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e g r e s s y  z o l T á n

kanaszta
Hétfő délutánonként kanasztáztak. négyen ülték körül a kihúzható asztalt: a 
nagybátyám, a felesége, akit nagynénémnek neveztem ugyan, bár egyszerűen a 
nagybátyám felesége volt, rajtuk kívül charlotte néni és lali bácsi. kiszámítható, 
stabil dolog volt, mint a kívánságműsor a rádióban. lali bácsiék az első emeletről 
liften jöttek fel a másodikra, nem fáradtak lépcsőzéssel. Parti előtt szertartásosan 
megitták a mindenki által feketének nevezett kávét, cukor és tejtermék nélkül, 
nem volt divatos még a tejszín vagy a tej, a tejszínhab végképp nem. súlyos szé-
kek álltak az asztal körül, odébb tenni is csak két kézzel lehetett őket. nem úgy 
ment, hogy arrébb csusszantál, ha helyet akartál változtatni, a legkisebb helyvál-
toztatáshoz is meg kellett emelni. 

a nagybátyámék a szomszédban laktak. Úgy mondtuk, „odát”. lehettem 
már húszéves, amikor először belegondoltam: ez az odát tulajdonképpen odaát, 
csak lespóroltunk egy betűt. Volt kulcsom, azzal mentem át. Ha hétfő délután öt 
után, akkor biztos lehettem benne, hogy mindenki a szokásos helyén ül. Megvolt 
a koreográfiája a partiknak, a kávézásnak, még a köszönésünknek is.

– sziasztok, csókolom, charlotte néni, csókolom, lali bácsi.
Mintha mindig lali bácsi osztott volna. Biztos nem, de így rögzítette az 

agyam, ha magam elé képzelem a kártyázásokat, feltétlenül az ő kezében van a 
pakli. Bemegyek, köszönök, a kávéspoharak már üresen állnak a tálcán, lali bá-
csi osztana, de amikor meghallja a hangomat, leteszi a paklit, és visszaköszön. 
nem egyből. először maga mellé nyúl, és két kézzel felemeli a székét, hogy felém 
fordítsa. Mert nem mozog a nyaka.

– szerbusz. 
ennyit mondhatott volna elfordulva is, de udvariasságból mindig odafordult. 

aztán vissza. ennyi volt a kommunikációnk, sem ő, sem charlotte néni soha nem 
kérdezte meg, mi van velem, a lépcsőházban sem jutottunk tovább a köszönésnél. 
nem használtam a liftet, gyalog közlekedtem, tehát ott sem akadtunk össze. 

nem tudtam, mi a baj lali bácsi nyakával, talán egyszer hoztam szóba a csa-
lád előtt, de csak legyintettek, ugyan már, hülyeségeket beszélek, miért ne forog-
na, rosszul látom. Pedig nem forgott. 

egy júniusi napon kibicsaklott a bokám. Betonon fociztam a haverjaimmal a 
Tabánban, ott történt a baj. elbicegtem lassan az 5-ös busz megállójáig, nehezen 
vergődtem haza. az utca sarkáról láttam, hogy charlotte néni és lali bácsi épp 
mennek be a kapun, megálltam, nehogy utolérjem őket, és együtt kelljen utaz-
nunk. nyilvánvaló volt, hogy ezúttal kénytelen leszek használni a liftet. lali bá-
csi vastag nyakmerevítőt viselt. egy ilyen szivacsos izét. nem foglalkoztam vele 
különösebben, megvolt a magam gondja, megijedtem, mint minden sérülés ese-
tén, féltem, hogy súlyos következményei lesznek a bicsaklásnak, már láttam ma-
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gam a műtőben, mindenféle rettenetet képzeltem be magamnak, komplikáció-
kat, egész életre szóló sántaságot – aztán nem lett komoly baj, lassan elmúlt a 
fájdalom, de azért volt pár nap, amíg lifttel jártam. 

az egyik ilyen délutánon, miközben vártam a felvonót, hallottam, hogy jön 
valaki. nincs menekvés, együtt utazunk majd. de vajon kivel? nem voltam 
kommunikatív kamasz, nem örültem. egyenletes, határozott kopogás hangja kö-
zeledett. lali bácsi volt. kész, most akkor beszédbe kell elegyednünk. először 
életünkben.

