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Fábián Erika

(MÉG SZERENCSE...)

Még szerencse, drága, hogy végül elfelejtetted elkészíteni azt a 
tükörtojást, amit akkor ajánlottál föl, amikor kiderült, lehet, hogy 
teherbe estem tőled. -  Az előbukkanó csíkokat lestem a teszten. 
Hiába. -  Kopogtatott a népszámláló. „Ugyanannyian m aradtunk, 
jöjjön később vissza.” -  Nevettem. Te sírtál. -  Aztán fuldokoltam. -  
Egyszer csak az ember torkán akad valami, amit a továbbiakban 
sem felköhögni, sem lenyelni nem tud. -  Befütöttél éjszakára...

(KISTAKARÍTÁS)

Beköltöztem a postaládádba. Rózsaszín, illatos 
levélke vagyok. Finom metszésű, csak néhanap 
húsbavágó. Legjobb receptem m ár nem próbálom 
ki rajtad. Megfőzni téged, ez volt a terv -  de mit 
kezdenék veled, ha még egy villanykörtét se vagy 
képes kicserélni setétke lelkemben. Sertepertélek 
egy kicsit körülötted -  de már másnak növesztem 
a gyöngyöt réseimben. Vitriolban őrzöm emléked.

NOVELLAPÁLYÁZAT

Bence Ottó

RONTÁS

Tökéletes munka. A két borostás férfi összeszokottan dolgozott -  láthatatlan házirend 
irányította mozdulataikat. Marko Nyint meglepte a gyorsaság.

-  Ha megfordulsz, rózsabokrot csinálok a pofikádból, te szemét!
Nyin a já rdán  feküdt, betonsúly nehezedett a gerincére. Közelről látta a résekben 

a szurokhólyagokat és a járdalapfektető építőmester nevének kezdőbetűjét. A suttogó
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a hátán térdelt, Nyin fejét a cipészműhely sarokvasához szorította, a másik hátracsa
vart karján babrált.

-  Köszönd meg az istenednek, hogy nem nyúlhatunk igazán hozzád!
Nyin nem félt, elfelejtett fájdalmat érezni. Két másik em berre emlékezett az utca 

túloldalán, mielőtt belépett volna a műhelybe, de azok meg se mozdultak, csak figyel
ték a napos eget, a fehér, tejüveges furgon motorháztetejének dőltek, és szívták a köp- 
tetős Vártát.

-  Mi van már, bratka? Meddig vacakolsz? Ennyi idő alatt átúszom neked oda-vissza 
a tengert.

Nyin az idegeneket kereste bennük, az akcentust a kevés töredékes m ondatban, kis 
hibát a hanglejtésben, ami évek múlva is „elszólja magát”. A helyi emberek ezt a gyor
saságot nem ismerték, megvetően sietségnek hívták, kapkodásnak, ha mégis rákény
szerültek, akkor kényelmes mozdulatokkal, hosszú pihenőszünetekkel ástak kutat, 
építettek országot. Nem lustaság, semmittevés volt ez, hanem az emberek és az állami 
hivatalok bíztak benne, hogy különleges, meghitt kapcsolatban állnak az idővel. Halá
lukig biztosak voltak abban, hogy „protekciójuk van előszobájában”. Olyan közhivatal
noknak képzelték ugyanis az időt, aki teszi a dolgát, megvesztegethető és részrehajló. 
Hogy ehhez képest mit mutatott a falióra, a csuklón a felhúzható vagy örökelemes, bőr
és műbőr szíjas üvegablakos percbilincs, az édes mindegy volt. Nyin számára megma
gyarázhatatlannak tűnt, hogy nyertek a németekkel szemben egy háborút.

Rádobták egy mentős ágyra, ujjaiban hűvös, tűszurkálós zsibbadást érzett -  derék
szíjjal kötözték össze két csuklóját. A város szélén kikapcsolták a szirénát, földúton 
m ent a kocsi, rázkódott a keréknyomokban. Dél felé haladtak, nem lehetett messze a 
finomító, a vezetőülés lehúzott ablakán dőlt be a pakuraszag. Aztán erdő következett, 
ezt az erdőt még ismerte Nyin, emlékezete volt, bombatölcsérek ragyázták a földjét.

Ezek nem lehetnek a mieink, hajtogatta. „Ezek nem olyanok.”
-  Marko Nyin?
-  Igen.
-  Kérem, itt írja alá... Vagy nem tud írni?
-  De igen.
-  Nézze, mi előre begépeltünk mindent. Ott az oldal alján van a vonal.
Miközben írt, szótagolva mondta ki a nevét. Mélységes szégyenérzet, amiért apja korcos, nyú

lánk betűivel írt alá.
- A  negyedik sorban pedig húzza alá: önkéntesen...
Régi visszatérő álom, reggelre gondosan betemette, nem vitte magával a Vaszilkára, 

de az iskolai évnyitókra sem. Tiszta, mint a nap a Zmezs fölött jó  időben, csak zsírkrétát 
kell találni a zsebében, és köddé válnak. Kiszínezi ezt a két himbálózó, bivalyerős alakot 
a kifestőkönyvben, és eltűnik mind a kettő. Csak a Várta köhögtető füstje marad utánuk, 
meg az elszabadult, csúszkáló, dühöngő marmonkanna a rohamkocsi fémpadlatán.

A bírósági tárgyalás óta senki sem köszönt Marko Nyinre: a Korallban -  ahol tavasszal 
m indig hirtelen lelkiismeret-furdalás tüntette el a szilveszteri lampionokat -  elfordult 
a pincér, ha rendelt, a zöldséges levegőnek nézte, és a vaszilkai gyerekek a foghíjtel
kekről szedett kővel dobálták meg. Valamit beszélhettek háta mögött a rossznyelvek.

„Nincsenek előjelek, mint ahogyjelenések sem.” Marko Nyin nem hitt abban, hogy 
Isten néha szétnyitja ujjait a kristálygömb fölött, m int az órabéres látó vagy javas- 
asszony. „Nem, Isten nem recepciós a Jövendő Szálló m ahagóniportáján.” Persze gya
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nakodott, lehet, hogy beszélő neve teljesítette be rajta küldetését, erre a névre, erre 
a „Semmi”-re senki sem m ert rákérdezni, mindenki olyan természetességgel használta 
a tárgyalásig, mintha volna múltja, akár egy hivatásra, öröklődő foglalkozásra utaló 
családnévnek.

A bírósági vádpontok „nevetségesek” voltak. Marko Nyinnek „különös kegyetlen
séggel” két vásározót kellett volna a bizonyítékok alapján megölnie, valószínűleg pén
zért vagy csak ok nélkül, tetszésből, akik a pleznói könnyező Szent Szűz éves zarán
doklatára érkeztek a forráshoz, amelyet még a Vatikán is hiteles búcsújáróhelynek fo
gadott el. Két éve száradt a zsinat pecsétje az íráson, és az állandó járkálás rengeteg 
pénzt hozott a városnak. Ki ne tudta volna Kralovárban, hogy a helyiek és a visszate
lepülő vendégmunkások rövid békéje ez, és nem a szentségjelenése? Ki vizsgálta volna 
a könnyező szobor „vércsoportját”, a kőfaragó ujjlenyomatát és a néha a Szűz feje fö
lött felderengő szellemkarika valódiságát?

Fél háza rám ent, de felmentette őt Anton Subicska védő, aki a vendégmunkások 
seftjeit mosta hivatásból tisztára. Marko Nyin „ártatlan” volt, kimondta a bíróság. A 
többi a bizonytalankodó idő dolga.

Az apa halála után költözött Marko és az anyja Kralovárba. Életbiztosításból vették a 
telkes házat, a tulajdonos hentes olcsón adta, sietve m ent nyugatra állatokat vágni. A 
nagy ablakos téglaház utcai falát tükorcsempe-darabkák díszítették.

Büszke emberek voltak a kralováriak, még a levegőt is méltósággal vették, mintha 
a hegyek között, a völgyben fogyóban lenne, és m ár kicsit spiccesen, ferdén állva is 
háborús ellenállóikat és kitüntetéseiket emlegették. Csak hosszú hónapok után fogad
ták be Nyinéket, amikor rendbe hozták a kert végében a fóliasátrakat. Ezen a részén 
a városnak zöldséget termesztettek; gyakran vitte el a gutaütés a nyári forróságban az 
embereket. A halottak fényképét és a gyászmeghívókat déli szokás szerint kitűzték a 
fák derekára, és addig nézték az ismerős arcokat, amíg ki nem állt belőlük a félelem.

