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Tudathasadás

Két lompos kutya ugrándozott a ház elõtt, az õsz szakál-
lú férfi a kitárt ablakból figyelte mutatványukat. 

Tudathasadás, ugatta az egyik. Skizofrénia, ugatta a
másik. Teljes azonosság, bosszankodott Élet Mihály. Ha
csak az nem szolgál némi magyarázattal, hogy az ebek
gazdái más-más nemze-
tiségûek. Bár ez is bot-
csinálta konklúzió. Hát-
rafordult. Körülnézett.
Minden idegennek lát-
szott. Talán nem is itt
lakom. Nem ez az ott-
honom. Akkor pedig el
kell menekülnöm, még-
hozzá azonnal. Közben
eszébe jutott, valahová
hivatalos. Itthonról vagy
máshonnan? Egyre
megy. A kulcs, amit a
zsebében talált, illett a
zárba. Gondosan be-
csukta az ajtót. Utóbbi
idõben félt a betörõktõl. 

Amikor a terembe lé-
pett, hunyorogva szem-
lélõdött. Az ünnepség
már elkezdõdött. Az el-
sõ sorok jóformán meg-
teltek. Olyat keresett,
ahol senki sem ült. Óva-
tosan megtapogatta a
párnázott széket. Soha
nem lehet tudni. Koráb-
bi olvasmányai nyitva
hagyták azt a feltétele-
zést, hogy egy magyar uralkodót az árnyékszéken gyil-
koltak meg. Alattomosan, alulról, horribile dictu felnyár-
salták. Hirtelen világosság támadt. A függöny felgördült.
A színpad bal oldalán dél-afrikai fehér lányok skót balla-
dákat adtak elõ. A nagyobbik énekelt, a kisebbik zongo-
rán kísérte. A szemben levõ oldalon magyar vonósnégyes
a Cremonai hegedûst cifrázta. A kopasz csellós egyik lá-
bát elõre nyújtotta, így láthatóvá vált lyukas cipõtalpa. A
többiek padlóhoz szorított cipõvel hegedültek. Elõadásu-
kat hosszantartó taps köszöntötte. Helyérõl nem mert
mindjárt elmozdulni. Nagy volt a tolongás. A kijárat felé

igyekezett. A ruhatár elõtt ismeretlen férfi pajtáskodón
vállon veregette. Hogy ityeg a fityeg, kérdezte. Kajánko-
dó tekintettel nézett farkasszemet vele.

Futva hagyta el az ünnepség színhelyét. Kiérve meg-
torpant. Kinyújtotta elõretartott kezét, arra ügyelt, ne
ütközzön össze ismeretlen akadállyal. Átjutott a forgal-
mas sugárúton. Sikerült a megnyugtató járdaszélig el-
vergõdnie. Emlékekben próbált megkapaszkodni, de rá-
jött, nem megbízható szerkezetûek. Másképpen, légüres
térbõl pottyan néhány életdarabka a meglepett sorstárs

ölébe, a késõbbiekhez
hozzáilleszthetetlenül.

Katonás léptekre fi-
gyelt fel. Zelenkáné
fintorodott elõ. Jelen-
tem alássan, mondta,
feltehetõen leányos pu-
kedlit utánozva. Persze
ez teljesen lehetetlen.
Z. több évtizede halott.
Zelenkáné örökké él.
Jelenleg is Maca nénit
cipelte hóna alatt. Ma-
ca néni is örökké él.
Bár õ krónikus magas
vérnyomásban szen-
ved. Egy a szalonunk-
ban gyakori vendég-
hez, Bódi Bácsihoz,
egy jól konzervált
huszárezredeshez kö-
tõdött titkos, esetleg
törvényes házassággal,
vagy csupán érzelmi
szálakkal. Zelenkáné
lefitymálta Maca nénit.
Féken tartott gondolat-
világában becsmérlõen
nyilatkozott róla, hogy

öreglány, meddig tengeted még nyavalyás életedet. A va-
lóságban azonban ilyen kijelentést soha nem merészelt
tenni. Maca nénibõl annyi tiszteletre méltó törékenység
áradt, hogy róla az ilyen durva szavak úgyis leperegtek.

