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Darvasi László

SZEREZNI EGY NŐT

Emilia Kastya is háborús szajhaként kezdte, de újabban Nagy Predrag oldalán járt. 
Csupa arany és ékszer volt Emilia Kastya, és olyan szép, mint a halottak mosolya. De 
én mégse féltem tőle. Az én apám sírásó volt, ezért aztán az lettem én is, meg se fordult 
a fejemben, hogy választhatok más foglalkozást, lehetek, teszem azt, kamionsofőr, ka
tona vagy csempész. Mifelénk minden második ember csempész, mert ilyenek a vi
szonyok. Csakhogy én a halottakkal már régen eljegyeztem magam, nem félek tőlük, 
se szépnek, se csúnyának nem tartom őket. Beszélek hozzájuk, dicsérem és korholom 
őket, olyanokat mondok nekik, hogy ej, ej, Vladimir Kozma, de kár volt úgy sietni, 
vagy hogy Mara néni, Mara néni, hányszor magára esett a telihold. Egyszer egy Mamia 
nevű tízéves kislányt temetett apám, aki azért halt meg, legalábbis ezt mondták Belg- 
rádban, mert nőni kezdett a szíve. Copfja volt, színes masnija volt, jól emlékszem. Be
másztam hozzá a nyitott koporsóba, és mellé feküdtem. És akkor, életemben először, 
jó  lett. Nem nyúltam a kislányhoz, csak feküdtem mellette, míg végül kiömlött a ma
gom, és aztán elaludtam, azt hiszem, így talált rám a gyerek anyja, egy jakulevói bá
baasszony. Nagy botrány volt, mert Mamia szülei fel akartak jelenteni, azt sisteregték 
és üvöltötték, hogy holtában becstelenítettem meg a kislányukat, mire én csak néztem 
rájuk, és az jutott az eszembe, hogy a halál velem van, és pontosan ekkor, igen, ekkor, 
megszólalt a Gibraltár rádió.

Mondta, csak mondta a neveket.
Ismerősök és ismeretlenek neveit hallottam, csakhogy már mind halottak voltak, 

de egykor, talán tíz éve, száz éve, ezer éve ezeken a földeken kapirgáltak, falakat emel
tek és kerítéseket eszkábáltak, itt táncoltak széllel és holdfénnyel, itt ölelkeztek mág
lyarakással, és itt vackoltak el a hókupacok alatt, és néha, mint valami takarót, ma
gukra húzták a csillagos eget, és az alatt vacogtak tovább. Úgy tíz éve nem volt olyan 
pillanat, hogy elhallgatott volna bennem a Gibraltár rádió. Néha ugyan halkabban 
szólt, egyszer-kétszer egészen elhalkult, de akkor sem teljesen. Magam se vélem ezt 
természetes állapotnak, s őszintén szólva szenvedek is tőle, különösen azóta, hogy sze
relmes vagyok. Megfigyeltem, hogy Emilia Kastya úgy jár, hogy az árnyéka folyton 
táncol. Azt is megfigyeltem, hogy gyakorta szentjánoskenyeret rágcsál, ami pedig mi
felénk a tűrhetetlen szenvedély jele. Hallottam azt is, s ez különösen tetszett, hogy 
nyári napokon cukros lével öntözi a testét, s aztán kifekszik a forróságtól fuldokló ég 
alá, s hagyja, hogy belepjék a legyek, darazsak. Fésültette már a haját a pópával is, és 
Emilia Kastya most Nagy Predrag oldalánjárt, de nem tűnt különösebben boldognak. 
És ez erőt és reményt adott.