Hiába meszelték ki a téglaházat, a hentes múltja tartotta magát. A szagok, a bútor
zajok az idegen családhoz kötődtek, és a mészfestésen lassan átütött a hengerelt tapéta 
violinkulcsformája. Borisz egyre kiszámíthatatlanabb lett, amióta megjelent a daganat 
a nyakán. Néha eszelősen játékos volt, máskor vicsorogva ugatta meg őket, m int az 
idegeneket. A szeméttelepen szedték ki a mosóporos dobozokból, szalmából, foltos 
ágyhuzatból összehordott alomból. A fáradt kóbor kutya nem tiltakozott. Borisz súlyos 
kutyatudást hozott magával, kezdetben alig evett, később is alapvető bizalmatlanság
gal nézett az ételre, „nem akart hinni a szemének”. Nem járkált, csak a farkát maga 
alá csapva sompolygott, m intha az ütés bármelyik pillanatban leeshetne rá. Nem ha
tott, inkább iszkolt, menekült, a génekben hozott félelem irányította. Pofája fekete, 
hátán fehér foltok keveredtek karamellszínekkel, a hulladékevő felmenők m utatták 
fel rajta magukat. „Családi ágytakaró.”

Május végétől június közepéig tartott a horgászati tilalom, anyját a költözés utáni 
második nyáron a szomszédok hívták a Zmezsre. A pocsolyaszagú, lassú folyású vizet 
a helyiek folyónak nevezték, de nem tudták megtéveszteni a kartográfusokat, a Zmezs 
patak m aradt az országos térképeken.

Marko otthon m aradt, fáradtnak érezte magát, ült a fészer kátrányos tetején, és a 
körtefa ágait rugdosta. A körtefának nem fájt, máskülönben m ondta volna. Csak a 
szilvafa könnyezett kéregmézet, azt meg Nyin nem bántotta. Üres volt a városrész, 
mindenki ikrás, bódult pontyokra vadászott a hínáros vízben. Az esti néptánctalálkozó 
főpróbája dobogott a távolban a városháza színpadán.
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-  Lábhoz! -  erőlködött Nyin, de a kutya nem  hallgatott a parancsra. Ő rült pörgés
ben, vinnyogva próbálta elkapni a farkát.

-  Lábhoz! -  kiabált újra, de Borisz nem hallotta az utasítást.
Marko ugrás közben beverte a térdét a kerti csapba. A verandáig sántikált, lehal

kította az ablakkilincsre akasztott táskarádiót. Felforrósodott a párkányon a bádogóra, 
majdnem megégette a kezét, amikor a kutya felé dobta.

A kutya gazdájára nézett, ráérősen a veteményesbe ugrott, és visszavitte az órát. 
Tíz-tizenötször tette próbára Marko, a kutyát célozta, de csak a palántakarókat találta 
el. Az utolsó dobásnál leszakadt az óra fejharangja, elgurult a nyúlketrecek mögé. Bo
risz megunta, lefeküdt a szilvafa árnyékába, és a verebeket figyelte az esőgyüjtő hordó 
szélén. Nyint idegesítette a közömbössége és az az önkényes fáradtság és bánat, amely 
a háziállatokat néha hatalmába keríti.

Az óraszerkezet belsejében nyomasztó csend volt, hiába húzta fel Nyin, csak küsz
ködő, daráló hangot adott ki magából. A kába legyek járják így szabadulótáncukat az 
ablaküvegen.

Marko vizet öntött a lábosba.
A metszőollót egy üres virágcserépben tartotta az anyja, a verandán.
Mint egy inas, egyik kezét a háta mögött tartva, derékszögben hajolt meg, amikor 

letette a kutya elé az edényt. Borisz hálásan ivott. Marko Nyin úgy nyúlt oda, mintha 
csak a bolhanyakörvet igazítaná meg.

Borisz vinnyogva az oldalára dőlt, és feldöntötte a kerti asztalt. Hörgött, kapart a 
lábaival.

A déli hírek végére híg csend lett, a bemondó jó  étvágyat kívánt. Marko Nyin a 
nadrágjába törölte a vért, és a tiszta metszőollóval orgonát vágott. Gondolta, mire any
ja  hazaér, felvirágozza a penészillatú hálószobát.

A mentőautó rátért egy m űútra, megpihent az üres m arm onkanna a sarokban, csak 
a m otor köhögött néha menetváltáskor. A sofőr és a kísérő Vártát szívott, hallgatták a 
híreket. Nyin feje fölött az infúziós üveg bólogatott. Akkora volt a sofőr háta, m int egy 
hólapát, feszült rajta a fehér köpeny.

Rosszulesett Nyinnek, hogy elárulta az öreg. A szomszéd cipész fogadta örökbe any
ja  eltűnése után arra a kis időre, amíg a hatóságok szerint felnő az ember. A kísérő 
indulás előtt ráparancsolt az öregre, hogy nem látott semmit, a széttárt furgonajtón 
keresztül figyelte Nyin, ahogy bólint.

Félliteres fenyőpálinkát vett elő a kísérő az elsősegélydobozból, és áttekerte a rádiót 
a slágercsatornára. Először a sofőrnek nyújtotta, akinek túl jó  huzata volt.

-  Nem tart ki ez az üvegecske, testvér! -  m ondta a kísérő. -  Állj meg a kút közelében!
A kanyar után fékezett a sofőr. Mindketten kiszálltak. Az ajtó csapódása rövid időre

friss erdőszagot terelt a kocsiba. Já rt a motor, rem egett a furgon, m int egy fázós állat. 
A hűtőventilátor meleg, álmosító gazolinszagot fújt a belsejébe. Marko Nyin az indulás 
óta először végre nem gondolt semmire.

Kicsi remegés, csak olyan ötös erősségű rengés, ami megszólaltatja a vitrinben a kris
tálypoharakat, ami elmozdítja a képeket a falon, amitől beszélgetni kezdenek a tár
gyak. „Rossz jel, nagyon rossz...”, mondogatta a cipész.

Két hónap múlva meghalt a marsall, a jóságos, elegáns partizánvezér, akinek ked
venc nyári színe a fehér. Nyin a tévében nézte a gyászszertartást, amelyen a világ összes 
államférfija részt vett, haladó és nem haladó egyaránt. A cukrászda falán ott mosoly
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gott fekete szalaggal a hajtókáján. A cukrász rajongott érte, később sem szedte le, de 
nem is igazította a helyére a képet a földrengés után. Ott felejtette a marcipánfigurák 
felett, de soha többé nem törölte le arcáról a port.

Az ú t menti és üzemi propagandatáblákon még buzgattak a piros jelszavak, testvé
riségre, barátságra szólították fel a népeket, de a lelkesedés -  és ez mindenkinek, akár 
fmomítós volt, akár iparos, feltűnt -  magára hagyta a betűket. Rozsdásan álltak a hó
nap dolgozói táblák, és a pénz egyre kevesebbet ért. A kralováriak körében nőtt az 
üres indulat, eltelt néhány év, amíg megtalálta kiválasztottját.

Először a visszatelepülő vendégmunkásokat kezdték gyűlölni, akik a Vinekurát épí
tették be üvegpalotáikkal. Gyűlölték a finomítósokat, a délről jö tt idegeneket, pedig 
az idegenség bennük nőtt, a kralováriak szellemképet kaptak, m int a körzeti stúdió 
bemondói, ha átvonult a Zmezs fölött egy fülledt nyárestén a vihar. Kiszáradt a hu 
moruk, mint a napon felejtett kenyér. Eddig kézből ittak a kerti csapnál, most pohár
ból kellett volna, ezt érezték, ha felnéztek a konyhakertekből a Vinkura panorámás 
házaira. Nyinéknek elfelejtettek köszönni.

A kralováriaknak a cipész szerint nem volt nehéz rávenni magukat a régi, dunyha- 
szagú rögeszmékre, hiszen a nagyapjuk ágyába feküdtek le. Éjszakánként bennük la
kott az ú r és a szolga, a háborús kitüntetett és a bólintó kollaboráns, a tisztánlátó és a 
zavarodott, a hívő és a hitetlen összes személy. A hagyomány őrzéséből kutyafélelem 
lett, a változástól való gyermeki rettegés, ismeretlen kölykök léptek be a homokozóba, 
és nem volt idő kikönnyezni szemükből a port. „Aranymamuska nem állt felettük, 
hogy segítsen a zsebkendő sarkával.”

