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Mesterem barátja

Az idősek otthona, ahol Mesterem lakik, a város határánál, a Du-
na-parton található. Kétórás buszút vezet oda. Néha hiába megyek: al-
szik, vagy egyszerűen csak jelzi, hogy nem fogad. „Olvasnom kell”, mond-
ja néha, ilyenkor Mesterem barátjával beszélgethetek. A férfi  nyolcvan 
körüli, egyidős Mesteremmel, általában az apartmanja előtt ül, mellette 
kopott fotel, üresen: ez mindig engem vár. Ezt először furcsállottam, de 
hát a lakók örülnek, ha valaki kintről érkezik, ha valaki hoz némi hírt. 
Ha leülök a fotelbe, hosszú percekig csendben meredünk magunk elé, 
csak a cigaretta sercegése hallatszik, mikor a szájához emeli és megszívja 
a dekket. Aztán néha, váratlanul, megtöri a hallgatást: mondatai hosszú 
percekig uralkodnak csendemen.

– Az az idióta – egy épp távozó, idős férfi re bökött –, az előbb azt állí-
totta, hogy Budán van Közép-Európa legszebb Duna-partja. Elmondom 
neked, milyen nálunk a Duna-part, mondta élesen.

Láttam, nem lehet leállítani. Barna szemei véres lében úsztak.
– Több lejáró van a partra – hadarta –, én a benzinkútnál lévőt haszná-

lom. Jobbra teniszpálya, luxushotel, balra vállalati üdülő; az üdülő mellett 
üres telek, szakadt drótkerítésén igénytelen tábla, kulturális központ fel-
irattal. A drótkerítés a telek felétől graffi ttivel összefi rkált téglakerítésben 
folytatódik a telek végéig, ahol egy düledező csónakház áll. Lapos tetején 
a szigetelés megsérült, több helyen fák nőttek ki a homokos bitumenből. 
A sétányra néző ajtókat beszögelték, de az évtizedes eső hatására megve-
temedtek, kívülről is látni az egymás fölé pakolt kajakok végét. A drótke-
rítés több helyen kiszakadt, a lyukakon kutyák, hajléktalanok akadályta-
lanul ki-be járhatnak.

Remegő kézzel nyúlt az asztalon heverő cigarettásdoboz felé, idegesen 
kiveregetett egy szálat, a szájába illesztette, és rágyújtott.

– A sétány és a part között nyárfaerdő mered az égre. A fák iszaptól 
mocskosak, gyengébb ágaikat letörte a vihar és a hóteher. A folyóig elve-
zető sólya töredezett betondarabjai szanaszét hevernek a fák között. Az 
elrohadt avarban sörösdobozok, üdítőpalackok, papírzacskók világítanak. 
A sétányon, ami hivatalosan kerékpárút, babakocsis családok sétálnak a 
gyereket és a vizet nézve, közöttük, mellettük kerékpárosok száguldanak 
el ezerrel. Az anyázás, egymás kioktatása folyamatos.

Mélyet szippantott a cigarettából, és az ég felé fújta füstöt.
– Nyáron a fák zöldje eltakarja az erdő gondozatlanságát: a letört ága-

kat, a rothadó fatörzseket és az eldobált szemetet. Egyik tavasszal új só-
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lyát kezdtek építeni, de abbahagyták. Félig kész utak vezetnek a semmi-
be. Az igénytelenség őrzi a primitívség romjait. A csónakháztól balra, a 
földkupacok között háromszintes lakóház. A lakók láthatóan tehetősek, 
érdeklődési körük önmagukra korlátozódik. Júniusban a céges üdülő 
megtelik, esténként tűz pattog, zeneszó vág a csendbe, körítve a részegség 
feloldotta gátlástalanság hangjaival.

Keze a szakadt fotel karfáján; a cigaretta füstje hajlékonyan szállt az ég 
felé. Mélyen a szemembe vájta tekintetét.