– csókolom, lali bácsi.
– szerbusz. 
Vártuk, hogy leérjen a lift. számoltam a másodperceket, lali bácsi a földet 

nézte, aztán a kapu felé figyelt, szűkült a szeme, mintha történne ott valami, 
mintha erősen koncentrálna. legalább akkora zavarban volt, mint én. Végre be-
szállhattunk. előre engedett, nekem később kellett kiszállnom.

– Én végzek előbb – kacsintott, én meg mosolyogtam. Beszálltunk, megnyom-
ta a gombot. az ajtón keresztül néztem a mérhetetlen lassúsággal haladó falat. 
Megzöttyent a lift. korán. Megállt két szint között. Talán három másodpercnyi út 
hiányzott az ő emeletéig.

– na tessék – mondta. – ez megállt, gábor.
Meglepett, hogy tudja a nevemet, persze miért ne tudta volna, én is tudtam, 

hogy ő lali bácsi.
– akkor most megnyomjuk a segélyhívót – tette hozzá kedélyesen.
a tükör melletti gombra illesztette a tömpe mutatóujját, megnyomta. néma 

csend.
– néma csend – állapította meg. – akkor dörömbölni fogunk. 
– ezért nem utazom soha lifttel – mondtam váratlanul. Jobban meglepődtem 

a hangomtól, mint ő. igyekeztem egy harmadik személynek képzelni magam, 
aki figyeli a két lakó társalgását.

lali bácsi egyelőre nem dörömbölt, megint a gombbal próbálkozott.
– lehet, hogy csak itt nem szól, a központban meg igen.
kinyitotta az ajtót, dörömbölni kezdett a falon. a mocsoktól sötétszürke be-

tont ütötte, nem nagyon volt hangja.
– akkor kiabálni fogunk – mondta vidáman.
néztem a nyakmerevítőjét. Észrevette, hogy bámulom. Félrenéztem, de már 

lebuktam.
– leestem a szilvafáról – mondta. – Van két szép szilvafánk a telkünkön. elena 

típusú. német nemesítés. Hamvas, finom, édes. szereted a szilvát?
– nem. igen.
– na, és megrántottam a nyakamat, mikor nyúltam egy elenáért – kacsintott 

megint. – leestem.
– És… Fáj? – kérdeztem, és a szánalmas intimkedésemtől elöntött a kellemet-

lenség tűzforró lehelete. 
– azóta nem mozog a nyakam, de ki lehet bírni – felelte, és felém fordult. 

nem teljes testből, hanem nyakból. Majdnem felkiáltottam a meglepetéstől. 
Forgott a nyaka. Működött.

nem értettem, hogy ha helyre jött, minek a merevítő, miért mondja, hogy 
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nem mozog, amikor mozog, meggyógyult, ez világos, de a figyelmem gyorsan 
elterelődött, mert a lift zökkent egyet, majd megindult. Pillanatokon belül meg-
érkezett az emeletére.

– csókolom, lali bácsi – búcsúztam tőle.
– szerbusz – mondta egy újabb laza nyakfordítás után.
Három héttel később, egy hétfő délutánon a kávéspoharak már üresen álltak 

a tálcán, mikor beléptem a szomszédba. a nagybátyám viccet mesélt, a felesége 
előre kuncogott a poénon, charlotte néni kifejezéstelen tekintettel bámult maga 
elé. lali bácsi szokás szerint háttal ült nekem, a testtartásán láttam, hogy feszül-
ten figyel. Már nem hordta a merevítőt. Megvártam a vicc végét, a nevetést. Úgy 
éreztem, más viszonyban vagyunk, mint korábban, elmúltak a gyerekségemből 
fakadó görcseim, talán lali bácsi is felengedett a közös kalandunk után. Úgy 
döntöttem, érdeklődöm az állapota felől.

– sziasztok, csókolom, charlotte néni, csókolom, lali bácsi. rendbe tetszett 
jönni?

charlotte néni továbbra is zavaros arccal bámulta az asztalt, a nagybátyám és a 
felesége csodálkozva nézett, ilyen még nem történt, kérdeztem valamit. lali bácsi 
letette a kártyapaklit, két kézzel megemelte a széket, és teljes testtel felém fordult.