Mielõtt Zelenkáné átmenetileg hozzánk költözött,
egy kéményseprõ özvegye s egy elõkelõ budai szanató-
rium fõmadámja volt. Nálunk a szobalányok és sza-
kácsnõk rémeként mindössze tizennyolc évig maradt.
Mi, öcsémmel együtt úgy gondoltuk, hogy anyánk az
úrnõ, erre abból következtettünk, hogy neki, szépségét
dicsérve minduntalan kezet csókolt. Legszívesebben
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szájon csókolta volna, de jelenlétünkben valahogy tür-
tõztette magát. Pedig erre semmi szüksége nem volt,
mert a bonyolultabb dolgok áttekintéséhez vagy megér-
téséhez halvány segédfogalmunk sem volt.

A tényleges hatalmat azonban bizonyos fogaskere-
kek áttekinthetetlen mûködésének következtében õ kép-
viselte a bibliát nélkülözõ meggyõzõ erõre nem is tá-
maszkodva. Egy virtuális emlék egyre határozottabb
körvonalakkal toppan elém. Az Ördögorom csárda felé
meneteltünk. Zelenkáné volt a csapatkapitány, öcsém a
sereghajtó. Megszomjaztam, kapok málnaszörpöt vagy
nem kapok, üvöltöttem hisztérikusan. Kapsz a fejedre,
zendült basszushangon. Olyan volt, mint az Úr hangja.
Elcsendesedtem. Diákkorom ájtatos képe vigyorgott
rám. Aztán rájöttem, nincs Isten. Ezzel hihetetlen fele-
lõsség zúdult a nyakamba. Ráébredtem, ezentúl mások-
ra is nekem kell vigyáznom. 

A járda túloldalán valami vagy valaki tûsarkakon el-
suhant. Egy lány, aki mögött nincs árnyék. Háta mögött
csak a testem. A fehér almavirág, amit mindig kerestem.
De mi köze ennek a jelenhez? A jelennek nincs igazság-
érzete sem a múlthoz, sem a jövõhöz. Ez a találkozás
sehova sem tartozik. De mégis, mintha a most telkén
barangolna. Mihály belesüppedt a hangulatába. Feltörte
a cipõ a lábát, nem fáj? Dehogynem, bólintott a lány, s
felsóhajtott. Akkor magát halálig védelmezni kell. 

Ettõl kezdve bábszínház hangon beszélgettek, mint
Vitéz Mihály és Tündér Ilona. Ennek hanglejtését, ud-
varlási formáit gyerekkoromból, a Volt egyszer egy ál-
latkert színhelyébõl merítettem. Valamelyik pavilonjá-
ban, pálma- vagy elefántházában mûködött egy üvegka-
litkában megtekinthetõ parányi bábszínház. Közelrõl
nem, csak tisztes távolból lehetett becserkészni. Szeren-
cse kellett hozzá, mert nem volt pontos mûsoridõ. Itt
páholta Vitéz Mihály vagy nyakazta le éles szablyájával
a boszorkányokat. Máskor meg Tündér Ilonát dédelget-
te az ölében. 

Az ég ekkor váratlanul forgószelet kavart, és a siva-
tagba sodorta mindkettõjüket. Üvöltõ tevéktõl körülvé-
ve a homokba kuporodtak. A tevéknek habzott a szájuk,
testükbõl ömlött a vér. Elõbb csak õk bömböltek, ké-
sõbb a lány is. Minden jóra fordul majd, reménykedett
Mihály. De hát csoda nincs! – visította egy kétpúpú.
Szõrös nyelvét rám öltötte a leggonoszabb nõstény. 

