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Oreglány
Nem találkoztam még Ildikó anyjával. Ha beszél róla, anyámnak, muternak ne
vezi, néha öreglánynak. aggódik az öreglány, mondta tavasszal, a vizsgaidőszak 
közepén. aggódhatott is, Ildikó épphogy átment a vizsgákon. persze, ha nagy 
baj van, kisegítem. Másodéves az egyetemen, ahol tanársegédként dolgozom.

a z  őszi szemeszter kezdete óta szombat esténként nála alszom, a lakótársa 
minden hétvégén hazautazik. anya, menj el orvoshoz, ha köhögsz, kiabálja reg
gel a telefonba, eltartja a szájától, nincs profilkép beállítva, visszhangzik az egész 
lakás. anya, járvány van! a  telefonban anyának hívja.

a z  albérlet huszonhét négyzetméter. a  bejáratnál jobbra harmonikaajtóval le
választható főzőfülke, beépített elektromos rezsó, szemben fürdőszoba, a végé
ben kád, a mosógép a vécéhez szorítva. Egyetlen szoba, a parketta hullámzik, az 
ablak alá fektették a matracokat. Nincs függöny, redőny sem. a z  utcai lámpát 
körülnőtte a ház bejárata elé ültetett hársfa, a csupasz ágak között sárga fény 
szűrődik át, éjjel megvilágítja a falakat.

Mutogatok, hogy tegye már le a telefont, átölelem, a hálóingen át megfogom 
a mellét. Nem zökken ki, rácsap a kezemre, mint Hermione a Harry potterére 
Az azkabani fogoly vége felé, amikor az időnyerő szerkezetet tekeri háromszor 
vissza. Ez a legjobb jelenet a filmben. Ildikó kiabálva beszél, pisztolyt formál a 
kezéből, mutatóujját a halántékához szegezi. vonásai nyugodtak, mintha nem 
volna dühös az anyjára.

Mit csináljunk ma, kérdezi, miután a telefont kinyomta. Éhes vagy? Főzzünk! 
Kiderült, hogy félreértette, nem az anyjának fáj a torka, hanem az apjának, de az 
apja nem hajlandó kimozdulni otthonról, orvoshoz főleg nem megy, a rendelő
ben csak összeszed valamit. a  mutert az érdekli, mikor megyek már haza, mond
ja. Kövérkés, alacsony asszonynak képzelem az anyját, pufidzsekiben, a gyógy
szertár felé siet, rövidre nyírt, zsíros hajjal, gyorsan beszél, a mondatok végét 
elharapja. akkor az apja biztosan giliszta, görbe a háta, papucsban jár a ház mö
gé cigizni, titokban, hogy senki ne lássa.

Legszívesebben csak feküdtem volna a matracon. A szomszéd háztetőn ga
lambok gyülekeztek, az a fakószürke, ronda, városi fajta, amit utálok. leszálltak, 
magasba röppentek. lebegett a galambtoll. Tavaly ilyenkor, a portói hotelben 
reggelente a sirályok ébresztettek, képtelenség volt aludni a vijjogásuktól. 
A szemközti ház kéménye tövében fészkelt egy sirálycsalád, a fiókák szürke, 
kibolyhosodott teniszlabdához hasonlítottak, a szülők félóránként kirepültek a 
folyó felé.

