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A Budakeszi úton megyek. Konok hidegben. A filmlaboratórium kartjében álló
lámpákra akárcsak fátylat dobtak volna. Vágyom a meleg szoba után. Egy villamos
messziről érkező hangjáról ráismerek egy régebbi estére.

Nagyszüleim! Ha feltámaszthatnám őket! És velük együtt - legalább néhány
percre! - a téli estéket.

A tél a Nyíl utcában! A ropogó hó, az Árpád téri templom kivilágított órája a
ködön át; vasárnap kora este a moziból bandukolunk haza.

- Cudar hideg van! - kiáltom nagyapának.
- Az ám, a kutya fogja a beren át.
- Ne máléskodjatok - ripakodik ránk nagyanya.
Ropogó, ropogó-csikorgó hó, majd a szoba melege. Nagyanya elégedett.
- Jól bedurrantottál hékám.
Pogácsát eszünk, omlós pogácsát. Nagyanya kínál.
- Egyél töltött káposztát is, kaphatsz fasírtot is.
- Ez az igazi töltött káposzta! Ebben olyan kemény a töltelék, mint a kolbász.
Nagyanya örömmel hallgatja lelkesedésem.
Aztán a mosdatás a tekenőben.
- Most aztán lecsutakoltalak egy hétre - kedélyeskedik nagyapa.
Az esti lefekvés nyöszörgéseí : nagyapáék szalmiákszesszel dörzsölik magukat.

"Nem bírom a karom. Nem érzem a kezem."
Nagyapa felolvas aBibliából. Reszketegen indul neki a soroknak. "Mert a he

gyek eltávoznak és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem
távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."

A hegyek eltávoznak ... felszálló hegyek jelentek meg előttem, pedig akkor még
nem is Láttam valódi hegyeket, csak festményeken. vagy mozíban, s még azt sem
tudtam akkor, hogy az elkövetkezendő években hányszor fogom várni, hogy a he
gyek eltávozzanak, a halmok megrendüljenek; hányszor fogom várni, hogy segítsen
már rajtam valami csoda.

-- Nem is tudtam Kovács úr, hogya kedves felesége analfabéta - csicsergi egy
szomszédasszony, - Pedig olyan értelmes asszonynak néz ki.

Nagyapám bólintgat. és szemérmesen magyarázkodní kezd:
- A szülei a hibásak. Mindnyája'n tanult emberek vótak. Csak a lányukkal nem

törődtek. Sütni-főzni megtanították, s gondolták azzal kész is.
Eszembe jut, hogy én mennyire csodálkoztam. amikor megláttam egy hivatalos

iraton nagyanyám neve helyén a két x-et.
- Miért nem tanítottad meg írni? - förrnedek nagvanára.
- Miért? Miért? Mert nem akart. Még azt sem volt hajlandó megtanulní, hogy

legalább a nevét leírja.
- Nem cifrázzuk itt ki - int le bennünket nagyanya. - Ha hetven éven át jó

volt így, a sírban éppe'n jó lesz.
:És már rá is zendít kedvenc nótájára : Magas jegenyefán sárgarigó fészek.

Budai lakásunkban, néhány nappal karácsony után. Az ágyon heverek. Nagy
apa ténfereg a szobában. Mintha valamit mo'ndani akarna. Végül is elszánja magát.

- Bandikám, meg kell neked magyaráznom. nem szédítelek tovább. Lehet, hogy
csalódni fogsz, de az ajándékokait nem a Jézuska hozza, hanem a szüleid vásárolják.

Elképedve hallgatom nagyapát.
- Nem igaz. Nem lehet igaz.
-- Úgy gondolom, hogy most már nyolcéves vagy, megmondhatom.
Még míndíg tiltakozni szeret'nék.
- Nincs Jézuska?
- Azt nem mondtam,« hogy nincs, de az ajándékokat nem ő hozza.
Segítséget várón nézek nagyapára. Hiába.
Hazajönnek a szüleim. Akkor már diadalmasan kiabálom:
- A, ti .veszitek az ajándékokat! Nem is a Jézuska hozza, nagyapa elárulta.
- Ugyan már, nagyapa biztosan csak viccelt - mondja anyám igen bizonyta-

lanul. - Tényleg megmondta neki, apuka?
- Meg bizony.
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Szomorúan befordulok a fal felé. Egyszer és mindenkorra tudomásul veszem,
hogy amic nagyapa mondott, megmásíthatatlan.

