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N agyanyám holttestét egy áprilisi reggelen találom meg. Meztelenül fekszik a fo-
telben, az ágyán a pongyolája, csíkos törülközője gondosan összehajtogatva, a kis 
asztalkán tévéújság, nagyító, rejtvény, ceruza, a hamutartóban csikkek, az ablak 

nyitva, a fehér csipkés függönyt meglebbenti a tavaszi szél, ahogy benyitok a szobába. Az 
alsó szomszéd hívta anyámat, hogy nem hallja a szokásos zajokat, ahogy Bella közlekedik 
a lakásban, gyanús volt neki, mondja, hogy nem szól a Reggeli Krónika, nem hallja a kö-
hécselését, meg ahogy lehúzza a vécét, és a szokásos cigifüst szaga sem csapta meg az orrát, 
ami reggelenként kígyózva kúszik be a földszinti lakás konyhájának ablakán.

Évekkel később, hirtelen és váratlan tör rám az együttérzés nagyanyámmal, az elveszté-
se miatti fájdalom, a gyász, hogy elvitt magával valamit, ami pótolhatatlan, már nem a ke-
ménységét, akaratosságát, erőszakosságát látom, nem a szorítása jut eszembe, ahogy meg-
ölel, ahogy a csontjai átszúrják a mellkasom, én meg szabadulni akarok minél hamarabb 
a karjai közül, hanem az erejét látom, az erőt, az elpusztíthatatlan életösztönt, amivel he-
gyeket volt képes megmozgatni, látom benne a ragaszkodást a családhoz, a tiszteletet az 
emberek iránt, ahogy kiállt magáért és másokért, hogy nem volt hajlandó lemondani a vá-
gyairól, még ha ezek a vágyak elsőre idegennek is tűnnek számomra, látom benne a szere-
tetet, a nehéz, súlyos és megfagyott szívét, ami inkább átok mintsem áldás, látom az esen-
dőségét, a magányát, a jóságát és a gonoszságát, az irigységét és az odaadását, mindezt egy-
szerre látom benne, és azt, ahogy ezt továbbadta anyámnak, anyám pedig nekem. Épp 
a repülőgépen ülök, első utam Eszterhez Floridába. A gépen egy idős házaspár ül előttem, 
rálátok a fedélzeti komputerre, amit néznek, mindketten pasziánszoznak, a tizenkét órás 
úton kétszer szakítják félbe a játékot és állnak fel, majd indulnak a mosdó felé, mindket-
tejüknek hófehér a haja, tréningruha és kényelmes sportcipő van rajtuk, kisimult vonások, 
napbarnított bőr, a kezükön lévő májfoltokból látni csak, hogy nyolcvan felé közelítenek.

Nagyanyámnak gyönyörű keze volt. A kézfejénél már csak a körmei voltak szebbek. Gyak-
ran néztem őt, ahogyan aprólékos, gyors mozdulatokkal használja a körömreszelőt, vagy 
ahogyan tésztát gyúr, kenyeret dagaszt, lekvárt főz, ahogyan a telken gyomlál, ültet, meg-
metszi a barackfát. Én is gyomlálok, kihúzom a gazt, megkapálom a paradicsompalántákat, 
leszedem a szedret, a málnát, átültetem a virágokat, befőzöm a lekvárt, sodrófával kinyúj-
tom a tésztát, amit előzőleg a két kezemmel gyúrok meg, de amikor leülök, hogy rendbe 
tegyem a körmeim, addig jutok el, hogy tövig levágom. Nem tudom használni a köröm-
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ollót, sem a reszelőt, nem barátom a körömlakk. Nagyanyám a kezein hordozta a méltósá-
gát. A húgaitól, Esztertől és Ilonától tanulom meg, hogy úrinő rúzs nélkül nem lép ki az 
utcára. Bella mama leszokott a sminkelésről, amikor élete szerelme, Ervin meghalt. Ahogy 
öregszik, egyre többet mesél Ervinről meg a nagyapámról. Azt mondja, Ervin olyan jóké-
pű volt, mint egy filmszínész, a nagyapámnak pedig akkora szíve volt, hogy elfért benne 
az egész világ. Miközben mesél, elpityeredik, egy kockás rongyzsebkendővel nyomkodja 
a szemét, nem várja meg, hogy a könnyek kibuggyanjanak a szeme sarkából és leperegje-
nek az arcán. A rongyzsebkendő nagyanyám állandó tartozéka, vagy gondosan a pongyo-
lája zsebébe rejti, vagy a kezében szorongatja, de mindig a keze ügyében kell lennie egynek, 
kapaszkodik belé, mint egy kisbaba az összegyűrt rongydarabkájába. Nagyanyám elmesé-
li, hogy Ervin halála után annyit sírt, hogy a bal szemére megvakult, szerinte legalábbis ez 
történt, és amikor anyám közbeszól, hogy anyukám, a szemidegsorvadásnak nem a sírás 
az oka, akkor nagyanyám úgy tesz, mintha meg se hallaná, folytatja tovább a mondandó-
ját, nem panaszkodásból, egyszerűen ő a saját történetében hisz, a saját maga által meg-
teremtett világban él, aminek az élete végén csak két főszereplője marad : Ervin és a nagy-
apám. Velük folytat hosszas dialógusokat. Néha rajtakapom, ahogy a konyhában ül és ma-
gában motyog, ilyenkor megkérdezem, hogy kihez beszél, rám emeli üveges tekintetét, el-
mosolyodik és annyit mond, nagyapádhoz.

