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°n meg bevÀgtam az ajtÂt, bÃcsÃt se mondtam,
cs´r´mp´lt m´g´ttem a T¡nd¢rpalota,
darabokra t´rtek meg nem sz¡letett gyermekeink,
unokÀink, azok unokÀi, t´bb generÀciÂ porcelÀn.
Elfutok elûled, s izzadok m¢g Tbilisziben is,
megÀllok lihegve, grÀnÀtalma, f¡ge mind hiÀba,
minden csak egzotikum az ¢g alatt.
Az ´z´nvÁz f´ldj¢n m¢g egy-k¢t pocsolya,
szivÀrvÀnyosak a sok olajtÂl, s egy petrÂleumszagÃ szamÀr j´n el¢nk a kolostor felûl.
A sÀrban No¢ gumicsizmÀs lÀbnyoma
s az elsû boldogan elszÁvott cigarettÀjÀnak csikkje.
Prom¢theusz mÀjÀt az alkohol csipkedi,
mint egy keselyü. Vissza¢lt a nektÀrral.
A grÃz DattÂ¢k is ezt a keselyüt cipelik
magukkal mindenhova. KabÀtjuk alatt
f¢szkelûdik, a gomblyukban barna toll.
Messze tornyokat, a vilÀg porÀt.
Az Elbruszon harangoznak.
VisszaÃton megint a kapitÀny szÀrnyasai.
KiszÀllÀskor egy nagy maflÀst oszt ki
mindenkinek, cseng a f¡l¡nkben Budapest.
A semmiben jÀrtam, mint a Lajka kutya,
mert ugyanoda ¢rkeztem vissza.
Recsegni kezdenek a parkolÂ autÂk az utcÀn,
mÀr hÀlÂingben kin¢zek, m´g´ttem
´sszepakolt bûr´ndjeid halomban.
Kinn egy sztratoszf¢rabeli szerelmes l¢pdel
a k¢sei kutyas¢tÀltatÂk k´z´tt,
az Elbrusz harangozÂja.

KÀlnay Ad¢l

EGYETLEN HELY A F¹LD¹N
Egy ideje olyan t´rt¢netek jutnak eszembe, amikre mÀr alig eml¢keztem, s annyira
elevenen lÀtom mindet, mintha csak az im¢nt t´rt¢ntek volna. Az Àlmaimban is folytatÂdnak, n¢ha nem is tudom, mikor vagyok ¢bren. Mindenk¢ppen furcsa dolgok
t´rt¢nnek velem. Van Ãgy, hogy tisztÀn hallok mindenf¢le hangokat, leginkÀbb kedves
mama hangjÀt. Olyasmiket mondanak, amit mÀr mondtak egyszer r¢gen vagy m¢g
r¢gebben. Sokszor teljesen jelent¢ktelen mondatok ezek az idûjÀrÀsrÂl meg a hÀz k´-
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r¡li munkÀkrÂl. A minap is kint kapirgÀltam a kertben, mert mÀst mÀr nem igazÀn
tudok, mint kapirgÀlni, ¢s kristÀlytisztÀn hallottam ezt a mondatot, eredjen mÀr, hozzon ezeknek a k´v¢r kukacoknak valami v´d´rf¢l¢t. Felkaptam a fejem, tisztÀra, mintha Erzsi szÂlt volna a hÀtam m´g´tt. °s mÀs mondatok is vannak! Olyanok, amiket
r¢gi emberek mondtak nekem vagy mÀsnak vagy ¢ppen maguknak, ¢s ¢n megd´bbenek, hogy ezek az emberek mÀr r¢gen nincsenek, mondataik pedig egyszer csak
ott j´nnek velem az utcÀn, vagy lebegnek az Àgyam f´l´tt. Szagokat ¢rzek, r¢gi, elfeledett szagokat, frissen s¡lt keny¢r vagy ¢ppen egy eg¢sz kert illatÀt. LegutÂbb pedig
tisztÀn lÀttam kedves mama finom kez¢t, amint lenyomja a kilincset. R¢gen nagyon
megijedtem volna, ha ilyesmi t´rt¢nik velem, mÀra, Ãgy gondolom, nincs mÀs, mint
hogy egyre Àttetszûbb lesz az a f¡gg´ny, ami m´g¢ hamarosan ¢n is ker¡l´k. Hanem
az eml¢kek, azok rettenetesen tudnak fÀjni. Csak n¢zem ûket, mint a moziban, ¢s azon
t´prengek, vajon mire volt jÂ ez az eg¢sz ¢let. MÀr ahogy megsz¡lettem! ögy nûttem
fel, gy´kerek n¢lk¡l. Azt soha nem tudtam meg, ki volt az apÀm, anyÀm. Nyolcesztendûs koromig ÀrvahÀzban ¢ltem, sok keserü eml¢kem van rÂla. Szinte ÀllandÂan
beteg voltam, lÀzas, lid¢rcnyomÀsos ¢jszakÀk j´nnek elû, s az az ¢rz¢s, hogy bÀrmelyik
pillanatban meghalhatok. Valami¢rt rettenetesen f¢ltem a halÀltÂl. ögy k¢pzeltem,
hogy az ÀrvahÀznÀl is sz´rnyübb, s´t¢tebb, hidegebb. Rossz volt ¢lni, de m¢g annÀl is
rosszabb lehet nem ¢lni, ezt gondoltam magamban. A halottaktÂl is iszonyÃan f¢ltem.
