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Tandori-N atRoid

KÖDÖS IKER

A . Bierce, E. A . Poe és R . L. Stevenson emlékének
1
Apám, amennyit tudok róla, agytumorban halt meg; és nem is mondom azt, hogy 
későbbi rettenetes képzelgéseimnek pontosan ez lett volna az oka -  ráadásul, hogy 
végső soron csak laza célzásokból tudtam a létezéséről, arról tehát, ki is volt az apám. 
Megjegyzem, fogalmam sincs róla, ténylegesen ki volt, mi volt. Agysebész. Ám ez a 
furcsa körülmény sem tekinthető úgy, mint ami nálam állandóan rövidre zárta volna 
az áramköröket, baljós árnyként foglalván egybe az életemben szinte mindent, ami 
csak egybefoglalható; s az ilyesmi, ha megtörténik, ha így történik, tudjuk, rettentő 
tragédiákhoz vezethet.

Nem vagyok író, és ahogy átnéztem a keservesen papírra vetett bekezdést, hosszan 
töprengtem: szabad-e a „rettentő” szót ismételnem; szabad, biztos, inkább az a baj, 
hogy bennem ennek a dolognak, vagyis annak, amit a „rettentő” szó jelöl, semmiféle 
igazi jelentése nincs. Rettentőnek érzem, ha például Corzon Bratte állomásán (a tér
képen ne keressük, a tényeket a felismerhetetlenség határáig ferdítem, másképp szól
ni se bírnék), igen, ha átrobog a nagy szerelvény -  magam helyiérdekűvel érkezem -, 
és hirtelen most már támad néha egy olyan érzetem: alávetni magam! Ám épp ennek 
az érzetnek nem tudnám magam, jól tudom, alávetni. Rettentőnek -  és ezért mond
tam el ezt az egészet -  azt találnám, ami akkor maradna belőlem (ott a síneken; vagy 
kifröcskölne belőlem egy csomó minden a peronra, a graffitivel teleezüstözött falakra). 
Jonatán úr látványa épp elég volt nekem az ilyesmiből. S ezzel érkezünk az 1945-ös 
évhez. Oda vissza.

Foglalkozásom mélyépítészmérnök, és ez ismét egy ilyen dolog: a nagy felhő árnya 
körbekanyarítja mindenemet. 1945 itt Budapesten, ahogy én mondom, Pesten, még 
a háború -  utolsó -  éve volt; a háborúé, ahogy én mondom, az ostromé. Jóllehet semmi 
közöm nem volt a várost védő csapatokhoz és hazájukhoz; és nem is az most akkor, 
hogy az érkező hódító hadaktól az egész családom rettegett. Nem nagyon, nem jel
lemzően -  csak alapvetően. Itt most, azt hiszem, a saját életemről is pontosan megfo
galmaztam valamit.

Amit elmondok; nem „nagyon” van nekem, nem „jellemzően”, és alapvetően még
is, igen, mégis.

Kilencéves voltam 1944-ben, méghozzá az Ikrek havában; ám erre nem térek ki, 
nem, mert talán a mély építészet -  erre sem térek ki -  eleve érzéketlenné tesz a csillagok 
iránt; vagy mert épp fenn ragyogott a Várdomb egén egy égi fény, mikor Dódi golyót 
eresztett -  kegyelemlövés -  Jonatán úrba, és az a... mit mondjak, rettenetes?... hörgés 
hallatszott, mintha Jonatán úr mégis megbánta volna a dolgot. Holott a fél karja és a 
fél lába le volt szakadva; Dódival csurom vér lettünk a viaszos pokróc ellenére is, ami
ben Jonatán urat a Kraszna utcába, egy már rom ház telkére felcipeltük, aztán a gö
dörbe löktük; ásással nem sokat kellett bajlódnunk, a nevelőapám (Dódi apja) ide te
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mette el (Dodi és házbéli férfiak segítségével) a nővérét, aki tüdőgyulladásban halt 
meg. (Az ostrom alatt nem működtek, hát persze, a vízvédelmiek, és a pincébe feljött 
a talajból, vagy én nem tudom, hogyan, a Duna.)

Dodi akkor tizenhét éves volt.
Nem tudom megmondani, hány éves most. Csak hogy mennyi lenne. Hetven kö

rül. Mert fogalmam sincs, él-e valóban. Ha él, miért csak kísértetként jelentkezik. Na, 
de ezt akarom elmondani. Ezt, meg nem ezt. Mélyépítésznek, furcsa nekem minden 
„légies”, égi dolog.

Abszolút mélyépítész vagyok -  ez nem vicc! -, és miért merem ezt mondani? Vér 
szerinti apámtól összesen egy kis cetlit találtam aztán anyám hagyatékában, ezen az 
állt, hogy „csak az abszolútum számít”. Fogalmam sincs, Hussziár doktor (így hívták 
az apámat, dr. Hussziár Emőd!) mire értette ezt. Am innen jött az, hogy én abszolút 
akarok lenni. Azt hiszem, ez a törekvésem teljességgel meghiúsult, már csak azért is, 
mert efféle célt ember soha ki nem tűzhet magának.