Nem vagyok éhes, mondom. Ildikó különben se szokott főzni, vajas kenyeret 
csinál, az a specialitása, szeletelésben béna, összefarigcsálja a veknit, de vastagon 
keni a vajat, sózza, csípőspaprikát karikáz a tetejére.
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A sarokba tolt négyzet alakú asztalon, reklámszatyrokban tárolják a kenyeret. 
Felállók, az asztalhoz megyek, a kést a zacskók alatt találom. Nincs rendes ke
nyérvágó kés, ezt az egyetemi menzáról lopott recés élűt használják. Levágok két 
szeletet, a tányérra dobom, odaviszem a matrachoz. Ildikó álmosan felnéz, kihaj
togatja a csomagolópapírt, kenni kezdi a vajat. Nem maradhatok sokáig, mon
dom. Ebédre haza kell érnem. Leereszti a kezét. Azt hittem, együtt töltjük az 
egész napot, feleli. A nagyszüleimhez megyünk ebédre, mondom, minden máso
dik vasárnap. Nem emlékszem, beszéltem-e neki erről. A nagyszüleidhez, kérde
zi. Igen, oda. Főznek? Persze. Illetve, vasárnap tulajdonképpen nem. Összegyűjtik 
a maradékot az előző napokról, zöldbabfőzeléket, pörköltet, rakott cukkinit, a 
cseréptálban felöntik tejföllel és mehet a sütőbe. Nekem csak egy nagyanyám él, 
mondja. Apám anyja, tavaly hozzánk költözött. Sajnálom, felelem. Lesöpröm az 
ajkára tapadt morzsát. Az enyémek aktívak. Nagyapám bejár az irodába, köny
vel, megtartott pár régi ügyfelet.

Ezt úgy kell elképzelni, kérdezi Ildikó, mint a filmekben? Milyen filmekben? 
A filmekben. Terített asztal, porcelánedényben leves gőzölög. Tyúkhúsleves, cér
nametélttel, külön tálban a zöldségek, a hús. A férfiak öltönyben, nyakkendőben, 
elegáns kosztümben a nők. Egyenes háttal ülnek a széken. Csiszolt kristálypa
lackban sötét színű likőr, Amaretto, azt még sosem ittam. A palack szája üvegdu
góval lezárva. Tudod, ami úgy néz ki, mint az analplug. Beilleszted a dugót az 
üveg szájába, félfordulatnyit csavarni kell, hogy pontosan zárjon. Reszelős a 
hangja, üvegpor marad utána a bőrödön. Cseléd is van? Fekete egyenruha, csip
kekötény, a rövid szoknya felcsúszik a combján, ahogy a levesestállal behajol, 
apró, barna szemű lány, biztos ő vette el a szüzességedet.

Te komplett hülye vagy, mondom. Nálatok nincs vasárnapi ebéd? Nálunk, 
Tiszamogyoróson? De igen, hogyne volna, folytatja Ildikó ugyanazzal a lendü
lettel, apám disznószaros nadrágban ül asztalhoz, kikiabál az öcsémnek, hogy 
fejezze be a kurva videójátékot. Az öcsém nem hallja, fülhallgatóban játszik. 
Muter fakanállal a kezében megy a szobába, a rántás a konyhakőre csöppen, le
guggol, ujjbeggyel felszedi, mire visszaér az öcsémmel, odakap a krumplipüré, 
és apám végez a levessel. Apád nem balhézik a krumplipüré miatt? Dehogy bal
hézik. Sosem balhézik anyámmal. Különben is, utálja a krumplit, magában eszi a 
húst vagy kenyérrel. Ne aggódj, van rendes kenyérvágó késünk, akkora, mint 
egy jatagán, apám hetente megélezi, borotválkozhatsz is vele.