– szerbusz – mosolygott. – semmi baj, minden a régi. Valami meglazult, de 
szerencsére helyreállt minden – mondta, majd visszaemelte a széket eredeti po-
zíciójába. 

*

charlotte néni néhány hónappal később aggasztó állapotba került. egy darabig 
csak memóriaproblémái voltak, aztán durva üldözési mániája lett. nem lettem 
beavatva a részletekbe, annyit tudtam csak, hogy gyors ütemben romlik a hely-
zet. Úgy képzelte, hogy villanypóznákról figyelik, a tévén és a rádión keresztül 
hallgatják le, ha pedig üres a lakás, bejárkálnak hozzájuk. Valakik. lali bácsi ci-
pelte őt orvostól orvosig, fel is írtak neki gyógyszereket, amik a tüneteket átme-
netileg enyhítették, de gyógyulást nem eredményeztek. 

a lányuk külföldön élt. nem nagyon emlegették. Faggattam később a nagy-
bátyámat, miről beszélgettek a hétfői kártyázások során. azt mondta, semmisé-
gekről. a gyerekről annyit tudtak, hogy van. Valahol kanadában. 

emlékszem, mennyire megdöbbentem, amikor lali bácsi egy parti kellős kö-
zepén, másfél méterre a feleségétől róla, a feleségéről kezdett mesélni. elmondta, 
hogy kis javulásokat visszaesések követnek, érdemben nem változik a helyzet, 
vagy ha igen, akkor inkább romlik. ránéztem charlotte nénire, hallhatta a férjét, 
meg utána a nagy csendet, de a kártyára koncentrált. Mintha süket lett volna.  
a kanaszta szabályait nem felejtette el – aztán egy idő után mégis elmaradtak a 
látogatások. 

az igazi bajok akkor kezdődtek, amikor lali bácsi megbetegedett. elég gyor-
san intenzív osztályra került. a lánya visszaköltözött, hozta akkori férjét is, itt-
hon vállaltak munkát. Én évekkel később, egy bankfiókban ismertem meg, vélet-
lenül derült ki, hogy tudom, kik a szülei. Ő mesélte el, mit történt néhány héttel 
lali bácsi halála előtt. 
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az apja már haldoklott, amit charlotte néni nemigen fogott fel. a lány napon-
ta járt be a kórházba, összevásárolt mindent, amit kellett. nem volt nagy rutinja 
a betegellátásban, kanadai tapasztalataival nem értette, miért kell a legalapve-
tőbb dolgokat is bevinni. egy júniusi napon kétségbeejtő állapotban találta az 
apját. lali bácsi kapkodta a levegőt, ide-oda vetette magát az ágyon, az oxigén-
adagolóra mutogatott.

Bori kirohant, szólt egy nővérnek. 
– el van zárva – mondta halálra váltan a nővér, és kinyitotta a csapot. – Maga 

nyúlt hozzá? 
– itt volt anya? – kérdezte Bori az apját. Már sejtette, mi történt.
lali bácsi bólintott. 
– Mondja meg anyukának, hogy ne piszkálja, ha nem akarja megölni a férjét 

– mondta villanó szemmel a nővér, aztán megenyhült. – Még jó, hogy szólt ne-
kem.

– Baszogatta – mutatott lali bácsi a feje fölé. – állítgatta összevissza.
– nem állítgatta, hanem lekapcsolta az oxigént, apa.
– Mondtam, hogy hagyja békén, de nem akarta, hogy elfogyjon. 
– Ha bejön, amint ideér, hívd a nővért. Mindig legyen mellettetek.
Bori másnap meglátogatta az anyját. Próbálta számon kérni, de nem járt si-

kerrel.
– leszálltam a buszról, és te, hát harapni lehetett a levegőt – magyarázta neki 

charlotte néni. – olyan friss volt, meg olyan sok, gondoltam, minek apádnak 
külön oxigén?

– soha többé ne nyúlj hozzá, anya.
– Te, apáddal mi van, nem tudsz róla semmit?
Bori agyán átsuhant a gondolat, hogy előbb-utóbb magukhoz kell venni 

charlotte nénit, de erre végül nem került sor. nem sokkal később már összevisz-
sza mászkált. néha rábukkanni sem volt könnyű. Furcsa módon a kórházig min-
dig eltalált. 

