lelőttek. Feljelentettek, és falhoz állítottak. De nem Magyarországon. Dehogynem. 

De nem a falhoz... Nem hát. Szomjan haltam.
„Langyos.
Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró!
Amerikából jöttél, mesterséged címere...”
-  Ki ez? Ki ez?
Tompa kiáltás hallik a sajgó arany délben.
-  Csendesebben, kérem. Ez egy temető!
-  Kérem szépen, én fel vagyok háborodva.
-  Ne tessék kérem felháborodva lenni.
-  De kérem szépen én fel vagyok háborodva, igenis! Ez, itt, ahol állunk, nem másutt, 

ez a rendes sírhelyem, saját kezemmel jelöltem ki, ez lett az enyém, itt feküdtem volna 
én, de mindegy.

Dühtől lila fejű öregember az emlékmű környékét határoló első ösvény második 
sírjánál. Aprócska, szürkés arcú, nehezen kap levegőt. Öltönyben van, nyűtt botra tá
maszkodik. Melle szűkes, cipője nagy, orra hegyes. Megállás nélkül kotyog. Közel lát
szik tartózkodni az elájuláshoz. Aranykeretes szemüvegű, táskás, nagydarab közép
korú tisztviselő nézi, amolyan műszaki ember, „főmérnök a temetőből”, helyesebben 
nem is mer ránézni, bólogat, toporog, másfele néz.

-  Kérem szépen, látom, de hát mit tehetünk...
-  Ne mondja ezt, kérem, nekem ne mondja. Nagyon szépen kérem, ne tessék ezt 

többet mondani! Itt ez nekem már meg lett beszélve régen. Le van ez tisztázva! Ki- 
hantolás történt, pontosan akkor vezettük be Salamonnéval a Főkönyvbe, különben 
nagy kár, hogy nem jött ki ma, nagyon nem értem, miért nem, de nem foglalkozom 
ezekkel, nem ezért jöttem... Itt akarok nyugodni, tessék megérteni! Úgyhogy nézesse 
meg. Holnap tessék megnézetni. Tévedés történt! Salamonná is nézze meg! Telefont 
kérek.

-  Megnézetjük, kérem, feltétlenül.
-  De mindenkim itt fekszik. Körbe.
-  Értem.
-  Nem a Falhoz akarok közel kerülni, drága uram! Értsük meg egymást, ez egy 

másik ügy. Családilag vagyok jogosult!
-  Értem.
-  Hát ez példátlan! Maguk mit tettek velem? Tönkretettek, boldogtalanná tettek, 

semmivé, semmiért, hanyagságuk áldozataként, én, aki... én...
A bácsi mérgesen legyint, botjával előrecsap, a műszaki felé zuhan. Nem tudni, el- 

botlott-e, vagy keserű mérgében meg akarta ütni, a főmérnök mindenesetre elkapja, 
előzékenyen a talpára teszi. Porolgatja, kezébe adja a botját is. Az öreg sarkon fordul, 
kicsoszog a felbetonozott útra, de tüntetőén köhög is közben, akárha bőgne. Bőg? A 
tisztviselő a távolból felém pillant -  elkapom a fejem. Elkapta a fejét.

„Ne mondjunk neki semmit. Nem érdemli meg.
Vaknak fáj a fény. Hehe-huhu!”
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„Ezt nem szabad megírnia.”
„Nem is tudná.”
„Nem is könnyű intonálni. Hehe-huhu!”
„Úgyis beszari, mit ijesztgetitek...”
Szóval nők, ennyit tudok. Nem biztos, hogy e nevek közül valók, de azok. Akit Alt- 

mann Verának nevezek, azon van a ronda zöld kabát. Nem az övé. Lopta. Vera szá
momra a legfontosabb közülük, ne mondd, nem igaz, akit pedig Burg Tomikának ne
vezek, a lógázó kicsi, a Darvas Terinek nevezettnek a gondozottja, a kezébe nyomta az 
a szerencsétlen anyja. Most nem akarok vele többet foglalkozni. Fiirst Panni, a Fürst Fan
ninak nevezett, a mi házunkban a legcsinosabb! Ki ne tudná? Hablatyol, beijedt. Nem is ő az. 
Foghíjas angol kockák. Néha a legszívesebben elfelejteném, hogy vagyok, létezem. 
Kút mélyére vágyom, az iszapba. Fütty, az aranyaimák után! Talán máskor. Később. Nem 
szívesen leselkedem feléjük tovább.------

*

„------ ...már kifelé tartva, szüleihez készülve, újra nyugtalanság szállta meg, s még
egyszer hátrapillantott, mert látni akarta az egészet egyben, hogy megjegyezte-e, ész- 
revett-e mindent, és akkor vette észre, akkor jegyezte meg egyszer s mindenkorra, 
hogy a kilencrekeszű, ronda L alak zárófala kéményalakot stilizál. O, iszonyat.

S feljegyezte a noteszába, hogy mit íratott a hivatalos zsidóság annak idején elfeke- 
tült betűkkel a kémény fala alá:

MEGÖLTE ŐKET A GYŰLÖLET -  ŐRIZZE EMLÉKÜKET A SZERETET.

Amikor pedig nem sokkal később látogatást tett nagyatyja nyughelyén -  ismét elég 
sokáig nem találta különben, amin kínjában nevetgélt, de ez sem segített, egy cigány 
kertész segített végül - , zseniális intuíciója hosszas és hiábavalónak tetsző, méla topor- 
gásra ítélte a sír körül mindaddig, míg tekintete a Papa elfelejtett márvány táblájának 
alsó részére tévedt, és kibetűzte az elhalványult vésetet:

...ŐRIZZE EMLÉKÉTA SZERETET.

Akkor aztán kitántorgott a temetőből. ”

(Folytatása következik.)


