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Éva évekkel ezelőtt járt a narancssárga színű busztársasággal Bécsben. 
Formaruhás, cicakendős hostess kísérte őket. Indulás után eldobható fül-
hallgatókat osztott ki az utasoknak, majd egy rejtett nyílásból hamarosan 
leereszkedtek a képernyők és két filmet is levetítettek, hogy ne unatkoz-
zanak a háromórás menetidő alatt. Útközben ingyen kávéval kínálta őket 
és nyitva állt a makulátlanul tiszta WC-kabin is. 

A napokban online lefoglalta náluk oda-vissza a jegyeket, és másnap, 
miután szemlesütve elsurrantak a metróaluljáróban a hányásukban-vize-
letükben heverő emberek mellett, Éva találomra elindult felfelé az egyik 
kijáraton, mert a hajdani, narancssárga jelzőnyilakat sehol nem találta. 
A korábban megszokottól eltérően egy ütött-kopott jármű állt a meg-
állóban, a sofőr nem üdvözölte a felszállókat, fülkéjében ülve röhögve 
mutatta okostelefonján a kövérkés kísérőnek a legújabb utaspanaszo-
kat. Aztán azon tanakodtak, milyen jelszóval lenne a legjobb belépni az 
éppen most divatos pornóoldalakra, majd pedig szinte minden másról 
megfeledkezve elmélyedtek a nők fotóinak tanulmányozásában. Végül 
megérkeztek Bécsbe.

Éváék a császári lóistállókból kialakított múzeumi épületegyüttes felé 
tartottak. Útközben betértek egy francia kávézóba, ahol jól öltözött oszt-
rákok beszélgettek egymással, mintha itt megállt volna az idő. Ők alma-
bort rendeltek, élvezték a kevéske savanykás ital üdítő ízét, és közben 
a messzi Párizsra, a Szent Lajos-szigetre, a breton kocsmára gondoltak, 
ahol egyszer cidre-t ittak kicsorbult, sárga bögréből. Aztán végre odaér-
tek a múzeumba, beléptek a tágas tereket rejtő betonkockába, hogy meg-
nézzék a nagyra értékelt holland szobrásznő kiállítását. A ruhátlan testek 
mind fejetlenek voltak, anatómiai felépítésük csak válltól lefelé hasonlí-
tott az emberéhez, ami azon felül volt, gyűrött rongyként befelé fordult 
és rátekeredett a corpusra. Az első teremben egy jászolra emlékeztető tá-
kolmányban lénymaradványok hevertek élettelenül, csontok, paták, belek 
és más szervek stilizált alakjaiban. Évának eszébe jutott a látrányi vágó-
híd, ahová sokszor elkísérte a nagyapját. A nagypapa állatorvosi pecsétje 
nélkül egyetlen, kampóra akasztott marha sem hagyhatta el a helyét. Az 
édes vérszag, a patyolattiszta állattetemek nyálkásan csillogó vörös színe 
megnyugtató volt Éva számára. Talán azért, mert a lila tintával átitatott 
bélyegzőpárnába szabályos időközönként süppedt a stempli, aztán a mar-
hák combján cuppant a körpecsét egy mosoly kíséretében, hogy: „mehet”. 



80 Vár Ucca Műhely 58.

A vágóhídi hentesek és a nagypapa is hófehér köpenyt viseltek, emiatt a 
kisgyerek azt képzelte, hogy a sok boci varázsütésre alakult át pata és szőr 
nélküli színhússá. 

