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L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A

Anyai nagyapám, Édi
– Megint lehorzsoltad a térdedről a bőrt – nézett rám, rövidre vágott bajuszkája alatt megértő, 

ravaszkás mosollyal.
Finom cigarettafüstből ezüstös glória keringett a feje, illetve a kiskarimájú nyúlszőrkalap fö-

lött. Valahányszor fröccsfogyasztás után fizetni készült, már előre sejtettem (tudtam), hogy a 
fémpénz csengeni fog a pulton. Ha pedig egy papírbankót emelt ki a pénztárcájából, s netalán 
nem tudtak visszaadni neki, nagyvonalúan legyintett. Olyan férfi volt, aki rendszerint megvonta 
a vállát, és vigyorgott. S ha nálunk időzött, az aranygaluska levesre várva, tízpercenként úgy 
igazította meg babos csokornyakkendőjét, mintha szívességet tenne a sarokban rostokoló álló-
tükörnek.

Ezúttal a néptelen utcán jött velem szembe és ment el mellettem, elegánsan imbolygó, kissé 
frivol járással (ezt a könnyed nőiességet sokan szerették benne, főleg a szépnem túlékszerezett 
s -festett példányai), akárha ki akarta volna kerülni a (nem létező) nagy embertömeget. A járda 
szélén egyensúlyozva, szórakozottan félrenézett. S én, aki megpróbáltam őt utánozni, ügyetle-
nül kacsázva, elvágódtam, amint felnéztem – épp csak fölpillanthattam – az ismerős arcra. (A 
nagyanyai intelmeket – elvált asszonyi háborgást – hallgatva, óvakodtam rokonnak nevezni Édi 
tatát). 

Lehajolt, és felsegített, majd töltött cukorkával kínált, mely nála elengedhetetlen külhoni kel-
lék volt, nem holmi olcsó „vásárfia”: tordai pogácsa! Megvárta, hogy türelmetlenül összerágjam 
a cukorkát – nyelvemmel hiába próbáltam a savanykás-édes ragacsos nyálat eltávolítani a lyu-
kas fogam közeléből –, vigyáztam hát, hogy el ne sírjam magam – ez előtt a fess, állítása szerint 
többnyire a bécsi expresszel hazalátogató, öregedő úr előtt; vagy, Isten ments, sárgás sevróbőr 
félcipője elé köpjek, melynek orra mindig csillogott, s amelyiket én akkoriban, úgy emlékszem: 
zserbónak neveztem. („Mintha skatulyából vették volna ki mindig!... Kár, hogy cipőskatulyá-
ból!” – már jól ismertem nagyanyám csípős megjegyzését.) 

– Na, töröld le a nadrágodat – nyújtotta felém monogramos fehér zsebkendőjét –, anyádék 
meg ne lássák… Te se szereted a novembert, ugye? Ilyenkor túl sok a locsogó pocsolya felé-
tek – mondta örökösen vicces hangulatban, az Aurel Vlaicu utca sarkán maga előtt terelve, a 
galambszürke öltönyben feszítő, filigrán ember, akire mégis mindig nagyon fölnéztem (utólag 
hányszor bosszankodtam emiatt) –, s a két világoskék (mint két pici briliáns) szemgolyó el-el-
tűnt napbarnított homloka nevető ráncai közt.

A marosújvári házban, ahol sok évtized múltán felravatalozták, homály volt és valamilyen 
bántó – talán éter? – szag kavargott émelyegtetőn. Szemmel láthatóan nőtt a sűrűsödő homály, 
mígnem egyből ellepte a szoba mennyezetét is. Vagy, meglehet, hirtelen besötétedett. Enyhe 
rosszullét fogott el; minél előbb szabad levegőre vágytam. Alig értem el a kijáratot, ismerős 
léptek kopogását hallottam, messziről. 

–Várj, ne siess már úgy – A régi kópés hang, a vigyorgó, vöröses szőke bajusz alól. – Vigyázz, 
el ne ess megint! – Valami a vállamhoz ért. Mintha denevérszárny lett volna. Ebben a kárhozat 
felé tartó, öreg kisvárosban napnyugta után, semmi sem kizárt. 

   – Ha tudnád, hányszor elestem én is; mert mindig fölfelé néztem, az égre… 
Meg mertem volna rá esküdni, hogy a nagyapám hangját hallom.
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Rejtélyek – 
a régi szereposztás híján

csak egy törött ülőkéjű hokedli
Nagyon keserves lenne, jaj, ha históriát kellene írnom. Méghozzá családit. Künn perzselő 

nyár, a völgyből vidám viháncolás, vízpocsékolás hallik... Denevérek röpdösnek némán az abla-
kom előtt, a könnyű szellő szélfoszlányokat hoz... s mintha tollam magától száguldana a fólián-
son - nekem csak utána kell loholnom...

