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A NYçR TANöI

Nem irigyelte ûket senki, ami szokatlan jelens¢g volt a vesztes hÀborÃ utÀni ÀltalÀnos
szeg¢nys¢gben, mert Perthr¢nyi¢k nem egyszerüen csak r¢gimÂdi gazdagok voltak,
de magÀnbirodalmat tartottak fenn a Nagyerdûn, ¢s valÂszÁnütlen ¢let¡k dÁszletei k´-
z´tt igazi udvartartÀssal rendelkeztek. Volt szakÀcsnûj¡k, szobalÀnyuk, kocsisuk, aki-
bûl k¢sûbb sofûrr¢ emelkedett inas vÀlt, gyermekszÁveink bÀlvÀnya, rengeteg arany-
zsinÂrral, kert¢sz¡k is volt, a vetem¢nyeskertben k¡l´n hÀzÀban ¢lt, mÁg a szem¢lyzet
t´bbi tagja a csillogÂra csemp¢zett szuter¢nben, ki-ki a sajÀt szobÀjÀban, a csitri kony-
halÀnyt az ÂriÀsi kamara alkÂvvÀ sz¢les¡lû sz´glet¢ben ÂvtÀk a vilÀgi kÁs¢rt¢sektûl.

Perthr¢nyin¢ nemcsak gazdag asszony volt, de jÂ ember, aki nemcsak a hÀzban lû-
d´rgû kutyafalkÀjÀ¢rt ¢s macskÀk hadÀ¢rt ¢rezte magÀt felelûsnek, hanem a kiscsel¢-
d¢rt is. Egyetlen lÀnyÀt sajÀt hajdani kisasszonya segÁts¢g¢vel nevelte, Szolanzs hÀzas-
sÀgk´t¢se utÀn maradt hajdani tanÁtvÀnya mellett, s megosztotta a munkÀt Perthr¢-
nyin¢ a sokÁz¡leti gyulladÀstÂl csaknem teljesen b¢na bÀtyjÀval, F¡l´p atyÀval, aki ¢r-
seki enged¢llyel ott lakhatott hÃgÀnÀl, ¢s ellÀthatta a hÀzigazda szerep¢t. F¢rje halÀla
utÀn Perthr¢nyin¢ befejezte asszony¢let¢t, sem a halott f¢rfi pÂtlÀsÀra nem gondolt,
sem kalandokkal nem vesz¢lyeztette sz¢p hÀzassÀga eml¢k¢t vagy lÀnya alakulÂ jelle-
m¢t: Perthr¢nyin¢ szerette Perthr¢nyi çkost, s mikor a tragikus baleset elszakÁtotta
tûle, gyermeke nevel¢se, iskolai k¢pz¢se folyt, amelynek utolsÂ szakaszÀt egy sioni apÀ-
cazÀrda zÀrta le, nem ¢lt tÀrsadalmi ¢letet, visszavonult, kis nûi tÀrsasÀgokat toborzott
maga k´r¢ t´bbnyire jÂt¢kony c¢lÃ vÀllalkozÀsra. Ha lÀnyÀra n¢zett, m¢g azt is ¢rezte,
van, ami nem felejtett vesztes¢ge elvisel¢s¢t segÁti: gyermeke fejlûd¢se ÀllandÂ ´r´m-
forrÀs.

Az anyÀt nem kihÁvÂ, de ÀllandÂ bûkezüs¢g jellemezte, az ́ kumen¢ gondolatÀt szi-
gorÃ katolikus ¢letvitele mellett mÀr Taiz¢ l¢trej´tte elûtt is gyakorolta, ¡gyv¢dje oly-
kor szelÁden korholta az ́ zvegyet, aki mindenkit meghallgatott, mindenkit kisegÁtett,
de ha arra c¢lzott, vigyÀzzon az asszony a lÀthatatlan sorompÂra, amelyet nem l¢phet
Àt, ha gyermeke vagyonÀt sem vesz¢lyeztetni, sem elpr¢dÀlni nem akarja, visszafogta
term¢szetes adakozÂhajlamÀt, mert a vilÀg k´zepe persze a lÀnya volt, akivel egy is-
kolÀba jÀrni maga volt a mÀmor egy mÀsik gyereknek. Cincu ¢ppolyan term¢szetesen
szÁves volt, mint az anyja, s Szolanzs, aki behozta a Nagyerdûrûl eleinte kocsin, utÂbb
az autÂjukon, Cincu kis uzsonnÀskosara mell¢ mindig ÂriÀsi doboz k¡l´n majszolni-
valÂt hozott az osztÀlytÀrsaknak, kellemes nyalÀnksÀgokat; sonkÀval b¢lelt zseml¢k gu-
rultak elû a nagy kartondobozbÂl, idûnk¢nt az igazgatÂnû ¢s a tantest¡let irÀnti figye-
lem jelz¢se is megj´tt, bor, szÀrnyas vagy f¢l disznÂ formÀjÀban, az ¢v minden mÀju-
sÀban pedig Perthr¢nyin¢ meghÁvta guti birtokukra az eg¢sz iskolÀt, olyan term¢szetes
´r´m¢t talÀlta mÀsok ́ r´m¢ben, amilyen alÀzattal f¢rje korai halÀlÀt tudomÀsul vette,
vagy amivel a gyÀsz¢v mÃltÀn a k¢rûit hÀrÁtotta el. Perthr¢nyi elveszt¢s¢t sajÀt akara-
tossÀga bün¢¡l rÂtta fel; egyhÀzi enged¢llyel, hozzÀjuk nem illû csatÀrozÀsok utÀn en-
gedt¢k elsû unokatestv¢r¢hez feles¢g¡l menni Saroltot, genetikai ¢rvekkel ¢ltek a jÂ-
zan felnûttek, de a fiatalok szerelm¢t nem bÁrta le a tiltÀs. Perthr¢nyin¢ a f¢rj halÀla
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utÀn Isten nemtetsz¢s¢t ¢rz¢kelte a gyÀszban, Szolanzs ¢s fûleg F¡l´p atya ugyanazt
Cincu t´r¢keny eg¢szs¢g¢ben. Valami baj volt a lÀny ellenÀllÂ k¢pess¢g¢vel ä akkor,
amikor mindez t´rt¢nt, m¢g nem volt k´zismert fogalom az immun szÂ ä, Cincu szÁve
a serd¡l¢s alatt olykor szabÀlytalankodott, nem volt szabad minden tornagyakorlatot
elv¢geznie, de a t¡neteket s a szinte minden fell¢pû jÀrvÀnyra azonnal reagÀlÂ hajla-
mot legyûzte az idû, fiatal lÀnynak Cincu sz¢p ¢s szeretni valÂ teremt¢s lett, pontosan
olyan term¢szetesen mÀsok ´r´m¢t keresû, mint anyja, Sarolt. ApjÀt gyakran emle-
gette, F¡l´p nagybÀtyja kicsit bÀnkÂdott is emiatt, illetlens¢gnek ¢rezte az apakÁvÀnÂ
panaszt, hiszen û maga formÀlta Cincut, hÀt nem lehetett hiÀny¢rzete, s ha volt, nem
jogos ¢rz¢s, de az atya b´lcs volt, s bÀr aggÂdva vÀrta a percet, amikor a gyermek, akit
felnevelt, sajÀt nûi mivoltÀt ¢szreveszi, szerzetesi alÀzattal Àrnyalta a kislÀny k¢pzele-
t¢ben a hajdani, lovon szÀguldÂ daliÀt, sosem ¢rtett, mindig szeretett sÂgorÀt, Perth-
r¢nyi çkost. AztÀn a SÀtÀn megtalÀlta a v¢delmi rendszeren a klasszikus r¢st, Cincu
ÃtjÀba hozott egy Ãj Perthr¢nyit, aki olyan tÀvoli atyafisÀgbÂl ¢rkezett a tiszti bÀlra,
hogy nem is szÀmÁtott rokonnak, viszont huszÀr fûhadnagyk¢nt nagyjÀbÂl azonos vo-
nÀsokkal, mint Sarolt, mint û maga, a lÀny, mint a szeg¢ny halott çkos, Ãgy bel¢pett
Cincu ¢let¢be, ahogy a k´zhelyes, tehÀt valahol a legm¢lyebb szinten alapfelismer¢-
seket k´zvetÁtû reg¢nyek elûÁrjÀk.