A múzeumban kiállított torzók viszont taszították Évát, hamar kijött, 
és leült az előtérben egy kényelmes bőrfotelbe. Mellette előrecsukló fejjel 
aludt egy pocakos turista. Eric az üvegtető felől behatoló fények falak-
ra íródó árnyékát nézegette, és fényképezni kezdett. Intett a szemével 
Évának, hogy üljön a krumplibarna márványfalba vágott vakablakba. 
Éva összegömbölyödött, lábát lelógatta, mintha azzal evezne a kőtábla 
felszínén, aztán kikötöttek a Néppark zöldvendéglőjénél. A fák, bokrok 
és virágok között találtak egy üres asztalt. Míg a pincérre vártak, magyar 
beszédre lettek figyelmesek. Egy téeszelnökre emlékeztető, szürke öltö-
nyös férfi dirigálta az egyik alkalmazottját. A fiatalembernek dézsába ül-
tetett bukszust kellett odébb tennie, ami miatt valóságos kupaktanácsot 
tartottak. A szürke öltönyös nyugodt hangon beszélt, látszott rajta, hogy 
még időben megcsinálta a szerencséjét, elégedett az életével, és nem kell 
ahhoz nyakkendőt hordania, hogy bécsi polgárnak érezhesse magát. Itt 
a hús puha, a panír ropogós, a sör hűvös és kesernyés, mandulaízű. A 
magyar vendéglőst most a szüntelen edénycsörömpölést hallató pavilon 
bejáratánál pillantották meg. Egy Van Gogh-sárga csipkeruhába öltözött, 
erősen kifestett, kreolbőrű nő beszélgetett vele. Rövid szájpuszit adott 
a rezignált külsejű magyarnak, és tűsarkú papucsában elkopogott a ró-
zsalugason át. Éváék fizettek, és úgy érezték, jelentős összeggel járultak 
hozzá honfitársuk itteni boldogulásához. Magyarul szóltak a pincérhez, 
megköszönték az ebédet, ám ő németül felelt. Éva nem beszélt németül, 
de hajdanvolt német ősei segítették abban, hogy minden szót megértsen 
és ekkor iménti mosolya elhalványult. A férfi ritkás haja izzadtan tapadt 
a fejére, barázdált, hamuszínű arca küzdelmes és talán kétes múlt nyomát 
őrizte. Azt mondta nekik, hogy bár itt az előbb magyarul beszéltek és 
esetleg úgy tűnhet, hogy ő is magyar, de nem, ő itteni őslakos. 

A nap szúrta a hátukat, a fejüket, hirtelen unatkozni kezdtek. Éppen 
a Kunsthistorisches Museum előtt lépdeltek, amikor úgy döntöttek, ide 
még betérnek az ünnepekről szóló, tematikus időszaki kiállításra.

Az egyik képen sivár természeti keretben úri maskarába öltözött fiata-
lok forogtak körbe, középen egy bekötött szemű ifjú fakanállal közelített 
a legszebb lányhoz, aki kacéran védekezve hátralépett. Éva hosszú ideig 
nem mozdult a festmény elől. Ő sem örülne, ha egy fakanállal közeled-
nének hozzá. Eszébe jutott, ő mit érzett, amikor gyerekkorában a hám-
ló kőfallal körülvett, betonozott iskolaudvaron, ahol a repedések között 
zöld gyom nőtt, Körben áll egy kislánykát játszottak az osztálytársaival. 
Ha megállt az ének, a kör közepén álló berántott maga mellé valakit és 
addig kocsizott vele, míg mindketten szédülten a földre nem estek. A drá-
mai esemény korántsem ért véget a sivító csengőszóval. Az udvarból az 
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osztályokba vezető ajtóban a féltékeny fiúk egymást rugdosták, a hoppon 
maradt lányok pedig annak a haját húzták, akivel a fiúk a legtöbbször 
kocsiztak. Aki választott és akit választottak, legtöbbször melléfogott, de 
ha véletlenül két szív egyszerre dobbant, se vége, se hossza nem volt a csú-
folódásnak. Folyton ráncos, barna térdzoknijával, magas szárú cipőjével, 
hátul fiúsan felnyírt, kócos hajával Éva ritkán került a kör közepébe. Az ő 
szerelme nem merte berántani, gyenge volt, félt a verésektől.

De miért keres öntudatlanul mindig, ha itt jár – most éppen az ün-
nepi szertartások között nézelődve – egy másik emlékre, a kisztihandra 
magyarázatot? A nagyapja még a monarchiabeli Bécsben járt az Állat-
orvosi Akadémiára, szabad idejében pedig bizonyára a szép lányok körül 
forgolódott, ott hallhatta ezt a kifejezést, s megtanulta, mi is az a hamis-
kás mosollyal kísért kisztihand. Mosolytalan nagyanyja hosszú éveken át 
rébuszokban fogalmazva oktatta unokáját a női büszkeség mibenlétéről, 
halálig magába fojtva férje nyílt félrelépései miatt érzett szomorúságát. 
A kislány semmit nem értett, de ettől függetlenül átitatódott nagyanyja 
melankóliájával. Meleg nyári délutánokon sokszor feküdt a nagymama 
biedermeier ágyában, miközben azt nézegette, hogyan égetik a spaletta 
mögül beszökő napsugarak fiatalon meghalt dédanyja arcképét. Ómama 
mintha már előre gyászolta volna magát, az olajfestményen minden feke-
te volt: a háttér, a magas nyakú csipkeruha, rajta a gombok és a kontyba 
tűzött haja. Félig szomorúan, félig dacosan összezárt szája éppolyan, mint 
a nagymamáé és majd az unokáé, az övé is. Mivel mindenük odaveszett 
a háborúban, nem lehettek igényeik, komfort nélküli szolgálati lakásban 
éltek, a bútorokat a falubeli kastélyból kitett grófék holmijai közül válo-
gatták össze, egyetlen vagyontárgyukat, a bogárhátú autót a német roko-
nok küldték, azzal járt a doktor úr az állatokhoz a tanyákra, és az úttalan 
utakon zötykölődve gyakran elaludt a volánnál. A helybéliek ismerték ezt 
a szokását, félreugrottak, de még a motorbiciklis rendőr is óvatosan ki-
kerülte, emiatt nem is történt soha baleset. Ha ébren volt, fölvette az út 
mentén a munkából vagy földekről hazafelé gyaloglókat, akik örömmel 
szálltak be hozzá, nem féltek a veszélyes fuvartól. Amikor szokása szerint 
hazatért délben, az asztalon várta az ebéd, s míg evett, a felesége lavórban 
lemosta a trágyától bűzlő, térdig érő, fűzős bőrcsizmát. A férje nem szólt 
hozzá, hiába kérdezte tőle, milyen napja volt, konokul hallgatott. 

