
DOMOKOSGABoR Középkor
Szép volt a táj odakint, de őt most nem érdekelte, annyiszor látta
már, hogy a könyökén jött ki, az utóbbi három évben hetente két
szer utazott le abba a vidéki városba, hogy a latin-amerikai iroda
lom nagyságáról és szépségéről beszéljen az érdektelen és lógós
diákoknak, elege volt, mindig ugyanaz, az apró falvak a mocskos
kis házaikkal, szurtos kölykeikkel meg a koszlott kutyákkal, örült,
hogy most nem ezt kell bámulnia újra, hisz itt ez a nő vele szem
ben, örült, hogy ott van.

Első osztályon utazott, nem mintha ezt olyan könnyen megen
gedhette volna magának, de fél évvel ezelőtt úgy döntött, inkább
ráfizet, nem bírta elviselni tovább a részeg, hazafelé tartó munká
sok tömegét, akikkel együtt szorongott azelőtt a szűkös másod
osztályú kupékban, fülsértő hangon üvöltöztek, trágár szavakat
használtak, és közben sört ittak, sok sört, néha neki is odanyújtot
tak egy üveg kőbányait, húzza meg, ő köszönte szépen, de in
kább nem kért, mire vállat vontak, és az egészet kezdték elölről,

egyszer össze is verekedett kettő részegen, és az egyik ráesett a
teljes súlyával, összevérezte a zakóját, de a pohár csak akkor telt
be végleg, amikor fél évvel ezelőtt a vele szemben ülő hirtelen
okádni kezdett, alig tudta félrekapni a fejét.

Azóta utazik első osztályon, itt csend és nyugalom fogadta, né
ha még aludni is tudott, hisz sokszor egyedül volt az egész út
alatt, vagy nyugodtan bámulhatta a tájat, miközben azon gon
dolkozott, milyen megaiázó is ez. Huszonöt évnyi tanítás után,
amit az ország egyik legrangosabb egyetemén töltött, arra kény
szerül, hogy hetente kétszer abba a sárfészekbe utazzon, újra in
gáznia kell, mint fiatal kezdő korában, amikor még élvezte is az
egészet, akkoriban olyan könnyedén vette a dolgokat, legalább
világot lát, no meg ott vannak a szép vidéki diáklányok is, lehet
ne rosszabb is, ilyesmi - de ez már a múlté.

Ötvenévesen, nyolc önálló kötettel és vagy ötszáz publikáció
val a háta mögött itt kell ülnie a vonaton, hogy Marquezről be
szélhessen a sok üresfejű kölyöknek, de hát nincs mit tenni, ami
óta a felesége alulmaradt a küzdelemben, amit azokkal a dagana
tokkal vívott, melyek az egész méhét és a belei nagy részét ellep
ték, érezhetően kevesebb lett a pénz. Egyedül maradt a három
gyerekkel, igaz, a nagyobbak már egyetemre járnak, de a kislány
még csak tizenegy éves, ez a legnehezebb kor, főleg ha valakinek
még az édesanyja is meghalt, ő viseli szegényke talán legnehe
zebben a tragédiát, néha még most, három év után is úgy csókol
ja meg a kicsit este elalvás előtt, hogy annak csupa maszat az ar
ca a könnyektől, neki is megkeseredik a szája, ahogy az a sötét
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szobában görcsösen szorongatja a kezét, miközben halkan szipog
apámába temetkezve.

Akkor is éppen a lányára gondolt, amikor az előző állomáson
felszállt a vonatra ez a harminc körüli nő, szőkén, gyönyörűn, és
ahogy a fiai mondanák, azzal a fura, idegen, ám tagadhatatlanul
találó kifejezéssel, fullextra lábakkal.

Most ott ült a vele szemközti ülésen, az ablak mellett, arányos
testén elegáns kosztüm feszült, fekete harisnyás lábait keresztbe
vetette egymáson, de a legszebb az arca volt, igazi szép, szabá
lyos, büszke madonnaarc érzéki, duzzadt ajkakkal, finom kis or
ral, és a lágy ívelésű szemöldök alatt hatalmas, sötétbarna sze
mekkel.

