
Szeles Judit

Irigység

Mindig olyan szerettem volna lenni, mint te, sikeres, befutott, csak a 
kínszenvedések, a gyötrelmek, az alkohol nélkül, anélkül, hogy eladnám a 
lelkemet az ördögnek, anélkül, hogy lepukkant krimókban tetves, loncsos, 
bozontos emberekkel igyam a pálinkát, vagy anélkül, hogy állandóan az 
utasokat figyelném a vonaton, hogy mikor fogják ellopni a munkaeszkö-
zömet, a laptopot – mindig olyan szerettem volna lenni, mint te, szakállas, 
komoly, időnként pattanásos, a kelésekkel nem törődni, hogy az még csak 
sármosabbá teszi az arcomat, élőbbé, igazibbá, lepukkantabbá, ami nem 
hátrány egy sikeres, befutott szerzőnek, sőt, kifejezetten előny, gondolva 
arra, hogy egyszer ezt a szerzőt még meghívhatják egy vacsorára, bocsá-
nat, ekkor már Szerzőt, és akkor képviselnie kell az összes befutottat, si-
kereset, a kínszenvedések nélkül – mindig olyan szerettem volna lenni, 
hogy aztán elutasítások nélkül, mondhatnánk, hogy gördülékenyen előre, 
és csakis előre juthatnék, mint te, persze a gyötrelmek, át nem aludt éj-
szakák, az alkohol, a gyógyszerek, a koszos macskák, a bolhák, dohos bel-
városi albérlet telefingott szobája, a tésztaleves, a csikkhegyek, szétrágott 
körmök, virrasztások, a gőzölgés, a hőzöngés, a konyhai balesetek, utcai 
verekedések, ellopott kéziratok és elveszített szeretők nélkül, szerettem 
volna te lenni, érdemlegesen tárgyalni szerkesztőkkel, akik komolyan 
vesznek, mert kétnapos a szakállad, és a pattanás már éppen megérett, 
de tudsz írni, hogy a fenében ne tudnál, bizonyítja egy rakás szöveg a 
neten, és ez a halom kézirat a szerkesztő asztalán, aki mindig kinyom-
tatott alakban kéri a szöveget, mert nem tudja a nyomtatót kezelni, ha 
e-mailben, csatolásban küldenéd el neki, pedig a legtöbb szöveged mégis 
csak a neten van, ott simán mindenki megnézheti, még a szerkesztő is, de 
aztán komolyan, tárgyal veled, és semmi akadálya a tárgyalásoknak, még 
akkor is megjelenéssel biztat, amikor annyi más ezer kézirat közül válasz-
tana, mert te befutott, sikeres, mindenki által ismert, és megbecsült Szer-
ző vagy, szeretnék olyan lenni, mint, amilyen, amikor még voltál, és nem 
gyűrt maga alá a (fővárosba) menetrendszerint befutott vonat, a siker. 

A komoly, sikeres szerző, aki  én mindig is szerettem volna lenni, a 
rendezett életet, a nyugdíjat, a társas szívélyességet, a hazatérés enyhét, a 
rokonok tiszteletét, a barátságot, a szerelmet, az egyszerű boldogságot, a 
mindennapi örömöket, a gyermekáldást, a nyugodt lelkiismeretet, a társa-
dalmi hovatartozás érzését, végül pedig a saját halálát is – mindent el fog 
veszíteni a könyveiért, de nem féltem volna, ha mindez a siker kedvéért 
történt volna, mert nem mindenkit gyűr maga alá a vonat, megmaradnak 



46 VÁR UCCA MŰHELY 51.

kvázi szakállasoknak, viszonylagosan rendezett vagy rendezetlen élet-
vitellel, szociális nyugdíjjal, kevesebb szívélyességgel, haza nem mindig 
térve, úgy, hogy a rokonság kitagadja vagy megtűri, mint adott rosszat, 
amitől nem lehet szabadulni, s barátok, a szerelmek elmaradásával az 
egyszerű boldogságot jelenti egy söröskupak felpattanásának a hangja, 
a sose nyugodt lelkiismeret, hogy vajon ez a gyerek nem tőlem van-e, a 
sehovasetartozás érzésével, s a saját halál pánikszerű átélésével, megma-
radnak kvázi sikeres szakállasoknak – mint amilyen mindig is szerettem 
volna lenni, persze áldozathozatal nélkül, a saját barátok és szerelmek 
és a halálom elveszítése nélkül, mint te, egész életemben, attól kezd-
ve, hogy megláttalak a vasútállomás akkor még igen füstös restijében, te 
már akkor a siker felé röpültél a borsodi szárnyán, én meg egy sötétebb 
sarokban a rántott csirkeszárnyakon mögötted röpködtem, de valójá-
ban teljesen olyan akartam lenni már akkor is, mint te, annak ellenére, 
amit a sikeres írókról az átlag közönség tudni vél, s annak ellenére, hogy 
tudtam, elveszíthetem a társadalmi tiszteletet, a rendezett életet, a te-
kintélyemet, a családomat, az egyszerű boldogságot, a szerelmet, a min-
dennapi örömöket, a nyugodt lelkiismeretet, a társadalmi hovatartozás 
érzését, végül pedig a saját halálomat is, de mindezeknél sokkal jobban 
szerettem volna olyan lenni, mint te, hogy az életben minden azért tör-
ténjen, hogy az írást szolgálja, és fordítva is, mert az írások által akar-
tam kivívni azt a pozíciót, amit ugyan eléggé nyilvánvalóan hamarosan el 
is fogok veszíteni. Mindig olyan szerettem volna lenni, mint te, sikeres, 
befutott, a gyötrelmek és szenvedések, a szociális segély, az egyedüllét 
és kitaszítottság nélkül, anélkül, hogy reggelente a sok kávé és sok ci-
garetta után becsengessen a szociális munkás, megigyatok egy további 
kávét, majd összemosogasson utánad, és elvigye a visszaváltható üvege-
ket, de a kompromisszumokat nem szerettem soha, vagy teljesen olyan 
akartam lenni, mint te, vagy sem, ebből egyenesen következett, hogy az 
első vasútállomási találkozásunkkor, amikor te borsodit ittál, és pedig 
egy másik boxban rántott húst ettem, teljesen, kompromisszumok nélkül 
beléd estem, és még sejtelmem sem volt sokáig arról, hogy a lány, aki 
minden reggel kissé izzadtan elment tőled, az a szociális munkás volt, az 
a szőke szociális munkás, aki reggel elmosogatott, a hétvégén kitakarí-
tott és kimosta a koszos gatyáidat, időnként meg is fésülte az egyre bo-
zontosabbá váló szakálladat, amit olyan komolyan vettek a szerkesztők, 
hogy azonnali megjelenésről biztosítottak, mert akkor már híres, sikeres 
szerző voltál, akit nem lehet visszautasítani, és jobb is, ha veled töltik ki a 
szerkesztők a lapot, ahelyett, hogy ötezer tehetségtelen írás között eset-
leg találjanak egy-egy jobban sikerültet, hogy ezt a macerát elkerüljék, 
pusztán lustaságból, téged választottak, ahogy ezután már mindenki csak 
téged választott, és ezután sorra pártoltak el tőled a barátaid. A rokonsá-
god kitagadott, a szerelmed elhagyott, már csak a szőke szociális gondo-
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zó járt hozzád, mert neki az volt a dolga, neked meg az, hogy a könyveid 
miatt rászorulj a lány segítségére, hogy majd elveszítsd őt is. Akkor még 
nem tudtam, hogy a szőke nő nem egy egyszerű nő, aki szőke, hanem 
aki, ha kell, megiszik veled egy kávét, elszív egy cigarettát, elmosogat, 
kitakarít, kimos rád, levágja a hajad, kifésüli  a szakállad, s mindezt az ál-
lam pénzén, és ráadásul havonta egy bizonyos összeget, szociális segélyt 
kapsz, mivel a honoráriumok, siker ide, siker oda, sose elég semmire, 
még a havi sörellátmányra sem, pedig alkohol nélkül nem lehet írni, ci-
garetta, szakáll és komolyság nélkül sem, mert az írás mindent követel, 
végső soron erre megy ki a játék, hogy az írás az életet követeli mindig, 
csak bújócskázik veled, elhiteti, hogy a siker a végső cél, és nem a halál. 