Miután lali bácsi meghalt, Bori hol otthon találta az anyját, hol nem. charlotte 
néni igazi degeneráltként bolyongott két-három pont között. egyfajta kerületi 
látványosság lett belőle. egy szimpatikusnak tűnő, kedves színesbőrű asszony, 
aki látszólag határozottan halad valahová. Jön-megy furcsa, tarka ruhákban, 
amiket ki tudja, hol túr magának.

a bő család tagjai évente egyszer találkoztak egymással. régi szokás volt, 
ezért ragaszkodtak hozzá, bár sok pozitívummal nem kecsegtettek az alkoholba 
fulladó esték. egy távoli rokon, egy tekintélyes fizikaprofesszor menetrendsze-
rűen „jó reggelt, Vietnám” köszöntéssel üdvözölte charlotte nénit. Valamiért azt 
gondolta, vietnámi, hiába mondták neki, hogy egyfelől nem az, másrészt ez a 
formula nem annyira vicces, nem hagyta abba. ismert egy magyar házaspár által 
örökbe fogadott vietnámi árvát, aki napalmtámadás után maradt egyedül kisko-
rában, rá emlékeztette a rokon. lelki beteg lett, amikor a nő először nem jelent 
meg az összejövetelen.

Boritól tudom azt is, charlotte néni hányszor hozta kínos helyzetbe az apját. 
Vásárolt például egy magas sarkú csizmát, már a boltban felvette, majd táncolni 
kezdett a plázában, miközben a „spektrumcipő” szót ismételgette. akkor már 
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kattant volt. Úgy gondolta, ha az ezüstszínű cipőn megcsillan a fény, az távol 
tartja az ellenséges azbesztet, amivel mérgezik őt. utcán, buszon, a plázában, 
otthon, mindenhol.

charlotte néni a betegségéig állítólag anyanyelvi szinten beszélt németül és fran-
ciául, de elmeroggyantként is szívesen szólított meg embereket valamelyik világ-
nyelven a buszmegállókban. egy időben gyorsétkezdék között cikázott. nemigen 
fogyasztott, csak leült egy asztalhoz, lehetőleg ablak mellé. Ült tarkabarka színes 
ruhákban, télen narancssárga szandálban, nyáron holdezüst spektrumban, időn-
ként hazament, olyankor általában összeütközésbe került valamelyik boltossal. 
egyszer beszórt egy hamutartónyi csikket valamelyikhez. a boltos akkor felkereste 
Borit, rejtély, hogyan akadt a nyomára, mindenesetre higgadtan, de határozottan fi-
gyelmeztette, hogy a legközelebbi ámokfutáskor szétveri az anyja pofáját.

erre nem került sor, lali bácsi viszont korábban felpofozta őt egy bankfiók-
ban. sokáig mélyen szégyellte magát emiatt, nőt nem ütünk meg, sőt senkit nem 
ütünk meg, ezt hirdette mindig, de a lánya megnyugtatta, mentse fel magát, ak-
kor és ott nem tehetett mást. 

– szegény apa már beteg volt – mesélte Bori. – át akarta íratni a bankszámláját 
anya nevére. nem volt nagy ötlet, mert anya nem volt már teljesen észnél, de apa azt 
akarta, hogy legalább a pénzügyekkel ne legyen gondja a szerencsétlen félnótás-
nak, ha ő meghal. Tudta, hogy nélküle képtelen lesz intézkedni, nem fogja tudni 
magára íratni a dolgokat. nekem megírta levélben a tervét, csak hogy képben le-
gyek. akkor még nem voltam itthon. Mindegy, a lényeg, hogy a bankban húztak 
egy sorszámot, és persze várni kellett. anya egy perc után elkezdte csinálni a fesz-
tivált. Hangoskodott, hogy itt van a pénzük, jöttek intézkedni, mi az, hogy várniuk 
kell, miért nem szolgálják ki őket azonnal. apa próbálta csitítani. Más is azért jött. 
nem sietnek sehova. nyugodjon meg. csak ülni kell egy kicsit. nem sikerült, anya 
tovább hangoskodott. egy idő után odament hozzájuk egy biztonsági őr, először ő 
is szépen szólt, de anya őrjöngve nekitámadt. az őr megkérte apát, hogy vigye ki a 
hölgyet, mert ha nem, baj lesz, így nem lehet viselkedni. apa kirángatta anyát, és 
hát az utcán adott neki egy kurva nagy pofont. ezt aztán nemigen tudta magában 
lerendezni, élete végéig lelkiismeret-furdalása volt. 

