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Nadi és Lara

Lüktető közegben élni
Igazából két utóneve volt. Nadi és Lara. Hivatalosan ugyan csak egy: 

Nadi, amelyről élete későbbi szakaszában tudta meg, mit jelent. Szanszk-
rit eredetű, az ő nyelvén értelmezve: energiapálya. Ezen először meglepő-
dött, de hamarosan belátta, illik hozzá. A mindenség sem létezik a térben 
és időben működő energia nélkül, s ő is része a mindenségnek, akárhogy 
is. Már csak az kérdés, mit kezd tökéletes energiacsatornaságával. Ami a 
testét illeti, lett volna ugyan mit a rovására írni, átesett kisebb-nagyobb 
bajokon, de mindig újratöltődött, aztán ment tovább. Azon az úton, ame-
lyet nem ritka visszapillantásaiban változatlanságában is változatosnak 
látott. Vajon az üvegfúvó vagy a lótenyésztő nem látja színesnek a saját 
életét? Attól függ… Mitől is? Életkortól, egyéniségtől, és annyi mástól. 
Blöffölsz, rója meg magát. Tény, a lüktető közegben élt igazán. Ott érezte 
magát jól.

Eszébe jut egy réges-régi élmény. Egyetemi csoporttársa, R. meghívá-
sára néhány napot töltött egy Miskolc közeli településen. Sosem kívánko-
zott oda vissza. Sivár volt minden abban az iparvárosban.Tizenkilenc éve-
sen máshogy fogalmazhatta meg, mit érzett ott, legföljebb körvonalazó-
dott benne az idegenségérzeten túl az enerváltság felismerése. Szürkeség 
telepedett az utcákra, a házakra, de még a járókelőkre is. Lompos férfiak 
és fáradt tekintetű nők tűntek föl köztük. Még egy idősebb, mozgalmas 
arcú asszonyt sem látott. Már akkor is érdekelték az emberek. Mit hor-
doznak magukban? Miért? Rákérdezni biztosan nem volt még bátorsága 
ilyesmire, de hallgatni, meghallgatni a felnőtteket sokszor felért a köny-
vek nyújtotta élménnyel. Értelmiségi család vendégeként fel tudja idézni 
a lakás igényesebb berendezését, ahogy a vidék valamelyik falujából húsz 
éve kiemelt egykori gazdalány tanítónéként valószínű megszervezte a há-
zasságkötéssel kapott új életét, ám az ott eltöltött napok visszatérő témája 
meghökkentette. Miért is nem választotta a tanító helyett a másik kérőjét, 
a jegyzőt. Hányszor hallhatta ezt a sirámot az időközben nagylánnyá vált 
egyetlen gyermeke? 

Nadi részvétet érzett társnője iránt, és meghívta családjához a Bala-
ton-parti faluba. R. szinte kivirult az alatt az egy hét alatt, amelyet náluk 
töltött. Az idő ugyan sokat percent azóta, hol van már az a nyár, de ritkuló 
telefonbeszélgetéseikben még most is emlegeti, mennyire kinyílt akkor az 
élete. Volt ebben a kinyílásban Nadinak valamilyen szerepe?
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Rugalmas lélekkel
Lara az igazi neve. Csak erre hallgatott az érettségiig. Abban az időben 

annyi mindent tilos volt tenni, miért éppen azt lehetett volna elutasítani, 
amit a hivatalos papír kimond. Még csak nem is sajnálkoztak: elnézést, 
valószínű félrehallásos a dolog, ám nincs helye módosításnak. Különben 
is, az anya nevét kapta a gyermek, a Nadit, s ez igazán rendjén való. Ke-
resztlevél? Micsoda klerikalizmus. Csak nem képzelik, hogy egy ilyen rek-
lamációval változtathatnak? 

Hát igen. Erre még jócskán várhattak volna. Lara maradt mindazok-
nak, akik addig ezen a néven ismerték. A család többször költözött. Már 
a negyedik településen éltek, amikor őt beíratták a keszthelyi gimnázium-
ba, ott is, akárcsak az általános iskolákban, Larának szólították. Mindvé-
gig kitűnő eredményű bizonyítványaiba szintén ez a név szerepel. Hogyne 
nőtt volna hozzá? Rugalmas lelkűnek kellett lennie, hogy mégis hallgas-
son a hivatalos nevére, a Nadira is. Az volt.