Szerettem volna te lenni, ahogy ott ültél az akkor még nagyon füstös 
restiben, az asztalon előtted alumínium hamutálca, egy féli üres, félig teli 
sörösüveg, és egy kézirat, mert mindig egy kézirattal láttak, természete-
sen a saját kéziratoddal, mivel mást nem olvastál, csak a saját írásaidat, 
azok voltak a legjobbak, az egyetlen szöveg, amit még szorgalomból vagy 
önsanyargatásból elolvastál, egy ilyen kéziratot olvastál akkor is, amikor 
először megláttalak a vasútállomás akkor még igen füstös restijében, ahol 
egy másik, sokkal sötétebb boxban ültem én, és rántott csirkeszárnyat et-
tem, és azt gondoltam, olyan szeretnék lenni, mint te, szeretni a sört és 
a cigarettát és a saját kézirataimat, mert akkor még sem a sört, sem a 
cigarettát, de még a saját szövegeimet sem szerettem, nagyon sokáig nem 
szerettem ezeket, másokat olvastam, mivel azt gondoltam, mindenki job-
ban írt nálam, és ezt a mai napig így gondolom. Akkor még nem tudtam, 
hogy a szőke szociális munkás minden nap járt hozzád, mert nem keltél 
volna fel egyáltalán, az ágyban maradtál volna egész nap, ha nem jön va-
laki, és nem csönget, akkor csak azért keltél fel az éjszaka teleizzadt és 
telefingott ágyneműből, mert a szőke nő már ott állt az ajtóban, és próbált 
mosolyogni rád, amikor ajtót nyitottál neki, pedig nagyon nehezére esett, 
hogy ne fintorítsa el az orrát, vagy a mosoly ne nézzen ki vigyorgásnak, 
hogy ott állt az ajtóban, készen arra, hogy szószerint gatyába rázzon, de 
te nem láttad sose, hogy mosolygott, mert csipás volt a szemed, és valahol 
még az álom és a gyógyszerek kábulatában leledztél, ahonnan nehéz volt 
egy egyszerű szőke nőnek kirángatnia, hiába minden jóhiszemű erőlkö-
dés, csak az első korty a frissen lefőtt kávéból és az első slukk cigaretta 
tudott felébreszteni, nézted, ahogy a szociális munkás márványos kezei 
kibontják a gyógyszeres dobozokat, közömbösen hozzálát a koszos edé-
nyek elmosásához, mintha nem undorodna, és az iránt érdeklődik, hogy 
aludtál, voltak-e rémálmaid, s ha voltak, milyenek voltak azok. Akkor 
még nem tudtam, hogy nem mozdultál ki otthonról, és az egy kivételes 
alkalom volt, hogy megláthattalak a vasútállomás füstös restijében, ahogy 
sört ittál, dohányoztál, és egy kéziratot, a sajátodat, olvastál, mert máso-
kat nem olvastál, kizárólag csak a saját szövegeidet, nem tudott senki úgy 
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írni, mint te, a befutott szerző, akit tárt karokkal vártak a szerkesztők, 
nem létezett más, csak a szövegek, az ember nem is számított már, csak 
a szerző, az embert eltakarta a szerzősége, és senkit nem érdekelt, főleg 
nem a szerkesztőket, hogy a szociális gondozón kívül más nem nyitotta 
rád az ajtót, s nem kérdezte meg, aludtál-e, álmodtál-e valamit, és ha rém- 
álmaid voltak, mik voltak azok, senkit nem érdekelt, hogy tulajdonkép-
pen soha nem tetted ki a lábad otthonról, a híresztelések ellenére sem 
jártál lepukkant kricsmikben, ahol tetves, loncsos, bozontos emberekkel 
ittad a pálinkát, és keveredtél verekedésekbe, jártál kétes nőkkel kisebb 
baleseteket szenvedve, ezt nem tudhatták, mert sose kérdezték, csak át-
vették a kéziratot, elolvasatlanul is elfogadták, mert te befutott, sikeres 
író voltál, aki én mindig is szerettem volna lenni.

A szociális munkás nő, aki minden reggel becsengetett, és próbált mo-
solyogni rád, amikor ajtót nyitottál, pedig nagyon a nehezére esett, hogy 
ne fintorítsa el az orrát az ágyszagtól, ő nem tudta, hogy sikeres, befutott 
író vagy, azt sem tudta, hogy kéziratokat olvasol, a saját kézirataidat, és 
hogy írsz, szorgalomból vagy önsanyargatásból, ez most már édesmind-
egy, nem tudta, hogy másokat nem olvastál, kizárólag csak a saját szöve-
geidet, nem tudott senki úgy írni, mint te, a befutott szerző, sikeres író, 
aki én mindig is szerettem volna lenni, a szociális munkás nőnek halvány 
lila segédfogalma sem volt arról, hogy mivel töltöd a napjaidat, csak a 
reggel volt aktuális, csak az, hogy gatyába rázzon, kitakarítson a fingsza-
gú ágyból, s beadja a gyógyszereidet, kimossa a szennyest, elmosogasson, 
levágja a hajadat, és időnként megfésülje az egyre vastagabb szakálladat. 
Azt viszont nagyon is tudta, jól ismerte, hogy a kávé és az első cigaretta 
után egész emberin lehet veled lenni, az túlzás, hogy tárgyalni is, mert 
tárgyalni szőke nőkkel nem szoktál volt, csak a szerkesztőkkel, akik tárt 
karokkal vártak, hogy a lustaságukat gyakorolhassák rajtad, vagyis a szö-
vegeiden, mert nekik csak szöveg voltál, míg a szociális munkásnak csak 
egy eset: egy viszonylag nyámnyila szakállas fickó, aki rémálmodni szo-
kott, reggel kávézik, cigarettázik, beveszi a gyógyszereit, a reggelit, mint 
olyat, nem ismeri, helyette is kávézik, s olyankor már pár szót ki lehet 
húzni belőle, mondjuk, hogy aludt, vagy mit álmodott, de általában véve 
egyáltalán nem beszédes, sőt, szűkszavú, hallgatag, aki akkor sem szólal 
meg, amikor a mosdókesztyűvel a heréihez érnek zuhanyzás közben. Az 
egész testedet tudta fejből, mert a közös kávézás után lezuhanyoztatott, 
ez hozzátartozott a reggel ceremóniájához, a testi higiénia is egy rubrika 
volt a személy, eset, páciens kartotékában, így a kimaradó reggeli helyett 
is a hátadat súrolta, a hajadat mosta, a karodat, a lábadat, a péniszedet, 
az előbőrt visszahúzva, meg a seggedet, ismerte minden zegzugát testi 
valóságodnak, tudta, hogy bizonyos helyeken, mint például a heréknél és 
a fitymánál, érzékeny vagy, de nem szólsz, mert felesleges, a nő tudja, 
hogy emelje meg finoman a bőrt, és ráhagyatkozol, hiszen kölcsönös meg-
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értésen, már-már cinkosságon alapszik a reggeli zuhanyzás misztériuma, 
és a nő még sohasem élt vissza ezzel, úgy tekintett a testedre, mint egy 
lemosandó felületre, mint a konyhában egy piszkos edényre, feladatra, 
semmi másra, ezért bíztál meg benne, tudtad, hogy tudta a reggeli szer-
tartás minden elemét könyv nélkül. Soha nem olvasott egy sort sem tőled, 
bár látta, hogy iszonyatosan sok papír van az íróasztalodon jópár könyv, 
egy alumínium hamutálca és egy félig teli, félig üres sörösüveg mellett, de 
sohasem tette ezt szóvá, minthogy azt sem, hogy a sörösüveg nem árasz-
tott valami friss illatot, és a csikkhegy az alumínium hamutálcában is talán 
likvidálásra megérett, nem nyúlt semmihez az íróasztalon, mintha meg-
értette volna, hogy az a hatáskörén kívül eső terület, amihez nincs jogo-
sultsága hozzáférni, és nem is nagyon érdekelte, mit rejt az a rakás papír, 
őt csak a hétköznapi dolgok foglalták el, amihez köze volt, hogy a reggel 
nálad eltöltött rövid órácskában mindent el tudjon végezni, és soha nem 
firtatta, miért van annyi papír az asztalon, az üveg és a csikkhegy fölött 
pedig egyszerűen szemet hunyt, és csak azt kérdezte meg, mit álmodtál az 
éjjel, ha álmodtál egyálalán, egyszóval mindaz, amit megoszthattál vele, 
a tested és az álmaid voltak. Akkor még nem tudtam, hogy az a szőke nő, 
aki minden áldott reggel kissé izzadtan, ziláltan kitépett a ház kapuján, a 
szociális gondozó volt, akit a szociális osztály rendelt ki, hogy a gondodat 
viselje, ápoljon, legalább is reggelente, még nem tudtam, hogy a szőke 
nő nem egyszerű nő, aki szőke, hanem az egyetlen emberi kapcsolat szá-
modra, ha a szerkesztőket nem számítjuk ide, hogy ez a lény, ez a nő főzte 
meg a reggeli első kávét, gyújtotta meg az első cigarettádat, csutakolta le 
a rémálmoktól megizzadt testedet, hogy úgy mondjam, kötelességtudóan 
tette a dolgát, ahogy azt a szociális osztály elrendelte, te pedig nem tilta-
koztál, hiszen úgyis formális volt ez a kapcsolat, annyira, hogy meg sem 
rezdültél, amikor megemelte a bőrt a fitymádon, és ő pedig nem reagált, 
annak ellenére, hogy merevedésed volt, csak folytatta a professzionális 
mosdatást, különbséget nem téve a tested és a mosatlan edények között, 
mert ugyanolyan ütemesen mozgatta márványos ujjait mindenütt: a fül-
cimpád körül, az álladon, a nyakadon, a lábujjaid között, a karhajlatod-
ban, a hónod alatt, a mellkasodon vagy a farpofáid között. A saját tested 
tárgyként szemlélni a szőke szociális munkás tanított meg, ugyanakkor 
megtanított kávét főzni, elmosogatni, megfőzni a tésztalevest, zabkását, 
kiteregetni a kimosott ruhát, levágni a körmödet, mintha csak az ő ked-
véért csinálnád meg mindezeket, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 
napi rendszerességgel ismételt feladatok rád ragadtak, pusztán megszo-
kásból, pavlovi reflexből, akárcsak az írás, s már automatikusan nyitottál 
ajtót reggelente a legnagyobb tanítómesterednek, a szőke nőnek, aki csak 
tette a dolgát, és megpróbált mosolyogni rád, annak ellenére, hogy majd-
nem elfintorította az orrá az állott szagtól, de a szakmai felkészültségéhez 
az is hozzátartozott, hogy nem fintorgott férfiszagokon, hanem csak dol-
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gozott, és te is tetted a magad dolgát: kávé, cigi, gyógyszerek, zuhanyzás, 
merevedés, mosogatás, ruhamosás, teregetés, ágyazás, üres üvegek ösz-
szegyűjtése, körömpiszkálás, úgyhogy egy idő után a nőnek csak figyelnie 
kellett, hogy végzed el a dolgod anélkül, hogy neki kelljen kitörölni. A 
szőke gondozónő csak figyelt és mosolygott, és fogalma sem volt, hogy 
telnek a napjaid, és mivel foglalkozol, amikor nem a személyes higiéniá-
val vagy a táplálkozással, mivel azért az egy órácskáért kapott fizetést, és 
soha nem maradt egy perccel sem tovább, egy minutával sem, udvariasan 
elköszönt tőled, vette a kiskabátját az előszobai fogasról, és sietősen el-
ment, mint egy dolgát jól végzett professzionális, zsebben a pénzzel és 
a nem használt gumikkal. Nem érezted, hogy kapcsolat alakult volna ki 
közöttetek, hiszen úgy viselkedett veled, mint egy idegennel, a testeden 
és az álmaidon kívül nem osztottál meg vele semmit, és nem is érdekelte 
más, de megtanított nem reagálni sem a kérdéseire, sem a mozdulataira, 
és annyira sikerült átvenni a mentalitását, hogy sohasem éreztél szégyent, 
amikor le kellett előtte vetkőznöd, és eleinte ő mosdatott, majd te magad 
mostad le egész tested, még a meredező péniszed is, mert a szociális nő 
csak nézett, de már nem kellett márványos ujjaival felemelnie a fitymádat 
ahhoz, hogy a szeme láttára spontán elélvezz pár másodperc alatt, szinte 
öntudatlanul, és úgy kezeld az egészet, mint egy élettani folyamatot, egy 
megkönnyebbülést, egy slukk cigarettát, egy korty kávét, egy pattanás ki-
nyomását vagy egy elbeszélés megírását. 