A következő hétvégén áthívtuk Olivért és Mónit, nem halogathattuk tovább. 
A szomszéd utcában laknak, Ildikót náluk mutattam be a barátaimnak. Móni a 
nagyapám könyvelő cégénél dolgozik. Tizennyolc évesen házasodtak össze. Ildi
kó szerint Móni gyereket vár, bő ruhákat hord, hogy ne látsszon a gömbölyödő 
hasa. Érthető, ha óvatos, évek óta nem tud teherbe esni. Nagyapámnak azért el
mondhatná. Olivér az egyetemen tanít, másik tanszéken, napközben nem találko
zunk. Sokat kell vele piálni, pálinkát vagy viszkit, a viszkit nem bírja a gyomrom, 
szerencsére pálinkát hozott. Éjfél körül kitalálják, hogy készítsünk grogot, pedig 
már reménykedtem, hogy mindjárt hazaindulnak. Elfogyott a cukor, hiába tiltako
zom, hogy a tearum eleve édes, Móni erősködik, hogy menjek le az éjjelnappaliba. 
Cukor után fahéjért is leküldenek. A narancsot pucolom, Ildikó odaszól, hogy 
szedjem le rendesen a fehér rostokat, amik a héjról a gyümölcshúsra tapadnak.
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Rendesen, ne úgy, mint máskor. Felkapom a narancsot, hozzávágom. Félreugrik, a 
narancs szétcsattan a falon. A fürdőszobába megyek, letérdelek a vécé elé, teljes 
erőmből szorítom az ülőkét. Mire kijövök, Olivérék már nincsenek ott. Nem tu
dom, mennyi idő telt el. Ildikó alszik, a narancscafatok kidomborodnak a falon. 
Felkapom a kabátomat, letrappolok a lépcsőn. Sétálok két kört a háztömb körül. 
azon gondolkodom, hogyan tűnik el a patkánytetem az utcáról. Tegnapelőtt még 
itt volt, nagy ívben kerültem meg, hiányzott a feje, véres volt a csonk. Már csak a 
folt látható. Ráhajtanak az autók, a kerekek minden alkalommal fölszednek egy 
apró darabot a testből, szőrcsomót, bőrt, húscafatot, beszorulnak a cafatok a gumi 
barázdái közé, a kerék a csontot az aszfaltba nyomja, rávasalja a megmaradt szö
veteket az út felületére. Leülök a padra, elalszom.

Ildikó anyjával álmodom, begöndörítette a haját és hosszú, fehér menyasszo
nyi ruhát viselt, belém karolt, billegett a magas sarkú cipőben, felnézett, Ildikó 
arcát láttam, öregen, csúnyán.

Galambok szálltak a pad támlájára, szárnysuhogásra ébredek. Sötét van, va
cog a fogam, nem tudok szabadulni az álom hatása alól. Ildikót mindig szép 
öregasszonynak képzeltem, nem hízik el, feszesek maradnak az izmai, a bőre 
ruganyos. Felkelek, a Körtéren virágot veszek és Nők Lapját, Emma Watsonnal a 
címlapon. Belelapozok az újságba, hátha találok valami szexi képet róla. Egy na
pon születtünk, megnéztem az összes filmjét a moziban. Az orvosi rendelő előtt 
a biciklitároló fémrácsába verem a sípcsontomat, előre esek, szétszóródnak a ró
zsák. Nem vérzik a seb, de azonnal dió nagyságúra duzzad. Sántikálva megyek 
fel a lépcsőn, kopogok, Ildikó betámogat, zöldborsós csomagot vesz elő a fa
gyasztóból, lehúzza a nadrágomat, a zöldborsót a duzzanatra teszi. a  filmekben 
ilyenkor ollóval vágják fel a nadrág szárát. Ildikó kenyeret szel, megvajazza, az 
edényekkel csörömpöl, elalszom. Délután a kádban fekszünk, bal lábam a kád 
peremén, jeges borogatás a seben. Csöpög a víz a padlóra. Elpárolgott a hab, de 
nem látom Ildikó arcát és mellét a Nők Lapjától. Ez a csaj is harminc és nem ment 
még férjhez, mondja. Feminista vagy mi, független akar maradni, felelem. Attól 
még férjhez mehetne. Miért olyan fontos ez, kérdezem. Ildikó a vízbe ejti az újsá
got. Felemeli a lábát, nagylábujját a fogaim közé nyomja. Forró, ráncos a bőre.