A mi Nagy Predragunk Milenka Carica egyik főembere volt, és hős volt. Sokat mun
kálkodott Jakulevóban, sokáig élt egyetlen puskával a Szarajevót övező hegyekben, 
nyaranta járt az Adriára cápavadászatra, és maga mellé állította a csempészek fejedel
meit. Övé volt minden mifelénk, a templom, a temető, a könyvtár és az arannyal föl
ékesített Adria Restaurant. Nagy Predrag akkora hős volt, hogy évekkel ezelőtt írókat 
is vett, ráadásul, ahogy ezt mondani szokás, különböző stílusú írók voltak ezek, mo
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dernek és az ősi szavakat tudók, tanultak és ösztönösek, bölcsességre vagy érzékiségre 
hajlók, megvette őket Nagy Predrag, és a tekintetét, ezt nem tudom másként monda
ni, beköltöztette ezeknek az Íróknak a lelkébe, mert Nagy Predragnál senki se nézett 
szebben a környéken. Pillantásától begyógyultak a sebek, ha meg fájdalomra volt szük
ség, hát kinyíltak, s vörösen lüktettek, mintha éppenséggel el is szálltak volna a követ
kező pillanatban. Jól tartja ezeket az írókat Nagy Predrag, és ha betegek lesznek, gon
doskodik róluk. Sebeket ejt rajtuk a tekintetével, aztán meggyógyÍtja őket a tekinte
tével. Ha valami lelki nyavalya lesz úrrá rajtuk, ami az íróknál olyan gyakori, addig 
énekel nekik és veri őket, míg nyugodnak, s az Adria Restaurant valamelyik csöndes 
pinceszobájában újra alkotni nem kezdenek, egészen mélyen, lent a föld alatt, akárha 
Milenka Carica testében tennék.

Dolgoztam akkor is, jól emlékszem. Már térdig a földben álltam, amikor egyszerre 
csak az arcomhoz ért valami nagyon-nagyon finom dolog. Mintha a megfáradt alko
nyati szél szövetéből feslett volna ki egy fényes szál. Leejtettem az ásót, és a nadrá
gomba töröltem a tenyerem. Hosszú vörös hajszál szállt a homlokomnak, és odara
gadt. Hah, nevettem, hah, hah. Emilia Kastya elvesztette az egyik hajszálát. Hagytam 
a sírt a fenébe, és rohantam hozzá. Ez persze nem volt könnyű dolog. Kerítések, kutyás 
őrök, csöndes szavú, halálos mosolyú érdeklődők mindenfelé. Egy őrnek meg kellett 
ígérnem, hogy én fogom eltemetni. Egy másik hivatalnok azt parancsolta, ha meghal, 
titokban helyezzem a sírjába az ellenségei képét, hogy odalent is legyen kit gyűlölnie. 
Végre beléphettem az Adria Restaurant udvarába. Emilia Kastya a tornácon táncolt, 
és fésülködött közben. Éppen csak rám villantotta a tekintetét. Háborús szajhaként 
kezdte. Most meg Nagy Predrag oldaláról nézte az eget.

Persze bőséges jutalmat vársz, Szasa Grab, szólt, amikor megálltam előtte.
Igen, Emilia Kastya, érdekelnek a jutalmak, szóltam halkan.
Mostanában olyan furcsán érzem magam, mondta.
Fürkészve bámult. Erre szokták azt mondani, hogy igyekezett belém látni. Szólt 

bennem halkan, mint az ég, a Gibraltár rádió. A lány idegesen a hajába túrt.
Annyi aranyam van, amennyit akarok.
Tudom, Emilia Kastya, mondtam.
Ha kell, az összes katona értem imádkozik.
Tudom, Emilia Kastya.
Az Adria Restaurantban egyszerre fölhangzott a zene. Milenka Carica emberei ze

néltek sírva, ahogy szokták mostanában. Egy író, azt hiszem, Milorad Borzó volt a 
neve, mert már temettem rokonát, éppen a restaurant csempézett falú medencéjébe 
ereszkedett. A csempékre Milenka Carica hőseinek a nevét égették, s a látvány fan
tasztikus volt, mert mintha eleven, élő nevek között, akárha csillogó aranyhalak kísé
retében úszott volna az ember. Mert senki se higgye, hogy a múltat nem lehet földí
szíteni vagy kellemessé tenni. Hát igenis lehetséges. Milorad Borzó úgy úszott, hogy 
a nyakát jól kitartotta az aranyló nevekkel telefestett vízből. Fekete dog követte, puha 
talpakkal, kint, a márványos parton.

Ravasz embernek látszol, Szasa Grab, szólt halkan Emilia Kastya, és arcon ütött 
aranyba öltöztetett kezével. Kiserkent a vérem, befolyt az ingem alá.

