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Barlog Károly

All THe WorlD Is Green
ad notam Tom Waits

Judittal Péterváradon vettünk ki lakást. Tavasz volt és a Duna az újvidéki alsórakpart betonját 
nyaldosta. Változás kell az életünkbe – mondogatta előtte hetekig –, arról nem is beszélve, hogy 
találnunk kell egy olyan helyet, ahol majd tudsz írni. Ez utóbbi szempont valamiért mindig hang-
súlyos szereppel bírt a lakásválasztásainknál. Judit nagyon a szívén viselte az írói sorsomat; írhat-
nám azt, a karrierem, habár már a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy az irodalom belterjes csata-
terén nem teremhet számomra babér. Így aztán egyáltalán nem érdekelt, hogy írok-e vagy sem. 
Igyekeztem ösztönös maradni, nem voltak nagy terveim, kényes pontossággal felépített koncep-
cióim, ilyenek. Persze, néha azért megmártózhattam gyengébb sodrású sikerekben, a kiadóm is 
elégedett volt velem: nem voltak nagy elvárásai velem szemben, ezért sohasem okoztam csaló-
dást. Szóval, írtam, éldegéltem, tettem a dolgom, minden nap bejártam a munkahelyemre, nem 
sokkal tizenkét óra után pedig valami nevetséges okra hivatkozva hazamentem. Egyszer például 
azért engedett el a főnököm fél egykor, mert azt mondtam, fázom. Július volt, és ha jól emlék-
szem, épp aznap dőlt meg egy harminc évvel korábbi melegrekord. De mindez most lényegtelen. 
Juditot tehát érzékenyen érintette írói pályám alakulása. Az én szellemi jólétem érdekében tett 
igyekezetek sokszor felülírták a házassági érdekeket. 

A lakás az újjáépített és Szivárvány névre keresztelt péterváradi híd közelében volt, egy, a 
közeli katonai laktanyához tartozó, valamikori tiszti lakás. Judit első látásra beleszeretett a nagy, 
reggeltől estig homályos szobába, mely egyszerre szolgált nappaliként és hálószobaként, sze-
relmes lett a natúr, lakkozatlan hajópadlóba, és a hatalmas kandallóba, a konyhába, melynek 
ablakából a másfél évszázada felrakott és azóta úgyszólván érintetlen, mohás házcserepekre volt 
rálátása a szemlélődőnek. És a folyosó végén található közös fürdőhelyiségbe is valami régi, 
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romantikus álmot láthatott bele. Legalább is a kezdetekben biztosan így volt. Később, a tél beáll-
tával már átkozta az építészeket, akik kitalálták, hogy egy szintre csak egy fürdőszoba juthat, és 
átkozta a szomszédokat is, akik sohasem mossák le fogkrémköpeteiket a mosdókagyló széléről 
és néha még a vécét is elfelejtik ürítés után lehúzni. De mindezekkel együtt mégiscsak jó volt 
ott élni.

Reggelenként Judit almát és paradicsomot vett a közeli zöldségesnél, forró vajaskifliket és ke-
nyeret az albán pékségben, török kávét főzött és miközben azt várta, hogy leüljön a kanál által 
megbolygatott sűrű zacc, elnézett a péterváradi házak felett a Duna irányába. Ha esett az eső, 
rendszerint Tom Waits All the World is Green című dalát hallgattuk, és zavaros ígéreteket tettünk 
egymásnak. Minden alkalommal megígértem neki, hogy csakis őt szeretem a halálomig, akkor 
is, ha nem lesz pénzünk albérletet fizetni, akkor is, ha netalán húsz év múlva már kövér lesz és 
csúnya. És ha a NATO-gépek ismét lebombáznák Újvidék összes hídját, s valamilyen oknál fogva 
én Újvidéken, ő pedig Péterváradon rekedne, leküzdve a leküzdhetetlen víziszonyomat átúsznám 
a zavaros Dunát, Észak helyett a bizonytalan és kaotikus Delet választanám, csak, hogy mindig 
együtt legyünk. Ő pedig erre azt mondta, hogy mindezeket sohasem várná el tőlem – éppen 
azért, mert szeret.

Napra nap következett, századmilliméterenként vastagodott a moharéteg a péterváradi ház-
tetőkön, a magnóból egyre áradt a puha kis dallam, az All the World is Green, az ígéretek pedig a 
kandalló kéményén át kormosan füstöltek tova. A plédet már kora ősszel vastag dunnára cserél-
tük, és görcsösen kapaszkodtunk éjjelente a hitvesi ágy két, egymástól százhatvan centiméterre 
lévő szélébe. Judit egyre több cukrot szórt reggelente a kávéjába, és ha erről kérdezték, nevetve 
azt válaszolta, legalább a kávém legyen édes, ha már az életem keserű. Nem hozott többé almát, 
meg paradicsomot sem – nincs már neki szezonja, azt mondta.

A novemberi köd olyan volt, akár egy sűrű szőttes, alig derengett át rajta néha a Duna. Bádog-
vödörben hordtam le az udvarra a sötét, grafitszürke hamut, hogy azután ott egérrágta nejlonzsá-
kokba töltsem, majd rohantam fel ismét a második emeletre, hasított fával csillapítani a kandalló 
egyre fokozódó éhségét. A hó nemsoká befedi a péterváradi mohás háztetőket is, mondtam. Judit 
meg hallgatott.

Vajon van-e a tűrésnek egy, még elviselhető foka, van-e mértékegysége a kétségbeesésnek, 
amely kívül-belül átrendezi az embert, kiül az arcára és ott van minden egyes mozdulatában, ak-
kor is, ha ölel és akkor is, amikor kétnapi rutinból leviszi a szemetet? Láttam Juditon ezt a válto-
zást, mégsem tudtam definiálni, nem tudtam lejegyezni, bonyolult képletekbe erőszakolni – egy-
szerűen láttam. És éreztem, ahogy lassan, centinként távolodik el tőlem, oldozza le magáról kap-
csolatunk minden kis súlyát, akárha léggömb finomszemű homokkal töltött zsákocskáit. Eltűnt a 
házasságunkból minden könnyed csipkelődés, szurkálódás és kvarcos simogatás, a félreérthető és 
félreérthetetlen sóhajok. Nem maradt már csak Judit, én meg a csönd.

Aztán tavasz ismét. Az újvidéki rakodóparton a Dunát kémleltem épp, ezt a piszkos, simoga-
tó szeretőt. Arra gondoltam, hogy lehet a víz bármennyire szép, időről időre mégis csúffá teszi 
hordaléka, egy olajos-békalencsés deszka, fél pár cipő, nejlonzacskó, tejszínhabflakon. S hogy 
a Judittal kötött házasságunk hordaléka éppen ez a hallgatás, mely előbb-utóbb majd úgyis a 
partra sodródik, vagy végső soron a torkolatnál örökre elvész. És már futottam is át a Szivárvány 
hídon, futottam fel a félkomfortos tiszti lakásba, fogytak a csontig, a téglahúsig koptatott lép-
csők a talpam alatt. De Judit akkor már más háztetőket nézhetett, másik konyha ablakából fújta 
a gőzölgő törökkávét, máshol dúdolta a dalunkat. Vagy lehet, hogy már másik dalt választott 
magának.  