Miközben azon törte a fejét, miképpen is elegyedhetne szóba a
nővel, eszébe jutott, milyen könnyedén és egyszeruen ment is ez
valaha azzal az újságíró sráccal, aki a legjobb barátja volt akkori
ban, elmosolyodott, ahogy visszaidézte, milyen szövegekkel szólí
tották le a nőket az utcán, bárokban, akárhol, talán vonaton is.
Aztán arra gondolt, tényleg, majdnem húsz éve nem látta azt a
nőcsábászt, nem is hallott felőle, néha látta a nevét különböző új
ságokban, de semmi több, lassan elmúltak egymás életéből, most
először jutott eszébe hosszú évek óta, mi lehet vele?

*
/
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A férfi összetörve ült az ágy szélén arcát a kezébe temetve, ez nem
lehet igaz, gondolta, úristen, még ez is, aztán felsóhajtott, és a vál
lára terített egy lepedőt, recsegő térdekkel feltápászkodott, és mi
közben rágyújtott egy keserves ízű cigarettára, öreg embemek érez
te magát.

A lány nem lehetett több húszévesnél, a Balaton partján ismer
te meg néhány hónapja, most ott állt az ablak előtt meztelenül, és
ő nem tudott a szemébe nézni, hisz akkor, egy pillanatra látta az
arcán azt a kicsit sajnálkozó és utálkozó kifejezést, melyet azóta
valószínűleg a megvetés vett át, és ő még csak nem is vehette ezt
rossz néven, egészséges, fiatal nő, nem ezt várta tőle, egy kicsit
talán magát hibáztatta az egészért, persze nem rajta múlott,
mindegy, ez a futó bűntudat is csak arra volt jó, hogy még job
ban meggyűlölje őt, aki most, életében először csődöt mondott,
hogy az isten verje meg.

Még soha nem került ilyen kínos helyzetbe, a kínos nem is jó
szó erre, ez annál sokkal mélyebb, szomorúbb és végletesebb va
lami, legalábbis most így érezte, nem tudta, hogyan viselkedjen
ezek után, mit kell mondani ilyenkor, kell-e valamit egyáltalán,
kérjen talán bocsánatot?, ugyan, hogy nézne az ki, dühösen le
gyintett, töltött magának egy konyakot, felhajtotta, és inkább nem
szólt egy szót sem.
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Belesápadt a gondolatba, hogy mi lesz, ha ez kiderül, senki se
tudhalja meg, most mit csináljon, kérje meg a lányt, hogy hallgas
son, vajon hogy reagálna, talán belemenne, ki tudja, meg kell
próbálni, csak előbb hadd szedje egy kicsit össze magát.

És mi lesz a többiekkel? Rengeteg szeretője volt, világéletében
imádták a nők, pedig nem volt szép férfi, de valami lehetett ben
ne, ami hatott rájuk, egyikük azt mondta, hogy ez a charme,
mindegy, most nem ez a lényeg, hányan lehetnek, hirtelen össze
se tudta számolni, férjes asszonyok, özvegyek, fiatal lányok, neki
mindegy volt, öreg-e vagy csúnya, szerette őket, csak értük élt, és
ennek most vége.

Összerázkódott, amikor az suhant át a fején, hogy egyszeruen
megöli a lányt, megijedt ettől az ötlettől, megpróbálta kiverni a
fejéből, de sehogy se sikerült, igen, ez mindent megoldana, olyan
lenne aztán, mintha meg se történt volna, hisz nem lenne rá tanú,
el is felejthetné az egész ügyet, odament hozzá az ablakhoz, csak
egy erőteljes lökés kéne, tekintete a nyakára tévedt, aztán a vállá
ra, aztán egyre lejjebb, és lassan kezdett megfeledkezni minden
ről, a lány is észrevette, elmosolyodtak, és ő szétmorzsolt egy
könnycseppet a szeme sarkában.

De hiába, korai volt az öröm, a lány megint megmerevedett a
karjai között, ő megdühödött és ellökte magától, aztán megütötte,
agyát elöntötte a vér, megütötte újra és újra, a sikoltozásra tért
csak magához.

Feldúltan ment el otthonról, magára kapott pár ruhát, és kivi
harzott az ajtón, úgy érezte, megfullad, ha nem szívhat egy kis
friss levegőt, egy perccel később már bánta, hogy megütötte a
lányt, utálta magát miatta, amikor eljött, szegény még ott feküdt
a földön és sírt, ö meg nem bírta tovább nézni.