Csak a testeddel és az álmaiddal volt elfoglalva, ez a kettő érdekelte, 
hogyha ezt érdeklődésnek nevezhetnénk, ha nem pusztán szakmai fel-
adatnak tartotta karban tartani a testedet és a pszichédet, mert tudtad, 
erről kellett a rubrikákat kitöltenie, amikor visszasietett a hivatalba, hogy 
röviden összegezzen egy-egy reggeli látogatást a kissé nyámnyila, hallga-
tag, szakállas és pattanásos középkorú férfinál, akiről sejtelme sem volt, 
hogy az egy befutott, sikeres szerző az országban, akinek a szerkesztők 
már az ajtóban nem tudnak ellenállni, bár gyakran csak lustaságból, de 
elfogadják minden írását, amivel csak eléjük áll ez a szakállas középkorú 
szerző, a szociális munkásnak fogalma sem volt, hogy este a szobádban 
gyakorta képtelenségeken törted a fejed, játékos mondatokat fabrikáltál vagy 
novellacsírákat ötlöttél ki, portrékat festettél, különös találkozásokat memo-
rizáltál, hogy el ne enyésszenek, aztán mindezt nagy élvezettel papírra vetet-
ted, és különösebb cél nélkül félreraktad a cédulákat, valami eljövendőnek 
a csírái voltak ezek,  szövegfoszlányok, erotikus sziporkák, isten tudja, miféle 
csodák, azt mondtad magadnak, mert az irodalom cédulákon is születik, 
őrizd hát meg őket, nehogy elszálljanak, egy jártas kéz utólag majd formát 
ad neki, olyat, amilyet ők harcolnak ki maguknak, s amelyekben meg is ma-
radnak, a nőnek fogalma sem volt, hogy a halom papír, a jópár könyv, 
az alumínium hamutálca és a sörösüveg mellett az eljövendőnek a csírái, 
isten tudja, miféle csodák, hiszen nem látott bennük mást, mint amik 
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voltak: egy halom papír. Tárgyak, amelyek körülvettek, olyanok, mint a 
száznegyven centi széles ágyad, amit reggelente beágyazott, szépen elsi-
mogatva a lepedőn az éjszakai rémálmok után maradt ráncokat, akár egy 
álomkozmetikus, letakarta a paplant és a párnát egy selyem ágytakaróval, 
és gyors mozdulatokkal elhelyezte a fal mellé a díszpárnákat, utána a kö-
vetkező csomó tárgy felé fordult összeszedve az előző este a földre hányt 
ruhadarabokat, a gyűrött és izzadt inged, a gatyád,  a fehér pólódat, a nad-
rágodat, a zoknit, és belerakta a szennyeskosárba, aztán elhaladt a fehér 
könyvespolcok és a nem túl drága, de jó minőségű hangfalak előtt, szemé-
vel az elrendezni valót kutatva, majd balra fordult, a konyhába, ahol a fe-
hér konyhaszekrényből kivett két kávéscsuprot, hogy azokat megtöltse az 
éppen lefőtt és kéjesen gőzölgő feketével, tárgyak, amelyek körülvettek, 
kiskanál, alumínium hamutálca, cigarettásdoboz, gyújtó, kávéscsupor, 
hímzett vászonabrosz, amit még hétköznap sem vettél le, a két cserép fi-
kusz az ablakban, három kép a falon: egy hanumán majmot ábrázoló fotó 
és két akvarell, a függöny nélküli ablak – és a nő. 

Mindig férfi szerettem volna lenni, olyan, mint te, hallgatag, de sike-
res szerző, egy jártas kéz, aki az életem mondatainak, a portréknak, a 
különös találkozásoknak, a szövegfoszlányoknak, erotikus sziporkáknak 
utólag formát ad, olyat, amilyet ők harcolnak ki, s amelyekben meg is 
maradnak, nem szállnak el, nem enyésznek el, azt szerettem volna, ha az 
életemnek formát tudtam volna adni, keretet, mint amilyen a hanumán 
majom fényképének is volt, vastag fakeretet, konkrétat, szemmel láthatót, 
logikával felfoghatót, fehér vasalt inget, fehér vasalt pólót, gatyát, zoknit, 
nadrágot, sörös üveget és csikkekkel teli hamutálcát, alumíniumot, per-
sze, amilyen neked is volt, kiskanalat, kávéscsuprot, gyújtót, cigarettásdo-
bozt, két cserép fikuszt, ablakot, ami valahova néz, kispolgári vászonab-
roszt, a rémálmok utáni reggeli első cigarettát, mosdatást, gyógyszereket, 
de mindez nagyon távol állt tőlem, jobban mondva távol ült tőlem, amikor 
először megláttalak a vasútállomás akkor még nagyon füstös restijében, 
amikor te borsodit ittál, én pedig rántott csirkeszárnyat ettem egy boxszal 
odébb, amikor teljesen, kompromisszumok nélkül beléd estem, és még 
sejtelmem sem volt arról sokáig, hogy nem ez volt az első találkozásunk, 
mert annak ellenére, hogy te alig mozdultál ki otthonról, nekem olyan 
szerencsém volt, hogy nemcsak a nagyon füstös restiben láttalak meg, ha-
nem szinte mindenütt, ahol megfordultál, kávéházban, váróteremben, a 
komp fedélzetén, és végül otthon, a szobádban is, leginkább a szobádban, 
a száznegyven centis szépen bevetett, álomkozmetikázott ágyadban, pe-
dig nem akartam veled lenni, nem veled akartam lenni, hanem teljesen 
olyanná akartam volna válni, mint te, amilyen a hanumán majom a fény-
képen, ami karjait lazán a térdein lógatva ült egy kövön, és nézett a távoli 
horizont felé a vastag fakeretben. 