Szípogva dünnyögörn:
- Ha már Jézuska sincs, akkor ki van?.
Kopaszra nyírt férfi szilvakék göncbe'n, mezítláb ordít az úttesten:
- Nem Jóska, nem Jóska! ,
Rémült nénike verdes körülötte. A gyerekek rendületlenül kiabálnak, víháncol

nak, sikítva nevetnek.
- Jóska, Jóska, hogy vagy Jóska?!
A férfi feldönti a targoncáját, az edények nagy robajjal lehullanak róla. A né-

nike átkozza a gyerekeket, a férfi toporzékol, elreked az üvöltéstől :
- Nem Jóska, nem Jóska, nem vagyok Jóska!
Megszorítom nagyapa kezét.
- Ki ez a férfi?
- Nemjóska. Szerencsétlen nyomorult. Bolond szegény. A háborúban megsé-

rült. Most szállítómunkás. Nem szabad neki azt mo'ndani, hogy Jóska, csak azt,
hogy Józsika. Ugyhogy ráragadt ez a név: nemjóska. Ezek a rossz csíszlíkek is min-
dig bosszantják? '

Nemjóskat a kertünkben látom újra. Lavort szállít nekünk. Hirtelen nagya
nyámmal kezd évődni:

- Feküdj a koporsóba, na gyere, feküdj bele.
- Feküdj bele te! - sipítja nagyanya, és már fel is kapja seprűjét, azzal ker-

geti a férfit. - Sipirc innen kifelé! Nézd a nyomorultját, arra van esze, hogy egy
idős asszonnyal szemtelenkedjék.

Többet nem találkoztam nemjóskával. Úgy hallottam, hogya gyerekek csúfo
lódásától őrjöngve, nem vette észre a közeledő villamost. Az okozta a vesztét. Mire
a mentők megérkeztek, már nem élt.

Nagyapáék nyári délutánoko'n, ha nem esett az eső, míndíg a kapu előtt ültek.
Megszólrtottak minden [árókelőt, Különösen nagyanya beszélt élénken. A gyerekek
nek almát vagy cukorkát adott.

Szivesen kérdezte az idősebb asszonyoktól:
- Hány éves maga, lelkem? Hatvan? Ne is mondja. Amikor én hatva'néves vol

tam, a háztetőkön járkáltam.
Nagyapa is beszédbe elegyedett az arramenőkkel. A nyugdíjra panaszkodott,

vagy fiatalkori történeteit mondogatta, Altalában így kezdte:
- Amikor én rugókovács vótam ... ó, de régen vót, Akkor még Krísztus Urunk

is a földön járt.
Nagyapával megyünk fel a turistaházba keresztanyámhoz. Nagyapára ráadtam

egyik nadrágern - a térdnél finoman stoppolva - meg egy kockás zakóm, sót, leg
szebb - viszonylagos szépség - nyakkendóm.

Nagyapa büszkén nézett rám.
- Kackiás vagyok, mi?
A bajuszát cifrábban, mint valaha, kipödörte.
- Nem úgy van az, hogy kenjük be sárral, ahhoz egy kis pelyva is kell.
A buszon hányingere volt, de tűrte, reménykedve abban, hogy lányától pénat

kap. Es a pénzért - legalább ötszáz fori'ntra számított - ennyit igazán el lehet vi
selni.

Nagyapa csodálkozva nézte a házat. Lám, a lánya mégiscsak sokra vitte. A bol
ti elárusítóból, a kávétőzőnőből, s ki tudja mennyí minden vobbMargó, a kitelepítés
ből is vísszakerülve, férjével együtt ennek a nagy háznak lett a vezetője.