Budapest rengeteg új élménnyel lepte meg. Habzsolta a kultúrát. Ki-
nyíló, szabadabbá váló diákéletében sok szeretni való fiatallal találkozott, 
magyarázkodás helyett elfogadta tőlük számára új nevét. Első házasságá-
val, amelyet egyetemi, nagynak ígérkező szerelmével kötött, szintén hi-
vatalos nevét vitte magával első munkahelyére, a nevezetes csurgói Cso-
konai gimnáziumba, s az összes utána következőre. A névkettősség nem 
váltott ki belőle skizofréniát. Magánéleti gubancai ellenére szeretett élni, 
azokhoz képest szinte mindegy volt, hol hogyan szólítják. 

Nincs hazugság nélkül? – bukkan fel a gyerekkorból egy csavaros kér-
dés. Na jó, némi füllentés azért tényleg van benne, mert az eredeti nevét 
nemcsak hallja, belülről érzi. Az övéi hangján. A nagyszülők, anyja, apja 
és tragikus hirtelenséggel meghalt testvére, J. hangján. A leszármazottak 
hangja őket is visszaidézi. Végül is mit jelent a kedvesebb neve? Lara: 
fény, fényes, jól ismert, babérfa. Kell ennél több?

Egy békebeli felvétel
A családi fényképek sokszor elbűvölték. Miért? Banális válaszokat ad-

hatna a múlt egy-egy pillanatának újbóli átéléséről, amikor ő még nem 
volt, nem lehetett jelen, mert nem is élt, vagy fordítva, hogy miért hiány-
zott abból a jelenetből, hiszen már élt, sőt jelen volt. Egyik mondat húzná 
maga után a másikat, ahogy rendesen. Lara most csak nézi, nézi a családi 
fotót, ahogy annyiszor, anyai családja arcait. Egybemosódik benne mind-
az, ami az arcok viselőivel a felvétel előtt, majd akár évtizedekkel utána 
történt, amiről egyáltalán tudhat, és annyi pillanat, amely belehullott a 
múlt ama bizonyos mély kútjába. Életek és elmúlások. 
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Családtörténetbe fogna? Dehogy. Csak kitágul benne a lélek, mint a 
tangóharmonika a zenész karjai közt, és rögzít néhány akkordot a magá-
ban felhangzó dallamból. 

Amolyan békebeli felvételben gyönyörködik. A háttérben vadszőlővel 
dúsan befuttatott házfal. Két sorban állnak és ülnek előtte a nagy család 
tagjai. Kilenc ember néz vissza rá a múltból, Larát ma is mélységesen 
megható tekintettel. Nagyanyja aligha töltötte be a negyvenkettedik évét. 
Szépséges arcán halvány mosoly, melyet ő legelső unokájaként annyira 
ismert és szeretett. Fekete hajából csupán a homlok fölött látni valamit, 
mert a múlt század első felének vidéki szokásait követve fejkendőt visel. 
Anélkül akár gyerekei idősebb nővérének látszhatna. Törékenysége ülté-
ben is feltűnik. A szülők között áll kissé megilletődve legkisebb gyerme-
kük, az alig ötéves fiú. A családfő, kinek halk szavúsága és mesélő kedve 
idéződik fel az unoka emlékezetében, nagy nyugalommal tekint a fotóap-
parátusba. Visszatérő háborús történetei dacára elhalványult volna benne 
Isonzó véres emléke? 

Az éles szemű fényképész az apa mellé ültette az elsőszülött leányt, 
Lara későbbi édesanyját. Kettejük hasonló arcvonásai ugyanúgy szembe-
tűnőek, mint az anyáé a mellette ülő húgéival. Anyám, szépséges anyu-
kám, sóhajtja Lara, bal kezeden jegygyűrűt látok, sötét ruhádon díszes 
fehér gallért, nyakadon finom láncot és medált.  Apámtól kaptad őket, aki 
– tudtommal – titokban jegyzett el? A következő évben életet adtál ne-
kem, nem akármilyen ajándékul. Megköszöntem-e valaha? Húgod, aki-
vel legjobban összetartottatok – itt a kép jobb oldalán –, a nagyvárosban, 
Győrben, a hentes és mészáros férjjel megtalált biztonságot is sugallja, túl 
idős koráig megőrzött báján. Kislány korában úgyszólván minden nyárból 
jutott Larának két hét a győri világból. Fürdés a Rábán, játékok a Rét, ké-
sőbb a Kossuth utcai udvaron unokatestvéreivel. Változatos, szép heteket 
töltött el ott, különösen várva várt öccse születéséig. 

