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szerző: két évtized alatt
hét vékony regénykötetet
adott közre. Lakonikus, fi
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prózájának első látszatra
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nak cizellált pontosságát
tucatnyi díjjal ismerték el.
Az 1996-os Fest/and egy
apa és (házasságon kívül
született) gyermeke közti
kapcsolat megindító fel
göngyölítése az énelbe
szélő lány szemszögéből.

Festiand
5.

Míg mostanáig alig-alig ült le valaki a padokra a napról napra
lombosabb gesztenyefák alatt, amelyek párosával csoportosított
kettős sora kis, a piazzát a tótól elhatároló allét alkot, ma harc
folyik értük. És míg a motorcsónak-sofőrök, akik a közeli San
Giulio-szigetre visznek át utasokat, eddig cigarettázva, fecsegve
és tétlenségükben ágyékukat vakargatva ácsorogtak, ma fejükön
ott a kapitánysapka, csónakjaik pedig tele. Vasárnap. Fél Nova
ra, fél Milánó itt van. Ünnepnapokon, mondta apa, elkerülhetet
lenek a terhes torlódások, a városka elveszti ártatlanságát, a
gyöngyszem készségesen és ezerszeresen túri, hogy körbetapo
gassák, ebből él. Ünnepnapokon, így apa tanácsa, jobban teszed,
ha ágyban maradsz. De nehogy az emberi lárma rábírjon, és be
fogd a füled, különben nem hallanád a harangjátékot, amely a
San Giulio bazilika tornyából száll a tavon át, s a legszépsége
sebb mélabút váltja ki belőled.

Nos, mint minden nap, ma is kiszálltam a súlyos tölgyfaágy
ból, mezítláb végigmentem a kőlapokon, amelyek olyan vörösek,
amilyennek abikavért képzelem, és kinyitottam a zsalugátere
ket, bólintottam a tiszta égnek és örültem annak, hogy még min
dig ott van a sziget, jóllehet mindannyiszor úgy hat, mintha 
ábránd és csalóka lidérc - éppen csak gyorsan felbukkant vol
na, hogy mindjárt újra elmerüljön a hamuszürke tó mélyében. A
harangjáték nekem derűsen szólt, felsétáltam a Sacro Montéhoz,
megkávéztam az étterem előtti kis kertben, és a küszöbön heve
rő juhászkutyával együtt vártam az első sugarakat. Megkísérel
tem a jövőmre gondolni, és azon nyomban abbahagytam a kísér
letet. Elmúlt dolgokra gondoltam, és rögtön rendre utasítottam
magamat. Ma ne. Ma nem nézünk be a kápolnákba sem, amelyek
homályában, megderemedve és berácsozva, antik terrakotta-em
berek állnak. Ma: kevéske kutyaboldogság a jelen küszöbén.

A jelen most egy kora este. Ó a nap, amely beárad a szobába, a
sziget, amely elfeketül az ellenfényben, ő a nap visszfénye, amely
csillogva pihen a vízen, és tölcsérré vékonyodva suhan felém.

12.

Tizenegy felé, kivételesen rendesen kialudtam magam és éppen
csak kinyitottam a zsalugátert, kopogtak. Hálóingben nyitottam
ajtót, abban a hitben, hogya szomszédasszony akar vasárnapi
édességgel kényeztetni. Nem mondott semmit, nem kérdezett
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semmit, azonnal birtokba vett, erősködese felizgatott, hagytam, le
gyen, hallottam, amint lélegzem, aztán csömört éreztem.