Keresztanyám épp a konyhában pattogott. Ugráltatta a konyhalányokat. Ontot
ta megfellebbezhetetlen parancsait. Amikor megpillantott, hirtelen, vagy talán még
annál is gyorsabban - míndig csodáltam ezt a váltást! - ki cserélődött. A szígor
tól megdermedt arc felolvadt, s erőltetettnek aligha mondható mosoly jelent meg
rajta.

- Itt van 'nagy ...
Míelőtt befejeztem volna, már ott kocogott mellettem nagyapa. Keresztanyám

tragikai erővel - Lady Macbeth nem tudott ilyet! - kiáltott fel:
- Isten hozta, drága jó édesapám!
És már le is borult kezet csókolni,
Nagyapám annyira meglepődött ettől az ünnepélyes fogadtatástól, hogy csak né

,hány szó elrebegésére volt képes. Akkor még nem. tudta, hogy ez a fogadtatás nem
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a drága jó édesapának, az idős embernek, a 'nyugdíjas debreceni rugókovácsnak
szól, hanem a MAV vezérigazgatónak. Keresztanyám meséi szerint ugyanis ez volt
apjának foglalkozása.

Fenn a szebában nagyapámból zuhogott a panaszkodás:
- Mindenünket megevett ez a gyerek. Még válogatott is Bandika. A tejet nem

itta. A kakót sem. A villásreggeli, az kellett neki.
Közben keresztanyám fel-felpattant, hozzám robogott, és lelkesen búboltá a fe

jem. Nagyapából továbbra is folyt-folyt a nyomorúság.
Aztan keresztanyám megint felugrott, de ezúttal a szekrényhez rohant. A ka

zettából kiszámolt tíz darab százast.
Nagyapa bánatát-köszvényét feledve szaladt az asztalhoz, könnyeit döcögtetve

mondott köszönetet, áldást hintve leányára. -
A turistaház halljában ebédeltünk. Keresztanyám nem engedte, hogy az étterem

ben együnk. Attól félt, hogy vezérigazgatónak mondott apja, aligha felel meg az
előkelő étkezés szabályainak.

Egy kandalló rnögé dugott be'nnünket. Nagyapa valóban harapta a kenyeret,
eszébe se jutott törni, nyíszorogtatta a kést, csámcsogott, szípákolt, s csak ezután
került sor a legszörnyűbbre: ki is törölte a tányérját.

Keresztanyám vesztére odaült az asztalunkhoz egyik felcicomázott barátnője, aki
végignézte a vidéki szertartást. Szegény nagyapa olyan félszegen, kétségbeesetten és
elárvultan evett - közben még válaszolnia is kellett a barátnő jóhiszeműen ostoba
kérdéseire -, hogy egy óra múlva már nem is emlékezett az; ebédre.

Amikor keresztanyámtól elköszönt, fura mosollyal közölte velem:
- Életemben először láttam ezt a házat. Nem is fogom többet.

Ugyancsak a téIí estéken - míkőzben nagyanya kisóhajtott egy "úgy bizony"-t,
vagy éppen elbóbiskolt - mesélt nagyapa a gyerekkoráról. A könyörtelen mostoha
apáról, akit vacsorakor az asztal szélénél állva kellett vár'ni, s aki mindig ráordí
tott az akkor hétéves gyerekre: mit dolgoztál máma?!

- Edesanyádat sem ismerted? - kérdeztem nagyapától.
- Kétéves vótam, amikor elhagyott. Tudod, kisunokám, árva vótam. én. Zabi-

gyerek.
- Szomorú sorsa volt nagyapádnak - bővíti tovább nagyanyám -, mint ál

talában a zabigyerekeknek.
Nagyanyám elszomorodását nézve elém villan, hogy nem szekott ő míndíg eny

nyire megértő lenni; de sokszor kiabálta már nagyapának kegyetlenül szitkoz6dva:
zabi, zabi, büdös zabi!

- A mcstohaanyám szeretett -- folytatja nagyapa. - Amikor Beregszászból
Debrecenbe jöttem, azt mondta búcsúzóul: Károly, vigyázzon magára. Azt kívánom,
találkozzék irgalmas emberrel is.