A csinos nagynéni fölött hosszú copfos lány nyitja a felső sort. Itt alig több 
tizenötnél. Larának ő volt a legkedvesebb, rongybabáit leendő anyaságáról 
álmodozva készíthette neki. Fájdalmas élete lett: jóképű, ám szélhámos há-
zastársa durvasággal viszonozta termékenységét. A családból felnőttként in-
kább kiütő, semmint ragaszkodó nagybáty a túloldalon áll. Kihívó tekintete 
mintha azt mutatná, majd én megmutatom. Jó erdész lett belőle, de kemény 
szívű családtag. Mellette valóságos úri fiú alkatú és ábrázatú bátyja. Nem 
véletlen lett belőle repülős. Ó, az a jó illatú erdélyi kisasszony, akit magával 
hozott a szülői házba a későbbi nehéz időkben, vajon hová tűnhetett? 

Mennyi élettitok. És mennyi titka a halálnak. A fiúk közt a tragikusan 
elveszített fiatal lány, Lara keresztanyja, aki valójában a második világ-
háború áldozata lett féltékeny vőlegényével együtt, mert az nem tudott 
visszamenni csapatához – nélküle. A fényképen egyedül ő van fehérben. 
Lara édesanyja jellemezte így: nagyon szeretett élni.
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Nyalakodni és bámulni a nyüzsgést
Gyümölcsrizst enni dupla élvezet. Vagy több. Pedig csapvizet iszik hoz-

zá banánturmix helyett, nem úgy, mint a Kígyó utcában egyetemistaként, 
vagy sűrű Budapestre fölruccanásai során később. Most döbben rá, oda 
szinte mindig egyedül tért be, míg a közeli Jégbüfébe általában barát-
nőivel. Fiúval, férfival soha. Velük, a borisszákkal csak kirándulásokon 
és bálokon volt együtt, s mert előfordult, túllépték a határt, nem mindig 
szívesen. A mérsékelt gavallérokkal el-elment néha moziba, az Urániában 
és a Puskinban kiváló filmeket vetítettek akkoriban. Megesett, hogy egy-
egy fiú, akivel talán közös asztalhoz került a menzán, meghívta valamelyik 
közeli étterembe, laza invitálással, mintha tényleg csupán a kajáról lenne 
szó, pechjére, ettől Lara nem hatódott meg. Jut eszébe, valamelyik sikeres 
vizsga után viszont elfogadta egyik rokonszenves professzora meghívását 
a szerb étterembe. Kíváncsi volt azokra az ízekre? A professzorra az egye-
tem falain kívül? Már csak a különös hangulat rémlik vissza. Különben 
pedig ha valamelyik hódolója hiába ostromolta leveleivel, lecsendesítette 
őket egy-egy röpke találkozással, ott viszont nagyon egyértelmű tudott 
lenni. Addig, ameddig… De erről most nem ír többet. 

Vissza a finom gyümölcsrizshez. Lara jól érzi magát városában, ahol 
vagy harangoznak, vagy fúj a szél, de most napfürdőzhetnek a Kossuth 
utca és a főtér járókelői a csendes tavaszi délutánban. Leköti a nyüzsgés, 
amit a Kokó cukrászda üvegfala mögül feltűnés nélkül figyelhet. Kevesen 
vannak egyedül. Talán ezért is tűnődik el a bőrdzsekis fiatal lányon, aki 
egy földszintes kutyát húz maga után, némi ingerültséggel. Rajta kívül 
csak egy fáradt idős asszony vánszorgása lassít valamit a mozgóképszerű 
látványon, melyet hirtelen fölgyorsít egy tizenéves, amint gördeszkával át-
gurul a téren. Fiatal nők csapata nevetgél, egytől egyig divatos tornacipőt 
viselnek. Télikabátos anya vezeti kisfiát, mellettük kidagadó izmokkal az 
apa, dresszben. A tér túloldalán éledezik a rózsakert, közelében öregem-
berek gesztikulálnak az egyik padon. Politizálnak? Mellőlük tart a Bástya 
felé egy középkorú pár, egyedien rondák, közönségesek. Hogy kerültek 
ide, ahol annyi a szépség, még emberben is? Szerencsére eltérülnek va-
lamerre. 