Nem is az, hogy már kilencévesen szétszedtek az események -  nem azt mondom, 
hogy Rike G. halálát is én okoztam volna, Jonatán úr aknasérüléséhez végképp semmi 
közöm nem volt, Dódi meg, ki tudja, kikaparta magát a gödörből aztán, sejtelmem 
sincs, és valahol él. Izlandon, mondjuk. Egy időben rejtélyes leveleket kaptam Izland- 
ról. Dodfanfur, Dodizgun, ilyen névaláírásokkal. Ez jó negyven évvel az ostrom után 
történt már.

Negyven évvel!
Nem fogtam volna bele ebbe a történetbe, vagy hát nem tudom, ebbe a kihantolásba 

-  mélyépítészként, persze, a gödrök iránt kettős érzékem van: kivájni, betemetni; sőt 
hármas érzékem: a betemetetteket visszaforgatni, még egyszer az ürességbe nézni. De 
aki azt hiszi, hogy legrészegebb óráimon is eszembe jutnak a szicíliaias filmjelenetek, 
ahol a láb alól eltett vállalkozót, gengszter kollégát, szemtanút meg a többi, tehát ahogy 
ezeket betonba pottyantják, aztán a további matériát rájuk löttyentik, téved.

Előhantolom ezt a történetet, amely nem is történet, nem is az életem, csak alap
vető. Egy gödör az életem, melyet hol kivájnak, hol visszatemetnek, hol megint neki
esnek mindenféle munkaeszközzel. Hát ezúttal egymagam vállalkozom a dologra. 
Lássuk.

Az az apám, aki anyám férje lett 1940-ben, fafaragással foglalkozott. Ennek törté
netemben semmijelentősége nem lesz. Kivéve, hogy Rike G. tőle kapott egy szép Wag- 
ner-szobrot, egy fejet; elkallódhatott a Wagner, ám ennél sokkal rejtélyesebb volt Rike 
G. eltűnése, és az eltűnésében alighanem oroszlánrészem volt (legalábbis ikerrészem), 
de ezt el fogom mesélni mindjárt.

A vér szerinti apám, az agytumorban meghalt agysebész, akirőljószerén semmi em
léket nem őrzök, kivéve, hogy egyszer az orvosi táskáját (igen, az élet ilyen egyszerű: 
egy agysebésznek is van külön kis jelentéktelen orvosi táskája) levertem az asztalról, 
aztán a szikékkel a széklábakat kezdtem farigcsálni, apám iszonyúan elvert, akkor há
roméves lehettem, mondom, a vér szerinti apám, Hussziár Emőd doktor az Elemér 
nevet akarta adni nekem, ám anyám az Ervinhez ragaszkodott. Anyámnak volt (talán) 
egy Ervin nevű szerelme (ártatlan dolog), s azért esett a választás e névre. Nem hal
lottam, hogy vér szerinti apám lekurvázta volna ezért az anyámat, nálunk (mi volt az 
a „nálunk”? ködösen emlékszem, mint életem ikerfelére, valamire emlékszem belőle, 
ezt szeretném előásni, mire is), és az is furcsa, hogy ezt az Ervin bácsit én később meg 
is ismerhettem, már jóval az ostrom után: íjászkodni tanított, Ervin bácsi a Nyilas ha
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vában született, meg nyilas is volt, ez afféle politikai irányzatnak számított akkor a sze
memben, és persze hogy nagyon kellett félni: el ne áruljuk az Ervin bácsit, aki egy 
távoli „felvidékre” vonult el, évekig élt egy pincében, nevelőapámék segítették; em
lékszem, ahogy anyámmal néha elutaztunk V. városba, ott nekem meg kellett várnom, 
míg anyám elintéz „dolgokat”... félreértés ne essék, nem látogatta meg az Ervin bácsit, 
csak talán pénzt vitt, ruhaneműt „kapcsolatszemélyeknek”. Ervin bácsi további sorsá
ról semmi sejtelmem, a dolgot itt le is zárhatjuk. Ismétlem, a dolgot.

Dódinak Jóska volt a neve, vagyis József, ’27-ben vagy ’28-ban született Kárpátalján. 
Nevelőapám vadászni járt oda, valamint a faragványaihoz hozott haza hegyi faanya
got. Dódi (J óska) anyja egy Muskovjak Eszter nevű cselédlány volt, abban a fogadóban 
dolgozott, ahol nevelőapám megszállt mindig (a húszas évek végén), fogalmam sincs, 
nevelőapámnak mit jelentett Muskovjak Eszter, de nem is érdekel. Szegényt (Mus
kovjak Esztert) a harmincas évek elején medvék szaggatták szét. Furcsa volt így nézni 
Dódira, aki aztán csak a háború vége felé került hozzánk, nagyjából Jonatán úrral 
együtt, jóllehet semmi közük nem volt egymáshoz.

A háború vége felé, ismétlem ezt a kifejezést, eléggé tarkán alakultak a dolgok. Félig 
zsidó származású hölgy volt a házmegbízottunk (a B. utcában, ahol laktunk), de a ház
beliekkel együtt segített nyilas (úgynevezett nyilas) katonák átöltöztetésében... a sze
rencsétlen hülye állatok, vagy én nem tudom, kik. Sejtelmem sincs, mi lett a sorsuk. 
Anyám és két hölgy (a házbizalmi és egy Nokika nevű fiatal nő, aki később állítólag 
elkurvult, bár ezt a fogalmat nem nagyon értem) együtt rejtőzött a közeli bíróság egyik 
börtöncellájában; a házból fölfedezték némelyek, hogy a bíróság alatti börtönhöz tit
kos folyosó vezet, később állítólag e folyosó folytatásán szállították a Dunába „a szecs
kává vagdosott rabokat” a sztalinista különítményesek; nem tudom; anyám és a két 
hölgy a ruszkik elől (így neveztük őket) rejtőzött a börtönben; „krumplit pucolni” vit
ték akkor a nőket, ezt később értettem meg, a krumpli a felszabadítónak nevezett ka
tonák farka volt alighanem. Na ja.