***
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Először igazán egy nemzetközi könyvvásáron találkoztunk, én azért 
voltam ott, mert könyveket akartam venni, akkor még – és azóta is – so-
kat olvastam másokat, mivel a saját szövegeim sohasem elégítettek ki, 
nem úgy mint téged, aki tulajdonképpen nem is olvastál senki mást már, 
csak a saját szövegeidet, hiszen senki nem tudott úgy írni, mint te, a befu-
tott, sikeres szerző, akinek a könyvéért sorban kellett állni, egy másik sor-
ban pedig a dedikációért, ott ültél, mint egy rakás szerencsétlenség, mint 
akinek tényleg nincsen máshoz köze, csak a saját szövegeihez, ott ültél a 
hosszú sor előtt, és időnként megkérdezted az aláírást kérő keresztnevét, 
időnként még azt is, hogy miért kér aláírást, amivel csak rettentően ösz-
szezavartad a sorban állót, ott ültél, mivel a könyv szerkesztője megkért 
rá, máskülönben nem jöttél volna a fővárosba, főként nem vonattal, ahol 
mindig attól rettegtél, hogy valaki ellopja a munkaeszközödet, a hófehér 
laptopot, nem jöttél volna el semmiképpen a szobádból, a feketétől, a 
cigarettázásoktól, a szőke nőtől, ha nem kért volna fel a szerkesztő, a leg-
lustábbik, hogy mégis csak jól jönne a könyv eladásának, ha elfáradnál a 
fővárosba a nemzetközi könyvvásárra, hogy személyesen is találkozhass 
a leendő olvasóiddal, és végső soron velem is, ugyan a lusta szerkesztő-
nek fogalma sem volt arról, hogy ekkor fogunk először találkozni, ezen a 
könyvvásáron, ahova én könyvek vásárlásának a céljából jöttem el, mert 
akkor még iszonyatosan sokat olvastam, és nyilvánvalóan pénzem is volt, 
hogy könyvet vegyek, a szerkesztőt nem is érdekelte a magánéleted, csak 
a szövegeket látta benned, a szerzőséged mindent eltakart, és én is csak 
azért álltam be a sorba, mert a szövegeidet ismertem, és emlékeztem jól 
a nagyon füstös restire, ahol először megpillantottalak, amikor borsodit 
ittál és cigarettáztál, és egy szürke posztó felöltő volt rajtad meg egy kon-
domszerű fehér sapka, és csak arra gondoltam, mennyire olyan szeretnék 
lenni, mint te, sikeres, befutott, csak a kínszenvedések, a gyötrelmek, az 
alkohol nélkül, és anélkül, hogy eladnám a lelkemet, meg anélkül, hogy 
lepukkant krimókban tetves, loncsos, bozontos emberekkel igyam a pá-
linkát, vagy veled. Azért álltam be a sorba, mert a legfrisebb könyvedért 
már kiálltam egy sort, és rengeteg időm volt még a vonat indulásáig, és 
mindenképpen akartam egy dedikálást a frissen nyomtatott, vastag fekete 
könyvbe, amit a könyv szerkesztője szándékai szerint nagyobb példány-
számban lehet eladni, ha a szerző, a Szerző maga is ott ül egész nap a 
nemzetközi könyvvásáron egy műanyag asztal mellett, ahol cigarettáz-
ni sem lehetett, és téged ez bosszantott a legjobban, mert nem lehetett 
otthagyni a másik standig kígyózó sort, csak kávézni lehetett, meg volt 
pogácsa és – szerencsére – sör, de csak az asztal alatt, hogy a kígyózó 
sorban álló olvasóknak ne legyen annyira szembetűnő, hogy a sikeres és 
befutott Szerző alkoholista, azért álltam be a sorba, hogy meglássalak 
szemtől szembe, hogy lássam a véraláfutásokat, a pattanásokat, és a fésü-
letlen, akkor kéthetes szakálladat, hogy megerősítsem az első benyomás 
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képét, amikor a restiben, ugyanabban a szürke felöltőben, mint ami most 
is rajtad volt, először megláttalak, azért álltam be a másik standig kígyózó 
sorba, hogy újabb benyomást szerezzek egy szövegfoszlányhoz, egy meg-
festendő portréhoz, néhány játékos mondathoz, erotikus sziporkákhoz. 
Akkor még nem tudtam, hogy a szociális munkásnő reggelente beágya-
zott, szépen elsimogatva a lepedőn az éjszakai rémálmok után maradt 
ráncokat, akár egy álomkozmetikus, letakarta a paplant és a párnát egy 
selyem ágytakaróval, és gyors mozdulatokkal elhelyezte a fal mellé a dísz- 
párnákat, aztán megkávéztatott, és meggyújtotta a cigarettád, hogy az 
első slukktól és az első korty kávétól felébredj, majd a fürdőszobába men-
tetek, ahol, minden szégyenérzet nélkül levetetted a pizsamádat, mezte-
lenre vetkeztél előtte, hogy lássa a mellkasodon, a hónod alatt, a péniszed 
körül és a lábadon meredező fakóbarna szőrszálakat is, és hagytad, hogy 
végignézze, ahogy lezuhanyzol, saját magad végigcsutakolva tetőtől tal-
pig, a farpofákat sem kihagyva, aztán megtörölt, mint egy kisgyereket, 
a nagy fehér fürdőlepedővel, megfésülte a hajadat és a szakálladat, utá-
na kivette a ruhásszekrényből a tiszta inget, fehér pólót, gatyát, egy pár 
fekete zoknit és egy nadrágot, hogy felöltözz, majd elmosogatott, külö-
nösen nagy gondot fordítva az előző napi tésztaleveses edényre, amire 
már rászáradt a zsír vagy olaj, te közben elszívtál még egy cigarettát, és 
figyelted a márványos kezeit, miközben a nő az álmaidról faggatott, de 
megtanultad a tárgyilagosságot, és csak szövegfoszlányokban válaszoltál, 
néhány játékos mondatban, akkor még nem tudtam, hogy az a szőke nő 
nem egy nő, aki szőke, hanem a szociális osztály rendelte ki, hogy gatyá-
ba rázzon. Akkor úgy álltam a sorban, mint az össze többi rajongó, arra 
várva, hogy a műanyag asztal elé járulhassunk, mint valami úrvacsorán, s 
mindegyikünk megkaphassa az ige megtestesült alakját, nem voltam még 
megkülönböztetett, csak a pillanat volt különleges, amikor először közel-
ről is láthattam a kék szemedet, a kéthetes szakálladat, az orrod tövében a 
pattanást, a füled mögött kissé meggörbülve kihajló hajcsomót, az amúgy 
is zilált hajadat, amin nem akadtam fenn, mert minden képen, amit addig 
láttam, ilyen borzos voltál, annak ellenére, hogy – bár ezt még akkor nem 
tudtam – a nő megfésült, mert bizonyára aznap is a kondomalakú fehér 
sapka volt rajtad, mielőtt a könyvásárra jöttél, mint akkor, amikor először 
megláttalak a restiben, csak most az volt a különbség, hogy szemtől szem-
ben álltam veled, és egy pillanatig nem történt semmi, majd azt kérdezted, 
hogy mi a keresztnevem, és én figyeltem, majd megmondtam a nevem, te 
pedig átvetted tőlem a könyvet, és kinyitottad az első oldalon, a tollat 
kicsit remegő ujjaid között megforgattad, majd lassan belekanyarítottad a 
nevem és a saját nevedet, így ekkor szerepelt először egy lapon a nevünk, 
én elpirultam, de diadalt is éreztem, mert együtt szerepelt a nevünk, sőt, 
még a szeretettel szó is, amit úgy is lehet értelmezni, hogy szerelemmel, 
szeretet-szerelem között elmosva a finom, márványos erezetű határokat, 
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boldog voltam, hogy nem sültem bele a szerepembe, és nem kérdeztem 
semmi ostobaságot akkor, amikor a nevünket belekanyarítottad a vastag, 
fekete borítós könyvbe, amit aztán hazáig ki sem mertem nyitni, mert fél-
tem, hogy valami kiröpül belőle, elszáll, inkább hazáig becsukva hagytam 
a táskám mélyén lapulni néhány saját kéziratom, papír zsebkendők és a 
pénztárcám között. 