A huszÀr ¢s a lÀny egymÀsra pillantott, ¢s Szolanzs ¢s Sarolt ä az atya nem k¢ny-
szerÁtette rozzant test¢t a bÀlterembe ä azonnal tudta, itt az elsû k¢rû, s ahogy egymÀsra
n¢znek, lehet, hogy az utolsÂ is; az elutasÁthatÂk r¢gtûl jelentkeztek mÀr, de Cincu
v¢dûûrizete pontosan hÀrÁtott. A huszÀr rokonak¢nt k´sz´nt´tte Saroltot, elûbb kezet
csÂkolt neki, aztÀn arcon csÂkolta, Cincura csak rÀn¢zett, de Ãgy, hogy kev¢sb¢ vesz¢-
lyes lett volna, ha ût is megcsÂkolja. Perthr¢nyin¢ igazÀn rettegett a gondolattÂl, hogy
elviszik tûle a lÀnyÀt, de miutÀn az ¡gyv¢d ¢s a fûhadnagy ezred¢bûl nyert jelen-
t¢sekbûl kider¡lt, hogy a tiszt vagyonos, adÂssÀga semmi, nû¡gye csak amennyit tÀr-
sadalmi ÀllÀsa megkÁvÀnt, ¢s kider¡lt, az ezredes sokat vÀr esz¢tûl, jellem¢tûl, lÀnya
meg tÀntorgott az ¢rzelmek szokatlan viharÀban, Perthr¢nyin¢ tudta, hogy kockÀzatos
volna nemet mondania, hisz nem indokolja semmi. A lÀnya hÀla istennek eg¢szs¢ges,
Huttra, aki sz¡let¢s¢tûl kezelte Cincut, semmi aggodalomra nem lÀtott okot, m¢g baj-
tÂl mentes csalÀdszaporulatot is rem¢lhetett, Perthr¢nyin¢ hÀt megengedte a fiatal
f¢rfinak, hogy megk¢rje a lÀnyt. Az eljegyz¢s a legszükebb csalÀdi k´rben zajlott, nagy-
mise utÀn, az eljegyz¢si gy¢mÀntgyürüt F¡l´p atya Àldotta meg, az eb¢den Sarolton
¢s udvartartÀsÀn kÁv¡l csak a vûleg¢ny szint¢n ´zvegy anyja volt jelen, a szerelmesek
Ãgy sugÀroztak, hogy Sarolt r¢g nem ¢rzett indulat rabjak¢nt n¢zte a lÀnyÀt. Az anya
csak fegyelmezett volt, de nem vak, nem is ostoba, s bÀr belenyugodott abba, amit el
kell fogadnia, felfogta, most lesz m¢g csak magÀnyos, ¢s m¢g csak nem is jelezheti,
hogy az ¢let megint megrabolta, elviszik Cincut. Persze visszafogta az ́ nz¢st, nem szÀ-
mÁtott semmi, csak a gyermek ´r´me.

Sz¡leim ¢s Perthr¢nyi¢k azonos tÀrsadalmi k´rbe tartoztak, anyÀm ¢s Sarolt egy¡tt
jÀrtak teniszezni lÀnykorukban, Sarolt akkor ment f¢rjhez, mikor anyÀmat elsû f¢rje
elvette, Cincu akkor sz¡letett, mikor a f¢ltestv¢rem; ¢n, a mÀsodik hÀzassÀg gyermeke
tÁz ¢vvel voltam fiatalabb a Perthr¢nyi lÀnynÀl, aki eredeti nev¢n Genov¢va volt, de
Ágy nem hÁvta senki. Az apa lovasbalesete ¢s halÀla utÀn a csalÀdok ¢rintkez¢se meg-
lazult, k¢sûbb megszakadt, Perthr¢nyi¢k Cincu bÀlozÂkorÀig nem kerest¢k a r¢gi tÀr-
sasÀgot, s mire kerest¢k volna, nem lÀttÀk ¢rtelm¢t, Cincu a vilÀgba l¢p¢s elsû est¢j¢n
be is fejezte a bÀlozÀst, k¢sz¡ltek a m¢g kicsit k¢sleltetett hÀzassÀgra, apÀm csak dupla
n¢vjegy¢t adta le a rezidenciÀn, P. f., miutÀn az eljegyz¢si ¢rtesÁt¢s meg¢rkezett.
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A csalÀd egy ¢v vÀrakozÀsi idût k¢rt a fûhadnagytÂl az esk¡vû napjÀig, ¢n ebben az
idûszakaszban ismerkedtem meg hivatalosan Cincuval, gyakran talÀlkoztunk a stran-
don, û mindig f¢lÀrny¢kban ¡lt, keveset Ãszott, mikor a napozÂpadra dûlt, hogy szÀ-
rÁtkozz¢k, a nagyon jÂ emberek term¢szetes bÀjÀval magÀhoz engedte a k´r´tte bÀ-
m¢szkodÂ gyerekeket. Cincu arak¢nt is az volt, amilyennek sz¡letett ¢s amilyenn¢ ne-
velt¢k, mihelyt ¢szrevette a k´r´tte ÀcsorgÂ t´rp¢k sÂvÀr, majdnem ´regess¢ torzult
arcÀt, ahogy rÀmerednek baljÀra, a mÀtkagyürüj¢re ä amely mell¢ majd a templom-
ban hÃzzÀk az aranykarikÀt, s amely, ahogy az illem megszabta, antik csalÀdi gy¢mÀnt-
kû volt, mert briliÀnst h´lgy asszonykorÀban sem hord, ha igazi h´lgy ä, rÀnk vetett
sz¢p mosolyÀval mondott valamit franciÀul Szolanzsnak, az odasietett a szint¢n Àr-
ny¢kban kis kocsijÀval vevûre vÀrÂ fagylaltoshoz, ¢s megk¢rte, j´jj´n Cincu fekvûpad-
jÀhoz, s aki fagylaltot k¢rne a k´rben bÀm¢szkodÂ gyerekek k´z¡l, szolgÀlja ki. Ha
mindenkit megvend¢gelt, neki adjon szÀmlÀt, Perthr¢nyi kisasszony nev¢ben û fizet.

Ezen a nyÀron legkedvesebb unokatestv¢remmel, Tigrissel jÀrtam Ãszni, egy¡tt
ment¡nk a fagylalt¢rt is ä emiatt k¢sûbb otthon, mikor eldicsekedtem vele, megszid-
tak, kider¡lt, nem illett elfogadnom az ajÀnd¢kot, ànem erre neveltekÊ, ¢s Tigris is
megkapta a magÀ¢t otthon Piroska nagyn¢n¢mtûl. Nem ¢rtettem, mi v¢tek van abban,
hogy Cincu megfagylaltoztatott benn¡nket, Tigris m¢g kev¢sb¢, aki amÃgy is szokat-
lan egyedeket produkÀlt famÁliÀnknak is k¡l´nlegess¢g volt, kiszÀmÁthatatlan idû-
pontra programozott bomba. Tigris semmi akadÀly elûtt nem lapult, nem vÀrt ki meg-
felelû pillanatot, nem m¢rlegelt, soha meg nem adta magÀt, m¢g ha tudta, hogy ́ ssze-
zÃzza az ugrÀs, akkor is ugrott. Egy falu n¢p¢t kitett¡k volna, annyi rokonunk volt,
szinte mindenkit elfÃjt mÀr k´r¡l´ttem a sz¢l, Tigris eml¢ke csontosult bennem, mÁg
¢lek, szenvedem a hiÀnyÀt. Mikor meghalt, elûsz´r nem is a fÀjdalmat ¢reztem, hanem
a felhÀborodÀst. Hogy mert itt hagyni?