Ivó Danicsot, a szomszéd cipészt talán éppen feddhetetlensége miatt nem kedvelték 
a kralováriak, rövid, cinikus megjegyzéseivel m indenkit eltalált. Ha a rendszer nem 
jön  közbe -  és a rózsaszín rendszert Danics mindig a Zmezs zavaros ipari vizéhez ha
sonlította -, talán zsurnálíró is lehetett volna. De egy gabonabáró leszármazottja nem 
dicséri a hamisságot, a kilincselést, az alsóbb osztályok mohó vágyát a hatalomra, a 
népjólétre és az egyenlő üdvözülésre. Danics dacos ellenállásból a munka, a kalapálás, 
a nehéz gondolatok szabadságát választotta -  kitanulta a cipészmesterséget.

Rávette Marko anyját, hogy fiát szolfézsra járassa -  Danics szerint M arkónak kitűnő 
hangja volt - ,  és elintézte, hogy felvegyék a templomi kórusba.

A hentes kamasz fiai vésték a deszkavécé ajtajára a káromkodásokat, Marko a fél
homályban bátorságot merített, és az erőlködés vagy a megkönnyebbülés hangján ki
énekelte a szitkokat.

-  Te vagy az, Marko? -  Az anyja nézett be a szív alakú szellőzőnyíláson.
-  Ki máás lenneee? -  énekelte vissza Marko, a kérdést a himnusz dallamára fújta, 

és kitartotta az utolsó hangot.
-  Ne csináld ezt velem. Ezek csak arra várnak, hogy belém kössenek. A végén még 

a nyakamra hozod a miliciját.
-  Még nem végeztem, anya.
-  Órákat tudsz itt ülni.
-  Órákat tuudsz itt üüülni -  énekelte Nyin az egyik operett záródallamára.
-  Kicsi fiam...
-  Fiacskám -  húzta el a száját Marko.
A törlés után kirúgta a deszkabódé ajtaját. Anyja a nyitott verandán fésülködött. 

Az asszony nyúlánk, lapos teste egy tüzelőaprító kisbalta nyelére emlékeztette, ahol a 
domborulatok, göcsök csak azért vannak, hogy erősítsék a fogás biztonságát. Az átlát
szó, kék lepkés hálóköntösön átütöttek a fáradt, barna bimbók -  két velúrral bevont
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kabátgomb. Beesett arcán, szeme alatt álomgyűrűk -  mostanában sokáig aludt, és ami
óta kirúgták a dohánykártolóból, Markót gyakran adta le Danicsékhoz éjszaka. Az is
kolai fogadóórákra nem járt. Egyszer a hőségben kikönyökölt az utcai ablakba, és egy 
köteg értéktelenedő dinárral legyezte magát, azóta a környék kurvának tartotta. Mar
ko először nem hitte el a suttogást, bár anyja egyre ritkábban vonta a fejét a két szil
vamag közé. Marko Nyin már az anyja szemöldökéig ért, és jól látta a kulcscsontok 
árnyékos mélyedéseit.

-  Sótartónak hívta ezeket apád -  kapta el anyja a pillantását. Marko Nyin úgy tar
totta a kezében a mondatot, m int egy héjától megszabadított lágy tojást. Két napig a 
cipész arcvonásaiban kereste apját.

Marko Nyin még az első nyáron megjelölte a cipészt, m int az erdészek a beteg fákat 
-  apja cserkészbicskájával megvágta a kezét. Olyan erőszakosan hintáztatta Markót 
akarata ellenére, hogy majdnem elszállt az angyalok közé. A hinta úgy nyikorgott, 
mintha kínoznák a láncokat. A szomszédok másképp emlékeztek az esetre -  azóta volt 
szerintük Marko Nyin gonosz. A cipész visszatért a rendelőből, és megsimogatta a ki
lencéves, sovány gyerek fejét, mégsem volt mozdulatában megbocsátás. Nyin évekig 
elnézte, ahogy sebhelyes csuklójával a m unkapadon kalapál.

Danics és a felesége szertartásosan, hangosan veszekedett semmiségeken. Ahogy a 
boszorkánykörök egy láthatatlan középpont köré szerveződnek a mezőn, úgy hurko- 
lódott a két ember köré is az állandó feszültség, nem kötötte végleg össze, de nem  is 
engedte őket el a megszokás. Marko hangja folytonos vitára ingerelte őket.

-  Nagy tehetség -  mutatott fel a talpszögekkel a műhely mennyezetére mindig Da
nics. -  Hallgattasd már el azt a nyomorult rádiót!

-  Gonosz ember lesz, akinek ekkora tüdeje van -  m ondta m indig a felesége.
Két bicegő tonettszéket kellett összetolni, ha meg akart pihenni az asszony. Nyin 

szerint irigysége fújta fel akkorára. A nő izzadós kövérsége és a cipész szikkadt sovány
sága a szóbeszédnél pontosabban m utatta fel házasságuk természetrajzát.

Danicsnak megszállott gondolatai voltak, a nőnek allergiája. Akho... Akho... akho... 
tüsszögött minden tavasszal, m int a beteg nyúl. Virágpor szállt a levegőben, és hétvé
genként az asszony -  Danics tiltása ellenére -  sókúrára já r t  a hegyekbe. Kipletykázta 
magát a barlangban a sószobrok között.

Az akho alattomos hegyi szél, emlékezett erre még Nyin. A hegyi falu hiedelme 
szerint, ahonnan jöttek, a bűnösöket táncolja körbe: letépi róluk a szőrt, a legnagyobb 
bűnösöknek a szemöldökét is. Apja utoljára frissen borotválva, Dakar kölnifelhőben 
jö tt haza a Bedecs-hágóról, utána lett öngyilkos. Az akho élő lelkiismeret, nem engedi 
az elkövetőt a felejtésben pihenni. Talán ezért jö ttünk ide lakni -  gondolta néha Mar
ko. A városban megbízható, meteorológiai viharok vannak, és könnyebben felszívódik 
a bűnös.

A zágrábi konzervatóriumból megérkezett végre a hangbiztos. Két éve könyörgött 
neki az elöljáróság, hogy hallgassa meg a gyereket, hírnevet várt Marko Nyintől a kö
zösség. A fogadásra, amit tiszteletére az elnök adott, nem hívták meg Markót, féltek 
a kiszámíthatatlanságától. Az anyja m ent el helyette, Marko lábujjhegyre állva nézte 
a Kétmedve ablakából, amint a konzervatóriumi igazgatóval tárgyal.

A hatvanéves férfi festette a haját, erről a hollófekete, képtelen árnyalatról rá lehe
tett találni az ünneplőruhás hangyaseregben. Komolykodó arccal beszélgetett, szigo
rúan, keskeny szájjal mosolygott, néha hangvillát ütött a terített asztalok sarkához, a 
körben állók lelkesen megtapsolták -  azt csinálta, amit elvártak tőle, percről percre 
öregbítette zsenialitásának, őrületének hírnevét.
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Marko anyjával kivételezett, gyakran tüntette ki figyelmével, harsányabban visel
kedett vele. Az est végén hosszasan beszélgettek, Marko a szájukról olvasott.

Hiányzott éjszaka az anyja.
Az angyalok és a kövér puttók barátkoztak, hárfáztak a csúcsíveken és a freskókon, 

a töviskirály lebillent fejjel, szomorúan nézte a légiós lándzsájának végét, Szent Péter 
kancsalított, szemöldökét figyelte, közben hószakállába túrt. A kralovári templomon 
látszott, hogy az újkori szentfestő évekig küszködött az ábrázolás és perspektíva em
berfeletti problémájával. Még az oldalhajók is zsúfolásig megteltek, a kórusm ű a reg
geli mise után következett. A fojtott, füstölőillatú izgalom nem tévesztette meg Marko 
Nyint, bátran és hamisan énekelt, senki sem értette, egyedül Marko, ő viszont min
dent. Széttárt karral, a m inistránsruha denevérujjait magasba emelve énekelt, bete
mette hangjával a dallamot és a ritmust.

A kóristák sorfala felbomlott.
Az orgona hangja csak akkor nyugodott meg, amikor a hangbiztos távozott. Marko 

Nyin a templom kapujában érte utol, kitépte hajtókájából a szegfűt, leköpte és a szen
teltvíztartóba dobta.