Egész héten dolgozatokat javítok. Ildikó egyszer sem keres. Ráírok péntek 
este, találkozunk-e, rögtön válaszol, hogy a lakótársa fent maradt a hétvégén 
pesten. Attól még találkozhatunk, baszki, gondolom. Szombat reggel nem tudok 
felkelni az ágyból. Erőtlen vagyok, fájnak az izmaim. Mitől van izomlázam, nem 
sportolok. Ildikó kétszer is csörget, nincs kedvem beszélni vele. Anya megméri a 
lázamat. Harminchat öt, mondja, és a konyhába megy. délután hívom vissza 
Ildikót, nem veszi fel. Hiányzik. Nem érzem a reggeli fáradtságot. lesétálok a 
rakpartra, a sirályokat bámulom a folyó felett. Kisebbek és kevésbé zajosak, mint 
portóban. Olivér telefonál, emlékeztet az esti házibulira. A névnapját ünnepel
jük, meghívta a közös barátainkat, a munkatársakat az egyetemről, feltétlenül 
elvárom, hogy ott legyél, mondja. Nem említi a múlt heti narancsos akciót. Andi 
is jön, teszi hozzá lelkesen. Akkor nem megyek, felelem. Semmi kedvem Andival 
találkozni. Ne marháskodj, mondja, ezer éve új pasija van. Akkor se. Nem akarsz 
megbántani, ugye? Ne haragudj, nem megyek. Az a baj veled, mondja, felemelt 
hangon, hogy alkalmatlan vagy az egyenrangú kapcsolatokra. Csak a parancsból
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értesz. Kapd be a faszom, kiáltom, és leteszem a telefont. Én, alkalmatlan? Éppen 
ő mondja ezt? Minek hívja meg a volt barátnőmet? vagy ha már meghívta, miért 
várja el, hogy ott legyek? Különben is, ki rendez kettőezerhúszban a saját név
napján házibulit?

Kilenckor kopogok be Olivérhez, vigyorogva fogad. Átadom a tizenöt éves, 
eperfa hordóban érlelt, díszdobozos viszkit, nagyapától kaptam születésnapom
ra. Elsőnek Andit pillantom meg, egy kopaszodó, szemüveges férfi ölében ül, 
arcába lóg a haja. Legutóbb rövid, fiús frizurája volt.

Gyorsan részegre iszom magam. Móni a konyhából nyíló szobába vezet, cse
lédszoba, az én helyem, gondolom, máskor is aludtam már itt. Forog velem a 
világ, felülök, öklendezem, visszanyelem a hányást. Résnyire nyitom az ablakot, 
a kockakő nedvesen csillog az udvaron. Nem vettem észre, hogy Andi bejött. 
Közel hajol, megcsókolja a homlokomat. Elkapom a csuklóját, a farkam felé hú
zom, aludj, mondja, és kisiet.

Ildikó ébreszt, hogy kerülsz te ide, kérdezem, nem felel, amíg ki nem iszom a 
kulacsból a vizet. Szedd össze magad, mondja, mindjárt itt az öreglány. Kicsoda? 
Az öreglány. anyám, te hülye. Ki kell mennünk elé a Nyugatiba. Móni és Olivér 
a konyhában ülnek, kockákra vágott disznósajtot esznek. Ujjal tépkedik a kenyér 
belét. Elképzelem, hogy a disznósajtból, kenyérből és ecetes almapaprikából ap
ró katonákat készítenek, átszúrják fogpiszkálóval, egymást etetik. Marja a gyo
morsav a torkomat. Hány óra, kérdezem, nem válaszolnak. Móninak kidudoro
dik a hasa. Ez tényleg terhes, gondolom, majd azt, hogy kit érdekel. Ildikó rángat, 
a BKK alkalmazását nyomkodja, próbálja kideríteni, mikor jön a következő villa
mos. Most jön, mutatok a konyhaszekrényre, remegnek a poharak. a  cipő sze
rencsére a lábamon, Ildikó lekapja a fogasról a kabátomat, és rohanunk. Nem 
engedi el a kezemet. Az ég szürke, nedves a járda. patkány szalad az utcán, az 
autókerekek között. Felugrunk a villamosra. Ildikó arcára szűk a sárga eszefés 
maszk, előre húzza a fülét. A futástól lihegek. Sosem láttam nőt még ilyen szép
nek, csapzott hajjal, elálló füllel. A MÁv-alkalmazás szerint a vonat tíz percet 
késik. Fékezéskor előre dőlök, induláskor hátra. A Blahánál felszabadul egy hely. 
Ildikó az ölembe ül, alig észrevehetően mocorogni kezd. Direkt csinálod, sutto
gom. Mit, kérdezi. Tudod te azt. Ennyire örülsz anyádnak? Fogalmam sincs, mire 
célzol. Dehogy nincs. Legszívesebben a combjába csípnék vagy lekevernék egy 
pofont. De túl szorosan simul hozzám. Szórakozol velem? Igen, mi másért men
tem volna érted? Megpróbálom kilökni az ölemből, átkarol, arcát a nyakamba 
fúrja. Ugyanazt az édeskés, pézsmaillatú parfümöt használja, mint Andi.

