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(A MEGFELELÉS)

valami vicc történik kéremszépen
rossz vicc s ha az embervadászat játék
játék ez is – lelappadt-labdaképpen
nem pattogok taposson meg huszonkét

elszámolhatatlan házasév mit önként
s nyuszi-tudatlan éltem – ez a vétkem
és szégyenem hogy nem tehettem másként
egyébként szép volt szánni-bánni éppen

nincs rajta mit: jó sem kevés esett –
rossz nem vagyok hát nem vélelmezek
paradox áldozatot ellenemre

több életem volt ne élesszetek
egyre se vissza – érme-él leszek
fej-írás: fitty holmi igenre-nemre
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Nem élünk már a középkorban

Keresztmama zaklatott volt.
Hogy lehet ilyen ronda emberért rajongani? Nem a nagyhajúakkal van nekem bajom, de ez az 

énekes, ez a Bebek olyan rusnya, hogy egyszerűen nem értem. És azok a kapa fogai… 
Anya megpróbált helyeselni, szívből utálta a rockereket, ám a keresztanyámat feszítette az indulat, 

és csak mondta, mondta tovább:
És a kisasszony kilógott. A Beával! Azt is csak lássam, majd megkapja a magáét! Amúgy is a bö-

gyömbe van, mert a Marikával feszt cserélgetik a ruháikat. Erre telefonál az osztályfőnök. Hogy jobban 
van-e a lányom? Meg hogy használt-e a kezelés, amire a múlt héten járt? Hát csak hápogtam a tele-
fonba, mondtam, rendbe van, persze, aztán mikor a kisasszony hazajött, leültettem, hogy halljuk csak, 
hol jártál a múlt héten? Erre képzeld! Rávágja, hogy Bajmokon. Mit kerestél te Bajmokon? És elmondja, 
hogy a Beával kedden, szerdán meg csütörtökön iskola helyett kibuszoztak egy birtokra, ahol ez a Bebek 
azzal az istenverte Bijelo dugme zenekarral három napig randalírozott.

Anya a fogai közt végre kipréselt egy naháát-ot, aztán becsukta a gyerekszoba ajtaját, Keresztmama 
pedig suttogva folytatta. Ezt nem hallottam, ezért az ajtóhoz kúsztam, rátapasztottam a fülemet:

És képzeld mit válaszolt? Azt mondja nekem: „Anyaaa! Nem élünk már a középkorban!” Most 
mondd meg!

Az Egy nehéz nap éjszakáját vetítették a belgrádi tévében, apa a felénél aludni küldött, ám így is megfer-
tőzött. Mondtam a bátyámnak, rakja fel, mire csak legyintett. Anya minden tiltása ellenére sűrű sötétbarna 
haját nagy göndör sörénnyé növesztette. A barátja, Györe Zoli ugyanakkorát, de szőkét, egyenes szálút. 
Együtt olyanok voltak, mint a terrierek a bárszekrénybe rejtett viszkisüvegen: Black and White. Nehogy már 
ugyanazt hallgassa a trapéznadrágos nagymenő, amit a kilencéves öcsi. Minden együttesre, ami nekem 
tetszett, azt mondta: Uggyaaan! Ezeeek? Hoztam haza a Kiss lemezeket, mire ő: Bohócok! Pedig Gene 
Simmons nyelve olyan hosszú, hogy eléri vele az orra hegyét. Szatyi azt olvasta róla, régebben tanár volt. 
Az én szüleim is tanárok, de ez két külön galaxis: Honthy Hanna meg a Detroit Rock City.

Szatyiéknak komoly hifi berendezése volt. Magnó-rádió-lemezjátszó. Rolling Stones albumot találtam 
a polcon, melltartós nénikkel a hátlapján, meg egy bufogó elektronikus, rémfilm-hangulatú kislemezt. 
A téli délutánokon, ha már sötétedett, azt játszottuk Szatyival meg Nagy Zolival, hogy felraktuk ezt a félel-
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metes elektrozenét a hifire, eloltottuk a villanyokat, és ketten elbújtunk a nappaliban. A harmadik –,  
a szörny – a vécében számolt százig, majd indult, rémségesen hörögve-szuszogva. Akit elsőként elkapott, 
az ment legközelebb a fürdőszobába. Egy idő után mi, szörnyek a mosógépen talált törölközőkkel, fe-
jünkre húzott zoknival, csapzott női parókával egyre félelmetesebbé varázsoltuk magunkat. Aztán Nagy 
Zoli megtalálta Szatyi nővérének melltartóját, bugyiját és szörny helyett kurvának öltözött. A fekete edző-
ruhára szuszakolt fehérnemű prímán fénylett a sötétben.

