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A vége felé közeledő tél egyik utolsó csendes éjszakáján arra éb
red tem, hogy valaki kérdéseket intéz hozzám: egyszerű, minden
napi kérdéseket, amelyekre, ha belepusztulnék, sem tudom a vá
laszt. Az álombeli férfinak sárga szakálla volt, kihegyezett körmű,
hosszú ujjai közt vékony cigarettát tartott. A parázs hegyéről egye
nes füstcsík kúszott a magasba.

Ugyanaz a pillanat

Kinyitott egy üveg vörösbort, és ahogy tölteni kezdte az öblös po
hárba, a csobogó hang eszébe juttatta Ágotát, ahogy pisilt a vécén.
Musztafát kibírhatatlan sóvárgás kerítette hatalmába. Nehéz, át
virrasztott éjszaka következett. Reggel aztán eszébe jutott Bogdán
és Iszkander, a két utcaseprő. Összepakolta legszükségesebb hol
miját és elindult.

Ugyanabban a pillanatban, amikor Musztafa kiléyett az ajtón,
hogy végleg maga mögött hagyja addigi életét, Agota valahol
egészen máshol belépett a zuhany alá, őzbarna bőrére forró vi
zet engedett, hosszan mosta magát abarackillatú tusfürdővel,

majd megtörölközött, fehér fürdőköpenyben a tükör elé ült.
Megfésülködött, kifestette körmeit, szájára ajakfényt kent. Éppen
a szempilláit feketítette, amikor a mozdulata váratlanul leállt,
keze egyszer csak megállt a levegőben, és villámként futott át
rajta a rémület: tükörképe hosszú percek óta mozdulatlanul né
zett a szemébe, tébolyító, néma csendben.

Csak egy óra kattogott valamelyik hófehér polcon a háta mö
gött.

Bogdán Bogdánovics felolvas

"Pünkösd napján beborult az ég, és az évszakhoz képest hidegebb
idő volt, ezért melegítőben indultam el a szeméttelepre. Úgy tud
tam, hogy megérkeztek, hogy újra itt vannak a cigányok. Nem kel
lett csalódnom, a bokrok közt ott parkolt a rozoga furgon, az öreg
asszony meg szokás szerint éppen valami ebédet kotyvasztott. Fe
kete füst kígyózott az ég felé.

Ez a vén cigányasszony volt az utolsó reményem.
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Nem tudtam, hogyan is kezdjem, ezért csak megálltam mel
lette, és szótlanul néztem, ahogy kavargatja a fazékban rotyogó
levest.

Nagyjából félóra telt el így. Ennyi idő alatt sok minden meg
fordul az ember fejében. Láttam, amint a dolgozóasztalomnál
ülök és kávét szürcsölök, láttam, ahogy sült gesztenyét pucolnak
koromfekete ujjaim, és láttam, ahogyan csak forgolódok nyirkos
ágyamban, és nem tudok elaludni semmiképp. Egy sötét pincé
ben bársonyos haját fésülte egy lány.

A cigányasszony egyre csak kavargatta a lét, a fazékból gőz

csapott fel, és a szívem magasságában elvegyült a felfelé kúszó
füsttel.

Egy idő után váratlanul felpillantott. Gondolatban éppen ott
tartottam, hogy nem kellett volna idejönnöm, és jó lenne, ha mi
elóbb eltűnnék innen.

Már egy órája álltam ott, amikor az öregasszony először rám
nézett. Tudta, mit akarok. Azelőtt is tudta, hogy felnézett volna,
sőt már azelőtt, hogy idejöttem. Nem akarta elvállalni. Fogal
mam sincs, hogy végül miért szánta rá magát mégis. Félrehúzta
a tűzről a fazekat, és megindult a furgon felé. Kiürült lélekkel
követtem. Úgy mentem utána, mint egy alvajáró, vagy inkább,
mint egy élőhalott.

A furgon belül sokkal tágasabbnak tűnt, mint amilyennek kí
vülről képzeltem.

