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Itt ülök az Otthon kertjében a nagy vadgesztenyefa lombjai alatt. Bámulom a nap 
mint nap ismétlődő csodát: ahogy a napfény, átcsurranva a levelek között, szőke 

glóriát von a fa fekete, ráncos törzsén. Erről, ahányszor csak látom, mindig a te szőke 
hajkoronád villan az eszembe. Meg az a gondolat, hogy csak maga a természet képes 
ily tökéletes – életed lényegét egyetlen képbe foglaló – hasonlatra.

Katinka jön, a gondozónővér. – Mindjárt ebédelünk, Sanyi bácsi – mondja, 
mély dekoltázsát kivillantó kacérsággal – Ma korábban, hisz tudja, az ünnepély… 
Ejnye, bejnye, elfelejtette, hogy október huszonharmadika van? Maga tartja az Ott-
honban az ünnepi beszédet…

Hirtelen haraggal nézek a cserfes ifjú hölgyre, miközben ő, lila körmös ke-
zével – teljesen fölöslegesen – a hónom alá nyúlva, az ebédlőbe támogat és bódító 
parfümfelhőbe burkol engem. 

Fél éjjel gondolkodtam rajta: elmondhatom-e nekik, a húszéveseknek, a te tör-
ténetedet? 

Tizenhat évesek voltunk, amikor megismertelek. Tanoncok a hajdan volt 
MOM-ban, egy hatalmas és egészében képtelen üzemben. Te optikát tanultál, én 
műszerészetet, csak néhány emelettel lejjebb. Egy tréfás kedvű kollégád küldött le 
hozzám „láthatatlan fejű” jancsiszögért. Ez a kolléga Dani volt, gimnáziumi osztály-
társam, a nagy tréfamester, tanárok és művezetők réme. (Tőle tanultam meg, hogy a 
nevetés hatalmában mindig bízhatunk.)

Te oly szép voltál, a makrancos szőkeségeddel és a lángoló pici szeplőiddel, 
hogy semmi se jutott eszembe: csak álltam ott kábán a műszerasztal felett.

– Nem tudja, hol találom?
– Micsodát? – kérdeztelek vissza és éreztem: a homlokom, akár a vontató lóé, 

izzad.
– Hát a láthatatlan fejű jancsiszögeket…
– Maga ugrat engem?
– Engem ugrat valaki – s te voltál az, aki helyettem is felnevettél. Aztán engem 

is elkapott a kacagás hulláma: az asztalra dőltünk mind a ketten a nevetéstől. Így 
ismertelek meg. 

A sebeinkből élünk, mondják a filozófusok. Csak a boldog emlékek fájnak, 
teszik hozzá mások. Nekem nincs szükségem erre a felismerésre, hiszen mindig fáj 
az öröm, amit akkor érzek, amikor felidézem mindazt, ami ezután történt.

Másnap reggel összefutottunk a bejáratnál. Derengő mosollyal néztem rád, s 
te, zavaromat látva, azt kérdezted vagányul:

– Mi az, mégis előkerültek a jancsiszögek? 
 S mintha véletlen lenne, délben mindhárman – Dani, te és én – egyszerre ér-

tünk az üzemi étkezdébe. Együtt ebédeltük meg a mindennapi csontlevest (az „üze-
mi csontot”) meg a tarhonyát a feltéttel. – Vigyázz, ne kezdj vele – figyelmeztetett 
Dani –, ez még egy szűzfiú! – Világért se higgy neki – vágtam vissza én. – Minden 
emeleten van szeretője! – Nevettünk ezen is, de aztán, mintha álom folytatódna, dél-
után kettesben maradtam veled a villamoson. Alig szóltunk egymáshoz: én egész 



6
Szép Szó | Somogy | 2016. Emlékszám

Pruzsinszky Sándor: A KENYÉR ILLATA

úton, mialatt a kopott járgány végigcsikorgott a Villányi úton, készültem rá, hogy 
megkérdezzelek, mikor hívhatlak meg egy presszókávéra?