„Súlyos, nyers hang. Érdessége és szárnyalása megtévesztő, néha m intha esélye len
ne a magasba emelkedésre, a kivételességre. Mégis -  véleményem szerint - , ami ta- 
níthatatlan, az nem tanulható. És természetesen ennek a visszája is éppannyira igaz. 
A hang gazdája nevelhetetlen és gátlástalan. Felvételre nem javaslom. Nincs tisztában 
a szabadság fogalmával.”

A zeneóriás hangbiztos barokk íróasztalánál ült, a Szentek és a Párttitkárok term é
ben, amely a köztársaság legkiválóbb zenei rendezvényeinek a helyszíne. Befejezte a 
jelentést, és elégedetten rázogatta golyóstollát. Szerelmes volt az ítéletébe és a m on
dataiba.

Kisütött a nap. A hátsó furgonajtó szárnyai között résnyire lehetett kilátni, ujjnyi hiány 
volt az illesztésben. Nyin felemelte a fejét, látta az ú t fogyását. A szalagkorlát hosszú, 
fehér csíkja jobbra-balra dőlt a kanyarokban, az úttest néhol felpúposodott a melegtől, 
hátára vette és ledobta a mentőautót. Aszfaltmenyegző.

Kiszáradt Nyin szájpadlása, mintha nyelve hegyével durva furnérlemezhez érne. 
Az emlékei, az álmai és a képtelen utazás egy hatalmas tepsiben rázódtak össze, egyre 
kevésbé tudta őket megkülönböztetni egymástól.

Hátranézett a kísérő. A két ápoló indulás óta úgy viselkedett, m intha nem  volna 
rakományuk.

-  Kérsz vizet, szemét?
Nyin bólintott.
A vezetőülés mögül műanyag demizsont vett elő.
-  Nesze!
Döntötte a kannát, de Nyin szájába nem ju to tt semmi. Lassan átnedvesedett alatta 

az ágy, az ing és a nadrág. A vízcseppek az orra előtt pattogtak, úsztak a fémpadlón. 
A sofőr ráállította a visszapillantó tükröt, és röhögött dohányos, sárga fogaival.

-  Ürgeöntés! -  kiabálta Marko anyja. Vödörrel a kezükben álltak a Vaszilkán. Hatal
mas ürgelyukak ásítottak a földben, nem építették még fel a javítósok telepét, csak 
szamárkóró, bogáncs és vadkapor nőtt a földből. Idejártak  vasárnap délutánonként, 
ez m aradt az egyetlen féltve őrzött szertartás a kralovári évek során. Megérte: a leadott 
rágcsálókért fizettek a napipiacon, m ert pusztították a külvárosi konyhakerteket.
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-  Ürgeöntés! -  kiabálta az anyja, és Marko locsolt vadul. Másnap kezdték el az épít
kezést, két napja magasodtak a daruk, és a huzalos betonelemek m int óriásfésűk fe
küdtek a porban. Marko az utolsó ház melletti utcai kúthoz futott és vissza. Ahogy 
rohant, a vödör a térdéhez ütődött tompa, fémes hangot adva -  a bádogember két
ségbeesetten kereste árnyékát a tűző napon.

Az egyik markológépről munkás lengette meg sildes sapkáját. Négy ürge vergődött 
m ár a dróton -  Marko négyszer visszalengetett a füles vödörrel. Az anyja eltűnt, ő 
meg csak öntött, és drótozta az állatok nyakát.

A nap végén anyja veszített, csak két földlakót hozott kampós drótján a leadásra. 
Neki integetett a munkás kora délután.

Marko Nyin egy hetet adott az anyjának, hogy meggondolja magát. Megjátszotta 
közben lottón a markológép gyártási számát, de egy találata sem volt. Éjszakánként 
m indent részletesen végiggondolt, és sajnálta magát -  kilopták a szemét, és vissza akar
ta szerezni a látását. Soha nem hitt a suttogásnak, próbára akarta tenni anyját. A levelet 
zsinórírással írta, gyermeteg betűkkel, úgy fogalmazott, m int egy művezető, aki gon
dolatait a filléres szerelmes ponyvákból lopja. A kantinos, kövér főnök nevét a büfé
számlákról másolta át. Pénzt ajánlott, eleget.

A postás táviratot és ajánlott levelet hozott. A markoló két éjszakán keresztül verte 
az ajtajukat, aztán fél téglával könnyített magán. Anyja összesöpörte a nappaliban az 
üvegcserepeket, és három  napra előre főzött. Kimosta a koszsárga falvédőt. Fogat m o
sott, illatosított, kiöltözött, mondta, a pékségbe megy éjszakai sütésért. Csöndben húz
ta be maga mögött a bejárati ajtót.

Marko még késő délután feltörte a szerszámos kocsit, a két kaukázusi kutyának 
marhabelet dobott, és a legdrágább ütvefurót és univerzális kulcskészletet a markoló 
vaságya alá rejtette.

Becsukott szemmel ismerte a hatos gödörhöz vezető legrövidebb utat. A központi, 
legmélyebb mészverem partján leláncolták éjszakára a sötét szájú betonkeverőket. 
Csillagtalan éjszaka volt, a dolgozók büfékocsijában üvöltött a macedón zene, döntöt
ték magukba az eres kezek a sligovicát. Az építőmunkások katonai sátrakban laktak, 
a ponyván szeretkező, veszekedő, kártyázó árnyékok dülöngéltek.

Az anyja a gödör szélén sétált. Türelmetlenül dobálta tekintetét, Marko nehezen 
találta meg azt a pillanatot, amikor kihagy a figyelme. Szorította a lapátot, m alterporos 
lett a keze a nyelétől, hiába próbálta, nem tudta letörölni. Csak az ütés után érezte 
meg a friss kenyér illatát. Marko anyja, született Krizana, hangtalanul esett bele a gö
dörbe, másnap betemették a hatos zsaluvermet, és betonkoszorút öntöttek fölé. Évek
kel később ennél a falnál büntették nyilvánosan a visszeső javítósokat.

Két munkás húzta félre a sátor rongyszőnyeg kijáratát.
-  Mi van, bratka? Úgy öleled azt a lapátot, mintha a szeretőd lenne!
-  Menj haza! -  m ondta a másik. -  Na, menj már! Anyád mulat még egy kicsit, aztán 

majd utánad megy.
Kigombolták a sliccüket, és hugyoztak. Röpült az aranyhíd a sátorvasak között. 

Megszelídült az arcuk, kísértett bennük a gyermek.

A sofőr és a kísérő hasonlított rájuk, mindegyik ugyanaz a fajta volt. Ezek is kidolgoz
ták magukat egyszer egy telepi építkezésen, és azóta fej nélkül, erőből éltek.

Harmadszor állt meg a mentőautó. A vízöntő kiszállt, és visszajött tíz perc múlva.
-  Nem tudom, mi van, testvér. Nem megy. -  Maga elé nézett, esőfelhő vonult át a 

homlokán. -  Pedig még vizet is csurgattam ennek a szemétnek, hátha az segít.
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-  Biztos miatta van -  húzta a sofőr.
-  Milyen igazad van, testvér! Te is láttad a szemét?
-  Ugyan már!
-  De igen, de igen -  hajtogatta a vízöntő. -  Ereztem a szúrást, megvert a szemével. 

Harmadszor szállók ki, és nem megy, pedig szétreped a hólyagom. Mintha szégyell
ném magam, úgy állok az ú t szélén. Ilyen még soha nem történt velem. -  Hátrafordult. 
-  Majd megtanít a doktor úr, te mocsok!

Marko Nyin nem lépett be a sátorba, csak elhúzta a rongyszőnyeget. A színes légyfogó 
szalagok mögül figyelte őket, nem vették észre, részegek voltak. Az anyja megrontója 
a kártyások között ült, a sarokban valaki matracon gyűrt egy nőt, a matrac huzata 
elfáradt, kiállt a lyukakból a lószőr. Szoknyában főzött egy cigányasszony, lavórban 
hűtötték a sört.

-  Áruld el a titkodat! -  üvöltötte az egyik dolgozó Krizana megrontójának, és meg
ragadta a csuklóját.

-  Mózs! Púderozd be a lapokat! Túl sokat nyer ez a zsemlearcú. Ha holnap is ennyit 
nyersz, új kártyát veszünk -  fenyegette meg a markolót a művezető.

Krizana megrontója nyert, csak ritkán, tapintatból veszített. Csalt. Egy rossz moz
dulat vitte el az élők közül.

Mózs hintőporozta a lapokat abban a kortynyi szünetben, és a cigánynő elkészült 
a paprikással. A markolóval akarta kóstoltatni, neki akart kedveskedni, előtte hevert 
a legtöbb pénz. Forró lehetett a fakanál, m ert a markoló a szájához kapott, és inguj
jából kipörgött a Szívkirálynő az asztal alá.