Mindig olyan szerettem volna lenni, mint te, sikeres, befutott, kicsit 
nyámnyila, szakállas, kék szemű, komoly középkorú férfi, a Szerző, aki-
nél a másik standig kígyóznak a sorok a nemzetközi könyvvásáron, aki 
esténként a szobában gyakorta képtelenségeken törte a fejét, játékos monda-
tokat fabrikált vagy novellacsírákat ötlött ki, portrékat festett, különös talál-
kozásokat memorizált, hogy el ne enyésszenek, és aznap is, amikor először 
találkoztunk szemtől szembe, este a portrémat próbáltad remegő kézzel 
megrajzolni az íróasztalod fölé görnyedve, cigarettafüsttől könnyes szem-
mel, ahogy ott álltam előtted a műanyag asztal előtt, és halkan, de még 
hallhatóan a nevemet mondtam, hogy bele tudd írni a könyvedbe, a feke-
teborítósba, amit én aztán olyan nagy gonddal elcsomagoltam a táskám-
ba, mert olyan szerettem volna lenni mint te. Akkor szerepeltünk először 
együtt egy lapon, és nem tudom megmondani miért, de te a dedikáció 
után hirtelen megállítottál, ahogy éppen megfordultam volna, és azt kér-
dezted, hogy nem találkoztunk-e már valahol, és én azt hazudtam, hogy 
nem, mert elképzelhetetlennek tartottam, hogy TE arra emlékeztél volna, 
amikor a vasútállomás nagyon füstös restijében egy másik boxból szem-
mel tartottalak, mint a nőíró, aki csak az egyik szemével nézi a papírt, a 
másikkal mindig egy férfit figyel, elképzelhetetlennek tartottam, hogy ész-
revettél a félhomályban, hiszen annyira el voltál foglalva a borsodiddal, a 
cigarettával és a saját kéziratoddal, amit akkor ott olvastál, bele-belejavít-
gatva, majdnem biztos voltam benne, hogy számodra nem tűnt fel, hogy 
figyeltek, vagy éppenséggel pont azért nem vettél észre, mert tudtad, hogy 
úgyis figyelnek, mindenünnen figyelnek, fel is ismernek, mert akkor már 
sikeres és befutott voltál, el voltál foglalva azzal, hogy a szövegedet ja-
vítsd, s azzal, hogy véletlenül se hamuzz rá a papírra, vagy ki ne löttyintsd 
a sört, és közben azt is figyelned kellett, hogy nehogy valaki elemelje a tás-
kádat, amiben a munkaeszközöd, a fehér laptopod lapult, biztos voltam 
benne, hogy volt elég más dolog, ami a figyelmedet lekötötte, más, mint 
egy nő, aki egy boxszal odébb rántott csirkeszárnyat evett, és közben egy 
sikerek szárnyán repülő szerzőt figyelt, egy férfit, aki szürke felöltőben és 
fehér sapkában sört iszik és cigarettázik, ezért hazudtam azt, hogy még 
nem találkoztunk sehol korábban, amin te egy kicsit elgondolkodhattál, 
mert valamit dünnyögtél az orrod allatt, amit nem lehetett érteni, de úgy 
lehetett értelmezni, hogy ezt nem hiszed el, ám én sarkon fordultam, és 
elmentem, mert mögöttem már toporgott a következő rajongó, kezében a 
vastag, fekete borítós könyvvel. 
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Aznap, amikor először találkoztunk szemtől szembe, este a portrémat 
próbáltad remegő kézzel megrajzolni az íróasztalod fölé görnyedve, ci-
garettafüsttől könnyes szemmel, ahogy ott álltam előtted a műanyag asz-
tal előtt a vásáron, és halkan, de még hallhatóan a nevemet mondtam, 
hogy bele tudd írni a könyvedbe, a fekete borítósba, amit én aztán olyan 
nagy gonddal elcsomagoltam a táskámba, és már éppen sarkon akartam 
fordulni, amikor megkérdezted, hogy találkoztunk-e már valahol koráb-
ban, mire én azt hazudtam, hogy nem, de te meg voltál győződve, hogy 
hazudtam, mert az arcmemóriád sosasem csalt, és tudtad, hogy valahol, 
talán egy vasútállomás nagyon füstös restijében láthattál, amikor éppen 
egy kéziratodat próbáltál javítgani, még az utolsó simításokat megtenni, 
mielőtt befutott volna a fővárosba tartó gyorsvonat, biztos voltál benne, 
hogy a nő, aki a mögötted levő boxban csirkeszárnyat evett, és igyekezett 
nem összemaszatolni vele magát, az a nő, aki könnyű sötétzöld blézert 
viselt, mert akkor még az volt a divat, és volt időd megfigyelni, hogy téged 
figyelt félszemmel az ijedt csirkeszárnyak közül, hát hogy is lehetett vol-
na elfelejteni azokat a gesztenyebarna szemeket, azt a szépen ívelt, sötét 
szájat, az enyhén hullámos barna hajat, és a szárnyakat könnyedén tartó 
márványos kezeket, hiszen ez a teremtés volt a legkellemesebb látvány 
az egész füstös restiben, és utána is még sokáig elgondolkodtál, már a 
vonaton, hogy miért nem szólítottad meg, most pedig hogy hazudott a 
könyvvásáron, amikor megkérdezted a nevét, hogy beleírd a dedikálást 
a könyvedbe, pedig, ha igent mondott volna, megkérdezted volna, hon-
nan is ismerjük egymást, és kiderült volna, hogy az érdeklődés kölcsönös, 
mégha a lány tudta, hogy a híres szerzővel van dolga, és neked meg fo-
galmad sem volt, ki lehetett ez a nagyon kellemes lány, nem, most már 
tudtad legalább a keresztnevét, egyetlen női nevet, ahogy több ezer nőt 
hívhatnak ezen a világon, és nem tudtad megbocsátani magadnak, hogy 
nem kérdeztél rá a vezetéknevére is, de ezentúl minden felolvasóesten, 
minden vasútállomáson való tartózkodásod alkalmával, a sarki újságárus-
nál, a közértben, mindenütt csak őt kerested – engem.

Akkor még nem tudtad, hogy a nő, akiről ábrándoztál, az életedre fog 
törni.

Azzal kezdődött, hogy már azon az este, amikor velem a könyvvásáron 
találkoztál, nem jöttek olyan könnyen a szavak a tolladra, mintha hiába-
valóan kergetted volna őket a számítógép kurzorjával, semmit sem tudtál 
úgy leírni, hogy azzal elégedett lettél volna, pedig ezerszer nekifogtál, haj-
togattad a szavakat, de nem akarták megadni magukat, és nem adták meg 
magukat egész éjszaka, s másnap, amikor a szociális munkás jött, nem 
ébresztett fel a másnaposság érzéséből sem a kávé, sem az első cigaretta, 
sem a szertartásos zuhanyzás, el is felejtetted megmosni bizonyos helye-
ken, és hiába kérdezte a nő, hogy mit álmodtál, mert nem aludtál egész éj-
szaka, már megbocsásson, válaszoltad neki, mire ő tovább faggatott, hogy 



56 VÁR UCCA MŰHELY 51.

mivel töltötted az éjszakát, de azt mondtad, csak sörrel és cigarettákkal, 
aminek a bizonyítékát meg is találta az íróasztalodon, de nem szedte ösz-
sze, mert az tiltott terület volt, csak összemosogatott, és annyit mondott 
még, hogy nem lesz ez így jó, és jobban tennéd, ha az éjszakát alvással 
töltenéd, majd átadta a gyógyszereidet, de neked még mindig én jártam 
az eszedbe, és nem találtál rám szavakat, sokáig bámultátok a hanumán 
majmot a konyhában, majd ő összepakolt, és elment, téged otthagyva az 
üres üvegekkel, az alumínium hamutálcán tornyosuló cigarettacsikkekkel 
és a konyhában a hanumánnal. Tárgyak, amelyek körülvettek, kiskanál, 
alumínium hamutálca, cigarettásdoboz, gyújtó, kávéscsupor, hímzett vá-
szonabrosz, amit még hétköznap sem vettél le, a két cserép fikusz az ab-
lakban, három kép a falon, a függöny nélküli ablak – és a nő, aki tönkre 
fogja tenni az életed, én, én, én. 