A Cincura kiszabott vÀrakozÀsi idût a menyasszonnyal egy¡tt szenvedt¡k v¢gig ezen
a nyÀron, elkezdt¡nk egy Ãj vallÀst alapÁtani, amelynek Cincu volt az istennûje. Be-
sz¢dre bÁrni, megszÂlÁtani nem mert¡k, akkor sokkal szigorÃbb korlÀtok gÀtoltÀk a
hÁvÀs n¢lk¡li megk´zelÁt¢st csalÀdon bel¡l is, csak k´vett¡k ¢s n¢zt¡k, olykor hangosan
kimondtuk egymÀsnak a nev¢t. ElsÂhajtÀsa a kultuszhoz tartozott, nek¡nk û nem Cin-
cu volt ä Cincu bÀrki lehetett ä, hanem Genov¢va, az ara, akinek az esk¡vûje lassan
mÀr k´zeledett. Lest¡k a kabin elûtt, a vÁzben, szÀrÁtkozÀs k´zben, csoda, hogy b¢k¢n
türte, azt hiszem, szerelmesek voltunk Cincuba mindketten. A huszÀrtiszt vûleg¢nyre
nem voltunk f¢lt¢kenyek, û term¢szetes tartoz¢ka volt a rendkÁv¡li nyÀr varÀzsÀnak,
k´zte ¢s k´zt¡nk sajÀtsÀgos viszony alakult ki, ugyanis rÀj´tt¡nk Tigrissel, hogy a f¢rfi
voltak¢ppen mihozzÀnk is tartozik. Cincu az ara, de mint a kirÀlyi aprÂdok, n¢lk¡l¡nk
nem l¢phet semerre, nyilvÀn az esk¡vûn uszÀlyvivûk lesz¡nk, ki volna m¢ltÂbb nÀ-
lunk, ¢s arrÂl Àlmodtunk, talÀn megengedik nek¡nk, hogy szÂrjunk rÂzsaszirmot is.
Cincu kelengy¢je, az akkori szokÀs szerint, mÀr ki volt ÀllÁtva k´zszeml¢re csalÀdunk
hajdani kalmÀrboltja jogutÂdjÀnak kirakatÀban, sût a sz¢niorfûn´k jÂvoltÀbÂl zÀrÀs
utÀn meg¢rinthett¡k hajszÀlv¢kony hÀlÂingeit. Amit a lenge holmihoz asszociÀltunk,
illetlen volt, alig tudott, sehogy sem ¢rtett, mindenk¢ppen helytelen, s testi k´z´ss¢gbe
hozott mindkettûnket gondolatban a huszÀrral. A vûleg¢ny alig n¢zett rÀnk, udvarias
f¢rfi volt, nem mutatta, amit pedig ¢reznie kellett, hogy untatja ¢s zavarja az ÀllandÂ
figyel¢s, ¢s hagyjuk ûket b¢k¢ben. Nagylelkü volt, idûnk¢nt megkÁnÀlt benn¡nket va-
lami ¢dess¢ggel û is. Tigris egyszer ä mondtam mÀr, nem ismert gÀtlÀst ä visszakÁnÀlta
ûket hazulrÂl hozott meggyes pit¢vel, dobozban hozta ki a strandra. Cincu sz¢pen
megk´sz´nte, di¢tÀval v¢dekezett, a huszÀr udvariasan legyürt egy pit¢t.



Egy¢bk¢nt volt ebben a nyÀrban zavartalan, sz¢ps¢ges k¢t het¡nk is: amikor a vû-
leg¢ny eltünt, manûveren volt, amirûl nem tudtuk, mi, de elvitte a k´zel¡nkbûl a hu-
szÀrt, s v¢gre csak a mienk volt Genov¢va. Ekkor mÀr dacos bÀtorsÀggal ¡lt¡nk a bol-
dogtalan mellett, persze Szolanzs is mindig jelen volt, Ãgy, hogy eg¢szen bizalmasan
m¢gsem k´zeledhett¡nk hozzÀ. Szolanzs, a lelketlen, ravasz egy tÀvoli sarokba ren-
delte a fagylaltost, folyton vÀlasztÀsra k¢nyszer¡lt¡nk, s becs¡let¡nkre szolgÀlt, nem
Àrultuk el rajongÀsunkat f´ldi jÂ¢rt, nem kellett a fagylalt, Cincu mellett maradtunk.
A lÀnyt nem irritÀltuk, valahogy mi is hozzÀtartoztunk ¢lete sz¢ps¢ges fordulatÀhoz.
A t´bbi gyerek nem zsibongott k´r¡l´tte, azokat Tigris ä aki harapott, rÃgott pici ko-
rÀban is, ha Ãgy ¢rezte, terh¢re van valaki ä elmarta mellûle. Szolanzs tudta, nyugod-
tan olvashat az Àrny¢kban, az ûr´k, a k¢t bolond k´ly´k ûrzi a terepet, Cincu egyre
kedvesebb ¢s barÀtsÀgosabb lett hozzÀnk, mi voltunk a szigetelûr¢teg k´zte ¢s a vÀro-
siak k´z´tt, megk´zelÁteni friss menyasszonyt a vûleg¢ny tÀvoll¢t¢ben m¢g a nevelûnû
jelenl¢t¢ben sem illett, de az¢rt sürün zaklattÀk volna a kÁvÀncsiak, ha mi nem vagyunk
ott v¢dûpajzsnak. Szolanzs, ha zavarba j´tt, mindig elfelejtett magyarul, Cincu meg
nem kÁvÀnt sem ismerkedni, sem nyilatkozni, megs¢rteni vagy elutasÁtani valakit v¢g-
k¢pp nem tudott.

Ha Sarolt nem veszi meg a lÀnyÀnak ́ t f¡rdûruhÀja mell¢ a hatodikat is, Ãgy marad
meg ez a sajÀtsÀgos nyÀr az eml¢kezetemben, mint a harmÂnia ¢s a m¢g nem n¢lk¡li
vagy, ha m¢gis, a szent, balga elsû szerelem ideje, Cincu a mienk volt, mi az ́ v¢, a nap
babonÀs, t¡zes, a medence sem hüsÁtett, Cincu hüsÁtett, pedig amit irÀnta ¢rezt¡nk,
nem szelÁd k¢k volt, mint a vÁz: tüzpiros, mint a beteg arca.

Sarolt ¢rezte, fut az idû, ûsszel viszik a lÀnyt, ¢lete egyetlen szem¢lyes ´r´m¢t, te-
hetetlen bÀnatÀt azzal enyhÁtette, hogy Ãj meg Ãj ajÀnd¢kkal bûvÁtette az ara ruhatÀrÀt,
ez¢rt lÀttuk meg egy napon az Ãj, hatodik f¡rdûruhÀt, ami gyerekszem¡nknek maga
volt a meseorszÀg, Cincu ebben a koszt¡mben volt igazÀn Genov¢va. A f¡rdûruha sze-
lÁd barnÀja szûkes¢g¢t m¢g t¡nd´klûbb¢ Àrnyalta, a kelm¢n kis kÁnaiak ugrÀltak kis
hidakrÂl pici tavakba, s mindegyik kÁnait egy mÀsik kis kÁnai figyelt egy magaslatrÂl.
Kulikalap tartozott a f¡rdûruhÀhoz, ¢s egy napernyû, ugyanabbÂl az anyagbÂl, mint
a ruha. Tigris ezen a napon valÂsÀggal megûr¡lt, fûleg a napernyû lÀttÀn, elk¢rte jÀt-
szani, megkapta, mikor Cincu vissza akarta venni, ´sszecsukta, ¢s rÀ¡lt. Tigris szeme
gy´ny´rü volt, unokatestv¢reim k´z¡l û ´r´k´lte anyÀm z´ld sellûpillantÀsÀt. N¢zett,
majdnem ellens¢gesen, mint Alberich, rÀfesz¡lt az ernyûre. Adja neki Cincu ä mondta
ä, neki ¢s ́ r´kre, mert nem tud az ernyû n¢lk¡l ¢lni. Cincu elnevette magÀt, a mondat
a nyÀri erûs f¢nyben olyan komikus volt, egy tÁz¢ves gyerek, aki valami n¢lk¡l nem tud
¢s nem akar ¢lni, s az a valami ¢ppen egy barna, kÁnai mintÀs napernyû. Szolanzs szÂlt
valami nem kellemest franciÀul, Ãgy tettem, mintha nem ¢rtettem volna, Tigris nem.

ä Maga d´g´lj´n meg! ä kiÀltotta Tigris. ä Maga ne besz¢ljen ellen¡nk! K¢rem az
ernyût!

Szolanzs most mÀr villÀmsebes sz´vegbe fogott, Cincu csitÁtotta, de ezÃttal û is el-
lenÀllt. Kicsit komolyabb volt, mint mÀskor, nem szerette a diszharmÂniÀt.

ä Ez nem volt sz¢p, Ibolyka ä mondta ki Tigris hivatalos nev¢t ä, k¢rlelje meg Szo-
lanzs kisasszonyt, mert megs¢rtette, k´vetelûzni meg nagy illetlens¢g.