Bori és a férje nem mentek vissza kanadába. itt született gyerekük, egy évvel 
azután, hogy eltemették charlotte nénit. gyönyörű, félvér kisfiú hatalmas, okos 
szemmel, jó keresztnévvel. Miután Bori volt férje magyar, samu a félvérséget 
anyai ágon örökölhette. 

*

Ült a pultja mögött, édesen mosolygott, és kissé gépiesen ugyan, de korrekt mó-
don tájékoztatott a hitelfelvétel feltételeiről. rá volt írva a neve a ruhájára. Vagy 
az asztalra, már nem emlékszem. nem tucatnév, rákérdeztem, nem rokona-e vé-
letlenül lali bácsiéknak. Felvidult, amikor kiderült, hogy ismertem őket. 
elmeséltem neki a nyakmerevítős történetet a bokafájdalmammal, a liftes sztori-
val, a kanasztapartikkal együtt, figyelmesen hallgatott, de aztán nem szólt sem-
mit, mint aki nem nagyon érti, miről beszélek. Telefonszámot cseréltünk, felhív-
tam, egyre többször beszélgettünk. Helyes csaj volt.
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amikor megszületett a gyereke, nem nagyon találta fel magát, igaz, magára 
volt hagyva, a férje egész nap dolgozott. nem beszéltünk gyakran, ha igen, ak-
kor panaszkodott. nem készült fel rendesen az anyaságra, ez nyilvánvaló volt. 

egyszer kora este csörgött a telefonom. 
– gábor, segíts, légy szíves – kezdte –, most jövök a gyerekorvostól, és nem 

tudom, mit csináljak.
– Baj van? – kérdeztem, de éreztem a hangján, hogy nem a babával adódott 

gond, inkább neki lehet problémája valamivel.
– k-vitamint írt fel samunak – magyarázta –, megmutatták, hogy kell beadni, 

de nem értem. laci nincs itthon, de mindegy is, ő nem segítség. 
Megkérdeztem, adott-e már be a gyereknek gyógyszert.
– szerintem igen – bizonytalankodott.
– akkor mi a baj? – kérdeztem, és próbáltam értelmezni a „szerintem” szót.
– Hát hogy hogy csináljam. Hogy hogy kell beadni.
eltelhetett öt-hat másodperc, mire megszólaltam. Borinak nem ez volt az első 

különös telefonhívása, de magasan a legabszurdabb. Végigvettük, mit mondott a 
védőnő. ellenőriztük a doboz feliratát. ezután sem adta be a vitamint.

– kezdjük elölről – mondtam végtelen türelemmel. Úgy éreztem, ha bízik a 
hangomban, akkor szépen meg tudja oldani a feladatot. – Tíz darab van egy do-
bozban, igaz? 

– igen. 
– És előre ki van mérve az adag, ugye?
– igen.
– nagyon jó. akkor most törd le az egyikről az ampullát, egy kis kanálba 

öntsd bele az anyatej mellé, és add a gyerek szájába. ennyi az egész.
– Várj, az anyatejet elfelejtettem.
azt gondoltam, összezavarodott, de nem lesz baj. naiv gondolat volt, tovább 

problémázott.
– Miért nem jössz ide megmutatni? neked van gyereked, elizának biztos csi-

náltad egy csomószor.
kezdtem elveszíteni a türelmemet.
– Bori, oldd meg. 
csend.
– Mi a baj? – kérdeztem. – Bonyolult?
csend.
– Tejed van, ugye?
– Van. csak ez a vitamin. Mi van, ha nem pontosan van adagolva? a védőnő, 

meg a gyerekorvos is azt mondta, amit te, de honnan lehet biztosnak lenni ab-
ban, hogy jól van adagolva?

az jutott eszembe, hogy kikeresem interneten a vitamin betegtájékoztatóját, 
és felolvasom neki. Megtettem.