Én sokáig nem mertem kivenni a táskámból a dedikált könyvet, mert 
féltem már az első lapjára is ránézni, ahol ott állt fekete-fehéren a nevünk, 
féltem belelapozni, nehogy szálljanak a szavak, nehogy kiessenek a no-
vellákból az alakok, és eltűnjenek velük a történeket, hogy végül egy üres 
könyvvel a kezemben maradjak, ezért halogattam, hogy elővegyem, kihúz-
zam a fekete borítójú, vastag novelláskötetet a táskámból pár kézirat és 
a pénztárcám közül, inkább eltereltem a figyelmemet a napi teendőkkel: 
összeszedtem a szemetet, és levittem a szeméttárolóba, összepakoltam a 
konyhában, összehajtogattam a frissen kimosott ruhákat, szétválogattam 
a postát, szétbontottam a hajamat, szétszedtem a telefont, csak a könyvet 
ne kelljen a kezembe vennem, ne kelljen a kézírásodat meglátnom az első 
lapon, ahol összeírtál bennünket, ne kelljen szétbogoznom a történetszá-
lakat, a tiédet és az enyémet. Rád gondoltam, ahogy ott ültél, mint egy 
rakás szerencsétlenség, a könyvvásáron, borzos hajjal, szürke felöltőben, 
a műanyag asztalnál, és vártad a sorban álló rajongókat vagy kíváncsisko-
dókat, és arra is gondoltam, mi volna, ha valahol ismét összefutnánk, ezért 
elhatároztam, nyitott szemmel járok, és figyelni foglak, amikor lemegyek 
a közértbe, egy kávéházba, az újságoshoz vagy a vasútállomásra, hátha 
összefonódnak és szétbogozhatatlanná válnak a szálak, amik egymáshoz 
vezettek minket már kétszer is, ezt határoztam el, miközben levittem a 
szemetet, elpakoltam a konyhában, összehajtogattam a frissen mosott ru-
hát, megnéztem a postát, szétbontottam a hajamat, szétszedtem a telefont, 
majd lezuhanyoztam, és lefeküdtem, de nem aludtam el, mert folyton rád 
gondoltam, a kék szemedre, a homlokodba lógó, csapzott hajadra, a sza-
kálladra, a remegő kezedre, és még soha nem akartam jobban az lenni, aki 
te vagy, eggyé válni veled, és elvenni az identitásodat. Mindig olyan szeret-
tem volna lenni, mint te, sikeres, befutott, csak a kínszenvedések, a gyöt-
relmek, az alkohol nélkül, anélkül, hogy eladnám a lelkemet az ördögnek, 
anélkül, hogy lepukkant krimókban tetves, loncsos, bozontos emberekkel 
igyam a pálinkát, vagy anélkül, hogy állandóan az utasokat figyelném a 
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vonaton, hogy mikor fogják ellopni a munkaeszközömet, a laptopot – min-
dig olyan szerettem volna lenni, mint te, szakállas, komoly, időnként pat-
tanásos, a kelésekkel nem törődni, hogy az még csak sármosabbá teszi az 
arcomat, élőbbé, igazibbá, lepukkantabbá, ami nem hátrány egy sikeres, 
befutott szerzőnek, sőt, kifejezetten előny, gondolva arra, hogy egyszer ezt 
a szerzőt még meghívhatják egy vacsorára, bocsánat, ekkor már Szerzőt, 
és akkor képviselnie kell az összes befutottat, sikereset, a kínszenvedések 
nélkül – mindig olyan szerettem volna lenni, nem aludni éjszakákon át, 
csak inni és dohányozni, hogy másnap sem a kávé, sem a cigaretta, sem a 
hányaveti zuhanyzás, sem a fontoskodó szociális munkás nő – akiről még 
tudtam, hogy az – felébresszen az állandó másnaposságból, ezért elhatá-
roztam, hogy meg kell ismerjelek. 

A vacsorát, amire meghívtak engem is, egy folyóirat új számának a 
megjelenése alkalmából adták, ott volt az egész szerkesztőség, és a lapban 
megjelentek nagy része is, de azt nem tudtam, hogy az est díszvendége 
nem volt más, mint a Szerző, a befutott, a sikeres, akit én annyira keres-
tem a hétköznapokban, a közértben, a vasútállomáson, és a könyveiben, 
fogalmam sem volt, hogy annyi hosszú hét után éppen ebben az alkoholis-
ta társaságban látjuk egymást ismét, tányérok, poharak és pezsgősüvegek 
között, egy vacsorán, ahol a társaság nagy része férfiakból állt, és jórészük 
el is kezdett nekem udvarolni, mert én még ismeretlen, új arc voltam, 
aki ezáltal a legérdekesebbé vált a feltálalt húsok és köretek mellett, és 
miután korán érkeztem, volt ideje szinte minden férfivendégnek megkér-
deznie, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és mit keresek itt, milyen kedves 
az arcom, és van-e kedvem meginni egy aperitifet vele, aminek az lett az 
egyenes következménye, hogy már kissé kapatos lettem, mire te is megje-
lentél a szürke felöltődben, kondomszerű sapkádban, fehér ingben, sötét 
nadrágban, úgy, ahogy korábban is megismertelek, szakállasan, pattaná-
sosan, remegő kézzel, nyámnyilán, de egy fejjel magasabban mindenki-
nél, a befutott, sikeres szerző, akiről kiderült, hogy a vacsora díszvendége. 
Amikor bemutattak egymásnak, csak annyit mondtál, hogy már ismersz, 
és valamiféle megkönnyebbülés látszott az arcodon, mintha sok álmatlan 
és szótlan éjszaka után erre a pillanatra vágytál volna, hogy visszatért az 
ihlet, mert még nem tudtad, hogy ez lesz a pillanat, amikor minden szál 
összekuszálódik, még a hajszálak is, és hogy ez lesz a pillanat, amitől egy 
életen keresztül nem szabadulsz  majd, hanem végigkísér, s elveszíted vele 
a rendezett életet, a nyugdíjat, a társas szívélyességet, a hazatérés enyhét, a 
rokonok tiszteletét, a barátságot, a szerelmet, az egyszerű boldogságot, a min-
dennapi örömöket, a gyermekáldást, a nyugodt lelkiismeretet, a társadalmi 
hovatartozás érzését, végül pedig a saját halálodat is; akkor még nem tud-
tad, hogy a nő, aki előtted állt, az életedre fog törni. A vacsorát, amire 
meghívtak mindkettőnket, a folyóirat szerkesztősége, ami csupán férfiak-
ból állt, szervezte, és az írók székházában tartották, nők alig voltak jelen, 
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akik ott voltak, szerkesztő- és írófeleségek, titkárnők, mind egy kisebb 
csoportot alkottak a lényegesebben több férfi között, és én nem tartoztam 
közéjük, mert még ebben a társaságban sohasem jártam azelőtt, ez volt 
az első alkalom, hogy ennek a lapnak a bemutatóján részt vettem, és mint 
újonc, a facér férfiak érdeklődési körébe kerültem azonnal, és kérdez-
getni kezdték a nevemet, s hogy miért jöttem, mivel foglalkozom, és aka-
rok-e egy aperitifet inni velük, és mire megérkeztél, számomra váratlanul, 
már kissé kapatos voltam, és elpirultam, amikor megláttalak, a szerkesz-
tő, aki éppen akkor itatott, odakísért hozzád, és bemutatott neked, és te 
csak annyit mondtál, hogy már ismersz, mire a szerkesztő elképedt, de 
nem hagyott magunkra, hanem viccelődve folytatta a beszélgetést velem 
és veled, majd a helyemre kísért, ami egyáltalán nem azon a részén volt az 
asztalnak, ahol te  ültél, hanem két unalmas költő között, akik mindketten 
idősebbek és szemüvegesek voltak, és egész idő alatt korábbi nagy köl-
tőkről beszélgettek és boroztak, én pedig csak téged figyeltelek a feltálalt 
ételek és italok között, és csak amikor már lényegesebben feloldódott a 
hangulat, mertél odajönni és megkérdezni, hogy telt az a pár hét azóta, 
hogy a nemzetközi könyvvásáron találkoztunk. 