ä K¢rem az ernyût! ä A sellûpillantÀs Ãgy szegezûd´tt rÀ, mint egy tengeri Àllat n¢-
z¢se valami titokzatos vÁz alÂl. Nem volt kellemes tekintet, inkÀbb riasztÂ. Cincu felÀllt,
kiegyenesÁtette sz¢ps¢ges test¢t, kirÀntotta Tigris alÂl az ernyût, ¢s indult kifel¢ Szo-
lanzzsal. Tigris n¢zett utÀnuk ugyanazzal a pillantÀssal. PÀr l¢p¢s utÀn Cincu vissza-
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kiÀltott, az ernyû nem ¢rv¢nyes csak a sapkÀval ¢s f¡rdûruhÀval egy¡tt; û odaadnÀ,
de nem teheti, mert an¢lk¡l hiÀnyos a f¡rdû´lt´zet. Ha meghal, megkaphatja Tigris,
rÀhagyja eml¢k¡l.

M¢g nem tett hÃsz l¢p¢st a kijÀrat fel¢, mikor Tigris utÀnarohant. °let¢ben most
¢rintette meg legelûsz´r, Àt´lelte, eg¢sz test¢vel rÀsimult, ¢s sÁrt, olyan erûvel, hogy a
strandon l¢vûk megÀlltak, az ÃszÂk is a k´zeli medenc¢ben felfigyeltek, amint egy k¢t-
s¢gbeesett gyerek azt sikoltozza, ne halj meg, soha ne halj meg, ne halj meg.

ä Sze degutan ä mondta Szolanzs, aki a gy´ng¢ds¢g minden kÁs¢rlete n¢lk¡l nagyot
rÀntott a sÁrÂ gyereken. ValÂsÀggal le kellett t¢pnie v¢kony karjÀt Cincu derekÀrÂl.

ä Me non ä hallottam a vÀlaszt. ä Sze drol e trazsik.
Persze hogy trazsik. Akkor mÀr ¢n is k´zel Àlltam a k´nnyez¢shez, mit kÁnozzÀk

szeg¢ny Tigrist, mi az a nagy v¢tek, ¢s hogyhogy fel sem t¢telezik, hogy ha Gizella
nagyn¢n¢nk franciaÂrÀkat ad, minket is beÁrattak, hogy valamivel t´bb p¢nze legyen
szeg¢nynek, Tigris ¢rti, ahogy ¢n, hogy gusztustalannak nevezt¢k. °rti? Annyira ¢r-
tette, hogy ´sszerogyott a szavakra, ott fekszik a f´ld´n, a sÂderre szorÁtja az arcÀt,
olyan, mint akit meg´ltek. Egy¢bk¢nt ¢lete elsû ¢s utolsÂ nyilvÀnos, megtorolatlan
megsz¢gyen¡l¢se volt, az ¢n ¢letutam domb ¢s v´lgy k´z´tt haladt, az ´v¢ attÂl fogva
mindig egyre feljebb, a halÀlnak is bele kellett izzadnia, mire leteperte. Mell¢ t¢rde-
peltem, megt´r´lgettem az arcÀt, ne szÃrja a sÂder, Ágy is horzsolÀs volt mÀr a hom-
lokÀn. Hagyta, hogy felsegÁtsem, akkorra Szolanzs mÀr az autÂjukba ¡ltette Cincut.
Azt rem¢ltem, legalÀbb û visszan¢z, de nem tette. Hogy otthon mit kapott, jobb elfe-
lejteni, Tigris sz¡lei, fûleg az apja, az iskolaigazgatÂ nem ismert irgalmat, ha Ãgy ¢rez-
te, ¢ppen a sajÀt gyereke hoz rÀ sz¢gyent. Valaki jÂl¢lek mÀr jÀrt nÀluk, mire a reszketû,
¢rthetetlen okbÂl m¢g sÀntikÀlva is l¢pkedû Tigris haza¢rt, a sz¡lûk mindent tudtak,
mire a kapun bel¢pett, mÀr k¢sz volt a csomagja, ¢s indultak vele apai nagyanyjÀhoz
HalÀpra, haza sem j´hetett iskolakezd¢sig. N¢lk¡le magam sem mentem a strandra,
Cincut esk¡vûj¡kig nem lÀttam, csak a huszÀrjÀt, azzal egyetlenegyszer akadtam ́ ssze
a korzÂn, el akartam suhanni mellette, de megismert, ¢s megÀllÁtott. Volt valami Ãj az
arcÀn, valami ismeretlen, amirûl nem tudtam, hogy olyan f¢rfi arca, aki jÂ viszonyban
van az ¢lettel, akit szeretnek.

ä HÀt a mÀsik ûrangyal? ä k¢rdezte. ä Hol a kis sz´rnyeteg? Hallom, mit csinÀlt.
Hallgattam. Mit mondhattam volna, gyerek voltam, de tÀrsadalmi ¢rintkez¢sre ne-

velt gyerek. Tudtam, egy huszÀrtisztnek nem felelhetek Ãgy, ahogy benn¡nket Szo-
lanzs elint¢zett, nem mondhatom neki azt, hogy engem megszÂlÁtani ¢s Tigrisrûl ¢r-
deklûdni degutan.

ä Te nem kÁvÀnnÀl valamit CincutÂl? ä k¢rdezte tovÀbb. ä Majdnem t´nkreszeret-
t¢tek, kis butÀk. Na, mindegy, tulajdonk¢ppen nem haragszom, mert ki ne akarna
mindig ott lenni, ahol Cincu. Bej´ssz velem a cukrÀszdÀba? Itt jobb a fagylalt, mint a
strandon.

B¢k¡lni akart, engesztelni Szolanzs helyett, csakhogy nem fogadtam el. MegtalÀl-
tam az egyetlen udvarias s¢rt¢st, amit egy tisztnek is el kellett viselnie. ögy ¢reztem ma-
gam, mint Caesar Gallia elfoglalÀsa utÀn. A kezem biztos volt, de hÀt ebben mindig k¡-
l´nb´zt¡nk Tigrissel, û azonnal d´f´tt, ¢n kivÀrtam a megfelelû pozÁciÂt. Most itt volt.

ä HÀlÀsan k´sz´n´m, de sz¡leim arra tanÁtottak, idegenektûl nem fogadhatok el
¢dess¢get.

Ez ¡lt, ez az ¡t¢s. Nem szÂlt t´bb¢, elfordult tûlem, elsietett, arcÀn a v´r´ss¢g mu-
tatta, hogy nagyon is meg¢rtett. ý mint cukrosbÀcsi, û mint idegen! Sassz¢zva mentem
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haza, Árnom nem volt szabad Tigrisnek, k¢sûbb meg mÀr nem akartam szÂba hozni a
talÀlkozÀst.

Az esk¡vûre term¢szetesen csak azok mehettek el, akiknek meghÁvÂjuk volt, a sz¡-
lûket gyerekeik n¢lk¡l hÁvta Perthr¢nyin¢. A sz¢p tiszt unokahÃgai ¢s unoka´ccsei vol-
tak az uszÀlyvivûk ¢s a virÀgszÂrÂk. T´meg persze volt a Szent Anna utcÀn, engem
Ilka n¢ni, a szakÀcsnûnk tartott szorosan szemben a templommal, rengetegen bÀm¢sz-
kodtak, mert Cincut a fûvÀrosi tÀrsasÀgi rovat is szÀmon tartotta, hiÀba volt ¢let¢ben
egyetlen bÀlja, az is vid¢ken. BÀmultuk a nÀszn¢pet, ¢n legjobban apÀmat, akit akkor
lÀttam elûsz´r zsakettben, cilinderrel, amely v¢gre egy magassÀgÃvÀ tette nÀla maga-
sabb feles¢g¢vel. Genov¢vÀt anyÂsa ¢s ¢desanyja vezette, m´g´tt¡k Szolanzs az atya
rokkantsz¢k¢t tolta. Most ¢rzem csak, milyen bÀnatos menet lehetett, k¢t f¢rjevesztett
k´z´tt a sugÀrzÂ ¢let, m´g´tte a nyomor¢k pap meg a v¢nlÀny. Akkor Ãgy lÀttam: me-
sesz¢p. Csoda. A templomban ¢s kÁv¡l a l¢pcsûn ott volt az eg¢sz vÀros, aki nem zsa-
kettben, az dÁszmagyarban, rengeteg tiszt is volt, sorfaluk k´zt j´tt ki az asszony Ge-
nov¢va, akinek v¢gre meglÀthattuk az arcÀt, amelyet a hÀzassÀg megk´t¢s¢ig fÀtyol
takart az illem szerint. Genov¢va ruhÀja antik csipk¢bûl k¢sz¡lt, anyÀm ÀhÁtattal azt
suttogta, ¢rt¢kesebb a gy¢mÀntnÀl. HosszÃ esk¡vû volt, a polgÀrmester megÀllÁttatta
lefolyÀsÀig a fûutca forgalmÀt, Perthr¢nyi¢k szÀmos ¢p¡let restaurÀlÀsÀval vagy meg-
rendel¢ssel tÀmogattÀk a vÀrosi tanÀcs kezdem¢nyez¢seit.