Hallgattam és utáltam magamat. Csináltam neki három tükör
tojást, amit jóízűen elfogyasztott. A klinikáról beszélt, aspirációk
ról és intrikákról, no meg készséges nővérekró1. Hogy őt is, és
főleg őt akarják, hangsúlyozta. Tulajdonképpen mit csinálsz eb
ben a porfészekben?, kérdezte mellékesen, és mert nem válaszol
tam rögtön, mellékesen megkérdezte: Az ott mi? - Egy Nietz
sche-plakát, mondtam. - Ó, mondta, te raktad ki? - Nem,
mondtam, az apám, az apám lakásában vagyunk. - Az angya
lát, kiáltotta, neked aztán művelt egy papád van! - És [osef rám
kacsintott az összenevetés reményében. - Még mindig esik a hó
odaát?, kérdeztem. - Tizenöt órát töltöttem a bunkerben, mond
ta, és az ágyba sem esik be a hó. - Egyedül nevetett. Arcon csí
pett, és azt mondta: hékás, most már két hete itt vagy a napfé
nyes délen, és még mindig lógatod az orrod, ajánlok neked egy
revitalizációs programot: most nyomunk még egy finom szundit,
este lakomázunk egy nagyot, aztán nyomunk egy hosszú, finom
szundit, és holnap hazamegyünk, mit szólsz hozzá? - Néztem
Iosefet, Ragyogóan nézett ki, és a hozzám hasonló nők voltak
ludasak abban, hogyellenállhatatlannak érezte magát. Az arcába
néztem, védelmembe vettem irgalmatlan és kíméletlen tekinte
temtől, és mégis kimázoltnak és furcsán nyomtalannak hatott.
Josef, mondtam, nem akarom, hogy itt maradj éjszakára, és nem
fogok holnap hazamenni veled, még dolgom van itt. - Úgy,
úgy, még dolgod van itt, mondta [oseí, szinte sejtettem, hogyan
hívják, csak nem Romeónak? - Aha, mondtam, emiatt hát a vá
ratlan látogatás. - Nem írtál, nem telefonáltál - az emberben
óhatatlanul gondolatok támadnak. - Támadjanak is, csak ne a
tévések, ne mindig a tévesek. - Julia, az összes barátunk rólad
kérdezősködik,én pedig nem tudok semmit, és én vagyok a tök
filkó, nem lehet egyszeruen levegővé válni. - Lehet és muszáj és
kell, hogy szabad legyen, időról időre, egy-egy órára legalábbis.
- Az órából időközben hetek lettek, mondta [osef. - Igaz,
mondtam, és ha megengeded, három percet még hozzátoldanék.

Amikor visszajöttem a vécéról, [osef a komód előtt állt, ame
lyen a papírjaim hevernek. Beléjük olvasott, és meg sem fordult,
úgy mondta: szóval a memoárjaidat írod itt, mondhattad volna
azonnal.

Mihez nyúljak? Mivel csapjam agyon? Milyen szóval átkoz
zam el legalább? Csak álltam ott, mintha dühömmel együtt egy
villámgyorsan terjedő zsibbadás kötött volna gúzsba. Mielőtt el
ért a lábujjamig, leültem. Iosef megfordult. Szája sarkából eltűnt

védjegye és csábszere, a fölényes vonás. Mindenféle engesztelő

szófordulatokat hallottam, és csak akkor moccantam meg és áll
tam fel, amikor [osef, mert nem hatottak, kézzel is meg akart
érinteni. Ebben a pillanatban a San Giulio engesztelő harangját
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hallottam, nagyot sóhajtottam, és újra éreztem a tagjaimat. [osef
pedig ott állt gyűrött vászonöltönyében, aggódóan és már-már
meghatóan tanácstalanul, egy kedves emlékkép. De most már
nem volt indítékom rá, hogy azt mondjam neki, a gyengébbik
oldala az erősebbik, s ahhoz, hogy ne csak vonzó legyen, de sze
retetreméltó is, nem feltétlenül kell megállás nélkül a világfit ját
szania.

Odakint a piazzán aztán megint a réginek látszott, fecsegett,
lezserül rágcsáita napszemüvege szárát, és sem járásában, sem
megjelenésében nem lehetett megkülönböztetni Milánó vasárna
pi harangjaitól.

Mostantól egyetlen rossz szót sem.
Csöndben tettük meg az utat fel a Sacro Montéra. És míg a

nyikorgó tölgyfaágyon még nem tudtam, hogy ami történik, az
- ezzel a férfival - utoljára történik, úgy most minden egyes
lépés az utolsó volt vele. A kékeszöld tó alattunk, a felfoghatat
lan sziget, a dombok hullámai a túlparton: mindebből soha sem
mi nem árad be többé egyszerre ugyanebbe a két szempárba. Ha
mindent, amit átélünk és ami történik velünk, ez a sohatöb
bé-érzés kísérne, ugyan bölcsnek tarthatnánk magunkat, de nap
jainkat úgy töltenénk, ahogyan én a mai órákat: egyféle révület
ben, kicsúfolva és magamban nyüszítve. Nem: oldottan is?
Furcsán felszabadultan is? De. De, egy kicsit úgy is.