Egy órát vártalak a megbeszélt időben és helyen, te nem jöttél.
Aztán másnap reggel – mintha mi se lenne természetesebb – ott ültél a mun-

kaasztalomnál.
 – Hoztam neked áfonyát, szereted? – és máris a számba dugtál egyet a kis kék 

golyókból – Tudok egy helyet, ahol sok van belőle, eljössz?
Valamit motyogtam, s te, mint egy régi szeretőt, karon ragadtál. Egész nap a 

Svábhegyen kószáltunk. Már egy tarisznyára valót szedtünk az ősz fanyar vará zs á-
ból, amikor megtudtam, hogy Veronikának hívnak. Alig beszéltünk. Lopva pillan-
tottunk egymásra, mintha attól félnénk, a szavak tönkreteszik e varázslatot. Elnémí-
tott az élet addig sosem érzett sűrűsége. A fogam vacogott a gyönyörűségtől, amikor 
a derekadat átölelve ráfordultunk a Margit hídra, miközben a feltámadó szélben di-
adalmasan lobogott szőkeséged. Odafent már remegtek az első csillagok. Mintha ők 
is beleborzonganának a pillanat szépségébe.

 A Viola utcában laktál. A ház kapuját egy árva, félkezű Kariatida őrizte, meg-
feketedett arcán komikus erőfeszítéssel. Másik karja helyén vastag drót fityegett. Be-
mentünk a sötét udvarba, kéz a kézben.

 – Látod, ott lakunk a másodikon, de nem jöhetsz fel, felébredne a nagyma-
mám…

Várakozóan néztél rám, s én föléd hajoltam, behunyt szemmel, mintha egy 
illatozó virágot szagolnék. Mire kinyitottam a szemem, te már elosontál. Csak egy 
halk ajtónyikorgás jelezte a vaksötétben, hogy életem legszebb napja véget ért.

Már nem lepődtem meg, amikor másnap nem jelentél meg az étkezdében. 
Csak Dani ült oda az asztalomhoz, hogy bejelentse: beteget jelentettél. Másnap, har-
madnap újból. Heteken át hiányoztál. Aztán Dani, a tréfacsináló is eltűnt. A sze-
mélyzetin azt mondták: átlépett egy másik munkahelyre.

Mindez furcsa volt. Aztán egy októberi estén a Corvin moziból kijövet meg-
láttalak benneteket. Kéz a kézben ballagtatok a Körúton. Dani épp a füledbe súgott 
valamit, s te szinte kéjjel felnevettél.

Olyat éreztem akkor, amit addig soha: gyűlöletet. 
Másnap, 1956. október 23-án én is betegnek éreztem magam. Lázam volt, fe-

küdtem egész nap, pedig csak a lelkem égett. Arra gondoltam: miért nem kerekedik 
akkora vihar, hogy fejre álljon ez a hitvány világ – földrengés vagy háború, vagy 
bármi. Csak rettenetes legyen!

És akkor lövéseket hallottam. Meg távoli, de közeledő morajt. Valami olyas-
mit, amit egy kagyló héjából hall az ember. (Ha a füledhez szorítod, meghallod, 
ahogy a kagyló emlékezik a tengerre. Még akkor is, ha sose látta.)

Megdöbbentett ez a – számomra úgy tűnt – lelkemből kitört vihar. Mégis, a 
rádió hajnali közlésére – „az ellenforradalmi felkelő bandákat felszámolták” – elin-
dultam a gyárba. De a Körúton már ott álltak a páncélosok, akár a tengerből felbuk-
kant ősvilági hüllők.
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Másnap, október 25-én elült a harci zaj. Különös csendre ébredt a város. Né-
hány üzlet, köztük a sarki Közért is, kinyitott. Apám – anyámmal folytatott rövid 
tanácskozás után – leküldött kenyérért a boltba.

Hihetetlen kép fogadott. A Nagykörúton szerteszét elszenesedett vagy mész-
től fehérlő katonahullák hevertek: egy elsüllyedt világ partra vetett kövületei. Köröt-
tük – a feltámadás boldog Amazonasaként – emberáradat hömpölygött. Emberhul-
lámok ölelkeztek össze, cigarettával, borral kínálták egymást. Hónom alatt a lisztes 
bundájú kenyérrel sodort magával az ár – egyenest Dani hátának. Nem nézett rám, 
egy lyukas zászlót tartott a magasba. Mikor már mellette haladtam, megszólalt:

– Veronika szerint te gyáva vagy. Nem merted megcsókolni.
Egy pillanatra elsötétült minden. Emlékszem: magamban azt kívántam, bár-

csak meghalna.
– Veronika csodálatos lány! Igazi bombázó! – lelkendezett, és a tüntetés hek-

tikus lármája közben elmesélte az én történetemet! Vagyishogy veled is ugyanott 
volt áfonyát szedni, ahol velem, és ugyanazokon a helyeken jártatok. Kéz a kézben, 
ugyanúgy.