Azt, hogy viszonyt folytattam veled, nem tudta senki a családomban, 
mert mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne lássanak együtt min-
ket, és azt választottuk, azt határoztuk el, hogy a fővárosban találkozunk 
egy ismerősöd lakásán, amit az ismerősöd hétvégéken olyan nagylelkűen 
a rendelkezésünkre bocsátott, mert elutazott vidékre. Mindig a vasútállo-
máson találkoztunk, ott vártál a bejáratnál, az óra alatt, mindig a  galamb-
szürke felöltőben, és abban a nevetséges kondomszerű fehér sapkában, 
mint először, amikor megláttalak a füstös restiben, egy táska volt még 
nálad a laptopoddal és kéziratokkal, amikre rá sem tudtál nézni attól 
kezdve, hogy megismertél, de a biztonság kedvéért ott voltak nálad, ha 
netalán mégis, bár soha nem adtam lehetőséget arra, hogy kinyisd a tás-
kádat. A találkozások az óra alatt heti rendszerességgel zajlottak, és min-
dig sikerült valami kifogást találnom, hogy miért kell a fővárosba utazzak, 
úgyhogy a családomban senkinek nem tűnt fel, hogy veled találkozgat-
tam, még anyámnak sem, aki pedig rendszeresen átkutatta a táskámat és 
a zsebeimet, de akkor még nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
nyilvánosan soha ne öleljük át egymást, hogy az egész csak munkakapcso-
latnak, ismerettségnek tűnjön, miközben mi a honoráriumodból nagy la-
komákat csaptunk, utána pedig az ismerősöd lakására mentünk, boroz-
tunk és szeretkeztünk egészen addig, amíg mind a ketten jól be nem rúg-
tunk, s akkor pedig kiterülve másnap délig aludtunk; senkinek nem tűnt 
fel, hogy együtt töltjük a hétvégéket, mert a szociális munkás is csak hét-
közben jött hozzád, bár a felgyülemlett szennyesben egy nő könnyen ész-
reveszi a másik nő jelenlétét, de egy szóval sem firtatta, hogy merre jártál 
hétvégeken, te pedig nem álmodtál rólam, és nem kellett az álombeszá-



59

molókban megemlíteni még azt sem, hogy létezem, ahogy én sem mesél-
tem el még a legjobb barátnőmnek sem, hogy veled találkozgatom, hiszen 
ő úgysem tudta volna, hogy ki vagy, mert nem olvasott olyan sokat, mint 
én, egyedül anyám vehette volna észre, ha nem tüntetem el a nyomokat 
olyan alaposan, és ha nem mostam volna magamra, mert minden csatakos 
szeretkezésünk nyomokat hagyott a ruhaneműkön, a tiéden is, az enyé-
men is, az egymásba gabalyodott szőrszálakról nem is beszélve. Akkor 
még nem tudtam, hogy a férjem figyeltetett minket egy magándetektívvel, 
és fényképet készített rólunk, ahogy a vasútállomás órája alatt találkoz-
tunk, majd együtt elmentünk a villamosmegálló felé, s követett minket a 
villamoson egészen a térig, ahol leszálltunk, és elgyalogoltunk a kedvenc 
éttermünkbe, ott is lefényképezett minket, ahogy be-, s majd egy jó óra 
múlva kisétáltunk, utána pedig egy másik villamossal két megállót men-
tünk a barátod legénylakásáig, arról is fénykép készült, hogy melyik utca, 
milyen szám alatt, vagy ha útközben pezsgőt és óvszert vettünk a közeli 
közértben, akkor még fogalmam sem volt, hogy adatokat gyűjtöttek ró-
lunk, hogy legyen mit felmutatni az ügyvédnőnek, akit akkor fogadtam, 
amikor kiderült, a férjem válni akart, és az ügyvédnő is, én is meglepőd-
tünk a magándetektív alapos munkáján, az apró részleteken, amit a képe-
ivel és a naplójegyzeteivel feltárt azon a találkozón, amin legszívesebben 
részt sem vettem volna, de önvédelemből, kétségbeesésemben vagy félel-
memben, mégis ott voltam. A férjem akkor még fiatal és féltékeny volt, és 
fóbiái alakultak ki, mert úgy érezte, hogy elveszíthet a könyvek miatt, 
mert folyton szerkesztőkkel és írókkal akartam találkozni, és folyton a 
könyveket bújtam, azokkal folytattam viszonyt, ezért ő is megcsalt, szerel-
mes lett egy lányba, de én úgy véltem, ez csak olyan kamaszos felhevülés, 
és el fog múlni, és nem vettem észre, hogy a hátam mögött még a laká-
sunkban is találkozgattak, a közös lakásban, ahol én vasaltam ki minden 
függönyt, én takarítottam, én mostam ki minden ágyneműt, még azt is, 
amit ők ketten, a férjem és a barátnője használtak, sőt, bele is feküdtem 
abba az ágyba, amiben ők hancúroztak, amíg anyám nem figyelmeztetett, 
hogy valaki feljár hozzánk, egy szőke nő, és hosszabb időt tölt nálunk, 
amikor én nem vagyok otthon, mire én elkeseredtem, és elhatároztam, 
hogy az adandó első alkalommal meg fogom csalni a férjem, hogy korábbi 
vádaskodásainak, hogy én megcsalom őt a könyvekkel, legyen alapja. Az 
első ilyen nagy szerelmem egy híres költő volt, de vele csak a hotelszobáig 
jutottam el, azt sem hagytam, hogy megfogja a kezem, csak álltunk, és 
néztük egymást a lelakott városi hotelszobában, ahol egy írókonferencia 
alkalmával szállt meg, aztán megittunk még egy pohár pezsgőt, de nem 
táncoltunk, nem öleltük meg egymást, csak még egy pohár pezsgőt megit-
tunk, s addig ittunk, amíg ki nem ürült az üveg, és megbeszéltük, hogy 
levelezni fogunk, és címet, telefonszámot cseréltünk, és a találkozást kö-
vetően megírtuk a világirodalom legszebb szerelmi levelezését, mindezt a 
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férjem háta mögött, akinek nem tűnt fel, hogy minden héten kapok egy 
levelet egy bizonyos híres költőétől, mert akkor annyi levelet kaptam kü-
lönböző szerkesztőktől és kollegáktól, hogy eggyel több nem számított, 
egyébként is gyanakodott mindenkire, aki a közelembe férkőzött valami 
módon, mindenkire, még a postásra is, aki a leveleket hozta, és várta az 
alkalmat, hogy bevethesse a házassági hűtlenkedésre specializálódott 
nyomozót ellenem, ellenünk. Akkor még fogalmam sem volt, hogy min-
den együtt töltött percünkről ez a nyomozó feljegyzéseket készít, amihez 
fotókat csatol, megannyi bizonyítékot, hogy a házasságtörés végbement, 
még végül a barátod szomszédait is kikérdezte rólunk, hogy milyen gyak-
ran és mennyi időt töltünk a lakásban, és szerettem volna azokat a feljegy-
zéseket látni, hogy legyen egy átfogó képem a mi már kevésbé titkos sze-
relmi történetünkről, de azt a magándetektív írta meg, és nem te, és nem 
akarta átadni nekem, csak az ügyvédnőnek, aki másolatot készített róluk 
és archiválta azokat. Akkor még nem tudtam, hogy a szőke nő, a férjem 
szeretője sikertelen öngyilkosságot követett el, mert a férjem nem akarta 
feleségül venni a válásunk után, és a férjem éjjel-nappal a betegágyánál 
ült ennek a nőnek, ahogy nekem korábban, amikor még szerettük egy-
mást, amikor még jobban szerettem őt, mint a könyveket, bár lehet, hogy 
én sohasem szerettem őt jobban a könyveknél és az íróknál, mert én min-
dig író akartam lenni és nem feleség, de azért kivasaltam a függönyöket, 
kitakarítottam, levittem a szemetet, ebédet főztem, kiválogattam az újsá-
gokat, és szétszedtem a telefont, ha kellett, kimostam a ruhákat, kitere-
gettem, még azt is megtettem, hogy bevásároltam, egyszóval elláttam a 
feleség szerepét, bár egyáltalán nem a vasaláson, a takarításon, a szeme-
ten vagy az ebéden járt az eszem, hanem egy könyvön, fél szemmel mindig 
egy férfit figyeltem a könyvekben, a férfit, aki szerettem volna lenni, aki 
megteheti azt, hogy féltékeny legyen a leírt sorokra, és idővel magánnyo-
mozót fogadjon, hogy lefülelje a feleségét a szeretőjével, egy bizonyos si-
keres, befutott szerzővel, akivel egy legénylakásban találkozgatott a hét-
végeken. Szerettem a galambszürke felöltődet és a kondomalakú sapká-
dat, de te azt mondtad, hogy nem szerencsés így öltözni, mert a rendőr 
minden sarkon megállított és igazoltatott, mint valami háborús menekül-
tet, és kellemetlennek érezted magad a nagyvárosi forgatagban, hogy csak 
a te irataidat meg a csavargókét kérik el egy forgalmas utcasarkon, mint-
ha te is a csavargók és menekültek közé tartoztál volna, pedig csak a fel-
öltőd és a sapkád volt szokatlanul divatjamúlt és kopott, amit én annyira 
szerettem, de a rendőröknek nem volt jobb dolguk, mint előállítani a gya-
nús alakokat, és a kopott kabátban, furcsa sapkában te is ebbe a kategóri-
ába tartoztál, nyilvánvaló, hogy a rendőrök nem olvastak sem könyveket, 
sem irodalmi folyóiratokat, akkor tudták volna, hogy te vagy az a sikeres 
szerző, akit a szerkesztők annyira szerettek, hogy bármilyen szöveget el-
fogadtak tőled, szinte olvasatlanul, mert tudták, el sem kell olvasni, biztos 
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a minőség és a gyors siker, de a rendőröket nem érdekelte az irodalom, 
csak a kopott galambszürke felöltő és a kondomalakú fehér sapka, ami-
ben úgy néztél ki, mint egy menekült, de sem téged, sem engem nem za-
vart a kopottas külső, sőt, nekem kifejezetten tetszettek a halszálkák a 
kabát szövésében. Szerettem a borzas hajadat, a szakálladat és a pattaná-
sokat, mert szerettelek úgy, ahogy voltál, mert az akartam lenni, ami te 
vagy, menekült kinézetű, kissé lepukkant, de sármos mosolyú,  végtelenül 
fantáziadús és nyugodt, mint a hanumán majom a képen, amit akkor lát-
tam meg, amikor már nyíltan felvállaltuk a kapcsolatunkat, azaz az ügy-
védnővel való első találkozás után, mert aztán már nem állt utat nekünk 
senki és semmi, hogy az utcán is átöleljük egymást, és nem kellett legény-
lakásokban bujkálnunk, akkor már beléphettem a szentélybe, ahol éppen 
semmi munka nem folyt, mert nem írtál egy szót sem azóta, hogy engem 
megismertél, mert elvettem az eszedet, és kitöltöttem a szabad perceidet, 
és szerettelek úgy, ahogy voltál, ihlettelen, szakállasan, lepukkantan, és 
megtanultam veled sört inni, cigarettázni, és a hanumánt bámulni a kony-
hában. De akkor még nem tudtam, hogy a hétvégéket kivéve meglátogat 
egy szociális munkás, aki reggel beadja a gyógyszereidet, elmosogat, ki-
mos rád, és segít a mosakodásban, mert továbbra is csak a hétvégéken 
találkoztunk, mivel én hétközben dolgoztam, és azt mondtad, hogy te is 
dolgozol, bár nem volt semmi ihleted, és nem írtál tulajdonképpen sem-
mit, csak a régi kéziratokat javítottad, mert nem olvastál mást, csak a saját 
szövegeidet, én pedig azt hittem, hogy te a szerelmi történetünket írtad, 
hogy te írtad azt, és nem a magándetektív, aki továbbra is figyelt minket, 
egészen addig, amíg a válóper le nem zajlott, így a detektív hamarabb 
tudta, hogy járt hozzád egy szőke nő, hogy minden reggel járt nálad egy 
hosszú, szőke hajú nő, de azt nem tudta kinyomozni, hogy ez a nő nem egy 
egyszerű szőke nő volt, hanem egy szociális munkásnő, aki csak a dolgát 
tette, és amikor a válóperben szóba került a nő, nekem fogalmam sem 
volt, hogy kiről volt szó, és akkor elhatároztam, hogy véget vetek a hétvé-
gi találkozásoknak, és megtudom, mit csinálsz hétköznap. 