A szüleim Grundig táskamagnón hallgatták az ótvar negyvenes-ötvenes évekbeli zenéiket, mintha  
a rock’n’roll nem is létezett volna. Meg népzenéket: marokkói kislemezt, görög népzenét, lapp gyermek-
kórust. Ősszel diafotókat vetítettek az utazásokról a kollegáknak meg a rokonságnak a nappaliban, és 
közben ezeket tették fel háttérzenének. Apa kezelte a vetítőt, anya lekapcsolta a villanyt, mesélt, közben 
szólt a buzuki, és a vásznon fénylettek a delphoi jósda, az Akropolisz meg a Knósszosz-palota romjai.  
A szüleim egészen Iránig autóztak volna hetvennyolcban, ám Székely Tibor bácsiék lebeszélték őket erről. 
Egy Irakot megjárt házaspár szerint már Törökország kurdok lakta vidéke is veszélyes, az iraki falvakban 
pedig gyermekek fekszenek ki az útra, és aki megáll, azt a bandák kirabolják, megölik. Pár héttel előttük 
találtak egy francia házaspárt levágott fejjel. A négy jugoszláv, aki tavaly autózott arrafelé, sohasem került 
elő, csak az üres, kifosztott Zastavájuk. Apáék végül a jóval békésebb Szíriát szemelték ki végcélnak.

Először Görögországot autóztuk be, megfejelve egy tizenkét órás hajóúttal Kréta szigetére, ahol a ten-
ger meleg, az utak mentén leander illatozik, a Knósszosz-palota romjai közt pedig tücskök ciripelnek. 
Minósz lánya, Helion szörny fiút szült ezen a helyen, és a király egy labirintust építtetett a palota belső 
részében az unokájának, a csúf Minósz-bikának. Apa a romok közt mesélt Thészeuszról, aki megölte  
a magányban elvadult Minótauruszt. Máskor meg Zeuszról, Poszeidónról regélt, vagy Pallasz Athénéről, 
akibe rögtön szerelmes lettem. Zeusz fejéből pattant ki mint valami zizzenő elektronokból testet öltött 
intelligencia. Mit nekem a szerelem istennője, Aphrodité! A szépség nem elég, az okos lányok vonzanak.

Az osztályban is voltak páran, majd meghaltam értük, mégsem udvarolhattam a titok miatt, melyet 
őriztem. Súlyos volt, hétpecsétes, soha el nem mondható, hogy apa magánorvoshoz vitt, Ágócsy úrhoz, 
Szegedre a Szabolcsi utcába. A lakásban rengeteg könyv és egy aranybarna tónusú bizánci triptichon előtt 
kellett letolnom a gatyámat. Ágócsy doktor húzgálta, nyomkodta a fütyizsákomat. Fájt. Aztán annyit 
mondott apának: Fönt van, mind a kettő. Felírok egy injekciós kúrát, ha az nem segít, jöhet a bicska. 

Riadtan néztem a szenteket a triptichonon. Glóriájuk sűrű gömbjében úgy néztek ki, mint az űrha-
jósok. Apa a tárcájából adyendrés pénzt vett elő, és az orvos kezébe csúsztatta. 

Mi az, hogy bicska? 
Apa hazafelé próbált a lelkemre beszélni, hogy ez nem olyan nagy dolog, és hogy minden kedden 

iskola előtt egy ápoló néni injekciót szúr majd a fenekembe, a Kumič ić utcai rendelőben. Csakhogy az 
osztályomból több lány is a közelben lakik. Mi lesz, ha rájönnek? 

Az utolsó görög városkában, Alexandropuloszban elköltöttük a maradék drachmánkat. Amikor a boltos 
megtudta, hogy Törökországba készülünk, tenyérnyi Szűz Mária-képet adott, hogy védjen meg bennünket 
a bajtól.

