
F E K E T E  V I N C E

Olasz módra
I. ŐSZ

1

Szokatlan pozícióban, fejjel a bejárati 
ajtó felé fordulva, féloldalt feküdt az 
ágyon. Talán, hogy lássa az utcára, 
főútra néző ablakot, érezze a mozgást, 
hogy van élet, a Mindenség működik, 
jönnek-mennek az emberek, a szekerek, 
a biciklik, az autók, és hogy fél szemmel 
a lenémított televíziót is követhesse, ha 
valamelyik régi filmjét vagy kedvenc 
műsorát adnák... Még soha nem éreztem 
ennyire kiszolgáltatottnak, pizsamában, 
fehér, pipaszár lábakkal, falfehér arccal, 
borostásan, szája szélén fehéres habbal; 
tekintetében rebbenő halálfélelem. Egy 
doboz nagyon erős multivitamint vittem, 
teljes hónapnyi adagot...

Három hét múlva jött az üzenet. Egy hétnyi 
lett volna már csak hátra a vitaminból.

2

Legutoljára nyár elején láttam. A kertben, 
kedvenc helyén, ahol nyugdíjas napjai jó  
részét töltötte: ásott, kapált, kaszált; ültetett, 
gondozott, betakarított. Csak akkor ment 
be „a házba", amikor valamilyen sorozata 
következett, a háromszázvalahányadik rész 
a Szulejmánból vagy valamelyik dél-amerikai 
szappanoperából, esetleg valami könnyed, 
szórakoztató műsor. Amikor a kapu előtt 
lefékeztem, szóltak, szőcsantival baj van, 
fekszik, gyengélkedik. Napközben ágyban 
lenni, lefeküdni nem szokott, esetleg a tévé
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előtt, a székben el-elszunyókált kicsit; tett-vett, 
jött-ment mindig, s ha épp nem kertészkedett, 
akkor fát vágott, mosott, főzött, takarított, s a 
„bótba" ment naponta kétszer-háromszor is; 
valami mindig kellett. Rányitottam a kapujára, 
de be volt zárva. Dolgom volt, lekaszálni a 
füvet a kertben, egyebek. Az udvaron voltam, 
amikor a tornácra kivonszolva magát, átkiáltott.

3

Szerettem vele beszélgetni; higgadt, okos, 
tájékozott, a világ dolgairól tudó ember volt, 
akihez naponta jártak a falusiak, szomszédok, 
rokonok, ismerősök ügyes-bajos dolgaikkal, 
vagy csak virágnézőbe. Nyugdíjazása előtt 
több mint negyven évig ingázott a harminchat 
kilométerre levő megyeszékhelyre; reggel ötkor 
kelt, délután ötre ért haza. Utána még estig és 
a hétvégeken a kertben, az udvaron tett-vett; 
vasárnap délelőtt templom, a komáival egy- 
egy féldeci, „tuggya, csak abból a műanyag 
poharasból"; ebéd, szieszta, tévé. Nem nősült 
meg, élettársa sem volt soha. De a látogatói 
többsége a falu asszonyaiból állt; csodájára 
jártak a virágainak, kértek az oltásokból, 
fűszernövényeiből; egy-egy csokornyi kapor, 
csombor, leostyán, tárkony -  tudták -  mindig 
kerül, és ha sokszor morgolódva is, „ezt ti is 
meg tudnátok termeszteni", azért mindig adott.

II. NYÁR

4

Közös kutunk volt a két telek között, középen 
régi, ásott kút, nagy kövekkel kirakva; még az 
ő  apja és az előző lakó, Pál Ignác füvesember 
apja ásatta. Amióta odakerültünk a faluba, az 
övével szomszédos házba, bő tizenöt évvel 
ezelőtt, a hétvégeket, majd a vakációs tavaszokon- 
nyarakon időnk jó  részét ott töltöttük. A kútnál 
találkoztunk leggyakrabban, amikor vízért jött, 
naponta többször is!, s ha éppen át nem hívtuk 
enni, kávézni, beszélgetni, általában ennek a
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mélyébe bámultunk, ő  túlról, én erről az oldalról 
könyökölve szembe egymással. Sokszor órákat is 
tartott egy-egy beszélgetésünk; nehezen lehetett 
abbahagyni; ha esett, ha fújt, ha nap sütött, nem 
számított, a kút eresze jobbról-balról megvédett; 
itt is sötétedett ránk nemegyszer, amikor hirtelen 
észbe kapott, hogy jaj, már rég megkezdődött a 
szeriálja, sorozata, az elejét tán el is szalasztotta.

5

Habár ő  soha nem ivott, vagy csak nagyon ritkán, 
akkor is csak keveset, bort szinte semmit, inkább 
töményet, az általa kevert „tutti-fruttit", ahogy 
nevezte a feketén beszerzett, kilencvenhat 
fokos szeszből készült, többféle gyümölcsön, 
epren, málnán, meggyen, áfonyán érlelt saját 
italkülönlegességét (ezt töltötte általában a 
vendégeinek is), a legelső alkalommal kivételt 
tett, és itt, együtt koccintgattunk el egy palack 
szülinapi bort, nem sokkal odaköltözésünk után.