Igyekeztem másra terelni a szót. Szanatóriumi él-
ményeimmel hozakodtam elõ. A társalgóban, amely
játékszobának is szolgált, öreg házaspár sakkozott.
Megdöbbentett, hogy rosszul van felállítva a tábla, õk
meg nyugodtan tovább játszanak. A királynõ megtart-
ja színét, kezdtem indulatosan a kioktató penitenciát.
Értetlenül meredtek rám. Hagyja csak, ötven éve ját-

szunk együtt. Én világossal, õ sötéttel. Soha nem ve-
szekszünk. Õ a jobb játékos, még soha nem sikerült
nyernem. Hát így nem lehet, ellenkeztem. Hagyja
csak, ismételték közös erõvel. A mi szabályunk a sze-
retet és a békesség.

A királynõ… Hagyja csak! Nekünk is játszani kellett
volna. A bábszínházi hang nem elég. De mi nem értünk rá.
Mi a gyöngéknek, a tehetetleneknek tartoztunk felelõs-
séggel. Mert az ész ezt parancsolta? De mi jogon írhat elõ
bármilyen magatartásformát az ész, amely a jelennel és a
jövõvel szemben is felelõtlen? Nem képes különbséget
tenni külsõ és belsõ idõ között. Játékszobába süppedt ko-
nok öregeken töpreng ahelyett, hogy a soron következõt
fontolgatná. Sajnos ez se nem biztató, se nem örömet adó. 

Utolsó üzenete annak a lánynak, az almafavirágnak,
könyörgõ zokogássá torzult: a tüdõmbe és a szívembe
szúrnak, hogy lecsapolják onnan a fölösleges folyadé-
kot. Nem tudsz segíteni? Ne félj, fogom a kisujjadat.

Mihály az idõközben kereket oldott Zelenkánét ke-
reste. Halló! – kiáltott egy szivárványt rejtegetõ felhõ
felé. Tulajdonképpen azt se tudom, annak idején tegez-
tük vagy magáztuk egymást. Úgyse számít. Maga min-
denbe be volt avatva. Az összes kulcsok õrzõje volt.
Biztosan arra is emlékszik, hogy szüleim óhajára a Te-
ológiai Társaság titkára részletes horoszkópot készített
rólam. Az egyetlen példánya szõrén-szálán eltûnt. Né-
hány nyugtalanító oldala azóta is kísért. Felejthetetle-
nek. Nem lesznek, csak szellemi utódaim. Marhaság!
Hiszen fiam született. Igaz, ötéves korában lelökték
vagy leesett a 6-os villamosról. De élt addig, ameddig.
Északon keresi a szerencséjét. Külföldre távozik vagy
számûzik. Túl egzotikus megfogalmazás ez egy más,
békés hátterû világban. Viszont az a jövendölés már el-
sõ házasságomnál borzongató fenyegetésként hatott.
Második felesége beteges, rossz természetû. És haszta-
lan kerestem vigasztalást a költõnél, hogy minden sze-
relem kicsit hihetetlen, mint a kaktuszon nyíló rózsa,
ha elhiszi, hogy a tüskével, röggel, gyökérrel vívott
harcnak a szirom nem adósa. Legenda inkább, mint va-
lóság. Olyan, mint mikor szár nélkül, levéltelen, har-
matért illatoznak a bimbók. Én már az elsõ nászt örök
násznak terveztem, összerezzentem a jövõ fenyegeté-
sétõl, s aggódón vizsgáltam a szeretett társat, akitõl
eszemben sem volt elválni. Az meg, hogy más meg-
gondolások is léteznek, meg sem fordult a fejemben.
Elhamarkodottan túlélhetetlennek minõsítettük számos
ismerõsünket. Elsõsorban természetesen anyánkat, ta-
lán azért is, mert oly ritkán, csak ünnepnapokon vagy
intézeti szünetkor láttuk. Zelenkánéval és Maca néni-
vel már nem tettünk ilyen kivételt, de például
Tusikával igen. A pezsgõgyár kifutólánya volt, és or-

4

láthatár magyar napló