Az isztambuli Florja kemping bejáratát fegyveresek őrizték. Peremvárosi vasúttal dübörögtünk a köz-
pontba. A mozgó boltjukat magukkal cipelő, föl-le ugráló árusok közt kapaszkodva megfigyeltem, hogy 
itt minden férfi szakállas.

Vajon az én arcomat is szakáll borítja majd? Már megkaptam az összes hormoninjekciót, és naponta 
tapogattam magam, szőrösödöm-e? A Fenerbahce híd közelében egyelőre csak éhséget éreztem meg fáradt-
ságot a sok gyaloglástól. A tengerhez érve bódékat láttunk, bennük éjjel-nappal sütik a halat. Félbevágott 
cipókban jókora tengeri pisztráng illatozik, omlós húsa sótlan. A korlátra kötött vajszínű nejlonzacskóban 
fityegett a só, alatta kis ládikában hagyma. Apró székeken ülve majszoltuk a halat, napfényben fürdött 
a Boszporusz: házak, paloták és minaretek erdeje, ameddig a szem ellát.

Az Európát Ázsiával összekötő hídóriáson fizetni kellett az átkelésért. Utána a sztráda csak negyven 
kilométer. Jött a kamionok vég nélküli előzgetése a meredek utakon. Ankara előtt kő pattant a szélvédő-
re, a törött üveg nem zuhant be, sűrű mozaikká vált. Apa lassított: Betört az ablak! Aztán eszébe jutott, 
amit Székely Tibor ismerősétől hallott, hogy aki megáll, azt kirabolják, és rátaposott a gázpedálra.

Ankarában az autójavító műhelyek városnegyedet képeztek. Az elsőben a tulajdonos németül nyugtatta 
apát: Minden rendben lesz! Tea híján Coca-Colával kínált bennünket, majd az üres kólásüveggel beverte 
a repedezett ablakot. A két első ülés tele lett szúrós törmelékkel. A segédek ezután mindenféle márkájú 
szélvédő üveget hoztak-vittek, mérés nélkül próbálták beilleszteni az autónkba. Kiderült, nincs meg-
felelő, és különben is kapali van, záróra. 

A műhelyek labirintusában később találtunk Citroën jelet, ám hiába, kapali volt mindenütt. Másnap 
fehér öltönyös főnök fogadott bennünket a márkaszervizben. Teát hozatott, érdeklődött, honnan jövünk, de 
az apámról nem hitte el, hogy szabadkai tanár. Meg volt győződve, hogy németországi vendégmunká sok 
vagyunk: autónk van, messzire utazunk, és ki más tehetne ilyet, mint a gastarbeiter. Az ő munkásai is 
ki-be hozták, izzadva próbálgatták betuszkolni a törött ablak helyére a különféle szélvédőket. A negyedik 
jó lett, mehettünk várost nézni.

Az ősi Ankara beleolvad a fehér paloták erdejébe. Kemal Atatürk mauzóleumának hatalmas kőszobrai 
után úgy terveztük, hogy először Konyába, onnan pedig délre kanyarodva Szíriába megyünk. A dervisek 
városában azonban a bátyámat súlyos hasmenéses járvány betegítette meg, azonnal haza kellett indul-
nunk. Apa így vigasztalta magát: Palmyra nem szalad el. Ezer éve állnak azok az épületek, ott lesznek 
még jó ideig.

Szeptemberben Ágócsy doktor úr várt a Szabolcsi utcában. Az injekciókat megkaptam mind, a bizánci 
szentek hiába ráncolták homlokukat a triptichonon. Utálattal tűrtem az orvos érintését a herezacskóimon.

Szokott keményedni?
Erre most mit mondjak? Ha elárulom, hogy igen, az biztos rendellenes, és jön a bicska. Ha meg nem 

mondom, az talán ennél is rosszabb.
Szokott… de csak ritkán. Nagyon ritkán, úgyszólván nem is… 
Rendben vagy, meggyógyultál.
Győzelem! Most már biztosan lesz gyerekem meg szőröm, ha majd egyszer felnövök. Előttem az élet!
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