– Egyik este hallottam, még a Dunában is megfürödtek. Ha tudnák, 
hogy fölöttük úgy kétszáz méternyire ömlik a folyóba a kétszázezres lélek-
számú lakótelep szennyvize…

Kurtán fölnevetett.
– A parton horgászok, forróváltásban. A bokrokban sikoltozó párok, 

üzekedő kutyák. 
Szívott egyet a cigarettából.
– Ősszel egyre komorabbá válik a táj. Az eső végtelennek tetsző napo-

kon át veri a part menti sétányt, s az erdősáv évtizedek óta rothadó aljnö-
vényzetét. Ilyenkor a csónakház több helyen beázik, a víz a kenukra, ka-
jakokra csöpög. Az üdülő kiürül, a ház lakói is beljebb húzódnak. A par-
ton megjelennek a kóbor kutyák. Látványra inkább sakálnak mondanám 
őket. Eldobott ételmaradékok után kutatnak. Orrfacsaró szaguk betölti 
a partot. Nappal is hallani csaholásukat, de ekkor ritkán mutatkoznak. 
Inkább este aktivizálódnak. Az erdő merő sártenger, a sétányon a kutyák 
sáros nyomai látszanak.

Gyors mozdulattal leverte a hamut a fotel mellé, a földre.
– A tél beköszöntével egyre hosszabb időszakokon át esik az eső, hava-

záshoz már évek óta túl meleg van, a vékony cseppek csendesen áztatják 
a csónakház tetejét, a sétányt és a fákat. A folyó feljebb húzódik, de ilyen-
kor még ritkán önti el a sétányt. A kutyák, a táj fokozódó elhagyatottsága 
miatt, egyre magabiztosabbak. Áttörik a drótkerítést, elfoglalják az üres 
területeket. Ilyenkor nem tanácsos egyedül kisétálni a partra, a gyere-
ket egyedül elengedni. Télen a sintérek részéről csak látszatintézkedések 
történnek: kijönnek, megállapítják a tűrhető állapotot, és távoznak, az-
tán tavasszal eltakarítják a kutyákat, a közterület-felügyelők rendezik a 
part menti szakaszt, jön a nyár, az ősz, és utána megint kezdődik elölről 
minden: megjelennek a kóbor kutyák, hogy riogassanak, hogy igyanak a 
dögök véréből.

Utolsót szippantott a cigarettából, előredőlt és az asztalon heverő ha-
mutálban apró galacsinná gyűrte a csikket.

Mesteremhez még egyszer bekopogtam, de kiszólt, hogy ne zavarjam: 
egyszer már mondta: ma nem fogad.



Mesterem az irodalom

Mesteremet két napja látogattam meg az idősek otthonában. Testét 
kikezdte az idő, de a tudata kristálytiszta, a természete sziklakemény 
maradt. Már két hete el akartam menni hozzá, de háromszor elutasított, 
csak a negyedik időpontban fogadott. Nem örült nekem, utálja, ha meg-
bolygatják magányát, és, személy szerint, utálja „hülye, ostoba” történe-
teimet, amiket elmesélek „kisszerű, félrecsúszott” életemről. Mivel ezt 
tudom, inkább hagyom őt beszélni.

– Láttam, publikálni kezdtél – suttogta, de ez nekem kiabálásnak ha-
tott.

A megsüllyedt, betonlapokkal burkolt, fűvel felvert teraszon, két roz-
zant műanyag széken ültünk le. Előtte egy csésze kávé, amit nemrég főz-
tem. Beleittam a magaméba, hogy kedvet csináljak neki, de nem ivott. 
Engem fi gyelt, ahogy a kávét kortyolom. 

– Láttam pár folyóiratban a nevedet. 
Gúnyosan méregetett hideg, szürke szemével. Cigarettát és gyufát vett 

elő, noha az orvos megtiltotta neki a dohányzást, és lassú akkurátussággal 
rágyújtott. Aztán folytatta.