Acigányasszony összehúzta a szélvédőkön a kifakult és el
rongyolódott bársonyfüggönyt. Vörös félhomály borult rám.
Háttal a földre fektetett, majd meggyújtott négy-öt gyertyát, és
egy gyűrött füzetből mormolni kezdett, azt hiszem, valamilyen
keveréknyelven. Egy kis asztalkán jókora ébresztőóra ketyegett,
ennek ritmusát figyeltem. Kezdett káprázni a szemem: úgy lát
tam, a percmutató visszafelé halad. A cigányasszony hosszú ide
ig mondogatta az érthetetlen szavakat. Időnként elhallgatott, és
egy bögréből vizet csapkodott rám. Az egyik alkalommal valami
sűrű, mézszerű anyaggal kente be a homlokomat, és lehelet
könnyű port, azt hiszem, hamut szórt rá.

Madarak rebbenését véltem hallani. Mintha szárnyak suhog
tak volna körülöttem.

Akárhogy is erőltettem a szemem, látni nem láttam semmit,
csak az asztalkát a hatalmas ébresztőórával, és mellette egy
ébenfaszéket. Nem emlékeztem arra, hogy a fekete szék koráb
ban is ott lett volna, de nem volt időm elgondolkodni azon,
hogy miként kerülhetett oda, ugyanis ebben a pillanatban úgy
tűnt, mintha a négy vagy öt gyertya mellett most egy hatodik is
pislákolni kezdene. Ez a hatodik láng a fekete szék irányából
jött, és elóbb csak halványan, pislákolva égett, majd zöldeskék
fénnyel nagyot lobbant, és utána hirtelen kialudt. Nem is gyer
tya volt, hanem egy régimódi tűzszerszámféleség,amellyel most
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rágyújtott valaki. Összerezzentem. Egy férfi ült a fekete széken.
Mélyen tüdőre szívta a füstöt, majd lassan kiengedte. Festői szé
pen tartotta hosszú, finom ujjai között a cigarettát. Patkolt csiz
mában volt, időnként koppintott vele egyet a furgon padlóján.

A gyertyák egyre élénkebben, egyre izgatottabban lobogtak és
táncoltak körülöttünk, a lángjuk zöldeskékké vált. A cigány
asszony egyre gyorsabban és egyre hangosabban motyogott ma
gában, olyan volt az egész, mint valami ráolvasás. Végül kiáltott
egyet, majd hirtelen elhallgatott. A gyertyák sem sercegtek to
vább, megnyugodott a lángjuk. Már csak úgy pislogtak, mint
egy születésnapi tortán. Hosszú idő telt el ebben a némaságban.

Kezdtem érezni, milyen hideg van. A fogaim össze-össze
ütődtek, a karom és a lábam teljesen kihűlt. Fáztam, ennek elle
nére erősen izzadtam, csurom víz volt a tarkóm, a nyakam és a
hónom alja.

Kínosan hosszúnak tűnt az eltelt idő. Végül az ismeretlen
megszólalt. Alig hallható, rekedt hangja volt, de békés, meg
nyugtató. Távoli emlékeket ébresztett bennem, olyan távoliakat,
melyekre talán nem lenne szabad emlékeznem. Mindössze
két-három szót mondott, semmi többet. Azután lassan a szájá
hoz emelte a cigarettát, és parázsló végével az ajkához érintette.

Előbb a szája, majd az orra és az álla, végül az egész arca pa
rázslani kezdett, és néhány pillanat alatt az egész férfi hamuvá
égett.

Acigányasszony belemarkolt a hamuba. Kelet felé fordult,
meghajolt, és elszórt egy kevés hamut a kezéből. Azután nyugat
felé fordult, meghajolt, és szórt valamennyi hamut. Majd észak
felé fordult, meghajolt, hamut szórt. Végül dél felé is, ugyanúgy,
meghajolt, és elszórta kezéből a maradék hamut."

Teológia
Karl Barth emlékére

Az Úr Egyetlen;
nincs jelen az istenek
hosszú sorában,

nem lelhető meg
a vallásos jámborság
panteonjában .
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