Az utazások. Nagyapáéknak szokásuk volt a vonat indulása előtt másfél órával
kinn lenni a pályaudvaron. Hajnali ébresztések: nagyapa az asztalra ültetve öltöz
tet. Felbukkan előttem hároméves önmagam, amint fogaim vacogtátva panaszkodom:
úgy rázkódom.

Es hiába érünk ki korán, rendszerint zsúfoltak a kocsik. Nagyanyám fájlalja a
lábát, en is vínnyogok, hogy álmos vagyok, nagyapa siettet bennünket, kész cirkuszi
menet, ahogy kinézünk. Nagyanya nehezen tud felszállni a vonatra. Több férfi is
segíti, miközben dirigál:

- Toljanak meg, máskülönben itt senki fel nem száll.
Nyomják-húzzák nagyanyát. Mihelyt felér, találomra beront valamelyik fülké

be, ráparancsol egy fiatalemberre:
- Perdüljön csak fel, drága fiam. Maga ráér Budapestíg állni.
Nagyanyának óriási képessége volt, hogy mindig tudott helyet szerezni, nemcsak

magának, hanem mindhármunknak.
Epphogy elindult a vo'nat, nagyanya már süvöltötte:
- Mit eszünk?!
Mindez Sátoraljaújhelyen jut eszembe, amikor búcsúzem. Búcsúzom a vasúti kút

t61, a pályaudvari újságos bódétól, a hegyre kapaszkodó fáktól.
Elindul a vonat. Szerenesnél elköszönöle a szüleimtőI. Ok ott átszállnak a pesti

gyorsra, én előbb Miskolcra megyek anagynénémhez.
A szerenesi állomás síneí között botorkál anyám. Igy marad meg a kép, meg

merevedve? Majd már akkor is, amikor anya nem él? Valamennyi emlékkép közül!
ez lesz a legerősebb?
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Anya ötvenöt évesen, nyugdíjazás előtt, még nagyon csinos, fiatalos, s ha ösz
töneivel tiltakozik is ellene, kezdi magát megadni a lappangó és alattomos romlás
nak.

Voltaképp kitől is búcsúzom? Az állomáson riadtan integető rokonaimtól? Né
hány önfeledt sátoraljaújhelyi naptól? A gondtalanság bűvöletétől?Gondtalanság?
Amikor nagyanya kiszekírozott jó pár utast a fülkéből, akkor gondtalanul utaztam.
De most? Esetlenül és gyámoltala'nul. Különben is, az utóbbi öt-hat évben keve
set. utaztam. Es valahányszor közömbösen köszöntem el. De a sátoraljaújhelyi, majd
a szerenesi állomáson valami bizonytalan szomorúság tapad az íntegetéseimhez,

Arra gondoltam önkéntelenül is, hogy megható az, amikor a vonat viszi az em
bert, eliramianak az állomások, elmaradnak a szerettei.

Az emberi sors jelképét véltem felfedez'ni? Ugyan már. Badarság. Lila kacaj.
Inkább arra gondoltam, hogy messzi falvak őrködő lámpásaitól kisérve vajon

hányszor fogok még utazni?
Eg} versben olvastam, hogy imádkozni kell azokért, akik a világító ablakok

mögött élnek. Nem. Nem a derengő ablakok lakói.ért kell imádkozni, hanem azo
kért, akik nézik a virrasztó ablakokat, azokért, akik utaznak az éjszakában.

Kánikulában érkezern. Nagyapa nyit kaput.
- Jól tetted, kísunokám, hogy eljöttél, lesz, aki segítsen.
Benézek az ablakon, nagyanya arcán legyek. Azt a képet akartam megőrizni

róla, amikor tátíkázva megy a Nyíl utcában, s nem mer visszafordulni, mert fél,
hogy sírva fakad, ha meglátja távolodó unokáját.

De az az arc a legyekkel, az a kékes-sárga arc, az elűzhetetlen legyekkel, leg
inkább az vésődik belém.