Egy reggelen ezért én csengettem be előbb nálad, és nem a szőke nő, 
te ott álltál az ajtóban, pizsamában, csipásan, másnaposan, nem kevésbé 
meglepetten, és azt kérdezted, hogy mit keresek ott, én pedig a kérdésed-
től meglepődve azt válaszoltam, hogy azért jöttem, hogy a hétköznapjaidat 
is elvegyem, és megdörzsölted a szemed, hogy jól látod-e, nem a szőke, ha-
nem a barna nő állt az ajtóban, a jól ismert sötétzöld blézerben, elfordulva 
intettél, hogy kövesselek az előszobán át a konyhába, és megkértél, hogy 
főzzem meg a kávét, amikor csengettek, és ajtót nyitottál a szőke nőnek 
is, majd bemutattál minket egymásnak, és megkérted a szociális munkást, 
mondja el, miért van itt, de te átmentél addig a szobába, és én kettesben 
maradtam a nővel, aki a márványos kezeivel a nadrágját babrálta, miköz-
ben elmesélte, mi a feladatköre, és megkérdezte, hogy halasszuk-e el a mai 
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munkát, ha már én itt vagyok, de én ragaszkodtam hozzá, hogy csak tegye 
a dolgát, mintha itt sem lennék, így tudtam meg, hogy a reggeli rutinhoz 
mi minden tartozott hozzá, s hogy te tulajdonképpen el akartad titkolni 
előlem azt, hogy egy másik nőnek kell gatyába ráznia, mintha kettős éle-
tet éltél volna, hétközben egy szociális ápoltét, hétvégén pedig egy rajon-
gód ápoltjaként, és én megértettem, hogy nem akartad, hogy átvegyem az 
ápolónő szerepét, ezt akkor értettem meg, amikor te teljesen felöltözve, 
frissen zuhanyozva megjelentél előttem, miután kiengedted a nőt az ajtón, 
aki, mint ki jól végezte a dolgát, viszontlátással köszönt, és elment, mint 
egy professzionális, zsebében a pénzzel és az el nem használt gumi óvszer-
rel, te pedig ott álltál előttem, frissen vasalt fehét ingben, farmernadrág-
ban, és arra kértél, hogy igyak meg még egy csésze kávét veled, és szívjunk 
el egy cigit, és nézzük a falon egy kicsit a majmot, hogy utána együtt hozzá-
kezdhessünk a munkához. Nem tudtam, hogy mire gondoltál, amikor azt 
mondtad, hogy utána hozzákezdjünk a munkához, de azt sejtettem, hogy 
végre megosztod velem a kézirataidat, ezért ott maradtam a konyhaasztal-
nál, amin az az abrosz volt, amit utána minden nap láttam, amit hétköznap 
sem vettél le, ott maradtam, és az azsúrmintás porcelán csészéből megit-
tam még egy feketét, én tejjel, te üresen, és rágyújtottunk egy cigarettára, 
és kéjes köröket formáztunk a füstjéből, nem gondoltam, hogy azóta, hogy 
megismertél, nem írtál egy sort sem, mert elhatalmasodott rajtad a valóság 
iránti vágy, ami megakadályozott abban, hogy ihleted legyen, és komo-
lyan aggódni kezdtél a szerzőségedet illetően, inkább szerető voltál, mint 
szerző, és a szeretőket nem szeretik a szerkesztők, ők csak a kéziratokat 
szeretik, de azt sem akárkitől, csak attól, aki már tett le valamit az asztalra, 
és utána is folyamatosan dolgozik nekik, egyfajta biztonságérzetet váltot-
tál ki belőlük, amikor egy-egy kézirattal megjelentél náluk, mert a neved 
garancia volt, nem tévedhettek,  egészen addig, amíg velem nem találkoz-
tál az irodalmi lap bemutatójának tiszteletére adott vacsorán, vagy még 
korábban, a nemzetközi könyvfesztiválon, vagy még korábban, a vasútál-
lomás nagyon füstös restijében, mert attól kezdve a munka számodra csak 
abból állt, hogy régi kéziratokat javítgattál, de semmi újat nem hoztál létre. 
Most arra kértél, hogy üljek le az asztalodhoz, és tegyem a kezem a fehér 
laptopod klaviatúrájára, és kezdjem el nézni a villogó kurzort, amíg te ki-
nyitsz egy üveg sört nekem, mert az íráshoz kell egy kis alkohol, legalább is 
kezdetben, hogy az ember bátorsága ne szálljon el az üres lap és a kurzor 
láttán, és én engedelmesen leültem a gép elé, és türelmesen bámulni kezd-
tem a kurzort, amikor az első sorok megszülettek, majd azokat több és 
egyre több követett, minél több sört megittam, annál több sort megírtam, 
közben te kimentél a konyhába, és megfőztél egy tésztalevest, amit ketten 
megettünk, még úgy forrón, és utána rögtön visszaolvastam, amit írtam, és 
te is elolvastad, és úgy döntöttünk, hogy a történet fordulatos, a szereplők 
plasztikusak, a stílus könnyed, és éppen olyan, mintha te írtad volna, és 
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kinyomtattuk a szerkesztőnek, aki lusta maga kinyomtatni a szövegeket, 
és elhatároztad, hogy még ma postára is adod, elküldöd neki, természe-
tesen a saját neved alatt, és nekem ez ellen nem volt semmi kifogásom, 
mert mindig is olyan szerettem volna lenni, mint te, sikeres, befutott, csak 
a kínszenvedések, a györtelmek nélkül, anélkül, hogy eladnám a lelkemet 
az ördögnek. 

(Minden, a valósággal látszólagosan megegyező részlet a véletlen 
műve. – a szerző)