Egyszer a betegszobÀban a mellettem l¢vû Àgyon meghalt egy lÀny. Egy¡tt fek¡dt¡nk
mÀr napok Âta, t¡dûgyulladÀsunk volt, nehezen szedt¡k a levegût, gyÂgyszert nem
adtak, csak naponta k¢tszer hideg vizes lepedûbe csavartak, ¢s nem kaptunk szinte
semmit, csak kamillateÀt. Azt hiszem, nem is szÂltunk egymÀshoz, csak n¢ha ´sszen¢zt¡nk. K´ny´rgû, barna szeme volt, ¢s hihetetlen¡l feh¢r arca. Amikor lepedûbe
csavartak, ¢n mindig jajgattam, olyan iszonyatosan hideg volt, de û soha egy hangot
nem adott. Az egyik ¢jjel aztÀn m¢gis hallottam a hangjÀt. Nevetett, sÁrt, sikongatott,
aztÀn megint nevetett, s besz¢lt olyan gyorsan ¢s kapkodva, mint aki f¢l, hogy nem
lesz ideje mindent elmondani, amit csak akar. Besz¢de elmosÂdott volt, n¢ha ¢rtettem
csak egy-k¢t szÂt belûle, szerettem volna, ha abbahagyja, mert hangja furcsa visszhangot vert lÀzas fejemben. Olykor egy idûre elhallgatott, zihÀlva szedte a levegût, majd
Ãjrakezdte. Hajnal lett, mire v¢gleg elcsendes¡lt. A csendre riadtam f´l zavaros ÀlmombÂl, s azonnal Àtn¢ztem a mÀsik Àgyra. A lÀny hanyatt fek¡dt, mintha csak a plafont n¢zn¢ nagy, csodÀlkozÂ szemmel, szÀja picit nyitva volt, egyik keze pedig ´k´lbe
szorÁtva lÂgott le az ÀgyrÂl. Elûsz´r nem gondoltam semmit, feln¢ztem ¢n is a plafonra,
kerestem, mi lett rajta olyan ¢rdekes tegnap Âta, de a hajnali dereng¢sben szinte semmi nem lÀtszott. Amikor megint visszan¢ztem, akkor hasÁtott bel¢m, hogy meghalt.
Nagyon megijedtem, azt hittem, ¢n is mindjÀrt meghalok. Hogy ennek most mÀr Ágy
kell lenni. A halÀlrÂl Ãgy gondolkoztam, mint valami szem¢lyrûl, akinek iszonyÃ hatalma van, s bÀrmikor elvihet, amikor csak akar. Azt hittem, m¢g mindig ott ÂlÀlkodik
a szobÀban, valamelyik s´t¢t sarokban, s ha egyet moccanok, elûugrik, ¢s rÀm veti magÀt. M¢g hosszÃ ÂrÀk teltek el, mire rÀnk nyitottak. Na, egy tÃl¢lte, egy pedig meghalt,
mondtÀk, aztÀn kivitt¢k a lÀnyt, kitÀrtÀk az ablakot, rÀm hajÁtottak egy sÃlyos pokrÂcot, s Ágy kellett kuporognom vacogva. Akkor ¢reztem elûsz´r, mennyire egyed¡l vagyok ezen a vilÀgon. Az ÀrvahÀzrÂl sok eml¢kem van, egyik fÀjdalmasabb, mint a mÀsik, amire pedig nem eml¢kszem, az is mind itt gomolyog a fejemben mint alaktalan,
s´t¢t felhû, dohos pen¢szszagot Àraszt, hogy megborzongok bele. BizonyÀra voltak
olyan ÀrvahÀzak is, ahol nap s¡t´tt be a szobÀkba, ¢s karÀcsonykor az angyalok minden
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gyereknek hoztak ajÀnd¢kot, az ¢n ÀrvahÀzam nem ilyen volt. Rosszkedvü, durva arcÃ
asszonyok vigyÀztak rÀnk, a legkisebb v¢ts¢g¢rt elzÀrÀssal vagy ¢telmegvonÀssal b¡ntettek, a konyhÀbÂl mindig b¡d´s kÀposztaszag Àradt, ez ´sszekeveredett a mosÂkonyha lÃgos gûz¢vel, mindennek rossz szaga volt, az Àgynak, a ruhÀnak, m¢g a falaknak
is. ögy ¢lt¡nk ott, mint a vadak, m¢g enni se tudtunk rendesen, mohÂn faltuk az ¢telt,
s folyton azt n¢zt¡k, mit lehetne lopni. Azt hiszem, rossz gyerek voltam, mert rengetegszer megvertek, de hogy miket csinÀltam, arra nem eml¢kszem. Volt egy szÂ, aminek az ¢rtelm¢re csak jÂval k¢sûbb j´ttem rÀ, sokÀig csak azt ¢reztem, hogy valami
rosszat jelent. Hetente egyszer jÀrtunk le f¡r´dni a f¡rdûbe, ami igazi f¡rdû volt. MÀs
emberek is jÀrtak oda, persze nem akkor, amikor mi, ÀrvahÀziak. Egy nagyon k´v¢r,
f¢lszemü asszony engedett be minket. Na, megj´ttek a kis fattyÃk, mondta mindig, ¢s
fogatlan szÀjÀval mintha fel akart volna falni minket, Ãgy tÀtogott. Hatalmas melle
kidagadt a k´penybûl, ÀllandÂan pÀlinkaszaga volt, ¢s ha nem szedt¡k el¢g gyorsan
a lÀbunkat, vizes t´r¡lk´zûvel nagyokat vÀgott a hÀtunkra. Eg¢sz f¡rd¢s alatt szapult
benn¡nket, utÀlkozva n¢zte v¢zna test¡nket, ¢s mi f¢lt¡nk tûle rettenetesen. Pedig a
f¡rdûbe szerett¡nk menni. Szinte az egyetlen esem¢ny volt az ¢let¡nkben, alig j´tt¡nk
ki, mÀr azt szÀmoltuk, mikor megy¡nk megint. A f¡rdûben minden nedves volt ¢s