Mintha önkéntelenül egyensúlyra törekedne minden. Megható jelenet: 
a lépcsősor felé halad egy könnyű léptű anyuka, hátán néhány hónapos 
csecsemővel. Jó vágású fiatalember kapkod elszabadult kicsi lánya keze 
után, s a biztosabb megoldást választva fölkapja a gyereket a nyakába. 
Tetszik nekik a helyzet. Larának is.
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Túl a hiúságok vásárán
Telefirkálja a naptárt. Nem lovakat rajzol, hegyeket vagy házakat, ame-

lyekben lakott valamikor. A nagyobb lapok üres hátulja szokott felkínál-
kozni az efféle  műveletekhez. Volt, hogy egy-egy bizalmasabb megjegyzés 
is oda került, többnyire a saját titkosírásával. Emléktémák voltak ezek, 
nem lehetett őket kirakni az asztalra, ahogy a kockát rajzórákon a Piktor-
nak csúfolt tanára tette, még túl is teljesítve a tantervi előírást a padsorok 
közötti fel s alá sétálásával. 

A nagyapa lovai fönn, a felhők között ügetnek, ha csontjaik réges-rég 
elporladtak is, kocsijukat azok szíve húzza, kik még fel tudják idézni a 
jelenetet, amikor tényleg ott ültek az igazi lovak húzta valódi kocsin. A 
hegyre zánkai udvarukból föl lehetett látni a házuk mögül, és meg lehe-
tett hódítani a falura tekintő ép oldaláról éppen úgy, ahogy hátulról, a 
Monoszlóra néző felől. Veszprémi ablakaiból is hegyekre lát rá, a Bakony 
minden évszakban elbűvöli, azért mégis a Hegyestű marad az ő hegye. 
Most már csak az övé. 

S a házak? Megvannak. Megvannak akkor is, ha falaik, mint vasi szü-
lőháza falai nyomtalanul szétomladoztak, akkor is, ha emeletet építettek 
egykori lakásuk fölé, s ha elhagyott somogyi városában csupán ismeretlen 
arcokkal találkozik ahhoz az épülethez közelítve, amelyikben valamikor 
örömből és bánatból egyaránt meríthetett. Ám ezekből semmit sem vázol 
idei naptárába.

Beérhetné azzal, hogy napról napra látja az összeölelkező falombokat. 
A zöld világnak elhiszi, még az övé, a tavasszal újra kezdődik valami az ő 
számára is, és a nyár szelíden bánik vele. Habár minden este ott ólálkodik 
benne az elmúlás gondolata, reggelre mintha kialudná, s azt várja, az új 
nappal belemarkolhat valami ismeretlenbe, aminek úgy megörülhet, mint 
egy szép talált tárgynak. Teljesül a várakozása vagy nem? Föl, le, föl, le. 
Megszokhatta: ez az élet.

Jó, ha nem kíván túl sokat. Telefirkálhatja a naptárt hívogató progra-
mokkal, de ne akarjon mindenütt jelen lenni. A sokból egy keveset meg-
ízlelni elviselhetőbb és maradandóbb élvezet a felületes jelenlétnél. Túl 
van a hiúságok vásárán, talmi érték a látszat. Így is marad, amit elke-
rülhetetlenül teljesítenie kell. Az idei nyár bővelkedik osztályai érettségi 
találkozóiban, ezeket a lelke is óhajtja. Majd nézik egymást egykori ta-
nítványaival: mit karcolt az idő az arcukra néhány év vagy évtized alatt. 
Szereti hallgatni kedves és olykor merészen leleplező emlékezésüket az 
iskolákról, a közös kirándulásokról, az életükről, amelyben már-már hoz-
zá öregedtek. Talán beír a naptárába néhány nevet, utánuk egy-két szót, 
pirossal, a vér és a szeretet színével. A fölösleges naptárjegyzetek meg 
úgyis kihullnak az időből, és belőle is. 
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Máshogy méri az időt
Volt idő, amikor szabadott nosztalgiába öltözni. Külsőleg ma is. Lara 

elvétve néz bele divatlapokba, bár a Mary Claire egy kicsit az is. Igen, a 
nevek és címek bűvölete. Szeret belekukkantani a világ egyik, könnye-
debb vetületébe, ha már a másik túl súlyossá vált. Néha úgy érzi, az övé 
is. Ha viszont körülnéz – barátok, ismerősök, ki itt, ki távolabb –, rájön: 
dehogy. 

Túl sokat tekintget hátra? És? Kit zavar? A maga ablakába néz. Hol 
kitárja, hol bezárja. Mindegy. Duplán él. Jelene a múltja. Ára van, mit 
pénzben aligha tudna megfizetni. Tehát a létével fizet, a folytonossal.  Mit 
rézzel, mit arannyal. Egy a bökkenő, szeretne maga dönteni, mikor me-
lyikkel, de az a verde más tulajdonában van. Elfogadni, így marad, köny-
nyű vagy nehéz: élettörvény. Élni pedig, hiába is tagadnánk, maga a gyö-
nyörűség.