Ez még hagyján, Calvino testvér; ám ha a néhai otthonosság „klastromának” konyhai állott-
szagát vagy a tordai temető sortüzeit s a fülsüketítő aknarobbanásokat kell megidézni, mindent, 
ami már rég „komforttalan” és nem evilági - kiégett szívünk gyermekkorát! Midőn tollunkból 
már nem szivárog élet. Könyvbe álmodott csak s zárt „minden kegyes cselekedetünk”. (Vajon 
nem hamu s üszök máris valahány?)

 Ám fogadalmad hátha többet ér, mint a leépüléshez szoktató külvilág - egyben öregkori ten-
magad. Nem mintha ezen múlna, hogy megmentheted-e lelkedet. („Írsz, írsz, egyre csak írsz, s 
a lelked immár veszve van.”)

 Folytatnám – legalábbis az olvasással, vendégeink vagy a nagy család körében; miközben 
erre is, arra is csupa piszkos tányér halmozódik egymás hegyén-hátán... s ha csak egy leheletnyi 
homályos folt van egy poháron vagy valamelyik evőeszközön: asszonyod máris kikapja kezed-
ből; visszaveszi akárkitől.

És előfordul az is, hogy rád néz, sötét pillantással: Ne olvass fel többet!... Elég volt - pláne 
abból, ami nincs ma a társaság gusztusára. Pedig jólesne egy kicsit kiruccanni, kihátrálni az iro-
dalmi (s egyéb) vagdalkozások színteréről, a biztonságosnak hitt, fehéren fénylő páncél mögül 
meglesni, behorpasztott bölcsességgel, a reményteljesnek hitt s a szerelmetes előidőt. Köröskö-
rül selymes, magas fű s a csönd... 

Ali jerikói trombitájába fújni: a felélő kultúrák, a pusztító „haladás” hőstenorjaként. Most, 
hogy a világűr lumpenarisztokratája és Kruppen-proletárja sem ússza meg. A legfélelmetesebb,  
esedékes becsapódást. Bumm!  Félkörben városok, a fiókjaink, a könyvespolcunk... Nagy-nagy 
változásoknak kitéve. (Távozz tőlem, megannyi érdektelen és selejtes próbatétel!)

Lehet-e gusztustalan az olvasás? (A ráolvasás mint visszanyert esély?)
Tolnai Ottó említi valahol a szörnyűséget, hogy könyvvel a kezében strandolt, s az elázott 

könyvlapok összeragadtak. Kellemetlen incidens, pláné, ha a kötet szerzője már valahol a más-
világról leskelődik utánunk. 

Nem mindig az áttetsző történetek nyerik el az olvasó tetszését. Valaki (ezt megint más mesél-
te) egy börtöncellában röhögni kezdett, s a fegyőrök pofázására sem hagyta abba, hiába ütlegel-
ték, rugdosták, dühös pofájukba röhögve még jobban kiélvezte magát. Olyannyira, hogy a cella 
sötét falai mintha kivilágosodtak volna a habzó hahotától. Csillogott a penész, a beszívódott 
kanálislétől bűzlő salétrom, mint a csillámpala. A fizetett fogdmegek egyre jobban üvöltöztek. 
Tán félelmükben. Mivel az őrült foglyokért nekik is büntetés járhat. A tömlöcfolyosón az utolsó 
hitvány fényű villanyégő is kiégett; még szerencse, hogy teleholdkor történt. 

Ez aztán a művészi téma – semmi sem feszíti a gondolatot (fő a lezserség, mondta volt egyik 
tanárunk, néhai mesterem, a Zabhegyezőt idézve) - mégis meglehetősen tömött. Mint mikor 
egy befőttesüveg megtelik marokkal fogott legyekkel. Persze, a gyerekkorból öröklött vicc ez 
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is, akárcsak a tejbegrízes esték. Midőn szontyoli – olykor margarinos – képpel bújtunk ágyba, 
többnyire a hírhedt NEP-korszak idején.

Ezek már nem is emlékek, csak töredékei valaminek (a mindenség hűlt helyén): mondjuk, a 
tények ujjlenyomatait és a logikát rég mellőző, kifakult memória ügyetlenül szárított és préselt 
herbáriumában.

Nyitva az üresen maradt vonalasfüzet, s mint súrolt padló, a langyos víz szegényes, csupasz 
illatával üzen minden meg nem írt sorával. Még a leütött szúnyogokból kipréselt vér nyoma se, 
sehol. Hát még a hátrahagyott sündisznómocorgás és ürgelyukak.

A rongyszőnyegen tehetetlenül végigguruló Glóbusz – a reánk testált behorpadt földgömb, 
bátyám apai öröksége valahol még megvan. 

Hol vagy, barátságos tordai éj? – Terülj meg (kerülj meg), védtelenül bár, te is!
A konyhai hokedli törött ülőkéje vállalta, hogy túl fog élni mindent. Időnként, ha behunyom a 

szemem, öreg vagy örökfiatal árnyékok tapadnak hozzá még ma is. Érzelmes séta közben aztán 
elkapja s viszi őket a huzat. A vendégségbe várt, idegenbe szakadt rokoni vagy régésztekintet-
nek semmi sem marad.

A tárgyak halála nyilván nem ugyanaz.

Doni képeslapok VII.