meleg. A gûztûl nem lÀttuk n¢ha egymÀst sem, s olyankor visongani is lehetett, mert
nem der¡lt ki, melyik¡nk az. A nagy kûvÀlyÃkba ÀllandÂan ´ml´tt a falbÂl a vÁz, ¢s
valamerre el is folyhatott, mert mindig csak t¢rdig ¢rt. Egy ilyen vÀlyÃba hatan is belef¢rt¡nk. K¢zrûl k¢zre jÀrt a szappan, ha elejtett¡k, egyszerre buktunk le megkeresni,
s k¢pesek voltunk ´sszeverekedni, csak hogy megkaparintsuk. Egy¢bk¢nt is szinte
mindenen ´sszeverekedt¡nk. A f¡rdûben kincseket lehetett talÀlni, elhagyott aprÂsÀgokat, amiket az elûzû vend¢gek szÂrtak el. A szabÀly az volt, hogy amit talÀlunk, azt
azonnal oda kell adni a f¢lszemünek, de ezt senki nem tartotta be. Hajcsatokat talÀltunk legt´bbsz´r, s aki megszerezte, Ãgy ûrizte, mint a templomban az erekly¢t, m¢g
megmutatni is fizets¢g¢rt mutatta. °n egyszer egy gy´ngyszemet talÀltam, s attÂl kezdve nem volt se ¢jjelem, se nappalom. Folyton attÂl rettegtem, hogy ellopjÀk tûlem,
pedig nagyon drÀgÀn szereztem, v¢resre karmoltÀk a kezem, s csomÂban t¢pt¢k ki a
hajam, mire v¢gk¢pp az eny¢m lett. Gyürübûl vagy f¡lbevalÂbÂl eshetett ki, aprÂ, f¢nyes szemecske volt, ¢ppen a lÀbam elûtt csillogott egy reped¢sben. ArrÂl a gy´ngyszemrûl rengeteget gondolkoztam. Egy eg¢sz t´rt¢netet talÀltam ki, amin aztÀn ÀllandÂan javÁtottam. M¢g Àlmodtam is vele, mÁgnem egy reggel arra ¢bredtem, hogy eltünt. Soha nem ker¡lt elû, a szÁvem majd' megszakadt a bÀnatba. Senkire sem tudtam
Ãgy rÀn¢zni, hogy ne jutott volna eszembe, talÀn û vette el a kincsemet. HÀt ilyenek
t´rt¢ntek velem. Egyik rossz a mÀsik utÀn. A konyhÀn volt egy asszony, olyan csÃnya,
a hideg is kilelt tûle, ha meglÀttuk. HÀta pÃpos volt, az arca v´r´s, az orra, mint a
karvaly¢. Annyira elûttem van a k¢pe, mintha az im¢nt ment volna Àt a szobÀn. Errûl
az asszonyrÂl elterjedt, hogy boszorka, ¢s az ´rd´ggel cimborÀl. Volt Ãgy, hogy el-eltünt egy gyerek, senki sem tudta, hovÀ, az egyik nap m¢g ott volt, mÀsnapra m¢g a
nyomÀt is elt¡ntett¢k. Rettegt¡nk, ha a konyhÀra osztottak be minket, mert azt besz¢lt¢k, ez az asszony t¡nteti el a gyerekeket, hogyne f¢lt¡nk volna. Az egyik nap ¢n
ker¡ltem sorra. BehÃzott nyakkal pucoltam a z´lds¢get, f¢l szemmel pedig az asszonyt
figyeltem. Senki mÀs nem volt rajtunk kÁv¡l a konyhÀn, hozzÀm egy szÂt nem szÂlt,
magÀban viszont ÀllandÂan motyogott valamit ¢rthetetlen¡l. LeginkÀbb varÀzslÂsz´vegnek gondoltam, s valahÀnyszor a hÀtam m´g¢ ker¡lt, elfogott a remeg¢s a r¢m¡lettûl. CsÃnya t¢li idû volt, s akkora k´d az utcÀn, hogy ha kinyitottÀk az ajtÂt, betÂdult
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a konyhÀba, ¢s ´sszekeveredett a fazekakbÂl felszÀllÂ gûzzel. Az asszony ki-be jÀrt az
ajtÂn, hol vizet loccsintott az udvarra, hol a szemetet hajÁtotta a hÀz m´g¢. Egyszer
mÀr olyan sokÀ elmaradt, hogy nem tudtam mire v¢lni, odalopakodtam az ablakhoz,
¢s kilestem, hÀtha meglÀtom, de csak a gomolygÂ k´d´t lÀttam. A k´vetkezû pillanatban kicsapÂdott az ajtÂ, ¢s egy fekete ruhÀs f¢rfi Àllt a k¡sz´b´n. Mozdulni sem tudtam, teljesen biztos voltam benne, hogy az ´rd´g´t lÀtom, aki ¢rtem j´tt, mert az
asszony eladott neki. A f¢rfinak borostÀs arca volt ¢s s´t¢t tekintete, nem szÂlt, csak
tÀtogott, ¢s a kez¢vel hadonÀszott, a torkÀbÂl meg olyan hangok j´ttek ki, mintha ´klendezne. Nem tudom, meddig Àlltam kûv¢ dermedve, egyszerre csak azt ¢reztem,
hogy valami meleg folyik v¢gig a lÀbamon, hiÀba akarom visszatartani. V¢g¡l elûker¡lt
az asszony, lÀthatÂan ´r¡lt az embernek, ugyanÃgy tÀtogott ¢s mutogatott neki, majd
elûhozott egy tÀlat a kamrÀbÂl, amiben nyers hÃs v´r´sl´tt. Ahogy bepakolta a zsÀkba,
v¢gigcs´p´g´tt a v¢r a padlÂn. Az ember a hÀtÀra vetette a zsÀkot, ¢s elment, ¢n pedig
el sem akartam hinni, hogy megmenek¡ltem. Az esti sorakozÂnÀl hiÀnyzott egy lÀny.