Ezt vallja. Kikeletkor hatványozottan. De jó, lélegzik fel a most érettsé-
gizővel, aki túljutott a hatványokon, mint egykor ő is. Nemrég. Nemrég? 
Mit beszél! Rajtakapja önmagát: kezdi máshogy mérni az időt. Ez a nem-
rég, mondjuk, a kozmikus tegnapelőtt. Kicsiben persze. Feledni hogyan 
lehetne? Micsoda nap volt! Nem lévén matekmágus, megkönnyebbül-
ten sóhajtott fel: többé nem kell holmi tangenseken törnöm a fejem. Innen 
nézvést az a fejtörés élményszámba ment, pedig matematikai számításai 
eredménye elvétve egyezett a kívánatossal. És utána? A kinti világban 
hányszor egyezett azzal, amit kívánt? Hányszor egyezett azzal, ami kijött? 
Erről ugyan ki készít egyenleget?

Itt ül a gépnél, pedig a feje… méhkas. Vagy inkább hangyaboly?  Be-
lenéz azon az emlegetett ablakon. A teste ablakán. Látja, valami frissí-
tést várnak ott az erek, kevés nekik a szokásos reggeli kávé s a délutáni 
séta. Beutalója ugyan már hetek óta van a szakrendelésre, de a számára 
ajánlott orvos valahogy elérhetetlen messzeségben. Azért még működik 
az agya, de olajozni kéne. Csodálkozik, hogy csak egy-egy betűt téveszt. 
Annyi baj legyen. 

Mi tagadás, érez egy kis szédülést, amint feláll az íróasztaltól. Kika-
csázik a konyhába, megterít az ebédhez. Hajaj! A nap csörrenő újdon-
ságaként kiesnek kezéből az evőeszközök. Most ez jön, ahogy a fejéből 
ki-kihullnak a nevek? Azok legalább csak hangtalanul. Istenem! Megy, 
megy az idő. Tavaly még más volt. De már ez is nosztalgiázás.

Halálodig, halálomig
Tudod, mi van ma, Drága? Évforduló.  Május 18. Az én virágnapom. 

Piros, nevetős örömnap. Babahangos. A nagy készülődés napjain mindig 
téged, mindig hozzád, mindig rólad. Pólyásom, kikaptalak a karokból, ne 
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érintsenek mások, csak aki vérünkbeli. Féltékenységgyökereim benned 
szívódtak tele nedvvel, teleindázták testemet és lelkemet csecsemőlé-
tedtől halálodig, halálomig. Egyéves lábujjhegyen lépegetősöm a húsvéti 
körmenetben, csupa mosoly szőke fiúcska, ki mögött asszonyok súgtak 
össze, szép kisgyerek, micsoda kár, hogy hibás. Pedig dehogy! A baltavá-
ri égig nyúló fenyő törzsét táncolni csábította nővéred siheder hódolója, 
nem is ő, hanem a bűvös harmonikaszó, hát te, parányi bosszúálló, legö-
rögtél a meredek lépcsőn, ijedten szaladtam érted. Kikacagtál?! Na, várj 
csak, nem mesélek neked, picinyem, kiselefántos meséket, hogy így meg 
úgy volt, kapott cipőt, melyet aztán tüstént kinőtt. Rajzoltunk neked nagy 
fülű kis elefántot. Anyánk talán akkor ragasztotta hátra a te rózsaszín 
elálló füledet, véletlenül se szeressenek ki belőled majd e miatt a szépség-
hiba miatt csalafinta lánykák. Kétévesen cigánykerekezőm, kicsiny hege-
dűt cincogtatóm, marxos-engelses képeket kutyának gondoló leu-uzóm, 
üvegverandán ujjacskáddal darazsat célba vevő, keservesen síró kölyköm, 
alig háromban elvesző, hegyre szökő gyerekem, akit remegve keresett az 
egész zánkai utcánk. Iskolába menőben a küszöbre háromszor visszalépős 
kamaszom, itt vagy megint. Te, a csurgói esti parkban bátorítóm, világító 
szentjánosbogaram, vonatok szerelmese, velem és utánam annyit utazóm, 
katonaként is látogatóm, pletykás asszonyok suttogták, szeretők vagyunk, 
különben mért sétálnánk kettesben a marcali utcán, és ülnénk be együtt 
a cukrászdába. Meghallgatóm és megértőm, bizalmasom, kisgyerekeidet 
rám bízó édesapa, komoly-vidám férfi, Te, csillárok táncoltatója, századik 
éremmel a nyakadban sem dicsekvő atlétám, távfutóm, magas- és távol-
ugró bajnokom, keservemben menedéket adóm, emberhez, tárgyhoz, el-
vekhez hűségesem, szeretni tudóm, sose szóval, de szívvel, szívvel, szívvel, 
meghasadón is egésszel, hogy halhattál meg előttem, drága öcsém.