Nem vagyok ravasz, Emilia, csak szerelmes, mint a szél.
Olyan furcsán érzem magam, ismételte tűnődve.
A dog keservesen vonyítani kezdett, de Milorad Borzó úszott tovább.
Most megyek, Emilia Kastya, el kell még temetnem Pedrics gazdát, akinek besöté

tült a szívében.
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Nem tudtam én, hogy lesz, mint lesz ezután, mert tényleg nem vagyok ravasz em
ber. Csak olyan, mint a többi porfújó és égfaló, teszem a dolgom, néha hús akad meg 
a fogaim között, néha oktalanul sírok és sajnálom magam, máskor meg csak botlado
zom a temetőm halmai között, és azt bizonygatom a borostyánnal befutott szürke fej
fáknak, hogy ha nem is annyira jó itt, ahogy egyesek mondják, azért el lehet viselni. 
Es közben szüntelen szól bennem a Gibraltár rádió. Ha ezt valaki mégis furfangos 
jellemvonásnak tulajdonítaná, vegye észbe, hogy soha nem csaptam be senkit. De nem 
azért, mert különösebben becsületes vagyok. Hanem mert nem érdekel a hazugság. 
Es a gyilkolás sem érdekel. Legfeljebb, ha engem gyilkolnának, az igen, egy kicsit, az 
talán érdekelne. Mert engem leginkább a szerelem érdekel.

Emilia Kastya másnap ájult el először. Milenka Carica egyik hősének neve napját 
ünnepelték. Aranyba és ezüstbe öltöztettek néhány nyírfát, udvarházat és környékbeli 
szüzet, koszorúztak néhány ősi helyen, és amikor a díszsortűz eldörrent az Adria Res
taurant tornácáról, Emilia Kastya lassan lecsúszott Nagy Predrag mellé a ragyogó 
csempére, és mozdulatlan maradt. A szeme fönnakadt, mint aki angyalt látott. A keze 
hideg volt, mint aki angyalt érintett. A lába merev volt, mint aki angyalra lépett. Csak 
az öle volt forró, mint aki valaki másik emberre gondolt végig az ünnepség alatt, mi
közben zenéltek Milenka Carica emberei, miközben elsüvítették a szokásos átkokat, 
miközben a fegyvereik csövét nyalogatták. Senki se tudta, mi a baja Emilia Kastyának, 
csak én, pedig nem vagyok ravasz ember. A fülébe zenéltek, cukros vízzel kenték a 
mellét, hónalját sóval melengették, mézet csorgattak a szemérmére, de nem ébredt 
föl. Csak néhány nap múltán, amikor végre eltemettem egy Aljosa Papa nevű fiatal 
harcost, és úgy elfáradtam a munkában, hogy elbóbiskoltam, el a sírján, és a homlo
komon végigmászott egy ravasz csiga. Különös hetek jöttek, pedig, mondom, nem 
vagyok ravasz ember. Emilia Kastya rendre elvesztette az eszméletét, néha táncmu
latságon, máskor meg az Adria Restaurant tornácán rendezett szavalóesten. Elájult 
Emilia táncolás közben. Kihullt a szájából a szentjánoskenyér, elájult az árnyéka és a 
homloka, elájult csupasz vállán a ragyogó kora délutáni fény. Aztán egy napon eljött 
hozzám Nagy Predrag. Dolgoztam akkor is, mint rendesen. Hát persze. Bora Klein- 
nek ástam a sírját, akinek eltévedt a testében a szél, és előbb megölte a nyelvét, aztán 
a kezét, végül pedig a szemét. Kövér ember volt szegény Bora Klein, jókora gödröt 
kellett neki kaparni. Nagy Predrag állt a friss földkupac mellett, nem szólt, csak fél
rebillent fejjel nézett engem. A lába mellett kutya ült, egy hatalmas dog.

Hallom, van egy rádiód, Szasa Grab, mondta végül.
Jól hallotta, uram, néztem föl rá, pedig nem vagyok ravasz ember. Csak éppen tud

tam, hogy rajtam nem fog a tekintete.
Aztán miféle rádió az, Szasa Grab?
En csak úgy hívom, hogy a Gibraltár rádió.
Szóval, mosolyodott el Nagy Predrag, halálrádió.
Úgy is lehet mondani, Predrag úr.
Mert másképpen hogy lehet mondani?
Gyógyulást kívánok Emilia Kastyának, válaszoltam.
Ravasz ember vagy te, Szasa Grab, nagyon ravasz.
Nem vagyok én ravasz, Predrag úr, csak igen sok gödröt kapartam már ki életem

ben, próbáltam meg most tényleg ravaszkodni. Hanem rajta is vesztettem csaknem. 
Nagy Predrag úr szőrös keze a dog fejére ereszkedett.

