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,,0, a gellérthegyi reggelek!" - karját kitárta, mosolyogva nézett rám. Azzal
a kisfiús mosollyal, ami aztán mindig szeliden szégyenkező pirulásban végződött.

Mintha egy kicsit zavartan a tudatában lett volna Imnak, hogy komoly felnőttsége

alól míndíg kibújik az a régi kisfiú, akivel a Ráth utcai bérház udvarán órák
hosszat sétáltunk körbe kézenfogva. Úgy őrizte magában őszen is ezt akisfiút
élőn és Iel-feltámadón, ahogy az emlékeit. Senkit 'oem ismertem rajta kívül, aki
úgy tudta volna az emlékeit őrizni, akinek annyira hozzátartoztak volna mínden
napjához a régi emlékek, de nemcsak a saját emlékei, hanem családi történetek,
édesapja kisdiákkora, anyai nagyapjának farkaskalandja, régi boszniai vadászatok,
a tescheni patríciusház kísértetei.

"Semmit sem szabad elveszíteni, ami egyszer a tiéd volt, - mondta az e~ik

gellérthegyi reggelen, kevés közös gellérthegyi reggeleink egyíkén, ahogy fölém
hajolt, és boldog ernyedtségemben apró csókokkal dédelgetett - nem tudhatod,
mi lesz még veled. Nem tudhatod, hova jutsz a kétlábú szörnyetegek között.
Orizz meg mindent, ami veled történik, amit látsz, olvasol, hallasz, amit másokról
tudsz. Tanulj meg tárgyilagosan és szenvedélymentesen szemlélődni. De amit így
magadba fogadsz, őrizd vadul és szenvedélyesen, mert az a tiéd marad. Nem
tudod, míkor válhat valamelyik emléked vigasztaló gyertyalánggá. Nemcsak a
magad, hanem mások számára is. Sose feledkezz meg arról sem, hogy .nekünk,
akik érzékenyebbeit vagyunk, mint sokan mások, nekünk kell a világot színessé
tenni, vigasztalni, és emlékeztetni saját magára. Egy Scarlatti szonáta, egy kedves,
finom szerelem, egy vacsorai jó íz emléke: mind-mind hihetetlen boldogságet tud
felidézni, ha jól megőrzöd. Szomorúan és reménytelenül élsz napok óta - foly
tatta már mintegy magának beszélve - egyszer csak egy régi krisztinaí utcán
ballagva, amikor már arra gondolsz, hogy néhány napot átalszel jótékony altatök
segítségével. hirtelen és váratlanul nagy-nagy jóérzés száll meg, és már veszed is
elő a noteszedet. hogya soron következő szarelmedet felhívd. Napok múlva jössz
csak rá, hogy az utca hajlása, egy berbély régi réztányérja. a földszintes házak ritmi
kus rendje a pécsi Anna utcát juttatták eszedbe. ahol a mindennapos torna ke
retében míndig pontosan 10 óra 50 perckor végigfutottál az osztályoddal hármas
sorban, lépést tartva. Már az utca elején izgatottan kalapátt a szíved, hogy a cso
dálatos Péntek lányok kint lesznek-e a kapuban, és legendás mosolyukat látha
tod-e. Ez így folyt két éven keresztül. A Péntek lányokat sem akkor. sem máskor
soha nem láttad. Csak a nyolcadikos osztályparancsnokod és osztálytársaid rajongó
elbeszéléseiból teremtetted meg őket, és valószínűleg szerelmes voltál beléjük. Jó
is. hogy nem talátkoztál velük, m-rt nem tudtad volna. hogy malyiket szeresd,
E•• a kamaszkori szédületet idézte fel a krtsztínaí utca hajlásszöge. a borbély réz
tányérja és a házak ritmusa. (Vajon ki lehetne fejezni mindezt matematikai for
mulákkal és egyenletekkel ?) Ennek a [óérzése rántott ki a világfájdalomból és
adta kezedbe a telefonkagylót."

Ez a reggel jutott az eszembe. ahogy egy pillanatig ott állt kitárt karral, és
aztán elpirult, amit már előre tudtam, és ez hihetetlen boldogsággal töltött el.
Minél jobban megismerünk valakit, annál inkább a miénk. A megismeréssel
birtokba vesszük, kisajátíthatjuk. Igaz, hogy Andrást sohasem lehetett kisajátítani.
De az, hogy előre tudtam már az arca rezdüléseit, a mozdulatait, a mcsolyát,
teljesen az enyémmé tették, pedig tudtam, hogy csak egy vagyok a sok közül,
igaz, hogy a legelsők közül.

Amikor szerelrnes voltál belém, minden áron bizonyítani akartad, hogy csak
egyike vagyok András számos futó kalandjának. Nem jelentek többet, mínt az
anitaekbergien szép fodrászlány. vagy a három exhibicionista medika, akik együtt
jártak fel a gellérthegyi szobába. Akkor nem lett volna ízléses. hogy magyaráz
kódjam. és Téged sem akartalak bántani. mert tudtam. hogy igazán szeretsz, Most,
hogy többezer kitométer választ el bennünket, és több mínt husz esztendeje az
idónek, már mindent megmagyarázhatok. Tudod, hogy nincs itthon senki, akivel
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igazán baráti kapcsolatban lennék. Andrást el kell mondanom valakinek. Most,
két évvel a halála után sokkal jobban érzem a hiányát, mint a temetéskor. A
leveleimet másolattal írom, talán összeáll belőlük valami életrajzi regényféle. And
rás naplójegyzetei is itt vannak nálam. Akkor adta ide, amikor Szabó Lexi re
ceptjeiből megbizonyosodott arról, hogy nincs hátra sok ideje.