A Domb
A Dombnak azon a reggelen a szokásosnál hevesebben vert a szíve. 

Úgy érezte, valami jó történik vele. Talán még többen jönnek hozzá, mint 
egy átlagos napon. Örömmel készült a látogatásra. Mélyen szívta magába 
a friss szelet. A falu felé tekintve tényleg megpillantott egy közeledő em-
bercsoportot. Valószínű, a városi buszról szálltak le, gondolta. Szelídek-
nek látszanak, állapította meg immár nyugodt lélekkel, de valamennyire 
azért elfogódottan. 

Befelé mosolygott, pedig áthullámzott rajta egy kis izgalom. Megsejtet-
te, hogy ezek az emberek valami különös céllal tartanak feléje. Jönnek, 
jönnek, egyre közelebb, már a szélső házak szomszédságában fekvő bú-
zatáblán is innen, letérve az útról, beletúrva az ő hajába, a felmagasodó 
fűmezőbe. Jólesett neki. Élvezte a talpak érintését, a lábak melegét. Még 
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volt némi ideje a készülődésre. Igyekezett a tegnapinál élénkebbre szí-
nezni védett virágait. Kipirosította a réti szegfűt, illatosabbra varázsolta a 
tegnapinál. Figyelmeztette az itt-ott felbukkanó bogáncsot, vadul senkibe 
se kapaszkodjék. Az árvalányhajnak biztató szavakat súgott, magasodjon 
büszkén, lengjen, csak lengjen ünnepélyesen. A kis sárga virágok szirmait 
pedig bársonyosabbá tette. Felüdítette, szinte megújította hullámzó gyep-
világát. Körültekintett. 

A mellette fekvő tavat mindig szerette. Most úgy pillant kék tükrébe, 
ahogy az emberek szomszédjuk tekintetébe, derűvel jelezve, hamarosan 
vendégek érkeznek hozzájuk. Mert a Domb nem csupán sejti, tudja is, aki 
őt meglátogatja, aligha állja meg, hogy oda ne sétáljon a tó nádas-mada-
ras partjához. Van, aki csak belenéz a víztükörbe, lelassítja ugyan a lépte-
it, de szinte meg sem áll, másutt van dolga, páráját mégis érzi, beszippant 
belőle valamennyit. Látja, emelkedett a vízszint, netán csappant, pont jó 
most így, ahogy van, s megy tovább. Néha szerelmesek hajolnak össze a 
tóparton. Őket a Domb észrevétlenül öleli magához képzeletében. Persze 
van, aki csupán feléje pillant a tónak. Ahogy most ő, a Domb, a maga háta 
mögé tekint. Homlokán kecses szoborbabák, velük, a távolabbra látók-
kal néz el a félbevágott hegy felé. Valameddig gyönyörködik a bazaltcsí-
kokban, titkon odaint a hegytető búbján álló fának, miközben eltűnődik: 
micsoda élet- és elmúlásmozzanatok tanúi ők, akárcsak többi társuk itt 
medenceszerte.

Közben a kirándulók fölértek hozzá. Hagyja, hogy emlékező perceik-
ben körülölelje őket a táj, teljenek be pompás látványával. Érti egypercnyi 
némaságukat is. Egy kicsit belehallgat szavaikba, melyekkel felidézik azt 
a kedves férfit, aki oly gyakran ellátogatott őhozzá, hogy ha néhány hétig 
mégis elmaradt, szinte leste-várta újbóli jövetelét. De már tudja, nem kell 
rá várnia, hiszen tavaly egy verőfényes nyári délutánon örökre itt maradt 
nála.

Jövőbe látó szék
Ha nem ír, legalább egy hétig, feszíti a hiánya. Olyankor csak van. Gyű-

lik, gyűlik a téma (théma), feje, mint a bevásárlókosár a boltból jövet, tele 
fontos és egyáltalán nem fontos, mégis odakerülő dolgokkal. Fölöslege-
sekkel. Vagy inkább azokkal is. 