Itt már milyen zöld minden, mondta [osef. A kilátóteraszon
álltunk, és a kikeletben. Tényleg szép, mondta Josef, és kísérlet
képp vállamra tette a karját. - Gyere, mondtam, nézzünk be
még a kápolnákba is. - Szívesen, mondta [osef, - Csak húsz
van beló1ük, mondtam, és Iosef elgyötört mosolyt vágott.

A hallgatag úton lefelé pedig azon gondolkodtam, hogy mi
lyen szavakkal mondhatnám meg neki. [osef hirtelen megállt.
De hát én még mindig ugyanaz vagyok, aki két éven át tetszett
neked, most pedig - ez nem 10pikus, és lefekszel velem, aztán
elkergetsz, én ezt nem értem. - En sem, mondtam és kényelmes
nek találtam magam, mert annyira, hogy megspórolhattam volna
a kibogozást, mégsem volt összegabalyodva a csomó. Másfelől

meg: mennyi kicsinyesség sült volna ki beló1e, ha belemegyek a
magyarázkodásba, megokolásba, felsorolásba. Így inkább a ha
gyományos repertoárhoz menekültem, a szív logikájáról beszél
tem meg az idő múlásáról, arról, hogy az ő fejlődése meg az
enyém egymástól távolodó fejlődésnek bizonyult, és így tovább. S
hogy ne varrjak minden vétket az idő meg a sors nyakába, fogya
tékos, nehéz és kapcsolat terén zűrös nőnek neveztem magamat,
aki nem adhatja meg neki, amire szüksége van, és a többi. Olcsó,
az igaz és hamis közötti ködzónában fészkelő mondataim annyira
elkedvetlenítettek, hogy Josef, abban a hitben, a szakítás fájdalmá
tól meg az önmarcangolástól mindjárt könnyekre fakadok, vigasz
talni próbált, őmaga is, első ízben, hibáiról és rigolyáiról kezdett
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beszélni, megbocsátotta nekem az enyéimet, és újrakezdést java
solt. Így bosszulja meg magát a gyávaság.

A kecses palazzo földszinti lugasában, amely kedvesen, fer
dén és némileg megfélemIítve áll a piazza északi szélén, sikerült
tiszta vizet öntenem a pohárba. [osef pedig gyorsan feljött még
a közeli lakásomba, hogy elvigye kis bőrkofferét. Nem tűnt

sem mérgesnek, sem különösen bánatosnak, sőt arra kért, hogy
kísérjem még el a városka feletti parkolóig. Messziről látta, hogy
leszerelték autórádiója tetőantennáját, s ez mintha mindennél sú
lyosabban érintette volna, én pedig megkönnyebbülten hallot
tam, hogyan átkozza el Olaszországot.

Lendületes lépteim a visszaúton inkább szándéknyilatkozat
voltak, mint lélektükör, s mikor aztán a palazzo communale
parkjában ültem egy padon - a nap éppen lebukott a dombok
mögé, a tó arannyá fényezte az ég tejes narancssárgáját -, egy
szeriben nagyon pocsékul éreztem magam, és elővett kislány
éveim átka, a légszomj. Az otthonérzet sejtése, legalább, olykor
azért elfogott [osef karjaiban, most karok és sejtés egyként oda
voltak, és, noha én voltam az elhagyó, elhagyottnak láttam ma
gam, magam mögött veszteségeket láttam, magam előtt búcsú
kat. Helyreállt a légzésem, és sírtam egy kicsit. És amikor észre
vettem, hogy egy sírdogáló hölgy vagyok a parkban, a lakásba
menekültem, ahol elsőként lecseréltem az ágyneműt. Aztán asz
talhoz ültem, bardolinóval és Grissini-rudacskákkal. És ezzel
egyidejűleg kigyúltak a szigeten a fényszórók, amelyek megvilá
gítják a bazilika tornyát és a hatalmas kolostort, s egy ideig odaát
pihentettem a tekintetemet...

Válogatta és fordaotta Adamik Lajos

::::::-.:::::------------

Herenesár András rajza
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