Ervin halála után nagyanyám minden munkát elvállal. Konzervgyárban dolgozik, szö-
vőgyárban, de olyan is előfordul, hogy havat lapátol. Gyakran hagyja Istvánt a földszinten 
lakó Szedlacsek nénire. Nagyanyám egyedül áll talpra, egyre vastagabb kérget növesztve 
a szíve köré, így, amikor négy évvel Ervin halála után a Szív utcai ház körfolyosóján, össze-
találkozik Lászlóval, aki a bátyjához megy látogatóba, nem a férfi kedvessége, figyelmessé-
ge, jó megjelenése ragadja meg, hanem, amit a kisfia mond neki :

– Anyuka, én úgy szeretem a Laci bácsit, olyan jókat játszom vele mindig, focizni is szok-
tunk, anyuka, én azt akarom, hogy ő legyen az apukám !

És kisfia kérésének eleget téve, nagyanyám hozzámegy Lászlóhoz, akit a Bergman csa-
lád hamar a szívébe zár. Vannak emberek, akiket könnyű szeretni. Nem tesznek semmit, 
a puszta jelenlétük maga a szeretet. Nagyapám ilyen ember volt. Neki nem számított, ki ke-
resztény, ki zsidó, ki cigány, ki diplomás vagy egyszerű parasztember, mindenkiben meglát-
ta a jót. Miután meghalt, dédanyám azt mondta, az isten nagyon szerethette a Lacit, hogy 
ilyen korán és ilyen szépen halt meg. Még ő is rajongott nagyapámért, az összes Bergman 
lánnyal együtt, kivéve nagyanyámat. Az ő szíve ott maradt Ervinnél.

Nagyanyám tisztelte, becsülte nagyapámat, kitartott mellette, a börtönévek alatt és utá-
na is, összeszorított szájjal tűrte, hogy gyakran eljárt mulatni, italozni, éppen úgy, ahogyan 
annak idején az apja.