Tigris persze nem j´hetett el, nagyn¢n¢m f¢lt, utÀnunk sz´kik, bezÀrtÀk hÀt az Âvo-
dÀba a szÀrnyak k´z¢. A lepketÀnc miatt a krepp-papÁr kell¢keket kamrÀban tÀroltÀk,
Tigris Cincu nagy napjÀn a d´gl´tt papÁrpillangÂk k´z´tt gubbasztott. Eb¢dn¢l ¡l-
t¡nk, mikor a hajdÃ meg¢rkezett, ¢s hozta a hÁrt, Genov¢va kil¢pett a kocsibÂl, ahon-
nan a f¢rje segÁtette le, m¢g bejutott a hallig, csak az emeletre vivû l¢pcsû aljÀn esett
´ssze, ¢s mire a tiszt f´l¢ hajolt, halott volt. R¢szleteket nem tudott senki, el¢g volt ez
ahhoz, hogy mellûzz¡k az eb¢det. Egy Âra mÃlva nÀlunk volt Piroska nagyn¢n¢m,
Tigrist kereste, aki eltünt. Mikor meghallotta, mi t´rt¢nt Cincuval, mire szabadÁtottÀk
ki a szÀrnyszobÀbÂl, kirohant a hÀzbÂl, ¢s azÂta nem lÀtta senki. Rem¢lte, nÀlunk van,
de nincs, akkor tovÀbb keresi. Nincs annak barÀtja kÁv¡lem, hÀt ki bÁrja el a term¢-
szet¢t. Ettûl kitelik, hogy elbujdosik, vagy felakasztja magÀt, sÁrt a nagyn¢n¢m. Bele-
szeretni egy lÀnyba, igazÀn abszurdum. Mert ha ez nem szerelem, akkor û nem pe-
dagÂgus. °s sÁrt, sÁrt Piroska.

D¢lutÀn hol ez, hol az bukkant fel a famÁliÀbÂl, nagyn¢n¢m telefonÀlt, nem talÀljÀk
a gyereket, voltak a pl¢bÀniÀn is enged¢lyt k¢rni, hogy ben¢zhessenek a sekresty¢be
¢s a templomba, hÀtha ott bÃjt el, odament utÂlag megn¢zni, amit nem lÀthatott, m¢g
minden virÀg ¢p az oltÀron. A hajdÃnk jelentette, Bauer Ãr, a koporsÂs ki tudta segÁ-
teni a porig sÃjtott, esz¢n sem l¢vû Perthr¢nyin¢t, illetve F¡l´p atyÀt ¢s Szolanzsot a
kocsibÂl, ¢s seg¢dj¢vel felvitte ûket a hÀzba. A rezidenciÀn egy¢bk¢nt egyre k¢ptele-
nebb¢ vÀlik a helyzet, az anyja nem engedi ki karjÀbÂl Cincut, ott ¡l vele a f´ld´n, ¢s
ÀllÁtja, magÀhoz fog t¢rni, Bauer Ãrnak ¢ppen volt egy feh¢r mintakoporsÂja, Cincu,
szeg¢ny, elvben mÀr ott nyugodhatn¢k, de szÂ nem lehet, hogy a halottat megk´ze-
lÁts¢k, Perthr¢nyin¢ Szolanzs piperelÀdÀjÀt k´vetelte, rÂzsaszÁnnel kifestette a lÀnya
arcÀt, a szÀjÀt is bekente s´t¢tpirossal. Mindehhez, amit akkor ¢reztem, tÃl kicsi vol-
tam, hogy ¢rdemben feldolgozzam, a k¢p, hogy Perthr¢nyi n¢ni a f´ld´n ¡l, mint Szüz
MÀria a szobrokon, k¢peken, annyira elragadott, hogy alig fogtam fel, az eszt¢tikai
¢lm¢nyn¢l talÀn l¢nyegesebb a t¢ny, hogy nincs t´bb¢ Genov¢va. Azaz felfogtam, de
mÀsk¢pp ¢rt¢keltem: magamnak is ezt kÁvÀntam. HÀt ki k¢pzelhet szebb halÀlt, mint
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hogy ¢lete legjelentûsebb pillanatÀban, kez¢ben tubarÂzsacsokorral, egy imÀdott sze-
m¢ly karjÀn kil¢p az ¢letbe, amely aztÀn azonnal befejezûdik, mielûtt egyetlen csalÂdÀs
¢rhette volna. Mikor a gondolataim magÀnterm¢szetü megrend¡l¢st is enged¢lyez-
tek, rÀ¢bredtem, szeg¢ny Tigris bujdosik valahol, a kettûs csapÀst testem sÁrÀsban,
reszket¢sben jelezte. AnyÀm lehÃzta a ruhÀmat, alÀÀllÁtott a zuhanynak, ¢s rÀm eresz-
tette a hideg vizet. MÁg d´rzs´lt, apÀmnak kiabÀlt ki a zÀrt f¡rdûszobÀbÂl, kimenje-
nek-e kondoleÀlni mondjuk mÀsnap, vagy el¢g, ha csak a n¢vjegy¢t adja le. ApÀm a
n¢vjegy mellett d´nt´tt. Furcsa, de nem ¢reztem viszolygÀst arra a gondolatra, hogy
Perthr¢nyi n¢ni a f´ld´n ¡l, ́ l¢ben a halott Cincuval, csak kiv¢dhetetlen bÀnatot, hogy
elment tûl¡nk a sz¢ps¢g ¢s jÂsÀg. ögy szerettem volna m¢g egyszer lÀtni Cincut! AjÀnl-
koztam, ¢n kiviszem a n¢vjegyeket, azt rem¢ltem, talÀn beengednek a hÀzba, ¢s lÀt-
hatom m¢g egyszer. Nem indokoltÀk, de megtagadtÀk a lÀtogatÀs lehetûs¢g¢t. K´zben
telefonÀlt a rendûrkapitÀny, hogy ÀtkutattÀk ûk is a templomot, a keresett kislÀny nem
volt a kriptÀban sem, Àtf¢s¡lt¢k az erdût, ott sem lelt¢k, most rendûr megy ki a gyerek
tanyÀn ¢lû nagyanyjÀhoz, ahovÀ olykor a sz¡lûk el szoktÀk k¡ldeni, hÀtha bÀnatÀban
nekiindul az Ãtnak egyed¡l, keresik az orszÀgÃton, a kisvasÃt ÀllomÀsain is ¢rdeklûd-
nek. A rendûrkapitÀny apÀm barÀtja volt, nem Tigris sz¡lei¢, Ágy anyÀm hÁvta fel Pi-
roskÀt a hÁrrel, ne f¢ljen, meglesz a lÀnya, TÂth Sanyi, hajdani tÀncosa k¡l´n gonddal
keresteti. Piroska csak sÁrt, mert a nap, amely vÀrosi szenzÀciÂnak, tiszta ́ r´mnek Ág¢r-
kezett, elfeket¡lt, szeg¢ny kis menyasszony nÀszÀgy helyett koporsÂban, azaz legalÀbb
ott lenne, de Perthr¢nyin¢ nem engedi el a tetemet, a k¢p a rezidenciÀn vÀltozatlan,
az esz¢n alig l¢vû f¢rjnek azt mondta a pÀpai nuncius, segÁtsen û meggyûzni F¡l´p
atyÀval Perthr¢nyin¢t, tegye koporsÂba a lÀnyÀt, ehhez az atya nem el¢g, ¢s ûrÀ sem
hallgat az anya. Huttra ¢s a konzÁliumra kihÁvott ideggyÂgyÀsz azt mondta: vÀrni kell,
mÁg annyira elfÀrad, hogy ki tudjÀk lopni a karjÀbÂl a szerencs¢tlen Cincut.