Hunyorogni kezdett a karbidlámpa, mintha fogytán volna az olaj.
A matracon abbahagyták.
Jajgatott a cigányasszony, és Mózs lehintőporozta a nadrágját.
A markoló nem tiltakozott, amikor elvették a pénzét.
A hóna alatt fogták, úgy vitték. A kertek alatt követte őket Marko, egészen a fod

rászműhely katedrálüvegéig. Felverték a fodrászt, és előre fizették a nyereségből a haj
mosást, a szeszelést és a borotválást. Gyanúsan sok pénzt adtak. Borotválás közben 
vágták el „véletlenül” a torkát.

Az „üvegpatkó”, a Vinekura panorámás házai mellett mászott fel Nyin a hegyge
rincre. Kétórás gyalogjárás volt a pleznói gerinc legmagasabb pontja. Nem messze 
onnan, a kegyhelyen könnyezett a Szűz, a rossz nyelvek szerint „addig verték”. A kö
ves, szűk ösvényt kiszélesítették, erdei pihenőket épített a város a zarándokoknak.

Csak a Szeplő Kövön pihent meg, letörölte ingével az izzadságot a homlokáról. 
Gyertyafényes tortaként lángolt a távolban a finomító. A korai derengésben a piros 
csőjelző fejek átszabták a vidék arcát -  a bóják alatt a tenger irányában haladt a baráti 
olaj. Száz meg száz kiütés a himlős földön. A völgyben, a vaszilkai építkezésen bein
dultak az erőgépek.

Krizana eltűnése után Marko Nyint a hatóságok Danicséknak utalták. Két éve volt a 
nagykorúságig, elszállt a hangja, és be kellett fejeznie a vendéglátó-iskolát. Nyáron 
pincérként dolgozott a kötelező gyakorlaton, amúgy órákig segédmotort szerelt a vi
zesárok fölött nyújtózó kishídon, nyállal és ronggyal tisztogatta az olajos gyertyákat.

-  Rázd m ár fel azt a kölyköt -  mondogatta Danics felesége. -  Hozd ki a hangulatá
ból, és szerezz neki barátokat!
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-  A papír nagyon fontos, a papír... -  hajtogatta a cipész. Nyin kéthetente ott akarta 
hagyni az iskolát. Danics úgy beszélt, m int a Sirály tröszt iskolai ügynöke, aki m inden 
év végén a nyomdászszakmát próbálta a tanácstalan, rossz arcú pincérnövendékekre 
erőltetni.

Danics és a felesége rögeszmésen, keserűen öregedett. A nyílt pályán egymás mel
lett futó ipari sínpár az üzem kapujához, a végállomáshoz közeledve szétágazott. 
Kompromisszumuk kudarca nyilvánvalóvá vált.

Danics az asszony mondatai elől az udvarra menekült fát vágni. Két-három télre 
elegendő tűzifát aprított fel egy október alatt.

Nyin a rönk mellett guggolt, pattogtak körülötte a forgácsok, összeszedte a széthul
ló darabokat. Felnézett a magasba emelt balta fejére, és érezte a magasságot. A haj
nalka segített neki.

Az égbolt, m int egy fegyverláda, úszott az udvar fölött, a kék égen a sok fegyver, 
kakaóvajból faragták őket.

-  Isten fogja azokat az em berre -  m ondta Danics, miközben a tüzelővel a pocsolyá
kat kerülgették az udvaron.

A hajnalkamag segített. Egy régi füveskönyvben találkozott vele Nyin, nem  volt ne
héz hozzájutni, az elhanyagolt kertek deszkakerítéseit mászta meg lila, tölcsér alakú 
virágaival.

Négy-öt percig kellett folyadékkal rágni.
A falvédőn a falusi pár verselve udvarolni kezdett egymásnak, a kalapos legény csiz

máját ütögetve szedte rímekbe szerelmét, a lány -  fején agyagkorsóval -  szemével vá
laszolt.

A vitrin elnyerte büntetését, elolvadtak benne a porcelántárgyak.
Nyin veséje fölött kihajtott a hajnalkavirág. Légypiszkos rózsaszirmok lélegeztek 

lábujjai helyén.
A lámpa fényköríve átalakult, óriás, lila gramofontölcsér nőtt ki a mennyezetből -  

Isten nagyothallott, és ledugta csodás hallókészülékét a szoba belsejébe.
Nyin először a székre, aztán az asztalra mászott. Amikor benyitott a cipész felesége, 

Marko Nyin lábujjhegyen, az asztallapon állva hallgatózott az üvegburán.

Öt-hat órája utazhattak. A furgon üvegablakának tejcsíkja fölött látszott a kék firma- 
mentum. Mintha a könnyező Szent Szűz felszúrta volna a fenyőfák csúcsára az eget. 
A kocsi éles kanyarokat vett a hegyi utakon, Marko Nyin jobbra-balra dőlt, anyja ide
gesen ringatta:

-  Miért nem alszol, te kis koszmó? Mit üvöltesz így? -  Nyin szívta anyja mellét. A 
tejüveg fölött eltűntek a fehér felhők, hamuszürke lett a Szűz arca -  gyors zápor ko
pogott a kocsi tetején.

-  Nézd meg, mi van vele, testvér! Miért remeg így -  szólt a vezető.
-  Nézd meg te! Én nem nyúlok hozzá. Engem megvert a szemével. Lassan mozdulni 

sem bírok -  köpött ki az ablakon a vízöntő.
-  Ne marháskodj már! Csak nem hiszed el ezt a mesét? A doktor megmondta, ép

ségben szállítsuk elé.
A vezető fékezett. A vízöntő óvatosan Nyin fölé hajolt.
-  Sír.
-M i?
-  Ez a szemét sír álmában. Lehet, hogy tudja a sorsát. Vagy belement valami a sze

mébe. -  Megvonta a vállát. -  Talán a por.
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-  Por?!?
-  Vagy bogár.
-  Akkor hagyjad. Majd kikönnyezi.
A Szent Szűz megcsókolta Nyin homlokát, és ránézett hályogos szemével. Béna volt 

a lába, karja helyén hegyes csonk állt ki a vállából. Magára vette a gyógyítottak baját. 
Nem volt boldogságos, Nyin látta rajta a szenvedést.

A hályog eloszlott, és kisütött újra a nap. Felébredt. A mentőautó kerekei alatt só- 
deros út ropogott.

-  Ültesd fel! H add lássa a végállomást! -  m ondta a sofőr. Kitárult a vastag kőfalakat 
szétválasztó kovácsoltvas kapu. A portás a feje fölé tolta a sorompót, és intett.

-  Hitelt kapunk a természettől -  szónokolt az utolsó középiskolai órán a biológiata
nár. -  Ki hosszabb, ki rövidebb lejáratú hitelbe kapja a testét. Eddigi ismereteink sze
rint az ember áll a törzsfejlődés csúcsán. Mégis homályos érzeteink rabjai vagyunk. Úgy 
is mondhatnám, miközben uralkodunk mindenen, saját magunk számára vakablakok 
vagyunk. Ki tudja, mit láthattunk odafönt, a fáról? Az biztos, hogy lejöttünk róla...

Az osztály fészkelődött, öt perce kicsengettek. Kósza papírrepülő zuhant a linóle
umra, uzsonnapénz csörgött az egyik pad alatt.

-  Kevés, az nagyon kevés, csak úgy a világba élni. Ahogy maguk mondják, lehúzni 
hatvan-hetven évet. Figyelni is kell, kérem szépen, meg gondolkozni. Ezt ne felejtsék el.

Az osztály üvöltve tódult ki a szárnyas ajtón.
Marko Nyin a padban maradt, a korán kopaszodó, középkorú tanár az ülésrendet 

és a naplót pakolta rézcsatos táskájába. Felnézett.
-  Úgy látom, félreértett. Menjen a többiekkel az udvarra. Nem az én mozdulataimat 

kell figyelni, kérem.
Marko Nyin felállt. A tanár lelépett a katedráról. Nyin fél fejjel magasabb volt az 

alacsony növésű embernél. Bólintani kellett, ha a szemébe akart nézni.
-  Maga volt katona? -  kérdezte Nyin.
-  Ez meg hogy jön  ide?
-  Maga nem volt alkalmas katonának. A sorozáson kirostálták. Elég ismerőse volt, 

vitt papírokat is, hogy fél veséje van, gyenge a tüdeje, meg rossz a szeme. Maga félt.
-  Menjen m ár ki a teremből, kérem. Nem elég az utolsó órán odafigyelni.
A tanár megfordult, de nem indult el.
-  Voltam katona. Csak leszereltek... Törölje le a táblát, és zárja be az ajtót. Szeren

cséje, hogy utolsó óránk volt.