Lábjegyzet következik, ami persze nem az, de ennyi csalást megen-
ged magának: Kaposváron az egyik igen szellemes gimnáziumi társaság, 
persze fiúk, figyelték minden mozdulatát és szavát.  Írtak a Voluntas-ba, 
remekül, akkoriban történetesen Nadi volt a diákújság tanár szerkesz-
tője, matekosságuk mellett irodalmi pályázatokon indultak, sikeresen, 
klubműsorokat állítottak össze, sportoltak, szóval mindenütt ott voltak. 
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Meghatotta őket, ha váratlanul ő is megjelent délutáni foglalkozásaikon. 
Ragaszkodó és aranyos kamaszok voltak. Egyikük a Történet egy ostoba 
győzelemről főszereplője. (Most minek könnyezni, öregasszony?) És pont 
az a fiú jellemezte magyartanárát egy vidám műsorban ezzel a görögö-
sen?, kakuminálisan? kiejtett théma szóval, ami  sokszor elhangozhatott 
az  irodalomórákon, valahogy így. Azóta messze estek egymástól. Mi le-
het velük? Élnek? Halnak? Jobb nem tudni a tragikus fordulatokról, mert 
kegyetlenül nehéz túllépni rajtuk. 

A friss veszteségek beárnyékolják a napokat. Mi értelme előkeresni a 
régi leveleket? Boldog volt, amikor felnőtt tanítványaitól üdvözlőlapot 
vagy hosszú levelet kapott. Kinek őrzi őket tovább, ha íróik már előtte 
elmentek? Beleborzong, látva: az elhalványult betűsorok hátha tényleg 
jelzik írójuk földi elmúlását. Isten veletek, búcsúzik tőlük, keserűen. És 
máris továbbhullámzik. Mert alapjában hiszi: örömökre teremtődött. (Új-
fent egy lábjegyzet: Következő műsorának tervezője, R. Zs.,  sajátos, tudat 
alatti elszólásnak vélte  hullámhölgy szavát, szerinte nem lenne rossz akár 
címnek sem. Hiszen maga is belátja, tényleg folyton hullámzik. Például 
van, hogy elhiszi magának, még vannak hátra élő novemberei, Károly-na-
pi születésnapok, van, hogy meginog benne ez a hit. Tessék, itt a hullám-
hegy – hullámvölgy jelenség friss felbukkanása. Normális?

Ha mélységes völgyekbe kell leereszkednie – belezuhannia –, keres ma-
gának valami hegyet, na jó, dombot a felkapaszkodáshoz. Ilyenkor eleinte 
csak caplat, aztán nekirugaszkodik. Ha némi egyeztetést követően talál-
kozhat a család kicsinyeivel, minden rosszat feled. Aznapra legalábbis. 
Jó együtt lenni a két kisgyerekkel. A minap is hogy melengette a szívét 
a túlenergizált Matyi (micsoda szó ez, ő nem elem, de életerős, és egyre 
nagyobbra nyúló kisfiú) számon kérte tőle, hol késett eddig, már mióta 
várták, s bár készülődőben voltak az ábrahámhegyi tíznapos nyaralásra, 
alig akarta elengedni. Öröm volt látni a zsufa, szédületes iramban mászó 
Gréti babát is, aki ahogy megkapaszkodhat valamiben, már feláll. Sőt: 
lépegetni készülődik. Ez a nyolcadik hónapjában még el sem várható tőle.  
Úgy látszik, nem elvárások szerint működik.

Lehetetlen nem tűnődni azon, milyen lehet most Ábrahámhegy. Eddig 
félve gondolt rá, ott kell lennie, öccse nélkül. Beleül majd a jövőbe látó 
karosszékbe, mint legutóbb, amikor még az ottani szemlélődés nem ve-
tített előre drámát. Kegyes volt hozzá. Csupán a túloldali hegyet láttatta, 
tele élettel és nyugalommal. Micsoda béke volt akkor bennük. Zánkán 
éreztek át mindig ahhoz hasonlót: Itt vagyunk, bennünk a testvéri össze-
tartozás, a közös múlttal és a jelen békességével. Vajon megvan-e még az 
a kissé rozzant, de kedves jószág a terebélyes diófa alatt? Már nem tarta-
na az ottani élménytől, de  azóta nem hívja oda senki. Talán kíméletből. 
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Üzenet
Jönnek. Egyre többször. Nyugodtan, s nyugtatóan. Nincs dráma, féle-

lem, de még szorongás sincsen. Izgalom nélküli jelenetekben lépnek föl. 
Élnek, pedig már évtizedek feszültek közénk azóta, hogy nincsenek itt. 
És mégis elevenek. Még nem intenek, gyere te is, némán üzennek valamit 
mégis. Tudatlan vagyok, nem értem pontosan. Vagy nem akarom érteni. 
Valami akaratlan ellenállás lehet bennem? Konokság, amit ők annyira 
ismertek? Most ezzel nem foglalkoznak, látom. Csak sugallnak valami 
fontosat, ami életükben áradt belőlük felém. Akkor. És ott, amikor és 
ahol még együtt voltunk. Átívelik a köztes időt, amely mint egy pompás 
híd, olyan lesz. Miért jelentkeznek újra, gyakrabban, mint ezelőtt? Csak 
találgathatom. Talán mert ők ketten már tudják, menni készülök…