– akkor ez is ugyanazt írja – mondta halkan.
– Mindenki ugyanazt mondja, meg írja. 
csend.
– de azért… – kezdte megint. – Még egyszer felhívnám a védőnőt, hogy biz-

tosan így kell-e. egyszer már hívtam, nem volt valami kedves.
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– ne hívd fel.
– de nem vagyok biztos benne.
Végigvettük még egyszer az egészet. Minden lépésnél igenekkel igazolta visz-

sza, hogy felfogta, amit mondtam. a végén ismét csak hallgatott.
– Bori. 
– kicsit elbizonytalanodtam – suttogta.
– Pontosan ezt mondta az orvos is, ugye? – kérdeztem. – amit most én.
– igen. 
– És a védőnő is.
– igen. 
– Meg most én is.
– igen.
– Meg ezt írja a betegtájékoztató is.
csend.
– Bori, itt vagy?
– nem jönnél fel megmutatni? ezt is emberek gyártják. idegenek, nem isme-

rem őket. Mi van, ha nem ugyanannyi adag kerül minden ampullába? nem biz-
tos, hogy rosszat akarnak, hanem mert elrontják. de akkor rosszat adok samunak. 
Ha idejönnél, együtt meg tudnánk csinálni.

– Mindjárt hazaér laci, nem?
erre nem válaszolt.
– Bori, legalább tíz kilométerre lakunk egymástól.
– Felhívom még egyszer a védőnőt. 
könyörögtem, hogy ne tegye, odamegyek inkább. de addigra elveszthettem 

a bizalmát, ragaszkodott a védőnőhöz. Harminc perc múlva feldúltan hívott. 
kapkodta a levegőt.

– Mekkora paraszt! elmondta ugyanazt, amit korábban. kérdeztem valamit, 
erre elkezdett kiabálni. Miért kell így beszélni egy anyával? csak azt kérdeztem, 
biztos-e, hogy annyi van benne, amennyit írnak.

lefolytatott egy huszonöt perces beszélgetést a védőnővel, aki a végén nyil-
ván elküldte a picsába. Megkérdeztem, hazaért-e már a férje, erre megint nem 
válaszolt. Felmerült bennem, hogy odamegyek, tett is egy óvatos utalást arra, 
hogy nem bánná, de felülkerekedett a józan eszem. elbúcsúztam. 

sokáig nem beszéltünk. két évvel az eset után találkoztunk legközelebb. 
Véletlenül, az utcán. Panaszkodott, hogy kicsi a lakás. az állását elvesztette, nem 
vették vissza, valamit talált, de nem az igazi. nehéz a munka, nem is magyaráz-
ták el neki pontosan, mi a dolga. szeretnének nagyobb lakásba költözni, viszont 
nincs elég pénzük rá.

kérdeztem, miért nem vesznek fel hitelt. Mindketten dolgoznak, biztos kap-
nának valamit. nézett rám döbbent szemmel.

– olyan van? Hogy csak úgy?
– nyilván nem csak úgy, önrész az kell, de meg lehet próbálni.
– de olyan van?
– Mi, hitel?
– igen.
Most én hallgattam. 
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– Bori, te egy bankfiókban dolgoztál, és hitelezéssel foglalkoztál.
– Ja, ezeket én simán kitörlöm az agyamból. de elmagyarázhatnád, hogy mű-

ködnek ezek a dolgok.
Megnéztem néhány fényképet a gyerekről, aztán azt mondtam, sürgős dol-

gom van. 

*

eliza hároméves korában mindenképpen óvodába akart menni. nem lett volna 
még muszáj, de a bátyja járt, márpedig ő volt a példaképe, követni akarta min-
denben. a fiam egyfajta vezér volt ott, a cica csoport legfőbb hangadója. Mondtuk 
a lányomnak, hogy mire ő is mehetne, ősz lesz, a bátyja iskolába jár majd, sem-
miképpen nem lehetnek együtt ovisok. nem érdekelte, menni akart. néhányszor 
bejött velem, amikor a fiamért mentünk, tetszett neki a hely, meg Máté érzékel-
hetően jó pozíciója is. Mindazonáltal bújós, félénk kislány volt, a család korainak 
tartotta a közösségbe járást, a volt feleségem kifejezetten harcolt egy darabig, 
hogy maradjon otthon, de eliza hajthatatlannak bizonyult, ezért végül az a dön-
tés született, hogy menjen, ha akar. Visszatartani nem akartuk.