Valamikor gyönyörű lehetett a kastély és rendezett a kert. A főbejárat előtti kocsifel
járó t benőtte a gaz, a mentőkocsi az egyik oldalbejáratnál állt meg. A sóderos ú t szélén 
eldobált csikkek hevertek, és poros volt a fű -  valószínűleg itt hozták be a közeli vá
rosból az árut, és itt szállították el gumikerekes lovas kocsikon hajnalban az intézet 
összes mocskát.

A kastélyon látszott, hogy kisajátították. Az egykori lázadókból urak lettek, mégis 
bizonytalankodva rendezkedtek be a régi világban. Egyik-másik körerkélyt támfák 
tartották, az ablakok, kapuk fölött idő kérdése, és elszabadul a díszítés: életre kelnek 
a szárnyas lovak és az esőmosta angyalarcok. A kórtermekben, ahol Nyint keresztül
vitték, húgyszag és lóistállók bűze terjengett. Ráfért volna a helyre a tatarozás.

Doktor Wenig fogadta az állami intézetbe érkezőket. Nyinről levették a szíjat, és
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leültették egy karosszékbe. Félóráig tartott, amíg Nyinből kiállt a zsibbadás. Fogta a 
karfa végén a faragott oroszlán fejét, a főorvos a tölgyfa asztal túloldalán ült. A szoba 
hangulata, a kellékek egy analitikus orvos bóvlija: az asztal sarkán fűrészelt koponya, 
benne víz és hínár. Kék aka keringett a koponyában. Orvosbóvli, analitikusbóvli. A 
doktoron első perctől fogva látszott, nagyra tartja önmagát.

-  Ez egy nyugodt hely -  m ondta Wenig. -  Biztos látta már a kertet. A sövények, a 
forrás, a platánfák: ez a lélek csobogója. Maga meg a barátai... nem hagyhatjuk, hogy 
az utcán futkossanak. Van itt mindenféle szerzet: muzulmán meg keresztény, hívő és 
hitetlen. Persze mindegyik kiválasztott. Forró dróton érintkezik Istennel. Felejtse el 
a napokat, mi itt nem méricskéljük az időt! Ebben az édenkertben nincs kalendár. 
Hogy hívják?

Nyin hallgatott.
-  A nevét kérdeztem.
-  Nincs. Nevem az nincs.
-  Szeretem az újonnan érkezőket. Hasonlítanak egymásra. Tudja, én nem akarom 

megmenteni magát. Szándékosan nem használom a gyógyítás szót. Ha szereti a spor
tot és a filozófiát, jó l ki fogunk jönni egymással. Szóval feláll a futam, eldördül a pisz
toly. A neve?

-  Ez a maga versenye. Szívesen előreengedem, ha nyerni akar.
-  Anyja neve?
-  Krizana.
-  Mi a kedvenc színe? Milyen színű kartont szeretne? -  Az aka ném án lebegett a 

koponyában.
-  Kék -  m ondta Nyin. -  Olyan kéket szeretnék, amilyen a kertészük szemének a 

színe.

-  Én érzem, hogy te értesz engem, fiam -  Danics befizette Nyint a libegőre. Még m in
dig vattacukros gyerekként kezelte, pedig Marko Nyin már túl volt a húszon. A köny- 
nyező Szent Szűz környéke a pleznói gerincen zarándokparadicsommá nőtte ki ma
gát: Mária-képeslap-árusok, búcsúcédulások, akut gyógyítók, gyertyaöntők sátrai vet
ték körbe a két szállodát. A városi hatóság tavaly fejezte be a drótkötélpálya építését
-  azóta a hívők ég és föld között, hosszú, monoton lebegéssel közelítették meg a kegy
helyet. Persze nem a szellem fejhajtóereje, hanem  a fogaskerekek eksztázisa ju ttatta  
őket a kétszemélyes, repülő padokon a pleznói gerincre.

-  Mindig úgy kezdődik, hogy valami összezavarja az illatokat és a szagokat. -  Kö
zeledtek a csúcshoz, és Danicson a megszállottság jegyei mutatkoztak. -  A szarnak fő
zelékillata, a gyümölcsnek kátrányszaga és a nyomdafestéknek átható emberszaga 
lesz. Megjelennek a városokban és a falvakban a ködlakók, nagytakarítást hirdetnek 
a világ összes mocska ellen. A Tisztítótűz Nagymestere. A Hosszú Partvisnyél Lovagja. 
A Nagytakarítás Rend. -  Danics idegesen nevetgélt, harangozott az erdő fölött a lá
bával. -  Már kiosztották egymás között a címeket. A ködlakók hangosak és szertelenek, 
eljött az ő országuk, a szélbe kiabálják könnyű ítéleteiket. A víz meg segít cipelni a 
hangjukat. Elindul Iksz és Ipszilon, a két térítő szerzetes. Először csak a higanyembe
rek térnek meg, az örök bizonytalanok, akik amúgy is utálják a gondolatokat. Ők szí
vesen állnak be a boldog figyelmetlenségbe. Aztán a többiek, mind, és feloldódik a 
semmiben a józanság, eltűnik, m int királyvíz alatt a gyenge arany.
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Ütemesen zökkent a pad, ha tartóállvány alá ért. Mintha távolodott volna a csúcs, 
kétséges volt, hogy egyáltalán valamikor eljutnak-e a kegyhelyre.

-  Semmit sem lehet büntetlenül -  hajtogatta Danics. -  Semmit. Éjszaka két isme
retlen, de remek első osztályú csapat játszott álmomban egymással: a Partizanszki 
Dubkin és a Csetni Kreol. Nem tudtak megegyezni a kezdésen. A két csapatkapitány 
m ár a kezdőpontnál összeverekedett. Hatalmas füsttel égtek a lelátók. Finomliszt hul
lott az égből, betemette a verekedő csapatokat. Reggel megnéztem az álmoskönyvben, 
tanácstalan volt. A liszt állítólag rosszat jelent.

Nyint egy-két hónapig békén hagyták az intézetben, úgy bántak vele, m int egy drága 
díszállattal, akinek időt kell hagyni, hogy megszokja új helyét. Sétált a kavicsos utakon, 
beszélgetett a bomlottakkal, és a mozdulatai lassan hasonlítani kezdtek az övéikhez. 
Gyakran találkozott egy ráncos, pongyolás nővel, aki a pleznói Könnyező Szűznek 
gondolta magát. Koszos sátorkötelet húzott a földön, néha egy kőangyal nyakába kö
tötte, és azon a helyen víz fakadt a kőből. Együtt nézte vele a forrást.

A nő m utatta meg Nyinnek az Életfát. A zavarodottak ebbe a vastag platánba fa
ragták a nevüket a parknak azon a részén, ahova már a kertész gereblyéje sem ért el. 
Volt a fán egy hatalmas szív -  bomlott szerelem emléke. A Herceg betűi nőttek a leg
nagyobbra az évek során, együtt vastagodtak a fa derekával. A Herceg a felső folyosó 
két term én uralkodott, az orvosok megbíztak kegyedenségében, az őrültek és a gyil
kosok tisztelték, a Herceg ütéseinek nyomát úgy tapogatták egymáson, m int a kitün
tetéseket.

„Olyan ez a világ, m int egy sánta hokedli.” A cipész hasonlata ju to tt eszébe mindig 
a vastag törzsű platánnál. Danicsék konyhájában volt egy hokedli, fedele alatt, a bel
sejében egy öregedő cipész összes álma: mustárszínű krémek, fekete tubusok, durva 
rongyok és fényesítő posztó. Odaérkezésüktől örökbefogadásáig jó  húsz centit ingott 
arrébb a hokedli a konyhakövön. Mozgott, haladt előre, de ezt Marko Nyinen kívül 
senki sem vette észre. Rossz asztalosmunka volt.

Nyin szeretett a kert falánál állni. A falnak kívülről távíróoszlopot döntött a vihar, 
a tetején erős szélben a szürke bakelitharangok egymáshoz értek, m intha pénz ütődött 
volna a persely oldalának. Ez m aradt számára a külvilág, ennek az oszlopnak a bake
litkoronája. Az intézet falát sárga iszapszínre festették, Nyin nézte az oszlopot, délről 
sütött a nap, órákig barátkozott saját árnyékával a falon.