Mindenütt sültbirka-szag terjengett a levegőben, Jonatán úrnál cifrábbra szagga
tott halottak hevertek teherautók, dzsipek alatt; a legszebb mintázatú fa (és erezete) 
nem lehet olyan érdekes, amilyen egy-egy ilyen égett autófelület volt, falfelület, én 
főleg a fehéres-szürkéseket szerettem, már csak azért is, mert a nevelőapám fatárgyai 
barnásak voltak és sárgásak.

Néha elmerészkedtünk „délre”, a Vár alagútjához, itt olyan magasra volt feltor
nyozva a törmelék, minden, hogy alig másfél embermagasságnyi rés maradt a boltív 
alatt, bent töksötét volt, mindenütt a sültló-szag, birkaszag, mindenütt aknák. Jonatán 
úr egy ilyen aknán baszott rá az életére, Dódi küldte be őt az alagútba, valami spéci 
izét szeretett volna megszerezni egy német autóból, és Jonatán úr „műszaki zseni” 
volt, meg nagyon szerette is Dódit, bement hát, ahogy tucatjával bejártunk az Alag
útba, de rálépett egy aknára. Hogy fél nap múlva se jött meg, Dódival mentőakciót 
szerveztünk, azaz bemásztunk az Alagútba, és messziről hallottuk már Jonatán úr bor
zalmas hangjait. Dódinak volt fegyvere, egy kis G. pisztoly (neveket nem adok ki soha, 
Dódit se hívták Dódinak, ahogy vér szerinti apám neve is Gy-vel kezdődött), Jonatán 
úr a csillagos ég alatt szeretett volna meghalni.

Tehát ő ragaszkodott hozzá, cipeljük ki, ami nem volt könnyű feladat, Dódinak volt 
morfiuma is, azt beadta Jonatán úrnak, ám közben megkérdezte, sikerült-e kiszerelni 
a micsodát, a micsoda megvolt, Dódi magához vette -  egy autórádió, talán -, és éjszaka 
visszatértünk, kicipeltük Jonatán urat, és a friss gödörbe könnyedén behantoltuk. A
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morfium jól hatott, Így Jonatán úr láthatta (látta? nem látta?) a csillagos eget, Dodi 
akkor adta meg neki a kegyelemlövést, amikor már a gödörbe raktuk. Hagyd a franc
ba, mondta Dódi, majd ő belapátolja a földet, addig odalökte nekem a G. pisztolyt, 
játssz vele, mondta, a farkaddal úgyse tudsz még.

Nagy köd volt, nem sokat láttam. De mintha az egész életemet ilyen köd borítaná; 
azaz amit látok belole, ami tisztán kirajzolódik, nem is érdekes soha. Nekem nem.

Rike G., de érdekes, a pisztoly is G. volt, Rike is, tulajdonképpen az egyetlen, akit 
valódi nevén nevezek. Rike -  az majdnem iker. Dódi nekem mindig olyan volt, hogy 
az ikertestvérem, akkor. A sokévnyi különbség, a különböző apák ellenére. Hussziár 
doktornak a neveloapám a testi-lelki (mi az?) jó barátja volt; s mert az agytumor idot 
adott erre, ráhagyta mintegy anyámat apámra. (Nevelőapámra. De mert annyi évet 
éltünk le egy fedél alatt, az igazi apám nekem mindig csak „Hussziár doktor”, a fafa
ragó nevelőapám meg „az apám”.) Rike G., mondom, úgy került hozzánk, hogy né
metre fog tanítani. Fafaragó apámnak, nevezzük így, jó német kapcsolatai voltak, ám 
rettegett a német megszállástól. A németek módszeresen kifosztanának minket, mon
dogatta, itt csak az élne meg, aki „sváb”. Ugyanakkor Jonatán úr „sváb” volt, fafaragó 
apámék (mondjuk inkább: anyámék) mégis befogadták. Fogalmam sincs, ki volt Jo
natán úr.

Rikéről, mikor aztán nyomtalanul eltűnt, anyámék azt mondták: kettős kém volt. 
Ezt nem tudom. Volt egy kis rádiója (adó-vevő?), és szobájából gyakran kihallatszottak 
ilyen szövegek: „Ködös Iker, Ködös Iker, hallasz engem?” Nem emlékszem, magya
rul-e, németül-e. Apám nem volt hajlandó a ruszkik elől Németországba menekülni.

1945 januárjában vízkeresztet ünnepeltük. Vártuk, jöjjön Rike. Nem jött. Vízke
reszt hajnalán láttam őt utoljára. Ágyamhoz lépett, fölém hajolt. Hogy engem ugyan
úgy szeret (mint Dódit), azt mondta.

Rike G. a fafaragó apám szeretője volt. És, mint kiderült, Dódié. Ez egy tál paradi
csomleves révén derült ki, hozott halálos fejleményeket. De hol is folytassam...?