Estig nem b¢k¢ltek a telefonok, estig a rendûrs¢g is jelentette, a nagymamÀhoz nem
ment a lÀny, Tigrist nem lÀtta senki. Haragudtam az öristenre, valahÀnyszor hara-
gudtam, b¡ntet¢sbûl nem mondtam el az esti imÀt, nem is szÂltam hozzÀ, mert tudtam,
nem ´r¡lne annak, amit hallana. Persze az Àlom nehezebben k´zelÁtett, nem akart
j´nni, arra gondoltam, ha megengedt¢k volna Tigrisnek, hogy Ilka n¢ni mellûl meg-
n¢zhesse legalÀbb azt, amit minden arra jÀrÂ ¢rdeklûdû lÀtott, nem bujdosik el. Nagy-
n¢n¢m minden idegen gyerekhez jÂ, csak a sajÀtjÀval ilyen kegyetlen, volt lelke be-
zÀrni a nyithatatlan ablakÃ jelmezszobÀba.

A gondolat elakadt. HÀt persze hogy ott van, ha nincs sehol. Nem elment, hanem
vissza, az egyetlen helyre, ahol tudja, hogy senki sem fogja keresni. Szombat ¢s vasÀr-
nap nincs kisded a Piroska ÂvodÀjÀban, ¢s a Szepess¢gi utca felûli kiskapu kilincs¢re
hÀgva mindig ki tudtunk sz´kni ¢s visszat¢rni, ha akartunk, az eperfa ÀgÀnak segÁt-
s¢g¢vel.

SzÂljak? Kinek ¢s hogyan?
ValÂban, kinek szÂljak ¢s hogyan? °jjel van, Tigris egyed¡l a szÀrnyszobÀban, s kÁ-

v¡lem nem sejti senki, ¢tlen-szomjan sirathatja Cincut, akit nem lÀthatott bel¢pni a
templomba, mint ¢n, kij´nni hogy merne, megint megverik, de nem is tudhat kisz´k-
ni, a szÀrnyszobÀn a kÁvÀncsi ÂvodÀsok miatt magasan valami k¡l´nleges zÀr van, be
lehet oda menni, de aki magÀra csapta, t´bbet ki nem j´het. Most maga tette rabbÀ
magÀt, nem tud szabadulni, pedig miÂta nem evett, nem ivott, ¢s a szÀrnyszobÀban
nincs mosdÂ sem. Mit csinÀljak?

Nem jutott eszembe semmi. Fordultam jobbra, fordultam balra, nem j´tt semmi
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´tlet, az Àlom is elker¡lt. Akkor azt gondoltam, a jÂisten haragszik, mert nem imÀd-
koztam, hÀt k¢rtem, felejtse el, mit mondtam rÂla, visszavonom, ¢s legyen szÁves se-
gÁteni, mert nagy baj van, akkora, hogy valÂban szomorÃnak lenni vagy gyÀszolni sem
¢rek rÀ. V¢gre elaludtam, ¢s reggel az a hÁr fogadott, Perthr¢nyi n¢ni elengedte Cin-
cut, fel is van ravatalozva, elÀjult mellûle, Ágy tudtÀk a menyasszonyi ruhÀs halottat
kiszabadÁtani. Most aztÀn egy a k¢rd¢s, mi lesz az anyÀval, aki vÀltozatlanul nem en-
gedi ki a halottat a hÀzbÂl, a ravatal mellett ott ¡l a f¢rj, aki azonnal ´zvegy is lett, az
fogadja a r¢szv¢telezûket, a temet¢st F¡l´p atya helyett elint¢zi a nuncius, de Huttra
doktor, aki szint¢n nem mozdul el a rezidenciÀbÂl, azt mondja, ha fel nem rÀzzÀk
Perthr¢nyi n¢nit, annak is v¢ge lesz, mert megbolondul. Ha a k¢ts¢gbees¢s¢t valami
normÀlis Àrokba terelhetn¢k, de ki ¢s hogyan?

ºlt¡nk a reggelin¢l, apÀm korÀnkelû volt, hozzÀ idomÁtotta anyÀm kezdettûl a hÀz-
tartÀst, f¢l nyolckor ki-ki munkÀra k¢szen ¡lt a nagyasztalnÀl. Alig tudtam lenyelni a
kÀv¢t, mikor hallottam, a vÀros k´rny¢k¢t is bejÀrtÀk Tigris miatt, de hasztalan, Ãgy-
hogy elrendelik az orszÀgos k´r´z¢st.

ä Egy¢l, kicsim ä szÂlt rÀm az anyÀm. ä Azzal, hogy nem tÀplÀlkozol, nem oldasz
meg semmit. Egy h¢t mÃlva elkezdûdik az iskola, ezek az utolsÂ szabadnapjaid. Egy¢l.

Azt k¢rtem, hadd mehessek el PiroskÀhoz. Elûbb meg kellett innom a kÀv¢t, aztÀn
elmehettem, nem volt meglepet¢s, hogy az ÂvodÀba kÁvÀnkozom, mikor megsz¡let-
tem, anyÀm csaknem k¢t ¢vig volt sÃlyos beteg, nemhogy tÀplÀlni, felemelni sem tu-
dott, Piroska segÁtett apÀmnak ¢letben tartani a lÀnyÀt. ºgettem, hogy hamarabb oda-
¢rjek, az utcÀn kevesen jÀrtak, de annak a kev¢snek meglehetett rÂlam a v¢lem¢nye,
mert nem el´l csengettem ¢s k¢rtem bebocsÀtÀst, hanem a Szepess¢gi utca fel¢ ker¡lve
feltornÀsztam magam a kapukilincsre, ¢s ÀtmÀsztam a falon, a tÃloldalon aztÀn mÀr
segÁtett az eperfa, az Âvoda¢p¡let Ãgy helyezkedett el a lakÀsra merûlegesen, hogy
nem lehetett rÀlÀtni. A kell¢kszoba ajtaja szorosan zÀrt, megkocogtattam.

Volt egy megbesz¢lt jelz¢s¡nk: titititÀti. Ibike, vÀrlak. Ha nem t¢vedtem, akkor Tig-
ris itt van, ¢s megismer, ¢s vÀlaszol. Persze hogy megismert. VÀlaszolt is, ´k´llel verte
az ajtÂt. Nagyon ¢hes lehet, gondoltam, mÁg elhÃztam a dupla reteszt.

Nem akartam rÀismerni, akkorÀt vÀltozott. A szeme k´r¡l karikÀk, az ajka k¢kes.
Hirtelen beÃszott eml¢kezetembe az udvaron a bakokon ÀllÂ nagyteknû, amelyen ru-
hÀk Ãsztak, a teknû kisz¢lesedû oldalperem¢n alig szÀradt mosÂszappan. Itt ma mos-
tak, m¢ghozzÀ korÀn, ¢s mosni JulinkÂ n¢ni szokott ¢s Bakonyin¢. A mosÀs egyben a
helyi ÃjsÀgot pÂtolta sz¡lûvÀrosomban, a mosÂnûk mindig mindent tudtak minden-
kirûl, a szennyes nagy tanÃ, Tigris azÂta mÀr r¢szleteket is tud Cincu halÀlÀrÂl. Mikor
kiengedt¢k, elszaladt, aztÀn oda bÃjt el, ahol ¢peszü embernek esz¢be sem jut keresni,
oda, ahonnan elsz´k´tt.

Fel¢ sem n¢zett az Âvoda lakÂ¢p¡let¢nek, nem k¢rt ¢telt, vizet, m¢g a mosdÂt sem
kÁvÀnta, mint aki kiszÀradt, mint a pÂk hÀlÂjÀban eml¢kk¢ppen csak a teste tokjÀt
hagyja a l¢gy. Futott, mÀszott ugyanott, ahol ¢n bej´ttem, ¢n meg esdekeltem, t¢rjen
haza a nagykapu felûl, megint megverik, de azt kibÁrja, Ágy meg m¢g nagyobb lesz a
baj, ha tovÀbb k´r´zteti TÂth bÀcsi a rendûrs¢ggel. Nem azzal felelt, amivel kellett
volna, valami ¢rtelmes vÀlasszal, azt k¢rdezte, van-e p¢nzem. Hogy lett volna. K´t¢ny
sem volt rajtam, m¢g csak szeptember elsû hete volt.

ä Akkor majd ingyen ä mondta Tigris, ¢s az eg¢sz hosszÃ Ãton, mÁg a villamoson
ki¢rt¡nk a Perthr¢nyi¢k rezidenciÀjÀba, nem szÂlt egy szÂt sem, sajÀtsÀgos tengerm¢ly
pillantÀsÀt nem takarta k´nny, az ¡t¢s akkora volt, hogy m¢g nem enyhÁthette semmi.