A mellett¡nk l¢vû szobÀban lakott, de csak pÀr hete ¢rkezett, nem tudtunk rÂla semmit. Senki sem tudta, mikor mehetett el, nyilvÀn elvitte valaki, de ¢n aznap este v¢rfagyasztÂ t´rt¢netet mes¢ltem a s´t¢tben. Elmondtam, hogy lÀttam magÀt az ´rd´g´t,
lÀttam, hogyan adja oda neki az asszony annak a lÀnynak a szÁv¢t egy szatyorban, aztÀn
hogyan tünt el k¢nk´ves büzt hagyva maga utÀn. Megver ¢rte az isten, szidott mÀsnap
az egyik gondozÂnk, megver az ilyen besz¢d¢rt, fenyegetett, de ¢n nem hallgattam
rÀ, mÀr magam is elhittem, amit mes¢ltem, ¢s attÂl kezdve az¢rt imÀdkoztam, nehogy
¢n legyek a k´vetkezû Àldozat. Gyakran k¢pzelûdtem, hogy lÀtom ÃjbÂl azt a fekete
ruhÀs embert, egyszer m¢g a f¡rdûben is, mintha nyÃlt volna fel¢m az egyik saroknÀl,
aztÀn eltünt a gûzben. çlmodtam is vele, egy hosszÃ Ãton mentem, ¢s a fekete ruhÀs
mindig pÀr l¢p¢ssel elûttem jÀrt, az egyik kez¢vel integetett, biztatott, hogy menjek
utÀna. A legsz´rnyübb az volt, hogy nem akartam, m¢gis mentem, mintha k´t¢len
hÃzott volna maga utÀn. ValahÀnyszor megbetegedtem, mÀrpedig ez gyakran elûfordult, biztos voltam benne, hogy meghalok, ¢s akkor a fekete ruhÀs fog elvinni. így
¢ltem. Amikor nyolcesztendûs lettem, nagy fordulat t´rt¢nt az ¢letemben, az egyetlen
jÂ, ami megesett velem. A hÀzba egy nû ¢rkezett, r´gt´n lÀtszott, hogy Ãriasszony, mert
Ãgy vonult v¢gig az eb¢dlûn, mint egy hercegnû, a gondozÂk meg majd' f´ldig hajoltak, azt se tudtÀk, hogy kedveskedjenek neki. A h´lgy ajÀnd¢kokat hozott, a szeg¢ny
kis ÀrvÀknak, mondta, ¢s megparancsolta, hogy az egyik kosarat azonnal osszÀk sz¢t
k´z´tt¡nk. FinomabbnÀl finomabb s¡tem¢nyek voltak a kosÀrban, soha m¢g hasonlÂt
sem ett¡nk. Mik´zben faltuk a cukros, habos csodÀkat, a h´lgy fel-le jÀrkÀlt k´zt¡nk,
n¢ha elûvette zsebkendûj¢t, ¢s felitatta kig´rd¡lû k´nnycsepjeit. N¢melyik¡nkn¢l
megÀllt, ¢s olyan sokÀig n¢zett az arcunkba, hogy elsz¢gyellt¡k magunkat. Amikor
elment, k¡l´n´s, ¢desk¢s illatot hagyott maga utÀn. Este arrÂl ÀbrÀndoztunk, milyen
lehet sz¢p, gazdag Ãrinûnek lenni, hintÂn jÀrni, selyemÀgyban aludni. HÀt mÀsnap
eb¢d utÀn ´sszeszedett¢k velem a holmimat, ¢s azt mondtÀk, menjek le a konyhÀba,
ott vÀrjak. Na, gondoltam, v¢gem van, most meglesz az, amitûl annyira f¢lek. A konyhÀban nem volt senki. Lekuporodtam egy sz¢kre, ¢s remegve n¢ztem az udvari ajtÂt,
mikor l¢p be rajta az ´rd´g. AztÀn bej´tt az egyik gondozÂ, ¢s intett, hogy menjek
vele. A hÀtsÂ udvaron Àt jutottunk ki az utcÀra, ott Àtadott egy ismeretlen lÀnynak, ¢s
egy szÂ n¢lk¡l visszasietett a hÀzba. A lÀny kendût terÁtett a vÀllamra, ¢s feltett az ott
vÀrakozÂ hintÂba, majd û is utÀnam mÀszott. Hajts, kiÀltott ki a kocsisnak, ¢s eligazgatta vÀllamon a nagykendût. MindjÀrt ott lesz¡nk, mondta m¢g, ¢s ¢n dermedten
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vÀrtam, mi t´rt¢nik velem. Az ÀrvahÀz pedig ´r´kre eltünt, a f¡rdûvel, a f¢lszemü
asszonnyal meg a konyhai boszorkÀval egy¡tt, s mÀr csak Àlmaimban futottam ¢sz n¢lk¡l a fekete ruhÀs ember elûl, ¢s reggel, ha fel¢bredtem, nem kellett rettegnem, mi
vÀr rÀm aznap. MostanÀban gyakran gondolkodom arrÂl, vajon ki vagy mi alakÁtotta
a sorsomat ilyen kegyetlen¡l? Mintha m¢g a jÂ is csak az¢rt t´rt¢nt volna meg velem,
hogy utÀna m¢g jobban fÀjjon a lelkem.