Itt van ez a jó kutya, szólt halkan, szelíden. A neve Szlava Caesar. Egy éjszakára 
vigyáznod kellene rá.
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Néztem a kutyára, mint a földre, amibe nem lehet gödröt ásni.
Szívesen megteszem, mondtam halkan.
Na, hát eridjél, Szlava Caesar, szólt Nagy Predrag, s a fegyvere csövével fenéken 

billentette a kutyát. De az állat máris visszahuppant. És nyomban vicsorogni kezdett, 
köpte felém a forró, fehér habot. Hiába erőlködött Nagy Predrag, a kutya nem jött 
hozzám, és nemhogy egyetlen éjszakára, de még két percre sem. Talán mert nem bírta 
a halál szagát. Talán mert félt tőlem. Túlontúl ravasznak gondolt. Netán butának. Ne
kem ez mindegy. Szólt bennem halkan, mint az ég, a Gibraltár rádió, sorolta a neveket. 
Nagy Predrag megragadta az ingem nyakát, és olyan közelről sziszegett az arcomba, 
hogy láttam az arany szemfogába karcolt halálfejet.

Nagyon ravasz ember vagy te, Szasa Grab!
Azzal leütött, és elment.
Pedig nem vagyok én ravasz ember, csak szeretek. Vagy mondhatnám úgy is, hogy 

enyém a halál, és enyém a szerelem. Nem tudom, honnan van ez a képességem, így 
szeretni, ennyire, és miért, s főként hogy egyesek, ha megéreznek is valamit a szen
vedélyem erejéből, miért vélik ravaszságnak a dolgot. Nem azt mondom, hogy tudok 
szeretni. Aki ilyesmit tart magáról, hamarabb rohad el, mint a friss avar. Nem. Én se 
tudok szeretni, csak éppen a mértéket nem tudom tartani. Mert még a halottakon is 
látom, ez szeretett az életében, ez meg nem. Ez tudta a lelkét, ez röptette, ez meg nem 
használta. Szerelmes vagyok, és annyira, hogy Emilia Kastya rendre elájul ettől a sze
relemtől, mert képtelen elviselni. Egészen védtelen lett, s hogy akarta, nem akarta, 
vágyott-e erre a védtelenségre, nekem mindegy. Nyilván ő is szenved ettől. Hogy eny- 
nyire szeretik. És éppen egy sírásó, Szasa Grab. Nahát, hogy éppen én. Ment a piacra 
Emilia Kastya, és elájult. Hallgatta Milorad Borzó verseit, és elájult. Szlava Caesarral 
játszott, és elájult. így ment ez. Nagy Predrag sok pénzért külföldi orvosokat is hoza
tott, de ők se tudták kigyógyítani a lányt. A legtöbb, amit elhümmögtek, hogy levegő
változásra lenne szükség. Elmenni New Yorkba, Hágába, egy napot eltölteni az újjá
épülő Szarajevóban. Végül újra eljött hozzám Nagy Predrag. A katonai terepjáró be
hajtott a temetőbe, átment néhány sírhanton. Nagy Predrag olyan szépen szállt ki be
lőle, mint egy király.

Ravasz ember vagy, Szasa Grab.
Nem vagyok ravasz, Predrag úr, lihegtem a sírgödör mélyéből. Éppen csak a fejem 

látszott ki az üregből. Szólt bennem halkan, mint az ég, a Gibraltár rádió. Nagy Pred
rag az arcomba rúgta a földet.

Ha Emilia Kastya még egyszer elájul, megetetlek Szlava Caesarral.
Rágyújtott egy szivarra, a gödörbe pöckölte a gyufát. Nem vagyok ravasz ember, 

de jól tudtam, ez hiábavaló fenyegetés. Szlava Caesar gyerekszivecskényit se harapna 
ki belőlem, mert annyira undorodik tőlem. Aztán meg úgy sejtettem, hogy Szlava 
Caesar szintén szerelmes.