Ha elindult, a kertfalig követték. Nyin játszott ennek a figyelemnek, nem m utatott 
javulást, és néha elveszítette a fejét. Meg akart felelni az orvos kíváncsiságának. Szó
rakoztatta, ahogy a kiszámíthatóságot elkeveri a kiszámíthatatlansággal.

A kertésszel azon a délelőttön ismerkedett meg, amikor a kötélhúzó asszonyon fel
fedezte anyja vonásait. Pedig Nyin nem bízott a lelkiismeretében, másokkal ellentét
ben nem szerette figyelni magát -  nem nézett a mérgezett kútba a lyukas vödrön ke
resztül. Próbált az asszony mögé kerülni, hátha viseli a fején a lapát nyomát. Az öre
gedő nő félt tőle, m indig úgy fordult, hogy lássa Nyin szemét. Aztán sikítozott, és két
ségbeesetten üdegelni kezdte a sátorkötéllel.

-  Hagyjad, bratka! Nem szégyelled magad? Mutatok én neked ennél fiatalabb, iz
galmasabb asszonyt. Hagyd békén!

A kertész a paprikavirág-ágyások mellett állt, fogpiszkálót rágott, m int a Korallban 
az unatkozó pincérek.

-  Na mi lesz? Gyere már!



1428 • Вепсе Ottó: Rontás

Először a szerszámoskamrát m utatta meg Nyinnek, aztán a kastély alatti pincerend
szert. Nőkről többet nem beszéltek. Bevallása szerint apróhirdetésre jelentkezett évek
kel ezelőtt, amiben kertművelésben jártas munkást keresett az intézet gondnoka. Já rt 
terápiákra is, és jóban volt a Herceggel.

Délfelé m ár elviselhetetlen volt a meleg, levitte Nyint az egyik hűvös pincezugba.
-  Nem hallasz semmit? -  kérdezte a kertész. Messzire köpte fogpiszkálóját. -  Gyere!
Feltérdeltek a matracokkal borított priccsre, és rátapasztották fülüket a hideg falra.
-  A fal túloldalán ért véget a háború -  m ondta - ,  úgy negyvenöt éve. A báró kinyi

totta a hordók csapját, és megfulladtak az idegen katonák. A Herceg még hallotta, 
ahogy utolsó bordalukat énekelték.

Nyin megborzongott.
-  Kóstold m eg -  mondta.
A fal sós volt.
-  Sós -  m ondta Nyin. -  Bányasó.
-  Nem, nem ott. Gyere ide!
-  Igen, ez száraz. Valamilyen száraz bor. Ez meg itt aszú. Mint a méz, olyan az íze.
A kertész Nyinre nézett.
-A z az igazság, nem mindig hiszem el ezt a történetet. Általában nem hiszek ezekben 

a történetekben. De abban biztos vagyok, hogy a fal túlsó oldalán ért véget a háború.

Késő délutánonként Marko Nyin Wenighez járt. Hallgatta a fontoskodását, kívülről 
tudta az üveges szekrény könyveinek sorrendjét, a vászongerincek színét és a címeket. 
Akkor szólalt meg először, amikor Nemkót, az egyik vaszilkai javítós gyereket behozták 
az intézetbe. Wenig mesélte, hogy ez a barna bőrű szörnyeteg linóleumba csavarta és 
felgyújtotta nevelőtanárát. A bandája kutyákat fogdosott össze a külvárosban, eladták 
a kutyák szemét nyugati gyógyszergyárakba alapanyagnak.

-  Fődoktor úr, mire használják azt a gyógyszert? -  kérdezte Nyin.
Wenig csóválta a fejét.
Másnaptól Nyin csoportterápiára járt, délig papírpoharakat, tálcákat és papírle

gyezőket préselt és hajtogatott a fülledt alagsorban szabvány szerint. A házirend sze
rint tízből egyet lehetett rontani. Ha többet rontottak, ebédmegvonás és testi fenyítés 
járt. Ebéd után néhány embert a kastély kupolatermébe vittek, ahol a fődoktor ú r 
maga vezette a csoportot.

A terem  közepén fekete paravánt állítottak fel, amit félkörívben kényelmetlen szé
kekkel vettek körbe. A kifli egyik oldalán a kertész, a másikon Branko ült, Nyin mellett 
Oberzsar és Pavel Ajun bólogatott. A többieknek még a nevét sem ismerte.

Brankóról nem tudott semmit. Nyin emlékezett Oberzsarra, két-három éve tele 
volt nevével a sajtó. A „véres szűcs” emberbőrből csinálta a sapkák ellenzőit: három  
réteget varrt egymásra, és kikeményítette őket. Lebukott, m ert a nap áttűzött a silden 
-  nem volt tökéletes munka. Oberzsar szemén látszott, úgy őrült meg, hogy nem tu 
dott róla.

Pavel Ajun a fejében végigharcolta a század összes polgárháborúját, és messziről 
felismerte a kegyetlenség szagát. Mégsem gyanakodott, hogy nem  tüntették ki.

Meséket kellett bábokkal eljátszani. A legizgalmasabb meséket Branko találta ki. 
Branko húzta az egyik lábát, fémjárókát használt. Soha nem m ent a paravánhoz, in
kább a járóka fémkeretére dobta a külön engedéllyel hordott zakóját, e mögé guggolt. 
Először két ujjal kezdte, aztán a végén már mind a tíz ujján mozgott a rengeteg apró
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bábszörnyeteg. A történet közepén megváltoztak a szereplők, összekeverték egymás 
nevét, tetteit és szándékait, aztán a mese végén m inden őrületes renddé tisztult.

Wenig próbálta Brankót rávenni, hogy fogalmazza meg a történet tanulságait, meg
játszotta, hogy nem érti a mesét. Senki sem szólalt meg, Nyin, Oberzsar, Ajun és az 
ismeretlenek lehajtott fejjel ültek. Oberzsar és Ajun önmaga súlya alatt bólogatott; 
Wenig értelmezett, magyarázott, pedig ha közéjük nyugodott volna a bólogatásba, ta
lán még lehetett volna valaki, így hadonászva csak főorvos maradt, akijövő hónapban 
az intézet igazgatói székére pályázik.

A terápia végére a játék dühvé alakult, tépték ezeket a bábokat, filc- és gombszemek 
maradékát söpörték össze Nyinék késő délután. Másnap mindig voltak új bábok a 
széttépett régiekből összevarrva. Ajun szerint egy másik épületszárnyban készítették 
őket. Néha az ujjbegy vékony bőrét is a szövethez varrták, így lettek szörnyek a bá
bokból.

Mintha harci dobok szólnának. Két éve tartott a dubolás, tompa hangrobbanással vo
nult ide-oda a háború a hegyek között. Katonák érkeztek ponyvás teherautón, vizet 
csapoltak a portásház mellett. Féregszerű harmonikatömlőt húztak a tűzcsapra, hogy 
gyorsabban végezzenek a tartálykocsi feltöltésével.

Wenig szigorította a házirendet, egyre gyakrabban tálaltak birslevest, a szakácsok 
kilopták az ételből a húst. A kinti zűrzavarról senki sem beszélt, m intha nem is létezett 
volna. Az antennákat leszerelték a kastély tetejéről, a tévékészülék a mosdók rácsos 
előterében pihent a földön.

Az egyenruhások, mintha kapkodásukkal a bomlottak tekintete elől szöktek volna, 
féltek az intézet ablakaira nézni. Hasonlítottak egymásra: hamuszürke arcuk, mintha 
mákteán éltek volna, szemükből kikopott a fény.

Wenig egyszer aztán mégis bejelentette, hogy kitört a háború.
-  Ha kiengedném önöket, uraim, elszégyellnék magukat. A maguk tettei semmi

ségek azokhoz képest, amiket ezek odakint elkövetnek. Ha kiengedném magukat... a 
csodálkozásuk kiszolgáltatná önöket.

Wenig körbenézett. Branko, Oberzsar és Nyin hallgatott, Pavel Ajun ráült a hinta
lóra, egyre hevesebben bólogatott.

-  Tudom, önöknek nehéz lehet elhinni ezt a háborút -  folytatta Wenig pedig a 
városban már egy ideje ölik egymást. Arra kérem önöket, hogy képzeljék el a cukrász
da betört kirakatát, a kiégett házakat. Az abroncsozó műhelyből csak az udvaron álló 
ecetfa maradt... Ebből a városból a háború után jó  esetben falu lesz. Intézményei el- 
züllenek, a férfiakból kecskepásztor, a nőkből vízhordó válik.