Az ÀrvahÀzbÂl egy gazdag kÃriÀba ker¡ltem. Az a h´lgy vett magÀhoz, aki az ajÀnd¢kokat hozta. Egy szÀllodÀban vÀrt rÀm, ¢s amikor meglÀtott, elsÁrta magÀt. Vigye,
Erzsi ezt a kis ÀrvÀt, ¢s f¡rdesse meg, mondta a lÀnynak, aki hozott, a ruhÀk ott vannak
a dÁvÀnyon. Soha addig m¢g engem senki meg nem f¡rdetett. Illatos vÁzben mer¡ltem
el, aztÀn puha, meleg ruhÀt kaptam. K¢r uzsonnÀt?, k¢rdezte Erzsi, ¢n meg nem tudtam, mi az. A h´lgy k¢sûbb maga mell¢ ¡ltetett, ¢s megfogta a kezem. Holnap elutazunk, mondta, a hegyek k´z¢ viszlek, ott fogunk ¢lni, jÂ lesz? N¢ztem rÀ Àmulva, ¢s
semmit nem ¢rtettem, csak annyit, hogy nem kell visszamennem az ÀrvahÀzba. Nagy
jÂt tett magÀval a nagysÀga, magyarÀzta Erzsi, kivette arrÂl a sz´rnyü helyrûl, ¢s gyerek¢nek fogadja. Majd hÁvnia is Ãgy kell, hogy mama, sÁrta el magÀt û is, de nem mondta el, mi¢rt sÁr mindenki, ha rÀm n¢z. K¢sûbb tudtam meg, mi t´rt¢nt. Hogy meghalt
a h´lgy gyereke ¢s a f¢rje is egy balesetben. Ha nem hinn¢m azt, hogy az ´ngyilkossÀg
bün, mes¢lte egyszer, amikor mÀr nagyobb lÀny voltam, meg´ltem volna magam. így
azonban tovÀbb kellett ¢lni, de hÀt hogy ¢lhettem volna tovÀbb a gyermekem n¢lk¡l?
Majd' belebolondultam a bÀnatba. AztÀn valaki azt mondta, vegyek magamhoz egy
gyereket. Eml¢keztett¢l a kislÀnyomra, n¢zett tünûdve, de nem az¢rt vÀlasztottalak
t¢ged. Volt valami a szemedben, ami megrendÁtett. ögy ¢reztem, ha nem hozlak el,
elpusztulsz hamar. így lett nekem kedves mamÀm egy gazdag, szomorÃ h´lgy, akit
Editnek hÁvtak, ¢s soha nem lÀttam mosolyogni. Szinte mindent neki k´sz´nhetek.
Amikor magÀhoz vett, olyan voltam, mint egy kis Àllat. M¢g t¡k´rbe is nÀla n¢ztem
elûsz´r, addig csak az ablak¡vegben n¢zegettem magam. TanÁtÂ jÀrt hozzÀm, meg egy
francia kisasszony, aki megmutatta, hogyan kell mozogni, viselkedni. Utaztunk is sokat, de egyed¡l egy l¢p¢st sem tehettem. Rab voltam itt is, mint az ÀrvahÀzban, de
nem zavart, nem tudtam, hogy mÀsk¢nt is lehetne. A halÀltÂl tovÀbbra is f¢ltem, s ez
a f¢lelem megnyomorÁtotta az eg¢sz ¢letemet. Hogy van az, hogy nem ¢reztem meg,
milyen sokÀ fogok ¢lni, amikor pedig annyi mindent meg¢reztem? A mamÀval igen
nagy csendben ¢lt¡nk. Vend¢geket nem fogadott, s az utazÀsok alatt sem ismerkedt¡nk senkivel. Nekem sokat magyarÀzott, mes¢lt a lÀnyÀrÂl, ha hasonlÁtottam rÀ valamiben, az¢rt, ha nem, az¢rt emlegette. Ida nem szerette a fûzel¢keket, Ida m¢g nyÀron is fÀzott, IdÀnak k¢nyes volt a bûre, ezt Ida is nagyon kedvelte, ilyeneket mondott,
¢s ¢n lassan megismertem IdÀt, mintha a testv¢rem lett volna. UtazÀs k´zben bejÀrtuk
azokat a helyeket, ahol egy¡tt voltak. Gy´ny´rü helyeken jÀrtunk, sosem hittem volna,
hogy l¢teznek ilyen vid¢kek. °s minden¡tt gazdag szÀllodÀkban laktunk, k¡l´nleges
¢teleket ett¡nk. BejÀrtuk eg¢sz OlaszorszÀgot. Az ¢n IdÀm nagyon szeretett itt, magyarÀzta, min¢l d¢lebbre ment¡nk, annÀl jobban tetszett neki. Istenem, sÂhajtozott
mÀskor, soha nem hittem, hogy minket valami baj ¢rhet. ögy ¢lt¡nk, mint a legboldogabb emberek a f´ld´n. Ida jÂ volt ¢s Àrtatlan. Mi¢rt sz¡letik meg vajon az, aki olyan
hamar elmegy, mint û, t´prengett hangosan, de ¢n nem tudtam neki vÀlaszt adni.