Értem, Predrag úr, bólintottam mégis.
Nem tudtam, hogyan lesz, mint lesz. Nem is terveztem, csak vártam, annyira sze

relmes voltam, hogy azt gondoltam, várakozni is elég. És egy napon Nagy Predragnak 
sürgősen délre kellett utaznia. A testvérei hívták, akikre rá akartak omlani a hegyek, 
akiknek a kertjei alatt tüzek gyúltak, akiknek a tavaiból lopták a hullámokat. Nagy 
Predrag végigtáncolt egy éjszakát, éhes vadmacskát varratott a zsákjába, belefésülte- 
tett a bajuszába néhány méhet, és ment. Láttam a temetőből, hogyan hajtanak ki az 
udvarházból a katonai dzsipek. Lövések dörrentek, kurjongattak is néhányan, aztán
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csönd lett. Telihold volt. Szólt halkan a Gibraltár rádió. És én temettem, mert temet
nem kellett, hanem néhány nap múlva remegve, szédelegve, az ájulás határán im- 
bolygott be a temetőbe Emilia Kastya. Eddig kellett várnom. S nem tovább. Éjszaka 
volt. Szemrehányón nézett rám Emilia Kastya. Remegett az ajka, csupasz válla világl- 
tott az éjben.

Mit akarsz tőlem, Szasa Grab?
Téged akarlak, Emilia Kastya, mondtam.
Mintha foltos ablaküveg mögül bámult volna. A szájába vette a körmét, és rágta 

tanácstalanságában. Nem tudtam, hogy a műkörmöket is szokták rágni a nők.
De hát miért pont én, Szasa Grab?
Csak azt szeretném, mondtam, miközben a nadrágomba töröltem izzadó tenyerem, 

hogy sikoltozz közben. Vagy kiabálj. Énekelj nekem. Legyél nagyon hangos, arra kér
lek szépen, Emilia Kastya.

Én némán szeretem, ellenkezett Emilia Kastya.
Velem előbb hangosan kell. Nagyon hangosan. Olyan hangosan, hogy halkuljon el 

minden más. Érted?
Értem, mondta Emilia Kastya, s leült egy frissen kihányt földkupacra. Ledobálta 

magáról az aranyat, mind a slrgödörbe dobálta. Könnyű, nyári ruhájából, melyen gö
rög fecskék kergetőztek, úgy bújt ki, hogy jószerivel meg sem mozdult a válla. Mezl- 
telen volt Emilia Kastya, de még nem mosolygott.

Nem vagyok ravasz ember, mondtam tehát.
Emilia Kastya elmosolyodott végre, és úgy dőlt hátra, lassan és óvatosan, hogy föl- 

klnált mindent, amit fölkínálhatott. Nem azt mondta, hogy a teste az enyém, hanem 
hogy segít bármiben. És, azt hiszem, ez volt a legtöbb. Ráereszkedtem, és odatettem 
a tagomat, ahol kinyílt nekem. Belementem a húsába. És benne voltam, és nem moz
dultam. J ó volt, hogy benne vagyok, és hogy az is elég. Talán kicsit féltem is. Nem kell 
mozogni, benne kell lenni egy másik emberben, sokáig, mozdulatlanul. Szólt halkan 
a Gibraltár rádió, sorolta a neveket. Emilia Kastya félrefordltotta a fejét, és hangosan 
lihegett. Rajta voltam, benne a húsában, furcsa érzés fogott el. Hogy nem vagyunk 
egyedül. Hogy amikor ilyet csinál az ember, mindig nézik odafentről.

Nem vagyunk egyedül, mondtam.
Hallom a rádiódat, Szasa Grab.
Isten néz bennünket, Emilia Kastya.
Hallom a rádiódat, Szasa Grab!
Hallom! Hallom! Hallom!
Végül hajnal is lett. Gomolygott fölöttünk a pára. Hát persze. Arra gondoltam, lesz 

még az életemben olyan pillanat, amikor nem hallom a Gibraltár rádiót. Egyetlen 
ilyen pillanat lesz, és az is elég lesz. Az talán megnyugtatna. Az volt a tervem, a vágyam, 
hogy Emilia Kastya seglt nekem. Rosszul sejtettem. Vagy nem is tudom. Mert ott az 
éjszakai ég alatt, miközben benne voltam a lány testében, miközben azt bizonygattam 
neki, hogy nem vagyunk egyedül, miközben ő sikoltozott, szavalt és énekelt, nyöször- 
gött és fuldoklott, éppen úgy, ahogy kértem tőle, valami történt a Gibraltár rádióval. 
A rádió egyszer csak bemondta Emilia Kastya nevét. A lány hirtelen megmerevedett.