Amikor bemegyek hozzá, 'nem ismer meg. Képtelen vagyok megszólalní, Mered-
ten állok.

- Nem ismered meg Bandikát? - mondja nagyapa. - Megérkezett Bandika.
Nagyanyám elfordul, és vigasztalhatatlanul sírni kezd. .
Még pár napig élt. Később sem ismert meg. De, egyszer ... egy délután, amikor

bekopogtam az ablakon. A kopogást nem halló nagyapát tisztán kivehetően figyel
meztette: a gyerek, itt a gyerek.

Nagyanyám temetésé'n igyekeztem erős maradni. Ez az erősség azt jelenti, hogy
a ravatalozoba belépve ne kezdjek el rögtön bömbölni. Egy ideig sikerül is meg
őrizni visszafogottsúgom. Parasztszokás - mondta egyik ismerősünk - ráboruini a
koporsóra, ájuldozni, óbégatní, tördelní a kezet, művelt ember ilyet nem tesz, ha-,
nem tudomásul veszi, hogy bevégeztetett. Nincs mit tenni.

- Milye'n szép halott - súgja valaki mögöttem, - Még a ráncai is kisimultak.
Nagybátyámat figyelem, amint nyájas idegenként áll a koporsó előtt. A temető

be jövet vicceket mesélt a taxiban. Bár néhány évvel később Laci csináltat már
vány sírkövet. Igaz, így mondja: rendbe hozattam apám sírját. Mintha nagyanyám
nem ís ott feküdne.

Sokan vannak a teremben. Nagyapa elégedetten mondja:
- Látod, mennyien szerették nagymamádat?
Aztán bejön egy szomszédbeli cigányasszony a kislányával. A gyerek nagy cso

kor virágot tesz a ravatal elé.
Akkor' már nem tudok magamon uralkodni. A gyerekre figyelek. "Eljött, még

ő is eljött."
Érzem, hogy folynak a könnyeim. Egyre mélyebbre és mélyebbre hajolok. Tu

dom, hogy most csak két ember, nagyapám és én, csak mi vagyunk elhagyatottak,
és tudom azt is, hogy az a fekete képű lányka őszintén szerette Kovács nénit.

"Tebenned bíztunk eleitől fogva" - énekli a kántor, reszketeg kárálások cam
mognak utána.

A sírhoz menet anyám kistükrében lopva megnézi arcát, a sírástól nem kenő

dött-e szét a szempillafestéke.
A sírnál részvétet kívánnak: Bandika, magát nagyon szerette a nagymamája, de

sokat sírt maga után ... Csak legalább ne szólnának egy szót sem!
A halotti toron sose-látott rokonaimmal találkozom.
- Nem ismersz meg, Ba'ndika? Én vagyok a Rebus néni lánya.
Majd egy ferde nyakú nőről kiderül, hogy Bímbínek becézík és a nagynéném.
Laci nem szűník meg vicceket mesélni. Nagyapát akarja mindenáron megnevet-

tetni, Sikerül is. Nagyapa kissé feloldódik. Szorgalmasan kortyolgátja a sört. Köz
ben újra és újra elmondja: szegény anyátok, de boldog vóna, ha láthatná, hogy vég
re együtt vagytok.
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Hazafelé menet nagyapámat keresztanyám kiséri. Mi, Lacival hátra maradunk.
Laci a sarkon álló Korbulynéról tesz valami rnegjegyzéat. Annvir-a röhögök, hogv
nem tudok bemenni a Nyíl utcába. A kapukban kinn állnak az ájtatos-ravasz szom
szédok, akik a gyászunkat figyelik. Még csak az hiányzik, hogy meglássanak egy
vigyorgó unokát. Csaknem negyed óráig tart, míg sikerül magamra komoly ábráza
tot erőszakolni.

Odahaza nagyapával megfogadtatjuk, hogy rövidesen felköltözik hozzánk Bu
dára. Nagyapa megígéri, majd jajongva ringatja magát álomba: Elhagytál drága
feleségem ... Matild, már megint árva vagyok.