Elmondta a Kariatida után történteket is: ő igenis megcsókolt téged, és utána 
fölmehetett veled a második emeletre, ahol minden megvolt…

Homlokomat ráncoltam, fogaimat csattogtattam.
– Beijedtél? – nevetett rám a tréfacsináló. – Ne lógasd az orrod. Elárulta, hogy 

te tetszel neki jobban.
Fellélegeztem, egész valómat melegség töltötte el. Már nem is restelltem a meg-

könnyebbülésemet. Az emberáradat, amely sodort minket, a Kossuth tér sarkára ért.
– Hová megyünk?
– Elfoglaljuk a Parlamentet, hát nem látod? Átálltak az oroszok! Egy óra múl-

va vége az egésznek! Megesszük őket tízóraira! – És tréfás mozdulattal beleharapott 
a hónom alatt tartott cipóba. (Azóta is magam előtt látom kenyértől lisztes, bohócos 
mosolyát.)

Akkor egy teherautó kanyarodott a térre, a platóján ballonkabátos fiatalok kö-
zött egy szőke zászló: a te hajad lobogása volt az. Integettél felénk, még láttam, ahogy 
leugrasz, és felénk igyekezve valamit kiáltasz. Nekem? Vagy Daninak? A hangod 
már nem ért el hozzánk.

Felcsattantak az első lövések. Először azt hittem, petárdák. Vagy tűzijáték? 
Felnéztem az égre, a tűzvirágok kinyílását várva.

Először a mellettem álló férfi zuhant az úttestre, lerepülő kalapja az arcomat 
súrolta.

Egy sikítás hallatszott, mindenki a földre vetette magát. Egy másik golyó a 
cipót találta el, amelyet még mindig görcsösen szorongattam. Arcomat és mellemet 
elborították a kenyérdarabkák és orromat megcsapta a lágy, friss kenyér illata – a 
tomboló halál torán!

Újabb sorozat sivított, de Dani meg én ekkor már futásnak eredtünk. Eszeve-
szett, állati futás volt.
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– Veronikát nem láttad? – kérdeztem futás közben Danitól, aki képtelen volt 
válaszolni. Némán, remegve váltunk el. Annyi lélekjelenlét azért maradt bennem, 
hogy újra bementem a Közértbe – még mindig nyitva volt – és megint megvettem a 
kenyeret. Ott, a boltban vettem észre, hogy csupa vér a tenyerem. Hazaérve gyorsan 
kesztyűt húztam rá.

– Mi van a kezeddel? – kérdezte apám.
– Fázik – feleltem, és egyenest a nyomorék Kariatidához rohantam. Be, a sötét 

kapualjba. Fel, a második emeletre. Megismertem az ajtót, kopogtam. Senki nem 
válaszolt. Benyitottam: egy barlang savanykás szaga fogadott.

– Kit keres? – kérdezte egy öreg, rekedtes hang. Apró, karikajárású öregasz-
szony jött elő, alig volt haja. Rám nézett, de el, a semmibe: teljesen vak volt.

– Veronikát.
– Itt nem lakik semmiféle Veronika. 
– Ó, bocsánat… – hebegtem, és leszaladtam a lépcsőn. Torkomat szorongatta 

az irtó sejtelem.
Másnap láttalak meg, az újságban. Ott feküdtél a tér halottai között. Szárnyas 

hajad a fekete képen fehér volt, mint a hó.
Danit, az én fürge faunra emlékeztető barátomat ötven év múlva láttam vi-

szont. Hazajött Amerikából, egy villámlátogatásra. A szája furcsa, keserű ráncban 
végződött, és a mondatait nem tudta befejezni. Csak álltunk a téren, nem beszélget-
tünk. Néztük az árkádok falában a gyilkos lövedékek helyét jelző bronzgolyókat. 

Mindketten ugyanarra az első csókra emlékeztünk, amely sosem történt meg.

Ahogy befejezem az előadást, érzem: a gyomromat aggodalom szorítja. Fon-
tos dolog-e, amit elmeséltem? Mi köze ennek ötvenhat lényegéhez? Ezer ilyen törté-
net létezik: és mindegyik más, és mindegyik ugyanaz. 

Először csend van a teremben, aztán csak suttogás, pisszegés. Katinka lila kör-
meit bámulja. Nem mernek tapsolni a húszévesek. Megértették volna? Hogy az idő 
egyszerre illékony és sűrű, akár a kenyér illata? 

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázaton I. díjat nyert.)