Arra is rÀj´ttem, nem kÁvÀncsi a vÀlaszomra, Ãgy besz¢l elûttem, mintha csak magÀban
lenne. Sok furcsasÀg volt a kapcsolatunkban. P¢ldÀul soha meg nem ¢rintett. Tudtam,
hogy mindig a lÀnyÀra gondol, m¢gis Ãgy ¢reztem, a szeretete nekem is szÂl. Meg-
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kaptam Ida ruhÀit, Ãgy kellett viselnem a hajam, mint Ida viselte, s mindez term¢szetesnek tünt, nem volt benne semmi ijesztû. Mindenhez hozzÀnyÃlhattam, csak a
zongorÀhoz nem. Azt mondta, az Ida ujjainak a nyomÀt ûrzi. Idûnk¢nt felnyitotta, ¢s
a billentyük f´l¢ tette a kez¢t, mint mikor tüz f´l¢ tartjuk melegedni. De meg sosem
¢rintette, csak Àllt ott, ¢s csendben sÁrdogÀlt. °n ilyenkor Ãgy n¢ztem f¢lre, mintha
valami illetlen dolgot lÀtn¢k. Erzsivel mÀs volt. ý gyakran meg´lelt, Ãgy szorÁtott magÀhoz, hogy levegût is alig kaptam. J´jj´n csak, kis ÀrvÀm, mondogatta, ¢s folyton
etetni akart. Nekem meg olyan cs´pp gyomrom volt, nehezen szoktam hozzÀ a nagyobb adagokhoz, de mohÂ voltam, Ágy gyakran kaptam gyomorrontÀst. Egy¢bk¢nt
is sokat betegeskedtem, olyankor Erzsi Àpolt eg¢szen sajÀtos mÂdon. Amit az orvos
felÁrt, mindig kihajÁtotta, aztÀn elûvette a f¡veit, ¢s megitatott a teÀival, borogatÀst tett
a homlokomra, mellemre, ha k´h´gtem, fagyott disznÂzsÁrral vastagon bekent vÀszonnal tekert k´rbe, hasfÀjÀsnÀl fedût melegÁtett a hasamra, s mindemell¢ m¢g varÀzslÀsokat is csinÀlt. Csak azt teszem, amit nagyanyÀmtÂl tanultam, magyarÀzta, û f¡vesasszony volt, sokakat meggyÂgyÁtott a faluban. A nagysÀgÀnak errûl nem szÂlunk, figyelmeztetett, m¢g azt mondanÀ azzal az okos, tanult fej¢vel, hogy butasÀg. Erzsi nagyon szerette az asszonyÀt, ¢s f¢ltette is, de az ¢rz¢kenys¢ge miatt mindig csÂvÀlta a
fej¢t. Olyan ¢lhetetlen szeg¢ny, sajnÀlkozott, hiÀba van meg mindene, ha ¢lhetetlen.
HiÀba, nem parasztnak sz¡letett, tette hozzÀ, mintha bizony ez igen sÃlyos fogyat¢kossÀg volna. Egyszer elvitt magÀval a falujÀba, akkor meg¢rtettem, mirûl besz¢l. RuhÀkat meg vÀsznakat vitt¡nk, amiket a kedves mama mÀr kidobÀsra Át¢lt. °ppen aratÀs
volt, az eg¢sz csalÀdja kint dolgozott a f´ldeken. °getett a nap rettenetesen, mindenki
szÂtlanul dolgozott. Erzsi r´gt´n beÀllt k´z¢j¡k, csak a cipûj¢t hÃzta le, zsebkendûj¢t
a fej¢re k´t´tte, aztÀn meglocsolta vÁzzel. Engem is beÀllÁtott markot szedni, de hamar
elfÀradtam, akkor be¡ltetett az Àrny¢kba a kisgyerekek k´z¢. örilÀny lett magÀbÂl,
mondta, bÀrki volt is az anyja, a nagysÀga ÀtformÀlta mÀr. A fÀra embermagassÀgban
valami kendûf¢l¢t k´t´ttek, abban aludt egy cs´pps¢g, a fa alatt, der¢kig ¢rû g´d´rben
jÀtszott egy mÀsik. ýk a legkisebb testv¢reim, intett fel¢j¡k Erzsi, ringassa el, ha fel¢bredne. K¢sûbb odaj´tt az anyja, ¢s megszoptatta a gyerekeket, elûsz´r a picit, aztÀn
a mÀsikat. °szrevette, hogy n¢zem, akkor rÀm nevetett. °tkesek nagyon, mondta, ¢s
sietett vissza a dolgÀra. No ¢n akkor, ¢letemben elûsz´r elgondolkoztam azon, ki is
lehetett az ¢n anyÀm, de nem tudtam kitalÀlni, mert ÀllandÂan csak olyan anyÀt lÀttam
magam elûtt, mint Erzsi anyja, arrÂl meg el nem lehetett k¢pzelni, hogy magÀra hagyna egy gyermeket. MÀr alkonyodott, mire Erzsi el¢m Àllt, hogy induljunk vissza az
ÀllomÀsra. A r´videbb Ãton ment¡nk, Àt a temetûn. °n nem is vettem ¢szre elûsz´r,
hogy temetûben jÀrunk. T¢rdig ¢rt a selymes fü, olyan volt, mintha elvadult kertben
jÀrnÀnk. A sÁrok is benûve füvel. Ez a szeg¢nyek temetûje, mondta Erzsi, sz¢p f¡ves,
csak most nagyra megnûtt. Ha v¢ge az aratÀsnak, majd sz¢pen lekaszÀljÀk. Itt fekszenek sorban a testv¢reim, mutatott rÀ hat kis f¡ves halomra egymÀs mellett. DajkÀltam
mindet, sÁrta el magÀt, most meg itt vannak, itt vÀrjÀk a feltÀmadÀst. Megt´r´lte az
orrÀt, ¢s hÃzott magÀval, le ne k¢ss¡k a vonatot. Egyszer egy szikra felgyÃjtotta az
eg¢sz temetût, mes¢lte, amikor kij´tt¡nk, minden¡tt szÀllongott a fekete pernye, de
fekete volt itt minden, akÀr a pokolban jÀrtunk volna. AzÂta nû itt olyan sz¢pen a fü.