10 ã SzabÂ Magda: A nyÀr tanÃi



Hogy mit akar ott, ahovÀ nem fognak beereszteni benn¡nket, azt nem tudtam elk¢p-
zelni, de mentem vele hüs¢gesen, ¢s k´zben folyton n¢ztem, j´n-e ellenûr, de nem
j´tt, mikor ¢n gyerek voltam, nemigen csaltak a jÀrmüveken az emberek, a diÀkok
legfeljebb az¢rt, hogy legyen valami izgalom.

Perthr¢nyi¢k ajtajÀn fekete drap¢ria, a f¡gg´ny´k szÀrait mirtuszcsokrok tartottÀk
´ssze. Az ajtÂt a lakÀj ûrizte, n¢hÀny ÀcsorgÂt lÀttam, ismerûst nem, n¢vjegyet leadni,
ezt mÀr megtanultam anyÀmtÂl, tÃl korÀn lett volna. Tigris be akart menni, a lakÀj
udvariasan elhÀrÁtotta a k´zeled¢st, m¢g egyszer megkÁs¢relte, akkor mÀr ¢lesebb volt
a lakÀj elutasÁtÂ hangja, de valami megbontotta az ûrszolgÀlat rendj¢t, mert bel¡lrûl
a nyitott franciaablakig hatolt a kiabÀlÀs. Huttra doktor ¢s Szolanzs hangjÀt felismer-
tem, a harmadik hangot nem, k¢sûbb kider¡lt, a sz¢p huszÀr kiÀltott, ¢s m¢g egy nû,
az ÀpolÂnû, ¢s m¢g egy f¢rfi, az volt az ideggyÂgyÀsz, de mindez csak k¢sûbb der¡lt
ki, sokkal k¢sûbb, mert az esem¢nyek az¢rt engem is megviseltek. A lakÀj figyelme is
kintrûl befel¢ fordult, a zajra beszaladt a hÀzba, Tigris ¢s ¢n meg ment¡nk utÀna. A
hangok oka mindjÀrt kider¡lt; a l¢pcsûn ä mint gyakran lÀttam hasonlÂ pÂzt Shakes-
peare-darabokban ä a korlÀtba kapaszkodva Àllt Perthr¢nyin¢, n¢mÀn n¢zett le, egye-
nesen a koporsÂ irÀnyÀba, ¢s ott volt elûttem a halott Genov¢va.

Azt k¢pzeltem, ugyanaz az ¢rz¢s fog el, ha meglÀtom, mint amikor HÂfeh¢rke k¢p¢t
n¢ztem ¡vegkoporsÂban a mes¢sk´nyvekben, de t¢vedtem. IszonyÃ lÀtvÀny volt. Nem
tudtam, hogy egy halott ennyire halott. Tigris egy l¢p¢ssel elûttem Àllt, Perthr¢nyin¢
szeme rÀnk szegezûd´tt, Szolanzs meg felvisÁtott. Valami olyat mondott, lezanfandet¢.
AztÀn magyarra vÀltott, ¢s a lakÀjt szidta, nek¡nk meg ezt mondta, ki innen. Depes¢!

Mentem? Rohantam, hogy ne lÀssam t¡nd¢r Cincu helyett azt a feh¢r valamit, azt
a szÁnpadi k¢pet, nagy hallban nagy koporsÂt iszonyÃ virÀgillat sürüj¢ben. A sz¢p hu-
szÀr ott Àllt Cincu felismerhetetlen fej¢n¢l, amelyet a vilÀg ́ sszes kenûcse sem tehetett
volna ¢lûv¢. A villamosmegÀllÂban sokÀig vÀrtam, reszketve, iszonyodva, hÀnyinge-
rem volt, s lestem, mikor ¢r ide Tigris, de mÀs t´rt¢nt. Nem j´tt.

Megint eltünt, gondoltam. EzÃttal hovÀ? Ott csak nem maradt, az lehetetlen. N¢l-
k¡le mentem haza, ¢s mert nem akartam megint csalni a jeggyel, majdnem a PallagrÂl
gyalogoltam haza a Szent Anna utcÀba, s ha idûk´zben a megdicsû¡lt Piroska meg
nem telefonÀlja, ami erdei n¢ma ballagÀsom ¢s a hosszÃ Simonyi Ãton Àt egyre fÀra-
dalmasabbÀ vÀlÂ utam alatt t´rt¢nt, magamtÂl ugyan ki nem talÀlom. °n is megprÂ-
bÀltam elk¢pzelni, ki mit tett azutÀn, hogy Tigris felbukkant a koporsÂnÀl, de a fan-
tÀziÀm szeg¢nyesnek bizonyult. °n azt hittem, kidobtÀk, a kaput becsuktÀk, TÂth bÀcsi
ezek utÀn visszavonja a k´r´z¢st, Tigrist megint megverik, ¢s zsebp¢nzt sem kap. ögy
gondolkoztam, ahogy a logika diktÀlta, nem tudtam m¢g, milyen k´rm´nfont ¢s iro-
nikus az ¢let. Mikor Huttra doktor elmondta anyÀmnak a hiteles t´rt¢netet, a valÂdit,
nem amit Piroska a lÀnya nagysÀgÀnak ¢rz¢keltet¢s¢re kikerekÁtett, valami rÀm fÃjt
az alvilÀg bonyolult szelei k´z¡l. Az ¢let golyÂg´mb´lyüs¢ge behorpadt, csÃcsok ¢s
szakad¢kok nûttek vagy m¢ly¡ltek rajta.

ä Szeg¢ny Sarolt lelki egyensÃlya mÃlt azon, hogy v¢gre megszÂlaljon ä mondta
anyÀmnak Huttra doktor. ä ý maga Szolanzsra figyelt fel, mert Szolanzs egyszer be-
sz¢lt neki Cincu nyÀri hÂdolÂirÂl is, Ágy rÀj´tt, hogy amikor hirtelen felbukkant k¢t
kislÀny, ezekrûl emlÁthette, hogy Cincu testûrei voltak. Szolanzs felhÀborodva rÀjuk
kiÀltott, hogy menjenek innen azonnal, Magdolna ki is futott, de Iboly maradt, n¢zett
mereven Perthr¢nyin¢re, kirÀntotta magÀt Szolanzs karjÀbÂl, aki ki akarta vezetni,
odament Sarolthoz, ¢s azt mondta neki, hogy k¢ri a dressz minden kell¢k¢t ¢s a barna
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ernyût. Sarolt riadtan n¢zett rÀ, mint aki arra eszm¢l, nemcsak mindent, ami kincse
volt, elvesztett ezen a napon, de nyilvÀn az elm¢je is megbomlott, nem Àllhat az û gyer-
meke koporsÂja mellett egy idegen kislÀny ezzel a k¢ptelen sz´veggel.

ä A napernyût ä ism¢telte Tigris ä nekem Ág¢rte, ha meghal, hÀt most meghalt, k¢-
rem sz¢pen a napernyût. Az eg¢sz dresszt. RÀm hagyta. ¹r´kre.

A helyzet olyan abszurd volt, hogy az ´zvegy megmozdult a l¢pcsûn, ¢s Âvatosan
elkezdett lebotorkÀlni, a veje ott termett mellette, segÁtett neki, Sarolt v¢gre megÀllt
a koporsÂnÀl, ¢s elûsz´r, miÂta a trag¢dia bek´vetkezett, elkezdett rezegni a szemh¢ja.
A huszÀr elkapta Tigris karjÀt, ki akarta dobni, Sarolt megrÀzta a fej¢t, jelezte, nem
szabad bÀntani a kislÀnyt, s mintha tûr´k k´z´tt formÀlnÀ a hangokat, ¢s minden hang
vÀgnÀ a szÀjÀt, v¢gre elkezdett besz¢lni.

ä Azonnal ereszd el!
Perthr¢nyin¢ Szolanzs fel¢ fordult, aki ott sÁrt a koporsÂ mellett.
ä Ketten voltak vele, mindig azt hallottam tûled ä mondta Sarolt Szolanzsnak. ä

A mÀsik elment, de ez itt maradt, a hüs¢ges. Az egyik a nyÀr tanÃi k´z¡l. Le temoen
det¢.