A barátai mindig irigykedtek a rengeteg nő miatt, ő persze
büszke volt a sikereire, és jólesett neki, hogy úgy csodálják, az
egyetemen is ő volt a sztár, a lányok odavoltak érte, azok voltak
a legszebb évek életében. Aztán a fiúk lassan megnősültek, egyik
a másik után, a lányok meg férjhez mentek szép sorjában, renge
teg esküvőre járt akkoriban, alig néhányan maradtak, akiknek
volt annyi eszük, hogy ne tegyék a fejüket önként és főleg olyan
fiatalon a nyaktiló alá.

Talán mégis nekik volt igazuk, hiába jutott neki minden ujjára
tíz nő, legtöbbször mégis egyedül érezte magát, magányos volt a
nők karjai között is.

A körülötte élők azt hitték, mindene megvan, a sikeres újságíró
jobbnál jobb nőkkel, mi kell még, nem tudták, hogy ez mind
semmi, azok a kis cikkek, riportok, amiket akisujjából kirázott,
szart se értek, hiába hozták le a legjobb napi- és hetilapok, hiába
fizettek értük nagy pénzeket, ő maga sose érezte, hogy ez igen,
végre, ezt akartam megírni. A könyv, amire húsz éve készült, sose
íródott meg, húsz-harminc oldalnál többre sose jutott, valami hi-
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ányzott, nem tudta, mi az a valami, csak azt, hogy a legfon
tosabb, ami összetartja az egészet, ami értelmet ad neki.

Elérte az erdő szélét, összébb húzta magán a kabátot, nem tud
ta, miért erre jött éppen, miért erre hozta a lába, aztán meglátta a
síneket, és megértette, ott futottak pár méterrel előtte, hát igen,
ezzel a legutóbbival aztán vége is, a távolban lassan felhangzott
egy közelgö vonat halk zakatolása.

Amikor nehézkesen a sínek mellé feküdt, és arcát a hideg fém
hez szorította, eszébe jutott, miről beszélgettek a lánnyal előző es
te, a vacsoránál, amikor még minden úgy volt, mint azelőtt. A
lány az egyetemről beszélt, és az egyik tanár neve ismerősen

csengett neki, valami latin-amerikai költészetet tanított, először

nem ugrott be, ki az, aztán elmosolyodott, hát persze, el is hatá
rozta akkor, hogy valamelyik nap felhívja, hogy elbeszélgessenek
egy kicsit a régi időkről, most már mindegy, késő, de azért érde
kelte volna, hogy ennyi évvel azután mi lehet vele.

"'".,."

Neki aztán tényleg sikerei voltak a nőknél. ő egy percig se habozna,
hogy milyen szavakkal szólítsa meg az asszonyt, ő nem bizonyta
lankodna, hogy nem külföldi-e véletlenül, vagy nem a férjéhez
igyekszik-e éppen, nem törné a fejét olyasmin, hogy talán rossz
napja volt, fáradt, és esetleg nem venné jó néven, ha idegenek zak
latnák, nem, ő egyszeruen bemutatkozna, és a szokásos, szelleme
sen pimasz modorában udvarolni kezdene neki, aminek a nő per
sze nem tudna ellenállni, régen is olyan kevesen tudtak, talán már
ma éjjel megtörténne, aminek meg kell történnie.

Gyorsabban kezdett verni a szíve, amikor észrevette, hogy az
őt nézi, éppen megszólalt volna, már a nyelve hegyén volt vala
mi frappáns és eredeti mondás, amikor csoda történt, először

nem is érzékelte, mi az, nem érezte azt az apró döccenést, csak
azt vette észre, hogy a következő pillanatban a nőt valami rejté
lyes erő kitépi a helyéből, és az ölébe repíti, egy pillanatra zavar
ba jött, amikor hirtelen megérezte magán az asszony testének me
legét, aztán meghallotta a sikoltó fékcsikorgást, egymásra moso
lyogtak, arra gondolt, ezt ő se tudta volna szebben megrendezni,
biztató kis fényt látott megcsillanni a barna szempárban, amitől

tíz évvel fiatalabbnak érezte magát, aztán közös erővel lehúzták
az ablakot, hogy megnézzék, mi történt.
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