6

Nemcsak a politika érdekelte, hanem minden, 
ami a látókörébe került, az irodalom is, bár egy 
kicsit sajnálta, hogy az utóbbi időben ennyire 
rákapott a tévére: a gombák, gyógynövények, 
csillagászat, orvoslás. Gyerekkorában olvasta 
a teljes Mikszáthot, Jókait, és havonta kiolvasta 
a folyóiratot, amit rendszeresen szállítottam neki; 
be is számolt mindig, hogy mi volt, ami tetszett, 
mi az, amit értett, vagy nem, amit kifogásolt, „az 
mitől volt vers, Vince úr?"; és elolvasta azokat 
a könyveket is, amelyeket kapott, legutoljára a 
friss Kossuth-díjas íróét, akinek az élményért, 
„mintha az én életem volna, az én családomról 
szólna" egy liter szilvapálinkát küldött ajándékba 
(„egy kicsi cukor is van benne, mondja meg neki, 
nem teljesen tiszta, de eredeti, én főztem").
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III. TAVASZ

7

Harminckilenc évesen, ott a kút mellett, bortól 
kicsit euforikus állapotban, ő  lett apám helyett 
az apám, az apapótlék; gyerekeimnek nagyapjuk 
helyett is a nagyapjuk, aki úgy tudott beszélni 
velük, akárcsak a felnőttekkel, partnerként, 
mert annak tekintette őket. Úgy is vitatkozott, 
érvekkel; és úgy is, mintha az élete múlna egy- 
egy ilyen vitán a Cartoon Network kockafejű, 
beszélő embereitől (micsoda hülyeség!), a Csillag 
születik „sztárjaiig", vagy a minden déli kívánság
műsorok dalosaiig: „úgy unom ezt a sok kenternáló 
vénasszonyt, mé' nem tesznek oda fiatalokot", akár 
a kábeltévés társaság három hónapig tartó, beetető 
„pornókjáig", „tedd csak a harminchatosra, míg 
Anna jőne, mondja Dénes komám minden este, 
amikor a tejet hozzák; de mondja meg nekem,
Vince úr, hogy ez a sok mocsokság, hogy még 
ott es megnyalják egymásnak, ez mind megvan 
valójába', vagy csak béaggyák ide nekünk, 
hogy mi jó  dolgunkba' azt nézzük?"

8

De nemcsak apapótlék, hanem minden volt.
Esti beszélgetésünk után reggel a kútkáván várt 
a friss tojás. Szintén a kútkáván várta őt, amikor 
mentünk, a gyümölcs, ilyen-olyan finomságok, 
édesség, sütemény, csoki, és ebédkor, estebédkor 
mindig a meleg étel. Ez volt a mi üzenőpolcunk.
Vagy az ajtókilincs, ahová, ha épp nem volt otthon, 
szatyorban felakasztottunk ezt-azt, ha jön, akkor 
ott találja. Kulcsa volt a kapunkhoz, és élete leg
utolsó éveiig, amíg el nem nehezedett a teste, 
hallása meg nem romlott, rendszeresen be is járt, 
mint egy gondnok. S ha valami baj történt, villám 
csapott a csűrbe például, hívatott, baj van, Vince úr.

9

(Leszoktatni erről a vinceurazásról soha nem tudtam, 
pedig próbálkoztam nemegyszer.) Nagy, bütykös 
ujjaival még egy alkalommal a lerobbant Daciánkat

244



is megjavította az udvaron; „hát miért dolgoztam én 
ennyi évet a buszosoknál, Szeredában, ha még egy 
ennyit sem tudnék megcsinálni", szabadkozott...

IV. TÉL

10

Nyolcszáz kilométerre a falutól, attól a kápolna melletti 
dombtól, ahová pár nap múlva őt is kiviszik, ért a hír.
Ebéd közben, azon a téren, ahová nagyon szeretett volna 
eljutni életében legalább egyszer, de soha nem sikerült.
Csak a tévéből látta, a könyvekből olvasta. „Ha egyszer 
én ott megjárhattam volna magamat, nem most, amikor 
jóval fiatalabb voltam! Amikor még menni tudtam volna, 
nem lehetett. Most meg hogyan? De azt az épületet, ha 
látom, a szívem mindig gyorsabban ver, ha hiszi, ha nem..."

11

Hazafelé megállok az újságárusnál. Nem a napi- meg 
hetilapokat, nem a folyóiratokat nézem. A keresztrejtvény
füzetekre esik a tekintetem. Olasz módra, azokat szerette a 
leginkább. A teljesen üres négyzethálósakat. Tulajdonképpen 
a legnehezebb típust, ahol a számozást és a fekete kockákat 
neki kellett kitalálnia. Mint az életét is, eddig!, amit élt: ezt a 
Teljes életet. Innen vittem neki mindig, „az olcsókat válassza, 
a tavalyiakat, vagy a még régebbieket, azok nekem jók".

12

Állok a pult előtt most is, mint annyiszor, amikor hazautazás 
előtt neki válogattam, és úgy teszek, mintha tényleg utazhatnék, 
és nem kellene tizennégy napos „carantinában" töltenem a 
következő időt; úgy teszek, mintha haza, mintha volna még, 
hova, mintha lenne otthon még; lapozok, és nézem a teljes 
oldalnyi fehér négyzeteket, csupa vízszintes és függőleges 
üresség. Csupa fehér. Vagy csupa fekete? Fekete-fehér. 
Fehér-fekete. Vízszintes. Függőleges. A falu. A ház. A kút.
A kert. Az ágyások hosszanti és keresztcsíkjai. A hátsó udvar, 
az első udvar. A kéményének a füstje. A domb. A kápolna.
Az Isten háza. Nappal. Éjszaka. És üres minden. Üres -
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