Akkor v¢gre megnyugodtam, ¢reztem, most mÀr nem ûr¡l meg ä mes¢lte Huttra
doktor ä, az volt az idegorvos felt¢tele, rem¢nye, ha elkezd besz¢lni, ha megszÂlal,
megmenek¡l. Sarolt majdnem normÀlisan viselkedett, ´lelgette a lÀnyÀt, ¢s a meny-
asszonyi fÀtyollal led´rzs´lte a fest¢ket, aztÀn utasÁtotta Szolanzsot, adja oda az idegen
gyermeknek, amit a lÀnya Ág¢rt. Szolanzs elk¢pedve engedelmeskedett, sokÀig tartott,
mÁg elûker¡lt a nÀszÃtra elûk¢szÁtett Àrva bûr´nd fenek¢rûl a f¡rdûdressz, Tigris a
fej¢re tette a kulikalapot, a ruhÀt a bal hÂna alÀ szorÁtotta, a napernyût meg kinyitotta.
TÀncoltak a kifeszÁtett napernyûn a kis kÁnaiak a kis hidak k´z´tt, a vej kit¢pte a ke-
z¢bûl az ernyût, s ´sszecsukta, olyan volt a nagy csendben, mint a dÁszl´v¢s. Szolanzs
intett Tigrisnek ä szÂba nem Àllt vele ä, megkapta, amit k¢rt, most mÀr menjen, Tigris
odament a koporsÂhoz, jÂl megn¢zte Cincut, aztÀn egyenesen Sarolthoz fordult, ¢s
nagyon hangosan azt mondta neki, ne sÁrjon, ez itt nem Cincu, ez csak valami. Cincu
itt van a napernyûben. Nem lÀtja?

V¢gre siker¡lt kituszkolni, Sarolt meg felsÁrt. F¡l´p atya elkezdte a rÂzsaf¡z¢rt, sÁrÀs
hallatszott, az ima mormolÀsa, Cincu aludt a koporsÂban, a huszÀr nem volt kev¢sb¢
sÀpadt, mint a feles¢ge.

Ennyi volt a t´rt¢net, amit Huttra hozott, ¢n nemigen szerepeltem benne, aligha-
nem nem is ismertem Cincut, nem szabadÁtottam ki Tigrist a szÀrnyszobÀbÂl ä nem
tettem ¢n semmit, ¢n kimentem a parancsra a koporsÂtÂl, Magdolna engedelmes; az
engedetlen, rossz IbolybÂl meg a vÀros b¡szkes¢ge lett. Nagy darab volt ez a szÁndarab,
de nem Ártak nekem szerepet, m¢g szubrett sem lehettem. Azt hittem, feled¢kenys¢g,
t¢ved¢s. M¢g nem tudtam, nincsenek v¢letlenek.

A mi csalÀdunkban nekem szoktak meghalni az emberek. Tigris nagy pozÁciÂ be-
t´ltûje lett, nekem halt meg Piroska, nekem Piroska f¢rje, Tigris f¢rje, maga Tigris.
Mikor utoljÀra feln¢zett az ¢let¢t mÀr elborÁtÂ v¢gtelen vÁz alÂl tengericsudal¢ny-pil-
lantÀsÀval, megreszketett a szÀja. Ott volt az orvos, az ÀpolÂnû, ¢s n¢ztek rÀnk, uno-
katestv¢rekre, az egyik haldoklik, a mÀsik meg bolond, papÁrt tesz, ceruzÀt a haldoklÂ
keze mell¢, aki mÀr nem tud mondani semmit, de lÀtszik rajta, szeretne. NyÃl a pa-
pÁrhoz, nagy erûfeszÁt¢ssel moccant a keze, pÀr vonÀsra telt az erej¢bûl.

ä ¹n ¢rti, mit ¡zen? ä k¢rdezte az orvos.
RÀztam a fejemet. A sellû megint rÀm n¢zett sÃlyosodÂ pillÀival. S¢rtûd´tt volt, hogy

nem ¢rtem, ami olyan vilÀgos. ¹sszeszedte minden erej¢t, a papÁrra b´k´tt.



ä Neked ä lehelte.
ä Mit, szÁvem? Mit? Mi ez a valami?
ä HÀt az.
ä Valami tÀrgyat rajzol ä mondta az orvos. Az ÀpolÂnû Ãgy lÀtta, valami k¡llûket,

k¢t pÀlcikÀt meg egy dinny¢t, ¢n semmit, csak ût.
ögy halt meg, hogy ¢reztem a pillantÀsÀn, azt hiszi, cserbenhagytam, s nem ¢rti,

mi¢rt.
Nem autÂn mentem haza a klinikÀrÂl, villamoson. Akkor mÀr volt vonal Perthr¢-

nyi¢k hajdani rezidenciÀja elûtt. A strandf¡rdût r¢gen elhagytuk, mire feleszm¢ltem,
mit akar mondani a vonÀskÀkkal, a g´mbbel, a k¡llûkkel, mit kellett volna felismer-
nem. HÀt persze. Mi ketten, a tanÃk. Lez anfan det¢! A nyÀr tanÃi. Azazhogy csak û,
mert Magdolna elment. Magdolna a jelz¢seit is k¢sûn fogta fel, hogy rÀhagytÀk a nya-
rat egy r¢g elpusztult napernyû csontvÀzÀban, meg kettej¡k gyerekkori f¢nyk¢p¢t.
A napot rajzolta le, k¢t kislÀnyt meg az ernyû bordÀzatÀt.

Ra¸man Katalin

A T¹RT°NELEM KANYARULATAI

ApÂsomat, dr. B. MiklÂs egyetemi tanÀrt, a Feh¢r Kereszt KÂrhÀz fûorvosÀt a halotti
anyak´nyvi kivonat tanÃsÀga szerint 1919. jÃlius 6-Àn k¢t kommunista ûr agyonlûtte
a pesti Duna-parton. Fia, akit szint¢n MiklÂsnak hÁvtak, ¢s k¢sûbb ugyancsak orvos
lett (1943-ban pedig a f¢rjem), akkor tizenegy ¢ves volt. Nagyon szerette az ¢desapjÀt,
¢s soha nem besz¢lt a halÀlÀrÂl. Ki voltam t¢ve mindenf¢le mendemondÀnak. Egy
k´z´s ismerûs¡nk Ágy kommentÀlta a t´rt¢nteket: àAz a bolond professzor ott szalad-
gÀlt a Duna-parton egy jÂ t¢likabÀtban, hÀt lelûtt¢k.Ê Ez persze nem t´rt¢nhetett Ágy,
hiszen jÃliusban az emberek nem jÀrnak t¢likabÀtban. A mÀsodik variÀciÂ Ãgy szÂlt,
hogy dr. B. beteghez ment BudÀra a LÀnchÁdon Àt, amikor megjelentek a DunÀn azok
a nevezetes monitorok, amelyek majd lûni fogjÀk a Szovjet HÀzat, a kommunista pÀrt
akkori fûhadiszÀllÀsÀt. Dr. B. tudatni akarta a hadihajÂkkal, hogy û nem hadviselû
f¢lk¢nt tartÂzkodik a hÁdon, elûvette a feh¢r zsebkendûj¢t, ¢s integetett nekik. A kom-
munista ûr´k ezt ellenforradalmi provokÀciÂnak fogtÀk fel, lecibÀltÀk dr. B.-t a hÁdrÂl,
agyonlûtt¢k, ¢s a holttest¢t bedobtÀk a DunÀba. àNa persze ä mondta Szabolcsi °va,
Szabolcsi Bence leÀnya, amikor elûadtam neki ezt a t´rt¢netet. ä Mert milyen a zseb-
kendûje egy egyetemi tanÀrnak? Nem k¢k, nem z´ld, nem is kockÀs, hanem feh¢r.
Erre az ûr´k nem gondoltak.Ê A harmadik variÀciÂt maguk az ûr´k adtÀk elû a bÁrÂ-
sÀgon, amikor a komm¡n bukÀsa utÀn letartÂztattÀk ûket: ment egy f¢rfi az utcÀn a
pÀrthÀz fel¢, rÀszÂltak, hogy Àlljon meg, mire futÀsnak eredt, hÀt lelûtt¢k. Ezt aztÀn
v¢gk¢pp nem hittem el. Egy hadviselt f¢rfi nem kezd el futni, ha fegyvert fognak rÀ.
Dr. B. MiklÂs t´bb ¢vet t´lt´tt a fronton mint egy tÀbori kÂrhÀz vezetû fûorvosa, harc-
t¢ri naplÂja meg is jelent. (Ott szerepel az a t´rt¢net, hogy az oroszok apÂsom tÀvol-
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