Befut a vonat, kerülgetjük az embereket, a maszkos fejeket figyelem, melyik 
lehet az öreglány. Fegyelmeznem kell a gondolataimat, mindenütt frissen göndö
rített, szőke hajat, fehér selyemruhát keresek, ahogy az álomban volt. A középső 
kocsiknál elkeveredem Ildikó mellől. Fel-alá rohanok a vagonok mentén, az 
elektromos kijelzőt kétszer is ellenőrzöm, hogy tényleg erre a vágányra futott-e 
be a nyíregyházi gyors. Levegőért kapkodok, izzadság folyik a hónaljamon. Tíz 
perc után üres a peron, feladom a keresést. Ömlik az eső odakint. Arra gondolok, 
fogok egy taxit, ha már így alakult.

Az újságosbódénál ütközöm beléjük. A nőnek hosszú, barna a haja, derékban 
karcsúsított, elegáns, sötétkék kabátot visel, alatta harisnya és fekete, magas szá
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rú bakancs. A szeméről ismerem meg, kiugró szemöldökcsontjáról. Ildikó a nya
kamba ugrik, mintha hetek óta nem találkoztunk volna. a  nő megáll fél méterrel 
mögötte, nyújtja a bőrkesztyűs kezét. Az öklömet tolom előre, megszokásból, 
egyszerre mozdulunk, tenyeremet kifeszítem, a nő begömbölyíti az öklét. Nevet, 
a maszk lecsúszik az orráról, laza mozdulattal visszacsippenti. Köszönöm, hogy 
kijött elém, mondja. Ildikó a kabátom alá nyúl, a derekamnál matat, mintha a 
szorosra húzott derékszíjon akarna átjutni. Beszívom a hasam, hogy segítsek ne
ki. A francba, suttogja, jól hallhatóan. Éhes vagy, drágám, kérdezi a nő ijedten. 
Ildikó bólogat, kirántja kezét a kabátom alól. Meghalok éhen, hoztál valamit, 
anya? A nő felénk gurítja a bőröndöt, a tetejére csap. Tyúkhúslevest, feleli. Apád 
főzte, termoszba tettem, még meleg.

v ö r ö s  i s t v á n

Újabb és újabb semmik
Becsukom a szemem, és úgy
forog velem a világ, mintha folyamatosan
cigánykerekeznék.
Kinyitom, 
és minden megáll.
Nem szédülök,
de sejtem, hogy a nyugalom
nem természetes.
Ha valaki nem tartaná féken, 
itt már rég igen nagy erők 
harapnák egymást.
Olyan, mintha egy atomerőműben 
élnénk, ahol a meglassított 
robbanás illúziója duruzsol, 
mint egy kályha.
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A világ nagyobbik felében nincs semmi. 
A valami nagyobbik felében sötét van,