K¢sûbb nagyon sokat gondoltam erre a temetûre, egy kicsit Ãgy, mint mÀs az otthonÀra, annyira megtetszett nekem. A kripta, ahol a kedves mama halottai nyugodtak,
iszonyÃ hely volt, s´t¢t ¢s hüv´s. Mindig az volt az ¢rz¢sem, hogy egyszer majd nem
tudunk kimenni, s ott maradunk ´r´kre a vaks´t¢tben, ha t´vig ¢gtek a gyertyÀk. °s

954 ã KÀlnay Ad¢l: Egyetlen hely a f´ld´n

a hÀz is hasonlatos volt a kriptÀhoz, ´r´kk¢ lef¡gg´ny´z´tt ablakaival, csendes szobÀival. Csak a szobÀmat szerettem igazÀn, a konyhÀt meg a kertet. A kerttel mostanÀban
is Àlmodom sokat, hogy jÀrok benne, vagy ¢ppen ott ¢bredek. Egyszer, nem olyan
r¢gen, azt Àlmodtam, hogy valami zegzugos s´t¢t folyosÂban menek¡l´k, mintha
mindez a f´ld alatt lett volna. Nagyon f¢lek, ki szeretn¢k mÀr jutni, de valahÀnyszor
a kijÀrat fel¢ menn¢k, egy hang visszaparancsol a szük folyosÂba. V¢g¡l hosszÃ idû
utÀn Ãgy ¢rzem, meg¢rkeztem, s valÂban, senki nem tart vissza, boldogan megyek
f´lfel¢, s egyszerre csak a r¢gi kertben talÀlom magam. Kimondhatatlan ´r´m´t ¢reztem, m¢g azutÀn is, amikor f´l¢bredtem, eg¢sz nap bennem volt, csak arra tudtam
gondolni. Pedig hol van az mÀr, de hol? Csupa olyan dologrÂl gondolkozom folyton,
ami mÀr nincs. Fiatalon meg ÀllandÂan arrÂl ÀbrÀndoztam, ami lesz vagy amit szeretn¢k, ha lenne. AztÀn sosem Ãgy lett, ahogy vÀgytam. Kedves mama egy napon meghalt, s olyan hirtelen, ahogy nyÀron beborul az ¢g, rÀm zÃdult egyszerre az ¢let minden visszatartott r¢ms¢ge. Mire felocsÃdtam, eltünt mindenki a k´zelembûl, akitûl valami melegs¢get kaphattam volna. Kider¡lt hamar, hogy nekem kedves mamÀhoz
semmi t´rv¢ny adta jogom nincs, hogy nem lett az t´rv¢nyesÁtve, hogy ¢n az û fogadott
gyermeke vagyok. Azt mondtÀk, engem csak Ãgy kiloptak az ÀrvahÀzbÂl, s hogy ez¢rt
m¢g valaki nagyon megfizet. Tizenk¢t esztendûs voltam, amikor visszaker¡ltem az ÀrvahÀzba, persze nem ugyanabba, hanem egy mÀsikba. Elvettek tûlem mindent, ami
kedves mamÀtÂl valÂ volt. Rossz volt nagyon. Fûleg, hogy mÀr megszoktam egy szebb
¢letet, most abbÂl is semmi lett. PÀr hÂnapig sÁnylûdtem ott, mÁgnem kiadtak hÀzhoz,
de oda mÀr nem gyereknek, hanem csel¢dnek kellettem. Annyit dolgoztattak, majd
beleszakadtam. Ha nem bÁrtam, sÁrtam, meg Erzsire gondoltam, hogy û bezzeg bÁrnÀ.
Egyik hÀztÂl a mÀsikhoz ker¡ltem, voltam vagy ´t helyen ´t ¢v alatt, jÂ eml¢kem sehonnan nincs, ¢s olyan se, ami meglepne, s nem hagyna nyugodni. UtoljÀra egy kÂrhÀzhoz vettek ki, nekem kellett feltakarÁtani a legszennyesebb müt¢t utÀn, aztÀn gyüjthettem ´ssze a mosnivalÂt, ¢s vihettem a mosodÀba. Tizenh¢t ¢ves voltam akkor, nem
lÀttam egyebet magam k´r¡l, csak nyomorÃsÀgot, s ez aztÀn v¢gig megmaradt. Ott
¢rt a hÀborÃ, ez annyiban kedvezett nekem, hogy ki kellett tanulnom mindazt, amit
egy ÀpolÂnak tudnia kell. Meg abban is kedvezett, hogy Ágy ismertem meg az uramat,
de az is csak annyi volt. Egyik ¢vben megismertem, mÀsik ¢vben feles¢g¡l vett, a harmadik ¢vben meg elesett valahol a Don-kanyarnÀl. M¢g abban az ¢vben halott gyereket sz¡ltem. K¢rtem, ne mondjÀk meg, mi lett, nem akartam tudni. Sosem gondolkoztam rÂla, ha m¢gis rÀm j´tt valami nyugtalansÀg, akkor azokra a kis f¡ves halmokra
gondoltam Erzsi¢k temetûj¢ben. Akkor azt mondtam magamnak, annyi a nyomorÃsÀg, mi¢rt lenne ¢pp nekem t´bb jogom a jÂhoz, mint mÀsnak. Arra sosem gondoltam,
hogy t´rt¢nhetett volna mÀsk¢nt is az ¢letem. A hÀborÃ utÀn is a kÂrhÀznÀl maradtam.