Isten veled Szasa Grab, lehelt az arcomba.
És a Gibraltár rádió újra bemondta Emilia Kastya nevét, pedig ez nem volt szokása, 

mert annyi név nyüzsög, lebeg és úszkál a múltban, hogy nincs hely és idő a Gibraltár 
rádióban ismételgetni vagy kivételezett helyzetbe hozni egyiket a másik kárára, gon
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doltam, eddig legalábbis, ám amikor már vagy századjára mondta be a Gibraltár rádió 
Emilia Kastya nevét, tudtam, hogy ez visszavonhatatlan. Talán amiről álmodoztam.

Délelőtt volt akkor már, mert fájt a hátam.
Ástam a sirt, és hallgattam a Gibraltár rádiót. És egyszer csak megláttam a tétován 

közelgő lábakat meg a kutya feszült, harapásra kész pofáját, és néhány pillanat múlva 
már ott is állt mellettem Milorad Borzó, az iró, és Szlava Caesar, a fekete dog. Bámulták 
a lányt, bámulták szerelmemet, Emilia Kastyát, akit a földre fektettem. Milorad Borzó 
bólintott, s cigarettára gyújtott. Aztán a kutyára mutatott.

Csak egy éjszakára fogadtam be, mondta halkan.
Szlava Caesar úgy nézett ránk, mintha értené az emberi beszédet. Emilia Kastya, 

Emilia Kastya, Emilia Kastya, szólt a Gibraltár rádió. A kutya megnyalta az iró kezét, 
aki erre idegesen a hajába túrt. A homlokát dörzsölgette.

Ez téboly, mert tényleg csak egyszer, ismételgette.
Hirtelen lehajolt hozzám. Igyekezett úgy suttogni, hogy csak én halljam.
Mondd el, Szasa Grab, hogyan csinálod. Kérlek szépen, mondd el. Talán ha egyszer 

elájulna, el tudnék menekülni tőle.
Szólt bennem a Gibraltár rádió, ismételgette Emilia Kastya nevét. Motorzúgás és 

vad, szomorú zeneszó hallatszott a közelből, úgy lehet, visszaérkezett Nagy Pregrad 
és kisérete. Visszajött a hős, a hegyek állnak, csendesek a kertek, a tavak hullámoznak. 
Most tehát el kell temetnem Emilia Kastyát. S ahogy a lány teste alá nyúltam, közel 
került a kutya pofája. Szlava Caesar az irót, Milorad Borzót bámulta.

Milorad Borzó, Milorad Borzó, Milorad Borzó, hallottam a kutya fejéből.
És közben sirt Szlava Caesar.
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A képernyő előtt ültem, amikor megszólalt a telefon.
-  Szijja! -  igy ejtette, csettintősen, a szó végét felkunkoritva. -  Szijja, szivem, pattanj, 
mert három perc múlva ott vagyok!

-  Te mindig az utolsó pillanatban. Mindig rohanvást. Már azt hittem, elúszott az 
egész. Jól van, rögtön összekapom magam, és repülök -  igy én, boldogan, mert haza 
akartam látogatni, napok óta gyötört az anya utáni vágy. Képes voltam bebújni a moly
ette, fekete berlinerkendőm alá, és szipogni utána.

Még egy utolsó pillantást vetettem a monitorra, ahol fodrosan, egyenletesen höm- 
pölygött a szöveg, szélesen, mint otthon a Duna -  sajnáltam lezárni. Végre valami tet
szett, megkapott ez a halottak napi jelenet, a bácskai temető hangulata: gyertyalángok 
örvényei a sötétség foglalatában, a kovácsoltvas kapu előtt az albán sültgesztenye-árus, 
ahogy villámgyors mozdulattal sodor tölcsért az újságpapirból, és literes mérővel be- 
lezuttyantja a kormos szemeket -  érzem a tenyeremben a tölcsér melegét, szimatolom