Kássánét házinéninek hívtam. Az ő férje vette a házat, melyben nagyapáék
laktak.

Nagyanya utáita Kássánét. Kiváltképp féltékeny volt rá. Persze nagyapát m in
den nőtől féltette.

Kássáné reggelente énekelve vitte a bílíjét a budiba. Nagyanyám ilyenkor dü
hösen morogta: nézzétek már Rinaldát, hogy fitogtatja a piszkát. De nemcsak Ri
naldának csúfolta, hanem szenthurkának is, mivel Kássá'né hetente gyónt és áldozott.

- Ravasz, alattomos nő ez - szíszegte nagyanya -, fonnyadt vígözvegy.
Ha nagyanya meglátott Kássánéval beszélgetni, rögtön ordított:
- Gyere ide, Bandika! Nincs ott semmi keresnivalód ! Az az asszony kiszed be-

lőled mindent, és viszi tovább a szót.
Rendszerint ellenkeztem. Mire nagyanyám :
- Gyere ide, Bandika, mert akkorát ütök rád, hogy az égbe puffan!
Kássáné odasúgta:
- Siess, mert nagyanyád lekaszabol bennünket.

_ Később, Kássáné halála után tudtam csak meg, hogy voltaképpen valami hiányt
töltött be az életemben ez az asszony. Eligazítást adott halk szavú meséléseivel,
amikor Japánról beszélt (azóta is szeretnék eljutni .Iapanba), az apostolokról, vagv
dmikor cimbalmon játszott nekem.

Kássáné néhány héttel nagyanyám után halt meg.
"Magával vitte Kovácsné" - pusmogták a szomszédok.
Azt már mogszoktam, hogya nagyszüleim betegeskednek, de Kássúnet csak dú

dolni vagy mosolyogní láttam. Sőt, elutazásom napján annyira kacagott a konyhában
a hokkedlin, hogy könnyei potyogtak.

Fekete kendőbe bugyolált hahotázó arcát látom magam előtt, amikor értesülök
haláláról, nagyapa megkapaszkodó betűkkel rótt leveléből.

A férjére alig emlékszem.
- Gonosz ember vót, Isten nyugasztalja - mondja róla nagyapa. - Amikor

előre mentél játszani, mindig rád mordult, és hátra zavart. Egyszer aztán nagyon
összeszidtam.. Akkor abbahagyta,

Most kezd már derengeni a kertben egy nyugágy, benne lompos férfi ül, nekem
háttal; az arcára nem emlékszem, csak a kibontott újságra, amit olvas, s amikor
közéledek felé, előtÖl' a goromba hang: hátra arc!

Rémülten szaladok vissza.
Hátra arc és apostolok, szenthurka és Japán.
- Tessék mondani házinéni, Japánban is van tél?
A szilvesztert nagyapával töltöm. Nem akarom egyedül hagyni. Színházba me

gyünk. Nagyapa szokásához híven ordít a villamoson. Imád szerepelni!
- Drága kísunokám, nekem le kell ülnörn, én már nyolcvanéves vagyok.
- Nyolcvanéves? - szól oda egy tulipán-piros nő. - Nyugodtan letagadhat

húsz esztendőt.

Nagyapa ragyog!
- úgy nézzen rám, asszonykám, hogy jövőre hetvennyolc éves leszek.
Es nagyapából ömlik a mese:
- A kisfiú az unokám. (A kisfiú akkor épp 181 cm magas volt.) Pesten lakile

A lányomnak a fia. A lányom tanítónő. Most színházba megyünk, Nem hagy nyug
tot ez a gyerek. Azt akarja, hogy nevessek. Valami komédiát nézünk meg. Igaz,
hogy én nem szeretem ezeket a mai csiricsárékat. Én még akkor jártam színház
ba, amikor Fedák Sári vót a János vitéz, meg a vén Honthy a pisze orrával a Há
rom Gráciában énekelt. Azok vótak a csudaszép előadások!