Tandori-N atRoid

KÖDÖS IKER
(Folytatás)

2
A legjobb lesz, ha összefoglalom az eddigieket.
Hussziár doktor, aki nagy lórajongó volt, egy kárpátaljai vadászaton ismerte meg 
anyámat (vicc, aki akkor már özvegy volt! anyámnak három házassága volt tehát), az
tán születtem én, de a vér szerinti (Hussziár) apám agytumorban meghalt, anyám fe
leségül ment a fafaragó apámhoz, akinek már egy (kárpátaljai) fia volt Muskovjak Esz
tertől (Dódi, aki a háború utolsó hónapjaiban valahogy hozzánk került). Volt egy né- 
metnyelv-tanárnőm, Rike G., aki vízkereszt napján (1945) még egyszer fölém hajolt 
(nem emlékszem rá, mijét láttam, milyennek láttam őt, milyen volt a szeme színe, a
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hajviselete; anyám fotói is megdöbbentenek: egy-egy lóval, például, milyen szépek 
mindketten, ezt gondolom, a ló is, anyám is), Rike G. tanár- és kémnő (kettős kémnő? 
mi lehetett az?) örökre eltűnt az életemből.

Anyám 1944 karácsony délutánján tudta meg, hogy Rike G. a férje szeretője (fafa
ragó apámé). Ez Így történt:

volt az ebédlőnk és a nappalink közt egy hinta.
Egy rúdhintácska.
A lakásnak két cselédszobája volt (és öt szobája). Anyám nagy örökségének köszön

hetően. Fafaragó apám lényegében csak úgy lézengett, mint művészember. Kártyázni 
járt estelente, nőügyeiről nem hallottam. Anyám megbízott benne... vagy ki tudja, mit 
gondolt, mit nem gondolt anyám, mit akart az élettől. Azt-e, amit én? De hát mit akar
nék én? Fogalmam sincs, egyelőre ezt elmesélni.

Arról szó sincs, hogy agytumorra gyanakodnék. Fejfájásaim állandósultak, jó, de 
sok más baj is van. Nem merek önerőből elaludni, kapdosom a tablettákat (ártatlan 
dolgok: Elenium, Eunoctin és egy Valdorádó nevű szer), nyugdíjaztattam magam, 
parkokban turkálok őszi avarban, hóban, kis gödröket vájok a cipőm orrával; a cipőim 
orrát e célra mind külön megvasaltattam; a kaubojcsizma túl feltűnő lenne.

Rike G. emléke, hogy kerüljük a feltűnést? Mindenre azért én se mondhatom, hogy 
ikerjelenség. A minap azt álmodtam, hogy egy Iker él bennem, ködösen láttam is... 
kért, szabadítsam meg az életétől... iszonyú égettbirka-szag terjengett... felriadtam. 
Bekaptam egy Valdorádót. Ettől két napig tudnék aludni. Jó, de hát semmi kötele
zettségem már, mászkáltam csak, furkáltam a kis gödreimet, annyi eszem van, hogy 
nem iszom, ezekre a szerekre nem is lehet, ennyi eszem van azért, de akkor mit tegyek? 
Ha ezt megírtam, nem tudom, mit teszek. Semmit. Élni fogok, és nem tudom, mit 
tegyek.

Cigarettáznom sem tanácsos, mert erősen fulladok. Lehet, hogy gégerákom lesz.
Ám ennek mind semmi köze a történetemhez.
S ha most elmondom még, hogy karácsony délutánján a fafaragó apám és felesége, 

a vér szerinti anyám Rike G. és Dódi szobáját díszítgették (anyámra volt ez jellemző! 
később a feleségemre, aki anyámra nagyon hasonlított; kerekded kis nő volt, autóbal
esetben halt meg egyik mélyépítkezésem közelében; a mi teherautóink egyike gázolta 
el; feleségem volt ilyen, ő a Rike G. és a Dódi szobáját -  „azét a két szegény árváét” -  
ugyanúgy díszítgette volna, mint anyám akkor, az ostrom 1944-es karácsonyán).

Dódi alighogy hozzánk költözött (a Kárpátaljáról menekült? már rég erre kószált? 
nem tudom, anyámék sosem beszéltek róla, ahogy én is csak ködös utalásokból érte
sülhettem anyám „előző életéről”; nekem minden, ami nem az én életem, előző, másik 
élet mindig), lefeküdt Purgyival, a cselédlányunkkal, akit anyám ezért kirúgott. Rike 
G. és Jonatán úr tökéletesen ellátta a személyzet és az inas -  az inas! viccelek persze -  
tennivalóit, ráadásul anyám nagyon szeretett főzni, vasalni, befőtteket eltenni.

Gyönyörű birsbefőtteink voltak 1944/45 telén; persze a ház mind romokba ment, 
mi csodák csodája maradtunk életben, a pincében pusztult minden otthon tartózkodó 
lakó, mi Jonatán úr rokonainál jártunk, hármasban persze, mert akkorra Rike G. már 
„nyomtalan eltűnt”, Dódiról meg csak én tudtam, hol van. Már ha jól tudtam. Máig 
rejtély, maradjon is az. Reméljük.