– A legrosszabb utat választottad. A publikálásban van valami beteges, 
valami exhibicionista vonás, ami nem szimpatikus. Ellenben, a publikálás 
elhagyása, az asztalfi óknak írás, a fejben írás: egy lehetséges fejlődési út 
számodra. A publikálás épp olyan nevetséges és gúzsba kötő, mint ami-
lyen tiszteletreméltó és felszabadító a publikálás elhagyása. Az asztalfi -
óknak írva, tapasztalatból tudom, egy-kéthavonta, fejben írva, naponta 
semmisíted meg a fi rkálmányaidat. Firkálmánynak mondom őket, mert 
amit korunkban írnak, azt csak fi rkálmánynak lehet nevezni, és ebben én 
sem vagyok kivétel. Minél többet olvastam, annál biztosabb voltam ben-
ne: sem én, sem más, már nem tud új dolgot bevinni az irodalomba.

Röviden elmosolyodott.
– Amikor erre rájöttem, elhagytam a novellaírást, sőt a papírt is elfelej-

tettem, és már csak fejben írtam, főleg tárcákat vagy esszéket a kedvence-
imről: Kleistről, Robert Walserról, Kafkáról és így tovább. Meggyőződé-
sem, hogy ma már csak fejben érdemes írni, és kizárólag esszét.

Kezét továbbra is a műanyag szék karfáján tartotta. A cigaretta füstje 
vékony csíkban szállt az ég felé.

– Persze kinek is írnál? 
Széttárta a kezét.
– Régen, ha buszon, ha villamoson utaztam, és belehallgattam egy be-

szélgetésbe, nagyjából kész is volt egy novella. Egész életeket vázoltak 
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fel tíz percben. Ma viszont, egyszerűen kiver a víz, ha belehallgatok egy 
beszélgetésbe. Mint minden, ez is elkorcsosult. Tönkrement a beszélgetés 
kultúrája. Egymás szavába vágnak, nem várják meg, míg a másik elmond-
ja a véleményét. 

Cigarettát tartó kezével szimbolikusan megfenyegetett.
– A publikálás ostobaság, ami viszont nemcsak ostobaság, de elfogad-

hatatlan: a nyilvános szereplés. Különösen a saját művek felolvasása megy 
túl minden határon. 

Leverte a hamut, és két gyorsat szippantott a cigarettából.
– Régen, egy ideig, én is kapcsolatban voltam egy szerkesztővel. Most 

nem mondom a nevét, mert ismert író, sőt: ma már a magyar irodalom 
halhatatlan alakja. Nemzeti intézmény. Éjszakákat vitatkoztunk át a sa-
ját művek szerző általi interpretálásának szükségességéről. Azt állította, 
hogy nincs párja az írói felolvasásnak, mikor a hangerő megfelelő, a hang-
súlyok jó helyre kerülnek és így tovább. Én azt mondtam, hogy az író 
felolvasáskor olyan, mint a hívő a gyóntatószékben: nemcsak kiszolgál-
tatott, de nevetséges is. Az autentikusságot állítottuk szembe a nevetsé-
gességgel, az intimitást az álságossággal, szerinte az írói előadás annyira 
autentikus, mint amennyire szerintem beteges, és szerinte annyira intim, 
mint amennyire szerintem nevetséges. Vitánk, ahogy minden vita, meddő 
küzdelem volt, a kérdést megoldatlanul engedtük el, azóta nem találkoz-
tunk, és nem is érzünk vágyat a találkozásra. 

Elnyomta a csikket a hamutálban.
Mesterem az órájára pillantott, és mondta, ha nem sietek, lekésem a 

vonatot. Mindketten tudtuk, még van elegendő időm a vonat indulásáig, 
de így adta tudtomra, hogy megelégelte a beszélgetést. Sietve távoztam.