- Nincs azoknak párjuk - helyesel egy csizmás férfi.
Megérkezünk a végállomásra..
- Erőt, egészséget kívánok - mondja a 'nő nagyapának. - Ilyen jó kedéllyel

tessék sokáig élni.

690



- Köszönörn drágám. Magának is minden jót.
Nagyapa győzedelmesen fordul felém:
- Látod? Mindenütt ilyen kedvesek hozzám. Mindig megszólítanak, Szeret en

gem az egész Debrecen.

Nagyanyám halála óta egy év sem telt el, és már ismét sírhoz magyünk. Nagy
apát temetjük. Anyám nem akarja, hogy sírjak. szeretné elterelni a figyelmemet.
A temető körül épülő házakat mutogatja, gyerekkori csíntalanságaut emlegeti, arn.i
kor még ő játszott errefelé. Természetesen értelmetlen bármiféle rnesélgetés, közele
dünk a nyolcas parcellához.

- Matildom, rövidesen követni foglak - ígérte nagyapa.
Megbízható ember. Betartotta a szavát:
Amikor a sírhoz érünk, kisüt a nap. Kegyetlen vicc: temetéskor a születést fel

mutatni.
Eszembe jut egy másik nyári délután, amikor megérkeztem Debrecenbe. Az ál

lomásrói kilépve elém magasodik a Nagytemplom. Lezárja és felmagasztosít ja a szé
les súgárutat. Hihetetlenül nézem a. várost. Ilyen hihetetlenül mentem haza akkor
is, amikor nagyanya már nem élt. Azt reméltem, hogy ott ül a karosszékben a ka
pu előtt, és vár rám.

Lehetséges, hogy négy órával ezelőtt még Budapesten voltam? Egyáltalán van
még Budapest? Minden megszűnt, gondoltam gyermeteg okfejtéssel, csak Debrecen
létezik, mert most ide érkeztem.

És azóta mindig alkonyatban látom a Nagytemplomot, akárcsak a tihanyi dom
bokat, vagy Budán a Feneketlen tó felett az eget meg a Bocskai utat parázsló ab
lakú házaival, és tudom, hogy ez már nem is lesz másképp.

- Szerencse, hogy nem télen kell temetnünk - mondja anyám.
- Szerencse - válaszolja keresztanyám.
Nagyapa temetésére is eljöttek a szomszédok. Megint a részvétnyilvánítások,

megint a szokásos szöveg : nagyon szerették magát Bandika ...
De az ő hangjuk .elmosódik, más hangok veszik át helyüket.
- Ne vigécked], Bandi, ne vigéckedj - korhol nagyanyám. - Majd ha nem

leszünk. megtudod, hol lakik a Jóisten.
- Senki nem fog úgy szeretni, mint nagymamáék - hallom anyám figyelmez

tetését.
Valóban senki? Hiszéke'ny és ostoba vagyok ahhoz, hogy a szeretetet mérni tud

jam. Azzal azért tisztában voltam, hogy nagyszüleim szeretete bizonyosság a szá
momra. Jelenlévő, kitapintható. igaz. Utólag pedig az hitelesíti szeretetüket, hogy
már sokszor hívtam segítségül őket. Haláluk után is bátorítást kérve tőlük. Számo
san vannak, akik szánakozva néznek rám, mint szerencsétlen balgára, aki képes a
nagyszüleiért is bánkódni.

A temetés után nem indulok rögtön a halotti torra. Igyekszem megjegyezni
nagyszüleim sírját, hogy ha legközelebb - míkor lesz legközelebb? - eljövök.
megtaláljam. Szerétném egyszer sok-sok év múlva maradandó tanúként megtalálni
az utcákat is.

Nyil utca, Homok utca, Bercsényi utca, Rákóczkí utCIl... gyerekkorom tájai.
Megyek a Bercsényi utcában nagyapával. rámutat egy házra: úgy nézd meg ezt a
házat, hogy itt született édesanyád. .

Ha eze'ntúl eljövök Debrecenbe, szállodába kell mennem, vagy valamelyik is
merőst megkérni, hogy fogadjon be.