Dódi pontosan tudja, nem akartam megölni én őt.
S talán nem is öltem meg. De vissza a karácsonydélutánhoz. Fafaragó apám szép 

fafaragványokat ajándékozott Rikének (akiről anyám persze nem tudta, hogy apám 
szeretője), nem tudván, hogy Rike rég Dódival (is) kefél.
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Rike kémnői tevékenységéről semmit sem tudok. Belestem azonban egyszer a szo
bájába, ahol (Rike) épp Dódin ült. Ez megdöbbentett. Kilencévesen nem is sejtettem 
ezt a testhelyzetet. Apámat és anyámat (fafaragó apámat stb.) kizárólag fekvő testhely
zetben szoktam nézni a kulcslyukon (!) át.

Talán ha nincs a nagy porcelántál. Tele paradicsomlevessel.
El lehetett volna hallgatni a dolgot. De a zaj is iszonyú volt.
Amikor a két szoba közti kis lengőhintáról (akaratlanul) beleröpültem a tálba.
Egyenest az asztal közepére.
Két sellő volt a hatalmas, fedős porcelántál két füle, és aznap Jonatán úr főzött.
Megfőzte a vacsorát (korán ettünk, emlékszem, mindig négy óra körül, estebédfé- 

lét), leszaladt valahova, mit tudom én.
Apám és anyám Dódi és Rike szobáit díszítette.
Hintáztam.
Dódi és Rike nem volt sehol.
Azaz...
...tudtam, otthon vannak. „Otthon”, így mondom. Itthon. így kellene mondanom. 

De hát az idő, az idő gödrei. Átalakulnak a szavak. Jonatán úr „ezer ideje” elrohadt, 
szétették a férgek a házilag ácsolt koporsó fölött, melyre Dódi fektette, mielőtt bele
eresztette a golyót. Anyámék nem tudták, hová tűnt el J onatán úr. Róla mégsem 
mondták, hogy kém lett volna.

Tudtam, hol vannak.
A damasztabrosz, csipkés fehér, a földet söpörte. Ebédlőasztalunk hossza három és 

fél méter, szélessége egy és fél méter volt.
Dódi és Rike az ebédlőasztal alatt micsodázott. Nem mondom, hogy keféltek; és 

amikor a hintával a paradicsomleveses tálba belezuhantam, aztán a terítőt is lerántot
tam (az egyik irányba), Dódiék gyorsan előkászálódtak, és nem is emlékszem az ar
cukra. Kéjnek nyoma sem volt rajta. Dódi gyorsan begombolkozott. Ennyire emlék
szem. Minden csupa piros lé volt.

Jonatán úr vére (a vér) másmilyen színű (volt). A filmekben aligha paradicsomlevet 
használnak a vér jelzésére.

Az emberek csak mondanak mindenfélét.
Hogy a filmekben paradicsomlé a vér. Anyámék tömérdek szétfröcskölt paradi

csomlé látványára zúdultak be a nagy ebédlőbe.
Apám arcára (a fafaragó apáméra, na) kicsit mintha még emlékeznék. (Bár inkább 

az utolsó „arcára”: a szederjesre, a szélütésesre. De ez nem tartozik ide. 1958-ban halt 
meg.)

Apám arcáról nem lehetett olyasmit leolvasni, hogy rájött volna: Rike és Dódi.
Anyáméról annál inkább.
Miért?
Véletlen. Vagy nem?
Anyám akkor értette meg, akkor olvasta le Dódi arcáról, Dódi arcának rémületéről, 

hogy fafaragó apám Rikével összeszűrhette a levet.
Dódi arcára rá volt írva ez a rémület.
Rike G. arcizma sem rándult.
Rike G. különben rendes lány volt, szerintem, nagyon is az. Egy-két év, és nagyon 

sok szép minden lett volna nekem Rike G.-vel. Tizenegy-tizenkét évesen.
Másfél évtizedre visszavetett az eltűnése. Ami a nőket illeti. Halmozhattam volna a
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szerelmeket. °s olyan voltam közben, mint tényleg egy fatökű. Ennyit jelentett az a 
hintázás.

Fafaragó apám volt pedig a hintás? Dodi? Rike G.? Anyám mindent leolvasott az 
arcokról.

Volt aznap este, a karácsonyi ajándékozás után, valami „jelenet” kettejük között?
Pisszenés nem hallatszott.
Dódi nem volt jelen azon a karácsonyesten. Összekapta magát, elrohant.
Jonatán úr, hazatérőben, látta még.
Jó, „látta még”, de hát Dódi hajnalban visszaérkezett, és aki másnap kora reggel 

nem volt sehol, az Rike volt, Rike G.
Pár hétre rá (vagy most már keverem az időpontokat, kicsit ideges lettem, ennyi 

év után is) Dódinak (akit fafaragó apám nem hajított ki; gondolom, Rike önként tá
vozott) az az ötlete támadt, hogy Jonatán úr kiszerelhetne egy autórádiót. Micsoda 
kincs volt az 1944/45 telén!

Akkor történt, amit már elmeséltem.
Jonatán úr egyik haverja hozta meg a hírt. Jonatán úr ragaszkodott hozzá, Dódi 

végezzen vele.
„Egy jó kárpátaljai magyar ember”, így mondta.
Vagy csak a hírnök volt piás? De hogy találhatott volna ki ilyet!
Ami történt, nem történt. Van ez a mondásom. Persze ez a mélyépítés fertőzése is. 

A gödrök visszatemetődnek. Mintha öröktől ott állt volna az a ház.
Megjegyzem, fogalmam sincs, hogyan épül fel végül egy ház. Miből áll össze egy 

élet. Még egyszer végigcsinálni? Egyszer is épp eléggé hihetetlen.
Sosem felejtem el, ahogy anyám és fafaragó apám a még lengő hinta alatt megállt. 