Éva hátha egyszer majd megérti, miért jön folyton vissza ebbe a város-
ba. Lehet, hogy itt szeretett volna megszületni. Nagyapja, miután kilakol-
tatták a szülőfalujából, és ide-oda vándorolt családjával hontalanul, előbb 
itt telepedett meg, aztán másképpen döntött. A kislány soha nem akart 
megtanulni németül, pedig a nagyszülők csak svábul beszéltek, volt egy 
különleges tévéjük, azt mondták, hogy kizárólag a grazi adót lehet rajta 
fogni, amelyen korcsolyaversenyt, operettet, és derűtől túlcsorduló reklá-
mot, werbungot adtak. A werbung szó betűi összezavarodva potyogtak le 
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az égből, s lebegtek körbe-körbe, míg értelmes szóvá nem rendeződtek. 
Elegáns öltözetű, mosolygós háziasszonyok port szórtak a napfényes für-
dőszoba mosógépébe, amely egy szempillantás alatt kifehérítette a fülig 
érő szájú kisgyerek összecsokizott pulóverét. Néha ők is kaptak a külföl-
di rokonoktól Persil mosóport, a nagy doboz aljában hol egy pici fehér 
mamut, hol elefánt vagy más trópusi állat rejtőzött. Érdemes volt össze-
gyűjteni, mert ajándékot sorsoltak ki a beküldők között. A mosóporos 
dobozon azonban nem volt cím, vagy ha volt is, valaki letépte, de kincset 
értek, el lehetett cserélni őket színészképekre az iskolában.

Összerezzent, mert megszólalt a múzeumi hangosbemondó, és tíz nyel-
ven elismételte, hogy tíz perc múlva bezárnak. Éva is visszazárta az em-
lékeit abba a sötéten gomolygó semmibe, amelyből mindmáig alig értett 
valamit. 

Visszaértek a rakpartra, és remélték, hogy a tönk szélére jutott buszos 
cég nem hagyja őket fedél nélkül éjszakára. Ha nem érkeznek meg, eset-
leg beengedik őket itt szemben, a Szent Rupert-templomba.

A sóbányászok védőszentjéről a Holt-tengerhez kanyarodtak Éva gon-
dolatai. Amikor sok évvel ezelőtt ott járva belemártózott, alig érintette 
lába a síkos kavicságyat, máris feldobta a víz, mint egy hullát. Széttárt 
lábbal lebegett, a sós víz beléhatolt, és könyörtelenül csípte teste védtelen 
nyílásait. Most meg egy régi mondóka jutott az eszébe, élesen emlékezett, 
kisgyerekként micsoda félelem szállta meg, amikor meghallotta azt, hogy 
a katicabogarat kútba, kerék alá, meg kemencébe teszik… hogyan hagy-
hatta, amikor el tudna repülni könnyedén. Hát úgy, ahogy ő is mindig 
hazament a szülői házba, a sós kútba, a kerék alá, a kemencébe, de min-
dig mindenhonnan kiszabadult, hitt abban, amit egyszer gyerekkorában 
álmodott. Álmában üldözőbe vették, óriási, üres termeken rohant végig, 
egymás után tárultak fel az aranybetétes szárnyas ajtók, amíg el nem ért 
ahhoz, amelyik nem nyílt ki. Megfordult, hogy szembenézzen üldözőivel 
és megrökönyödött, mert az összes fantom futásnak iramodott, ő pedig 
ottmaradt egy szál egyedül. 