Hasznomat lÀttÀk, ¢rtettem ¢n mindenhez. LegszÁvesebben azonban a haldoklÂknÀl
¡ltem, fogtam a kez¡ket, t´r´lgettem a homlokukat. Szerettem n¢zni, amikor elmennek. Min¢l t´bbet n¢ztem, annÀl kev¢sb¢ f¢ltem a halÀltÂl. Csak az ¢rdekelt, mi¢rt ¢pp
akkor leheli az utolsÂt az ember, mi¢rt nem egy perccel elûbb vagy k¢sûbb. Soha nem
j´ttem rÀ, de lassan megbarÀtkoztam a halÀllal. Akkor mÀr csak azokat az embereket
sajnÀltam, akik nem akartak elmenni. Olyan sz´rnyü volt a tusÀjuk s olyan ¢rtelmetlen. Hallgattam, mit mondanak m¢g utoljÀra, kit szÂlÁtanak, hovÀ menn¢nek. Aki
szÂlt, az mind valaki hozzÀtartozÂjÀt hÁvta, s menni is leginkÀbb haza akart, ¢s akkor
mindig arra gondoltam, ¢n vajon kit szÂlongatok majd, hiszen ¢nnekem soha nem
volt igazÀn senkim, s nem is vÀgyom sehovÀ. Most mÀr tudom, hogy nem volt igazam.
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Minden ember ¢let¢ben volt egyetlen olyan hely s egyetlen olyan pillanat, amelybe
visszavÀgyik. Nekem biztos Erzsi¢k r¢tje lesz az, nem is tudom, mi¢rt. Ma ¢jjel, f¢lig
¢bren, f¢lig Àlomban meg¢reztem a friss bÃza illatÀt, ¢s nemcsak az illatÀt, de az Áz¢t
is, ¢desk¢s, tejes Áz¢t a szÀmban, pedig milyen r¢gen t´rt¢nt, hogy Ágy vert¡k el ¢h¡nket. Erre is Erzsi tanÁtott. VirÀgot szedt¡nk a vet¢s sz¢l¢n, bÃzavirÀgot, konkolyt, zsÀlyÀt, s mit m¢g, barangoltunk egyik dombtetûrûl a mÀsikra, Ãgy hullÀmzottak azok
ott, mint a tengeri hullÀmok. Ilyennek gondolom a tengeri hullÀmokat, mondta Erzsi,
¢n pedig csak helyeselni tudtam, hisz nemr¢g j´tt¡nk meg kedves mamÀval egy utazÀsbÂl, s hajÂnk Ãgy emelkedett ¢s s¡llyedt ¢ppen, mint Erzsi¢k hatÀrÀban a dombok
gerinc¢n a lovas szekerek. Ha szomjasak vagyunk, itt a szeder vagy a som, ha ¢hesek,
akkor meg itt a bÃza, magyarÀzta Erzsi, amikor azon csodÀlkoztam, hogy bÁrjÀk ki
¢tlen-szomjan a parasztok gyerekei. AztÀn megmutatta a csordakutat meg a barlangot is, ahovÀ a meleg elûl lehet elbÃjni, Ãgy vezetett k´rbe, olyan b¡szk¢n, mintha
minden az ´v¢ lenne, ¢s ¢n el is hittem, hogy ´v¢ a v¢gtelen f´ld ¢s m¢g kicsit az ¢g
is, ¢s sok¢rt nem adtam volna, ha cser¢lhetek vele, mert szerettem volna otthon lenni
legalÀbb egy pillanatra. MostanÀban egyre t´bbet fekszem nyitott szemmel a s´t¢tben,
hallgatom az ¢jszaka neszeit, s vÀrom azt az egyetlen pillanatot, amikor utoljÀra veszem
a levegût, ¢s gyüjt´m a jeleket, ahogy kezeink k´z´tt gyültek a vadvirÀgok azon a r¢gi
nyÀri r¢ten.

VÀmos MiklÂs

A BçRñ AHOL TUD, SEGíT
A k´v¢r kisfiÃ bÀrmit megtett volna, hogy a tÀrsai szeress¢k. BÀr... tÀrsai nem voltak.
Csak osztÀlytÀrsai. Vitte a tÀskÀjukat. OdakÁnÀlta nekik a csokijÀt harapÀsra. MegÁrta
helyett¡k a leck¢t. AgyafÃrtan sÃgott, ha tudta a f´ladott k¢rd¢sre a vÀlaszt. Ha nem
tudta, Ãgy tett, mintha sÃgna. De hiÀba. Pontosan ¢rezte, nem kell û senkinek, s azt
is, hogy kÀr volna panaszkodnia errûl odahaza. Egyszer megprÂbÀlta, Àm az anyja
kinevette: Besz¢lsz z´lds¢geket, ¢des kisfiam, mi¢rt pont t¢ged ne szeretn¢nek?
Pont vagy nem pont, nem szeretnek! ä rogyadozÂ t¢rddel cipelte a f´lismer¢s terh¢t, nem volt kivel megosztania. A nûv¢re az egyetlen, akivel talÀn ä csakhogy a nûv¢re
sem szerette. Ott parÀzslott ez a hiÀny minden f¢l¢nk pillantÀsÀban ¢s mozdulatÀban.
Ha tett valamit, hogy valakit lekenyerezzen, kutyaszemmel figyelte a hatÀst. Egy-egy
jÂ szÂ¢rt vagy elismerû tekintet¢rt ¢veket adott volna az ¢let¢bûl, ha ismerte volna ezt
a kifejez¢st.
Elsûk¢nt iratkozott f´l a nyÀri tÀborba, melyet a KarikÀs Frigyes çltalÀnos Iskola
Ãtt´rûcsapata ezÃttal RudabÀnyÀra szervezett. AggÂdott, hogy nem f¢r be a keretbe,
a felsû tagozatosok elûnyt ¢lveznek telt hÀz eset¢n. ý meg csak alsÂs, negyedikes. Nyugi, faszikÀm, mondta neki Bors, m¢g sose volt telt hÀz a tÀborozÀson. A k´v¢r kisfiÃ
nem bÀnta a faszikÀmat, rosszabbhoz volt szokva. De Bors, a hatodikos, aki rendszeresen verte ût a K´r´nd´n, nem t¢vedett. A nyÀri tÀbor senkit sem ¢rdekelt any-