Anyám félrehajtotta kicsit a hinta rúdját, mintha gömbölyded kis arcát védené, vagy 
homlokából lökne hátra türelmetlenül egy hajtincset.

Rike nekiesett egy képnek. Ráadásul a kép üvege is összetört. Dódi arcáról volt le
olvasható minden? Rike rezzenetlen arcáról? „Direkt” esett neki (ügyes kémnő!) a 
képnek? Hogy összekeverje az arcáról leolvasható „érzelmeket”? °rzelmek, egyálta
lán?

Mit érzett Rike G. iránt fafaragó apám?
Ha a ruszkik szereplését ily ügyekben „krumplipucolásnak” nevezték, Rikével az 

adott aktusnál a fafaragás szó előjött-e?
Rike vékony volt. Anyám dundi inkább. A feleségem is dundi. Rike vékonyságától 

menekültem? Anyám dundiságát sosem szerettem. Szégyelltem. A feleségemet imád
tam ugyanezért.

Amikor elütötte őt a teherautónk, borzalmas érzés fogott el. Nem olyasmi, mint 
Corzon Bratte állomásán. Az nem alapvető érzet nekem. Vonat alá. Jó, hát eléggé mé
lyen futnak a sínpárok, de nekem nem eléggé mélyen.

Vagy „nem olyan jelleggel mélyen”.
A gödrök.
Gondol-e elégszer az Olvasó (ha ugyan elolvassa ezt bárki), gondol-e arra, hogy 

Dódi a fafaragó apám vér szerinti fia volt? Amikor este anyám és a fafaragó apám 
megbeszélte a dolgot („megbeszélte”; mert gondolom, megbeszélte), előtört-e anyám 
gyűlölete Muskovjak Eszter iránt? Elhangzott-e fafaragó apám részéről olyasmi, hogy 
az ő kedves barátja, Hussziár doktor a csatornakotrókra hagyta volna inkább a leendő 
özvegyét, ne rá. (Mert az idők gödréből ezeket a párbeszédtöredékeket hallani vélem. 
Hazudtam az imént. Végigfüleltem anyám és fafaragó apám esti helyzetértékelését.)
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Utána, a helyzetértékelés után, egy nagyot keféltek. Én magam bementem Rikéhez. 
Szerettem volna, ha levetkőzik nekem. Ennek az ellenkezője történt. Kirántotta bőr
övét, suhogtatni kezdte. Pár ütés az arcomat találta el.

Akkor belerúgtam az adóvevőjébe. (Valami rádióba.) Fura, hogy Dodi is autórádiót 
akart kiszereltetni Jonatán úrral.

Hatalmas zajt csaptunk. Rike G. meg én. Ököllel esett nekem, összevissza vert. Jo
natán úr egy pillanatra benézett. De Rike G. olyan arccal tekintett vissza rá, Így, „te
kintett”, mint tényleg egy kémnő, egy vékony vamp, ha...

Ha... mit tudom én, mikor.
És még aznap éjjel lefeküdt J onatán úrral. Sikoltozását a lakás legtávolabbi zugában 

is hallani lehetett.
Anyámék Jonatán úrra cseppet sem haragudtak. Anyám sosem akart haragudni 

senkire. Fafaragó apám meg -  és ebben nagy lelki rokonságot érzek vele -  egyáltalán 
képtelen volt efféle érzésekre.

Rike G. hajnalban távozott. Dódi akkorra még nem érkezett haza. Aligha találkoz
tak már.

Miért mondják anyámék, hogy Rike G. pár napon belül lebukott? Lehetetlen, hogy 
anyám adta volna fel őt. Vagy a fafaragó apám. Vagy Dódi. Vagy Jonatán úr. Miért 
tűnt el Rike G. örökre? Most, 1989 után sem jelentkezett.

Honnét is tudhatták volna anyámék, hová ment akkor hajnalban Rike G.
VÍzkeresztet zavartalanul megünnepeltük stb.
Dódit nem akartam megölni. Talán nem is öltem meg. Látom magam előtt görnye

dő alakját a csillagfényes éjben. Ahogy hányja a földet Jonatán úrra. Jonatán úr tuti 
halott volt. Amikor véletlenül elsült a kezemben Dódi pisztolya, Dódi nyekkenés nél
kül zuhant Jonatán úrra. A gödröt azonnal betemettem. Nem volt nagy ügy. Igyekez
tem minél több korhatag levelet, mocskos havat rákotorni. Nevetséges volna a mély- 
épltészet iránti (később elemi erővel feltört) vonzalmamat ilyesmivel indokolni. Elkép
zelhető viszont, hogy Dódit elevenen temettem el. Most már csak pár dologról kell 
beszámolnom, alig valami tartozik a történethez.

Tandori-N atRoid

KÖDÖS IKER
(Befejezés)

3
Dóditól elvettem egy kést, egy noteszt (benne, nem lázálom hát, ott állt, rossz össze- 
esküvő-firkálmánya: „Ködös Iker”, ott állt, dühödött ceruzakaparással: „Kis Fasz 
Öcsém”, aláírva: „Rike G.”, s hogy Dódi nyilván kényszerltette, féltékenységből talán, 
írja alá Rike, ő meg odakanyarltotta, „Na”), volt pár cím is a noteszben, a noteszt 1949- 
ben hajítottam el, új rendszer jött, ruszki rendszer, féltem volna megtartani a címeket. 
Miféle címek voltak?
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Hogy Dodi nem halt meg, tehát nem vagyok gyilkos, két dolog jelezte. Bocsánat, 
két dolog utalhat olyasmire, hogy nem halt meg. Gyilkos különben sem volnék, baleset 
volt az egész; és mégis gyilkos volnék.