a fiamnak volt két-három csoporttársa, akik még nem mentek iskolába, 
évvesztesek lehettek, vagy nem voltak elég érettek, a lényeg, hogy maradtak 
még egy évet. Ők pontosan tudták, ki érkezik: a cica csoport vezérének a húga. 
ennek megfelelően úgy tekintettek rá, mint az egykori, de ma is befolyásos maf-
fiafőnök legközelebbi hozzátartozójára. etették-itatták, előre engedték, kézmo-
sáskor szappant nyomtak a tenyerébe, egymással versengve törölték a kezét, 
többen fújták a levesét, ha túl meleg volt. imádta.

két hete járt oda, amikor kínai óvó nénik érkeztek tanulmányútra. egy pekin-
gi testvéróvodából jöttek, úgy emlékszem, egy hétre. délelőttönként beültek 
megnézni a foglalkozásokat. állványokat állítottak fel, kamerákat szereltek fel. 
aranyosak voltak, folyamatosan dicsérték a gyerekeket, ámultak, hány dalt és 
verset tudnak, milyen ügyesen játszanak, mennyire nyitottak, elégedettek voltak 
a magyar kollégákkal is. Én azonban mindjárt az első napon telefonhívást kap-
tam, úgy fél 11 tájékán. Menjek, ha egy mód van rá, eliza sokkot kapott, nem 
egyértelmű, hogy a kameráktól-e, arra gyanakszanak, de más is lehet a baj, min-
denesetre üvölt, balhézik, nem lehet bírni vele. a volt feleségem valamiért nem 
tudott érte menni, nekem kellett odaautóznom.

kijött elém az egyik óvónő, gondterhelt arccal kísért be. a lányom egy sarok-
ban zokogott. Többen próbálták vigasztalni, de csak óvatosan, láthatóan tartot-
tak tőle. kétségtelenül ijesztő állapotban volt. amikor meglátott, hozzám rohant. 
kérdezgettem, mi történt, bántotta-e valaki. nem válaszolt, azt ismételgette, 
hogy vigyem haza. az autóig vezető úton szorította a nyakamat, alig tudtam le-
fejteni a kezét, amikor beszálltunk. Végigsírta az utat. otthon nagy nehezen az-
tán elkezdett válaszolgatni. először a kamerákról beszélt, de áttért a vendégekre. 
az arcukra. 

– a kínai óvó nénikkel volt baj?
Bólogatott.
– Mit csináltak?
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– semmit. 
– Hát akkor?
nem felelt. aztán lefekvéskor mégis megnyílt egy kicsit. kedvesek voltak a 

kínai óvó nénik, őt külön meg is dicsérték. 
– Hát akkor?
Már másodszor tettem fel ezt az értetlenkedő kérdést. Halkan mondott vala-

mit a vendégek külsejéről. Mindjárt riasztottam a volt feleségemet, bár nem sok-
kal korábban mentünk szét, ennek megfelelően még nem voltunk olyan jóban, 
mint később. egyikünk sem értette a dolgot.

– eliza ilyen töménységben nem látott még ferdeszemű embereket – mondta 
a telefonban.

– egyáltalán nem látott még ferdeszemű embereket – igazítottam ki. – de a 
többi gyerek se nagyon, akiknek semmi bajuk nem volt velük. 

Másnap délután bementem az óvodába, a kínaiak már nem voltak ott, de két 
óvónővel sikerült beszélnem. Borzalmasan szégyelltem magam, nem győztem 
magyarázni, mennyire elítéljük a rasszizmus minden formáját és fajtáját. 
Megnyugtattak, hogy a vendégek semmit nem vettek észre, illetőleg nem sejtik, 
hogy a külsejük zavarta meg a lányomat. abban maradtunk, hogy a héten már 
nem viszem be elizát. 

aztán kiderült, hogy később sem fogom, kijelentette ugyanis, hogy többé 
nem megy óvodába. abban az évben már nem vittük be. a gyerekfelügyeletet 
szoros egyeztetésekkel meg tudtuk oldani, így nem bántam különösebben. 
Viszont akcióba lendültem. Mindenféle antirasszista fabulákat kerestem, lázasan 
kutattam a könyvesboltokban olyan kiadványokat, amiket fekete emberekkel 
vagy egyéb kisebbségekkel illusztráltak, beszéltem neki arról, hogy egyenlő min-
den ember, senkit nem a külső vagy a származás alapján kell megítélni. kiváló 
rajzfilmeket találtam, lettek kedvenc figurái, úgy tűnt, minden rendben.