   A másnap hajnali álom után fejtettem meg fontos üzenetüket. Milyen 
egyszerű! Keresem a szót az értelmezésre, és rájövök, felesleges minden 
magyarázkodás. Ezúttal ők maguk távol maradtak álomi személyükben, 
mégis pontosan értem, mit hullámoztattak ide hozzám különös és mégis 
könnyen megfejthető szent páli nyelvezettel, a legteljesebb érzés kíséreté-
ben. Mit nem mondok róluk: rendezői voltak egy jelenetnek. 

   Szülők, számomra ismeretlenek, két fiúgyerekkel. Lombos fa alatt ját-
szódik minden. Jelen vagyok. Szereppel vagy anélkül? Inkább belecsöp-
penve egy történet-láncolat egyetlen mozzanatába. A legföljebb három-
éves kisfiút ölelem magamhoz. Mérhetetlen szeretet árad bennem szét. 
Úgy érlel bennem egy eddig csupán felsejlő gondolatot, ahogy a szep-
temberi nap érleli-mézesíti a szőlőt a balatoni hegyek oldalában. Vagy 
annál is jobban. Elmélyíti bennem a felismerést: keveset szerettem eddigi 
életemben. Nem elég hálásnak lennem ezért az üzenetért.  De mit tehe-
tek maradék időmben? – zaklat fel a kérdés. Aztán megnyugszom: Ők, 
Anyáim, tudom, segítenek.

Áthangolja a napokat
Mániákus olvasóként hónapokig leragadok egy-egy könyvnél. Az ösz-

szevissza olvasások – szebben szólva párhuzamosak – mellett mindig visz-
szatérek ugyanahhoz a szerzőhöz, sőt egyazon példányához valamiféle 
kölcsönös vonzalom folytán. Csoóri Sándor könyve, a Tenger és diólevél 
hosszú ideje nem enged el.

Lehet akármilyen a napom, legalább az este lefekvés előtti csendes órá-
jában újra meg újra a kezembe kerül. Annyi elevenembe vágó gondolata 
senkinek sem volt számomra a kortárs prózában, mint neki. Fölkorbácsol 
és megnyugtat: „Ne felejtsük el: a világot manapság inkább csak bemu-
tatják nekünk. Televízión, újságokban, képeslapokon. De többnyire a za-
varodottság, az érdekesség, a szétesés állapotában. Csak elvétve terem-
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tődése közben. Ezzel szemben a költők mindig a saját világukat terem-
tik meg és mutatják be, fölcserélhetetlen képekkel, érzelmekkel, miként 
kidolgozott sorsukkal. És ha filozófiailag igaz az, hogy még a közösségi 
gondolat is csupán az egyéni tudatban fejlődhet és fejeződhet ki a legtisz-
tábban, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy mindent, ami szellemi, 
ami megtárgyiasult és egyetemes ebben a világban, a legátélhetőbben a lí-
rai én tudja kifejezni és közvetíteni.” Lám, a vers létjogosultsága nemcsak 
ezerkilencszázkilencvenben volt igaz, hanem kétezer-tizenhat nyarán is, 
amikor a Meztelenül, mint Ézsaiás utolsó bekezdésén tűnődöm. És azon, 
hogy olyan érzékletes szépséggel, férfiasan csiszolgatott-dédelgetett nyel-
ven talán még senki sem írt, mint ő. A Kutyaugatás záró sorait idézem: 
„Péter többszöri árulása jut eszembe a Bibliából, miközben odalépek az 
erkélyajtóhoz. Épp most ereszkedik alá a Hold a szomszéd telek csupasz 
diófájára. Az ágak feszesek és mozdulatlanok. Ugatni kezd ismét a kutya. 
Hatalmas kört fut be az űrben a hangja. Amikor elhallgat, az egész világ 
súlyosodik el a csöndtől.”

Veszeli Lajos:  Üzenet a mélyből