Kaptam egyszer egy doboz földet. Valaki a Vár északi lejtőjén kotorta a matériát, 
elmentem ugyanis arra, átvizsgáltam minden elérhető négyzetmétert -  kétheti mun
kám volt -, és ráleltem a helyre. A gödörre.

Kaptam, már a hetvenes években, Izlandról egy „Jonatán” feladójú barna boríté
kot, benne rövid elbeszélések. Egyértelműen utaltak Dódi és Rike kapcsolatára; resz
ketve olvastam végig a kurta históriákat, nincs-e célzás arra, hogy Dódi netán a vér 
szerinti anyámmal is lefeküdt volna, de semmi utalás nem volt, és hát nyilvánvaló, 
hogy ez rettenetes képzelgéseim egyike maradt csak.

Miért kefélt egy nagyot vér szerinti dundi anyám a fafaragó apámmal, egy irdatlant, 
azt követően, hogy a Rike-Dódi-dolgot „megbeszélték”? Anyám javasolta ráadásul, 
tessék, feküdjenek le. Kilenc hónapra rá született egy kishúgom, de halva.

Gondolatban úgy hívom, Rike.
Holott teljesen normális vagyok, nevesnek mondható mélyépítész lettem, ezt több 

díj tanúsítja, számos külföldi megbízás. Műveim ott vannak a mélyben. A mélyben, 
de ott vannak.

A sírt, hol apámék házilagosan elhelyezték (fafaragó apámék) az ostromvíz halott
ját, később felbontották, sor került az exhumálásra, a K.-völgy temetőjébe vitték át a 
nővért, fafaragó apám nővérének kisszámú csontját tehát, meg még egy -  férfi- -  
csontváz maradványait. Megkérdeztem-e bárkit, nem volt-e ott egy harmadik csont
kupac is? Mondták volna, ha van.

Tehát Dódi kimászott. Lehetetlen, hogy Rike végig követett volna minket, aztán ő 
mentette volna meg. Rikét addigra rég elvitte a (gondolom) Gestapo.

Kínozták-e? Sikoltozott-e? Vagy akkor összeharapta a száját? Netán egyszerűen fő
be lőtték? Miért nem zaklatta fafaragó apámat senki (nem zaklattak minket). Hátha 
nem is volt kémnő Rike. Elkurvult csak, Dél-Amerikába ment. Almaim bordélyházai
nak hosszú éveken át volt „főszereplője”.

De ez nem egy ilyen történet, holott sok mindent mesélhetnék.
Milyen történet ez?
Megmutassam bárkinek is? Kérdezzem meg amatőr író kollégáim valamelyikét, mi 

lehetne itt az Olvasó örömére nagy poén? Háború utáni éveim? Pályaválasztásom? 
Kószálásaim a Kraszna utcában? (Elváltoztatott utcanév.) Elváltoztatott kószálások?

Háború utáni éveim rettegésekkel teltek.
Hátha felbukkan Dódi.
Hirtelen hátba szúrnak egy sarkon.
Fafaragó apámat elviszik a ruszkik.
Lepusztul az életünk.
Aztán a dundi anyám, szegény. Lefogyott harminchét kilóra. Hormonzavar. Leg

alább szerencséje volt, amikor az elfekvőkórházban kezelték. (Elkezelték.) Ot volt a 
legkönnyebb emelgetni.

Fafaragó apámat láttam udvarolni a Velencei-tavon. Azt, persze, nem tudtam, hogy 
ez „udvarlás”. Tudtam, mi a kefélés, a baszás (hallhattam is, kilencévesen, mind ezeket 
a szavakat), de nem tudtam, mi az udvarlás, hogyan kell megközelíteni egy lányt... 
nem is egy lányt, egy szerelmet. A szerelmet magát.

Ezek szörnyű riadalmak voltak.
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Féltem, rákom lesz. Állandóan tapogattam a koponyámat. Tökkopaszra nylrattam 
a hajam. Talán azért olyan dús most. Fehéren a homlokomba hull, imádnak érte.

Vagy én nem tudom.
Nincsenek kapcsolataim.
Amióta a feleségem meghalt, kétszer feküdtem le valakivel (hogy Így mondjam). 

Nem érdekelt a dolog. Éjszaka egy ideig kétszer is elélveztem: „Rike Dél-Am erika bor
délyházaiban”, dundi feleségem.

A tabletták leviszik ezt a vágyat.
Nem tudom, mi lesz velem.
A ház helyén, a porrá ment házunk helyén új ház áll. Komcsi pontház, Így neveztük. 