Elhallgatott.
-  Tegyük fel, hogy találnak egy kislányt. A romokon ül egy kiégett ház előtt, és sír. 

Ne hagyják magukat megtéveszteni, uraim. Csak játszik. Azt játssza, hogy elvesztette 
apját, anyját és a testvérét.

Pavel Ajun suttogva Marko Nyinhez hajolt. Szerinte a háború, Wenig háborúja, a 
terápia része volt.

-  Főorvos ú r -  m ondta lassan Nyin. Erős nyugtatókon tartották, fél éve élt „tisztí
tókúrán”. -  Képzeljen el egy hatalmas könyvet, amely egyetlen lapból áll. És ezek a 
tudósok, politikusok meg más személyek csak írják tele a lapot, írják egymásra a gon
dolataikat, egyetlen olvashatadan lapra. A lap már átlátszik, és ezek a személyek nem 
veszik észre. Baj van, fődoktor úr. At fog lyukadni az a gyenge oldal...
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Weniget magával ragadta a hivatása, próbálta felfejteni a mondatokat.
-  Rontás van rajtunk, fődoktor úr.
-  És mi van, ha kilyukad az az oldal?
-  Nagy bűz lesz, nagy bűz, doktor úr. Pedig a pokolnak nincsen szaga, m int ahogy 

visszája sincs. Vízszintes és függélyes keresztmetszetében ráérősen ácsorognak a dol
gok. A szoborfülkékben Szívkirálynő aprószentjei. O tt már nem sürget senki... De ne 
féljen, fődoktor úr! A mi mellkasunkon Isten eszik mélytányérból...

Különleges montázs, csodás trükkök. A Kaporszakállú a vágóasztalnál ült, és egyre 
gyorsabban történtek a dolgok. Mellette rózsás kárpitosfotelban a pleznói Szent Szűz 
tette keresztbe a lábát, és zokogva jegyzetel te az időt. Könnyezett, m intha óriáshagyma 
fölött ülne. Talán a meghatódottságtól sírt, attól, hogy itt lehet Őmellette, talán az ese
mények, történések, a bűn és a büntetlenség, a hazugságok, színlelések, apró jóságok 
és a semmitmondás végtelen áradása nyűgözte le.

A Jóisten előreollózott néha szép, eres ujjaival, Nyin nem tudta eldönteni, hogy 
ezzel az indulatos mozdulattal valóban beavatkozik-e az eseményekbe. Az ekránon 
csak angol feliratok jelentek meg. Végtelen szomorúságot érzett Nyin, a Jóisten már 
nem szlávul gondolkozott.

A Szent Szűz a vágóasztal alatt „rámarkolt”. Nyin szégyellte magát, de nem bírt nem 
oda nézni. A Szűz először csak finoman zaklatta, aztán rángatta, húzkodta a nadrágon 
keresztül a csodás tűztömlőt. Az „Öreg” kaporszakálla felgyulladt. És telibesült m in
denki arca, de leginkább a Szűzé és a világé.

Magát látta Nyin, egy szigeten állt, púpos földdarabon földszintes külvárosi házak 
között, talán egy téli verem tetején.

Nem esett, mégis m indent elborított a sár, a barna tengernek elviselhetetlen szaga 
volt, a házakhoz tartozó emésztőgödrök kilökték magukból az embersárt. Úgy gőzöl- 
gött m inden, m intha most szarták volna a világot. Marko Nyin félelmében énekelt, a 
hangja m entette meg. A kutyája, Borisz ült a ladik orrában, fehér volt a szőre a bol
hairtó portól. Ugatott. Az evezőket Danics, a cipész m ártogatta a súlyos lében.

Az ágyszomszédja nevetésére ébredt.
A sötétben a külső ostorlámpák fénye világította meg az alvó, magában beszélő em 

bert. Valaki a folyosó végén ápolót csengetett.
A rugók engedtek a teher alatt, az ágy végébe láthatatlan súly ült. Nyin magán érez

te a tekintetét. Türelmesen, becsukott szemmel várta, hátha távozik.
- A  Herceg azt kérdi, honnan szedted a hangod?
Nyin nem válaszolt.
-  Elintéz m indent, ha neki adod.
-  Nem én voltam.
-  A mosdóból figyeltelek, te énekeltél. Az a hang neki m indent megér, azt üzeni.
Nyin a másik oldalára fordult, befejezte az egyoldalú beszélgetést.
-  Add nekem, és holnap m ár nem vagy itt. -  A Herceg a vaságy végét fogta, és 

idegesen hintáztatta Nyint. -  De ne azt add, amivel összevissza beszélsz, nekem az éne
kes kell. Nyisd ki!

Az egyik árnyék Nyin kulcscsontjára térdelt, és a Herceg erőszakosan benyúlt a 
szájába.

-  Holnap reggelre kijutsz. Kitalálok valamit...
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A Herceg, mielőtt elhagyta volna a kórtermet, leakasztotta a falról a kartontáblát. 
Nyin hajnalig hallgatta, amint gyakorol a visszhangos folyosón. Az intézeti szabályzat 
pontjait énekelte.

Nyin a kertész nadrágjában ébredt. Mint akit fejbe vertek, úgy feküdt a szerszámos- 
kamra priccsén. Az álmaira nem emlékezett, csak az erejükre. A feszület megmozdult 
a mennyezeten -  a keresztes pók lejjebb ereszkedett fonalán.

A szeme m ajdnem  kiugrott a reggeli fáradtságtól. Kora délelőtt lehetett. A fabódé 
oldalának döntött kapák és ásók végéről szúrós földszagjött. „Bátorság, lélekjelenlét”, 
hajtogatta magában Nyin, „még csak most kezdenek összefogni ellened a dolgok”.

Fél m éterrel a feje fölött pihent a pók. Maga kegyeden, m ondogatta fejcsóválva 
Wenig, amikor Nyin a gyógyszer hatása alatt kibeszélt mindent. Mit m ondana a főor
vos ú r erről a pókról, erről a nyugodt, figyelő akrobatáról? A pók nem mozdult, csak 
ült befejezetlen művén.

Két ápoló törte rá a deszkaajtót. Eltűnt a pók. Nyint megragadták a hóna alatt.
Wenig az egyik lépcsőfordulóban várta.
-  Megtaláltuk a kertészt. Talán beszélhetne hozzá néhány kedves szót.
Dobozos kockát vett elő a zsebéből. Idegesen rázogatta.
-  Most úgy játszunk, ahogy én akarom. Mit lát?
Műanyag pókerpohár fölé hajolt Nyin. Wenig szétnyitotta az ujjait. Benézett a kes

keny résen.
-  Négy ász.
-  Csak három  kocka van.
-  Négy ászt látok.
-  Csak azt gondolja. Odabent sötét van. Nem láthat semmit. Menjünk.
A vastag törzsű platán előtt tették le Nyint.
-  Most akkor hintázunk egyet -  m ondta Wenig.
A kertész meztelen volt. Mintha lesmirglizték volna az arcát, kisimultak rajta a rán 

cok. A hinta köteleire akasztották föl. A négy kenderkötél a nyaka alatt találkozott, 
lent a testet és a hintát tartotta, aztán megcsavarodott izmos nyakán, és újra négyfelé 
futott, eltűnt a fa koronájában.

Nyin érezte Wenig köpenyének fertőtíenítószagát.
-  Mit akart ezzel? Miért ölte meg? Erről a helyről már nem ju tha t tovább. Nincs 

következő végállomás.
-  Kérsz vizet, szemét? Szomjas vagy még? -  köpött ki az egyik ápoló.
Nyin nekidőlt a fának, és kimondta hangosan, hogy ébren maradjon:
-  Sokszor álmodtam erről a helyről, mielőtt idekerültem. M indent megálmodtam, 

ami történni fog. Minden ismerős. Mintha ezek az ismerős érzések cselekednének he
lyettem.

Branko guzsorodva aludt a terem sarkában a földön, vak kutyákkal álmodott.
A könnyező Szűz elfordult, eltakarta a szemét.
A Herceg benyúlt Nyin szájába, és kitépte a nyelvét.
Elhallgatott. Marko Nyin bezárta a hangját. A lábával épp elérte a hintát, meglökte, 

és beletartotta a hinta legyezőjátékába az arcát.