"Ide figyelj füles - mondta -, ha egyszer újra kedved lesz a szépírodalom
hoz, ebből csinálhatsz valamit. Talán egyszer ki is adhatod. Persze nem tudom,
hogy mít tudnának vele kezdeni a mcstaní húszévesek. Tudod. hogy nem va
gyok értetlen a fiatalokkal szemben. (tudta, hogy tudom. de mégsem állhatta meg,
hogy ne magyarázkodlék ; razaszkodott hozzá. hogy minden lehető alkalommal
dokumentálja teljes megértését a fiatalok iránt, nehogy bárkinek is eszébe jus
son saját korosztálya ostoba botránkozó! közé sorolni őt), de azért kénvteien va
gyok egvértelműen sajnálni őket. Szegényeknek jóformán csak funkcióik vannak.
Ideológiájuk, eszménveík ? Persze szüksézszerű volt. h oro' ide [ussanak, és ezt
főleg az előttünk lévő korosztály linkségének köszönhetik. Azért biztosan lesz kö
zöttük néhány. aki egy ilyen olvasmány nyomán rájön, hogy színeseoben és szeb
ben is lehet élni, mint ahogy manapság szokás."

Egyszóval megkísérelem megírni ezt a regényt, vagy talán inkább regényes
szocíográfíát. Andrásról nem lehet a kor pontos, szociografíkus számbavétele nél
kül írni. Hiszen a szíve sem vitte volna el negyvenöt éves korában. ha ezt a szü
letésétől fogva rossz motort nem hajszolta volna agyon az önként vállalt tömén
telen közéleti munkával.

De maradjunk a megkezdett térnánál. A tűzdálták bizonyították, hogy András
szeret. Ez a virág volt a szerelmi vallomása. Két éven keresztül én kaptam a
tűzdállát születésnapomra, névnapomra. A harmadik voltam életében, akinek tűz

dállát adott. Utánam már csak egy jött. Ismered a dálíát, hiszen otthon nálatok
is tele volt vele a kert. A tűzdália valamennyi között a legszebb. Szirmai kissé
csavarták, tövüknél halványsárgák. hegyük felé egyre sötétednek, narancsvörössé
válnak, apró lángnyelvekként lobognak.

András négyéves korában látott először tűzdállát. Nagyanyjához mentek egy
vasárnap délután látogatóba. Három óra körül volt. Izzó, augusztus végi napon.
Amerre mentek, a kertek örjöngő illatokat öntöttek az utcára. András már otthon,
amikor kis fehér piké ruhájában, fehér antilopcipőcskében kiment a kertbe, várva,
hogy szülei is felöltözzenek, egészen megrészegült a kert illatától. Az esti és reg
geli bőséges öntözésnek már semmi nyoma sem volt. A föld felszíne cserépesre
repedezve tüzelt. A növények vad. őserdei burjánzásban túléretten szívták a mé
lyebb rétegek vizét. Koronájuk felett látszott a párafelhő. amit kilélegeztek. A
nap sugaraitól szivárványszfnűre bomlott ez a pára, de egy centis élet után fel
oszlott a hőségben. András száján már égetően száraz levegő ömlött be, vad illa
tokkal telítve. Paradicsom, paprika, császárkörte. káposzták. gyümölcsbokrok illata,
és valamennyi fölött az érett kapor részegítő illata, mint zenekar felett a koricser
táló trombita. A napfény színes üvegtáblákká törte a levegőt. Mint egy végte
lenbe növő kristály, vagy egy óriási gót templom üvegablaka. úgy ragyogott a
délutáni égbolt. András akármerre nézett, mindenhol ezeket az egymásból kinövö.
egymásba tükröződő krístálylapokat látta. Amikor bátyja kiszólt a konyhaablakon.
nem is hallotta. Ki kellett menni érte. hogy a mesebelívé nőtt kertet ott tudja hagy
ni. Egész úton nem szólt. Szívta a kertek illatát. és az esti mesék tündérországi em
lékei röpítették magukkal. Azóta is mindig extatikus állapotba tudott kerülni a nyár
végi napok fény- és színcsodáítól. Ennél az időszaknál csak a szcptembcr végi, ok
tóber eleji napok tudták jobban megfogni vörösbe hajló pompájukkal. szelíd ragyo
gásukkal. A beteljesedettség. a dolgok végső magukra találásának érzése szállta meg
ilyenkor. Ezeken a napokon nyíltak meg számára a végtelenség kapui.

András nagyanyjához egy színes üvegű kapun kellett bemenni. Mögötte alagút
szerú átjáró vezetett az udvarra. A k-rt tele volt tűzdáliával. A kertben a szorn
szédék tizenhat éves junóian teltszépségű lánya feküdt a nyugágyon fürdőruhá

ban. Andris kitépte a kezét az apjáéból és a dáliálchoz szaladt. Két karját kitárva
ölelt át egy bokrot és letépte róla a virágokat A lány odament hozzá. Jó bará
tok voltak. A kisfiú szinte magánkívül! állapotban a dáliákhoz ölelte a lányt.

Már akkor a miénk volt: asszonyoké.
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