Ezek a fogalmak -  „komcsi, pontház” -  nevetségesen lényegtelenné válnak.
Mi nem válik mégse?
Vér vízzé?
Látszik rajtam, rohadásig, leslr-rl rólam, mi van? De mi van?
Mi van veled, kérdik.
Kivel, kérdezem magamban.
Néha odafirkantom: „Ködös Iker”.
Javasoltak kanadai munkát. Egy felhőkarcoló-páros mélyépítési munkáiban kelle

ne részt vennem.
A híres Ködös Ikerről van szó? Ezt kérdeztem. Micsodáról? Izlandon van ilyen, 

felelem. Vagy úgy! Ez a válasz.
Összejárok pár ismerőssel. írók, festők, zenészek. Értelmiségi kör.
Döbbentek lesznek, ha elolvassák ezt. Micsoda fantáziával áldotta meg a sors a ba

rátunkat, gondolják. Vagy ennél sokkalta kedvezőtlenebbül alakul az Ítéletük.
Való igaz, egyáltalán hogy is jutott eszembe, hogy mindezt elmeséljem.
Dühös lettem, úgy.
Ellopják az eseményeimet. Az életemet lopják el. A görög hajómágnás nem vér sze

rinti lánya egy francia szépfiú vér szerinti gyermeke. A franciának ugyanakkor teher
ben volt a svéd szeretője, tőle.

Számszeríjjal lelőtt véletlenül egy havert valaki, a srác elvérzett. Nekem nem volt 
ilyen szerencsém Dódival.

Nekem legalább szerencsém volt vele.
De mindent ellopnak. Ez az igazi háború, ez a célja. Rablás.
Leírtam ezt, kapaszkodni próbálok.
Nem érdekel Corzon Bratte százhússzal száguldó emeletes vonata. Jonatán elegen

dő rémség volt nekem.
Elegendő volt az az egy gödör a Kraszna utcában. A földcsomag. Az izlandi külde

mény.
Riadtan forgatom a postát. Akármi levelet. Ha a telefon megszólal, kedvem lenne 

azt mondani, bele, suttogva: „Ködös Iker”.
Rég teljesen nevetséges, hogy Hussziár doktor megkefélte anyámat, aztán megszü

lettem én.
Rég érdektelen, „milyen lett volna” Rikével.
Gondol-e rám Dódi?
Igazából neki sincs miért. Tudhatja jól (ha él), véletlenről volt szó.
És most mi legyen? Elveszítettem mindenem. Amikor leírtam ezt. Alkonyi hazaté

rések fafaragó apámmal a Velencei-tavon. Á, nem udvarolt komolyan. Fura, ő is hó
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fehér-ősz lett, fiatalon. Kár, hogy olyan hamar meghalt. Anyámmal nem tudtam kel
lőképpen törődni. Külföldről rohantam haza, mikor a halálán volt.

Lófasz a seggedbe, lófasz a seggedbe, ezt hajtogatta. Ezt nekem mondja?, kérdez
tem a nővért. Nem, a férjének.

Jó, de anyámnak három férje volt.
A másodiktól születtem én.
Most akkor ez micsoda zűrzavar.
Gondolok néha a háborúra is. Voltak akkor olyan borzalmak, mint mostanában a 

Balkánon, én nem tudom, hol még. Voltak?
Nem emlékszem semmire sem úgy, hogy borzalmas lett volna. Ez a borzalmas. 

Hogy csak mondod: „borzalmas”. És közben nem érzékelsz már semmit. Vagy csak 
én nem.

Elnyom az álmosság. Pedig nem vettem be a kétszáz Valdorádót. Itt az egész kész
let az asztalomon, melyre lehajtom fejem.

*
Kibontom a borítékot. Vakon, oda se nézve.
„Követtelek. Kis Ködös Iker, lelkem jobb fele, mindig szerettelek volna kifaragni, sze
rettem volna, ha én faraghatlak ki. De te a másé voltál. Mindig és örökre a másé.

Mikor ezt olvasod, már halott leszel, ahogy én örökre halott vagyok, talán már negy
ven éve. De hadd adjak neked, hadd adjak.

Csak téged szerettelek. Szerettem volna, ha Rike nálunk marad, hármasban élünk. 
El akartam válni anyádtól, Dódit mindig szerettem volna megölni. Hogy csak téged 
követhesselek. Titeket követtelek, ahogy Jonatán urat temettétek.

Azt csak hiszed, hogy a te kezedben sült el véletlenül a fegyver. Leütöttelek, aztán 
lelőttem Dódit, a saját fiamat.

Elvette hármunk életét. Mennyit álmodtam róla pedig. Kifaragtam egy lányt, Rike 
sokat mesélt ilyenekről. Lányokról, akiket szeret. Nem is hárman, négyen éltünk vol
na. Olykor összejárva, mint egy klubban. Corzon Bratte jó lenne, vagy a Kraszna u.

Vagy nem tudom. Izlandról én írtam, földet én küldtem neked.
Dódi holttestét azért nem találták meg a gödörben, mert elvittem onnét, elégettem 

egy autóroncsban.
Gondolatban kifaragtam képed húszévesen, ötvenévesen. Gyűlöltem anyádat, mi

ért hagyta, hogy az apád összeverjen. Én egészen más lettem volna hozzád. Ujjal nem 
érintettelek volna.

De mindig távol voltál. Idegenkedtél tőlem. Nem tudtam bosszút állni anyádon, 
végül a saját fiamat kellett megölnöm. Nekem ezzel ért véget a háború. Az első világ
háború is, amikor tényleg olyan sokat öltem. Ég veled, drága kis Ködös Ikrem. Mos
tohaapád.” Felkapom a fejem, csend van, az asztal halotti üres.