Hetek teltek el, talán hónapok, el is felejtettük a kínos affért. egy pénteki na-
pon valamelyik budai téren vettem át elizát és a bátyját a volt feleségemtől hét-
végére. egy darabig ugyanarra mentünk. egyszer csak szembejött Bori a gyere-
kével. nem gondoltam semmi rosszra, de amikor eliza konstatálta, hogy 
megállunk beszélgetni, úgy ugrott az ölembe, mint egy szöcske. ordítva követel-
te, hogy menjünk haza, és azt kérdezgette, kínában vagyunk-e. azt suttogtam a 
fülébe, hogy nem harap a néni, meg a gyerek se, nem bántja őt senki. a volt fele-
ségem pánikba esett, el akarta vinni magával elizát, iszonyú kellemetlen volt, 
illetve elsősorban kínos. nagy nehezen sikerült elcsitítanom mindkettőjüket. 
Boriék gyorsan elbúcsúztak, a volt feleségem végül a gyerek nélkül távozott. 
eliza hazáig remegve kapaszkodott a nyakamba. 

Megint elbeszélgettünk. eliza ismét megértette, hogy az emberek külseje 
ugyan különbözik egymástól, de ez inkább jó, érdekes. nagy a világ, mindenki 
elfér benne. 

a hangok nekem úgy tudnak felidéződni, és hozni magukkal a múltat teljes 
élességükben, mint az illatok. „Tiszta kanaszta”, „piszkos kanaszta”, „joker 
kanaszta” – ezekre a bemondásokra emlékszem gyerekkoromból. szorosan ta-
pad hozzájuk négy hang, lali bácsi fojtott, charlotte néni tétova, a nagybátyám 
harsány, a feleségének hebegő hangja. soha nem gondoltam, hogy valaha én is 
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kimondom ezeket a szavakat, mégis így alakult, hétfőnként, amikor eljön hoz-
zánk eliza és samu, leülünk négyesben, és játszunk.

Borival több mint tíz évvel később jöttem össze. a kapcsolatot titokban tartot-
tuk egy darabig. Fogalmunk sem volt róla, hogy a lányom és a fia is együtt jár-
nak. Mire kiderült, komollyá vált mindkét viszony. ugyanabban a hónapban volt 
az esküvőnk. Felvetődött a közös ceremónia ötlete, de okosabbnak tűnt külön 
esküvőzni. két nagy nap eggyel több, mint egy. 

elizának nagy már a hasa, nemrég derült ki, hogy fiút szül majd. Várják na-
gyon, szeretik egymást a férjével, állandóan ölelkeznek. a „pocaklakó” és a „kis 
jövevény” kifejezéseket megtiltottam nekik, egyébként úgy becézgetik, ahogy 
akarják. Mostanában azon megy a vita, mi legyen a neve. csináltak egy bő kere-
tet, amely folyamatosan szűkül. Hétfőnként nagy viták folynak, érvek és ellenér-
vek hangzanak el. Én jelenleg Jakab-párti vagyok, Bori szerint Tádénak kéne ne-
vezni, a szülők a Vilmost és a zsigmondot favorizálják. közös nevező egyelőre 
nincs. Játszik még a donát és a Vince is. Van idejük, körülbelül három hónap. 

Végre eljutottam az ikea-ba, muszáj kicserélnem a súlyos, nagy székeket, bár 
tudom, hogy ezzel kitépek a gyerekkoromból valamit. illetve nem abból, inkább 
az életemből. Mégis fontos, hogy a terhes lányomnak ne kelljen emelgetnie, ha 
helyet akar változtatni. nem szól, és mire a férje vagy én észrevenném, már eme-
li. Makacs, mint a volt feleségem. Ő három éve ghánában él a fiunkkal, valami 
turistaközpontban masszőrködik, van egy kwame nevű férje. Többször hívott 
már, hogy látogassuk meg. Ha megszületik Jakab, és végre kifizetjük a lakáshi-
telt, mindannyian odamegyünk pár hétre. Borival a kis budai utcán látták egy-
mást utoljára, kíváncsi rá, nem beszélve a lányáról, a vejéről, meg a születendő 
unokájáról. Talán rám is, ennyi év után. 