Nyíl utca, Homok utca, Bercsényi utca ... gyerekkorom tájai. Nagyapát is el
temettük. Elvesztettem a szülőföldem!

Ha képes leszek kimondani azt, ami már régóta vár megfogalmazásra, megsza
badulok. Végtére is szabadulni akarok? Nem szabadulni, hanem tisztázni, megne
vezni és rögzíteni.

S amikor egy hideg este villamost várok az üllői úton, vagy tavaszi éjjel az Er
zsébet híd ívét nézem, bizonytalan, de szüntelen meglévő szorongás lesz rajtam úr
rá; szavakat rakosgatole össze: elégedettség, öröm, beteljesült kívánság, aztán elve
tem a szavakat, színeket keresek, a színek közül a világoskék a leghatározottabb.
de akkor sem tudom az érzést megnevezni; talán a dallamok segítenek, de nem, ők

sem: nem szó, nem szín, nem zene; csak azt tudom, megingathatatlanul tudom.
bogy szabad vagyok. Olyan szabad, mint kisfiúként voltam. Szabad, boldog és erős.
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Ki kell végre mondanom, hogy az elvonuló képek menetében a debreceni kert
a legbiztosabb. A kert, de nem önmagában, hanem nagyapával. amint fűrészel, nagy
anyával, amint a dáliakat kötözi, a tyúkokat etető Kássánéval, a harácsoló szomszé
dokkal, és mindazokkal, akik feledhetetlenné teszik.

Hiszen a kert: a gyermekkorom. Tudom, hogy vár rám, nem tagad meg. De
nem is engedi magát elfelejteni.
Aldott legyen a kert: elpusztíthatatlan menedékem,

Jú"ius s~erellRen"

1.

Hiába tűnsz el a Jumusi vetésforgók felett
arany ruhádban este nyugaton,
előtted fény utánad tűzözön -
a holnap mégis ittmaradt belőled

vigaszul, mert betakarításra fordult
az esztendő s a kenyér az ,asztalodon lesz.
Az új kenyér a kétkezi emberek
jópeménysége, vidám katonák,
rabkocsin menők s hosszú vonatok
utasainak közös szelíd barátja.
Jóízűen és természetesen
mint a felringó dombos asszonyi mellek,
- olyan nehezen s dühös z·avarral
viselik ela hamvas fruska lányok
milw]' először rezdül. A cipó az asztalon van.
Veheted a kést s fölmetszheted
barna héját s egyetlen mozdulattal
tömött belével a piros napot
s a. zöld szeleket is kettévághatod,
ahogyabögyébe gyííjtötte az érés.
- Napfény, ragyogás, jókedv, lágy erő

mind a Tiéd. Nem lehet panasz!
A szerelem elmúlt, de a gyümölcs megérett.
Ez a törvény. -

Nincs semmi panasz!

2.

Mégis hol van a nagy reggeli hajtás,
a hajnali fényes büszke kivonulás,
mikor egy félország gabonáját
hajtogattad s a sziirke zabot
űzted a szélben s forgattad jobbra balm?
Magát a szelet fogtad hámodba. Hojsza!
- Vigye magával az egész mezőt

búzát rozsot, vadrepcét, tengerit.

Jól markoltad a kantárszárakat.
húzta is vígan s még a sebes patak
sem volt ,akadály, ment az egész határ
három dülő egymás felé rohant:
amny s fanyar zöld keneredett össze
föl akart futni minden a tetirre,
örvénybett fordult. Hajtott! Ömlött előre.
Lóhere, árpa, sás, galagonya -

Aztán a dombtetőn egys;zerre csönd lett.
Megállt sóhajtott, helyére ment
minden vonal. Dél volt, a június lihegett.
A vetés ingott, lágy bőre villant. Elment!
Másnap Ioezdődött minden előlről.

Keményen fogtad még a szálakat.
Az órák múltak, de a szerelmed is mamdt.
Futotta még idődből.

Indulni és megállni, - majdnem egy volt.
A tavasz és nyár egészen egybeolvadt.

CSAK GÉZA
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