Pár évvel a nyugdíj előtt vesznek nagyapámék egy Pesthez közeli telket, pici házzal, kerti 
budival, gyümölcsfákkal. Ahogy beköszönt a tavasz és az éjszakák sem annyira hűvösek, fogják 
magukat és már péntek délután lemennek a Dunakanyarba. Vasárnap estig maradnak, de nem 
pihenni járnak a telekre, még ott is megállás nélkül dolgoznak. Néha a nővéremmel minket is 
magukkal visznek. Szeretek velük menni. Autóban ülhetek, ez nekem mindent megér, utálok 
gyalogolni. Végigmegyünk a városon, ahogy a rakpartra érünk, letekerem az ablakot, kihajo-
lok, élvezem, ahogy a szél összefújja a hajam, ahogy áthajtunk az alagúton, ahogy nagyapá-
mék között nyugalom és csend van. Soha nem hallom őket veszekedni. Amikor feltűnik az út 
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szélén 
a települést jelző 
tábla, egyszerre olvassuk hangosan 
röhögve visszafelé : dög. Érkezés után pár órával már 
megöl az unalom. A homokvárépítésből elegem lesz, különben is, annyi 
vizet hordtam a homokozóba, hogy sártengerré változott, leszedtem és megettem az összes 
érett málnát, kihintáztam magam, összevesztem a nővéremmel, olvasni pedig még nem 
tudok, így a könyvek sem jöhetnek szóba mint időtöltési lehetőség. Nyafogva állok nagy-
apám elé, hogy unatkozom. Nagyapám rám néz, elmosolyodik. Gyere, kisunokám, mond-
ja, segíts gyomlálni, aztán ha végzünk a munkával, lemegyünk a Dunára fürdeni, visszük 
magunkkal a szomszédból a Buksit is. Beállok nagyapám mellé kihúzkodni a gazt, Buksiért 
és a Dunáért mindent megteszek, de pár percen belül elfog a hányinger. Papa, szólok neki 
rekedten, miközben együtt meresztjük a fenekünket az ég felé, arcunk a földet súrolja, ne-
kem hányingerem van, én nem bírom ezt a gyomlálást. Nagyapámból kitör a nevetés, nem 
kárörvendő gúnyos kacaj, hanem igazi, őszinte, szeretettel teli, vidám nevetés. Imád engem. 
Úgy, ahogy vagyok. Végre én is a kedvence vagyok valakinek a családban. Mióta megszü-
lettem, minden szombat délelőtt eljön hozzánk, kiül a konyhába, a nyakába csimpaszko-
dom, az ölébe mászom és beszélgetünk. Megkérdezi, mi történt velem a héten az óvodá-
ban, és én rekedt hangon, szinte kiabálva mesélek neki Pistiről, a legjobb barátomról, aki 
szigorúan nem szerelmem, csak barátok vagyunk, merthogy a lányokkal nem lehet rohan-
gászni, meg fára mászni és bandázni, nem bírják az iramot, Pisti meg a fiúkkal nem találja 
a közös hangot, így én vagyok a harcos amazon, ő pedig a szárnysegédem. Miközben ha-
darva mondom a magamét, fésülöm nagyapám haját. Ez a mi rituálénk. Én ragaszkodom 
a fésüléshez, ő pedig hagyja. A sűrű fogazatú fésűvel végigszántom rövidre vágott, hófehér 
haját. A magas homlokától egészen a tarkójáig. Csak akkor hagyom abba a mozdulatot, ha 
rágyújt. Akkor nem szereti, ha babrálok a fején, nem akarja rám fújni a füstöt, hiába bi-
zonygatom, hogy nem zavar, és engedje meg, hogy még egy kicsit beletúrjak a hajába. Leg-
szívesebben belebújnék nagyapámba, amikor nálunk van, egy percre sem tágítok mellőle.

Azon a fülledt nyári éjszakán, amikor nagyapám meghal, anyámékkal egy szobában al-
szunk. Ugyanis hat évvel a megszületésem után, apám végre rászánja magát, hogy kitapétáz-
za a szobánkat, nem sok választása van, mert az anyja letépi a tapétát a falról, nem bírja már 
nézni, és egyébként is, szerinte minimum háromévente új tapéta szükséges a gyerekszobába, 
neki is állna egymaga feltenni a már hónapok óta a szekrényben árválkodó új virágmintá-
sat, ha anyám nem állítaná le őt, és ezzel egyidőben nemcsak az akciótervét hiúsítják meg, 
hanem a lakásunk kulcsát is megvonják tőle. De legalább apám munkához lát. Kénytelen.

Nem vagyok hozzászokva, hogy a nővéremen kívül más szuszogását is hallom, egész éj-
szaka forgolódok, óránként járok ki pisilni, anyám is felébred a zajra, biztos a meleg mi-
att nem tudsz aludni, mondja nekem. Már világosodik, amikor csöngetnek. Az ajtóban 
apám apja áll. Anyámra néz.

– Bella hívott reggel minket. Apád éjjel meghalt. Szívroham. Levisszük magunkkal a lá-
nyokat a Balatonra, hogy ne legyenek útban.

Állok az erkélyen, a korlát épp az államig ér, hallom, ahogy bent a szobában anyám ma-
gánkívül zokog és összefüggéstelenül kiabál, nem hiszem el, hajtogatja, tegnap még sem-
mi baja nem volt.
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Nem tudom, mit jelent az elmúlás, nem tudom, mit jelent, hogy még csak ötvenkilenc 
éves volt, nem tudom, mit jelent, hogy még a nyugdíjat sem érhette meg. Csak azt tudom, 
hogy nincs többé első tavaszi hóvirág, amit nagyapám hozott el minden évben, hogy nincs 
többé séta a Feneketlen-tó körül, hogy nincs többé Donald rágó a trafikból, amit akkor 
vett, amikor megállt magának cigiért, hogy nincs többé úszás a Dunában Buksival, aki-
nek a bundájába kapaszkodva sodortattam magam a vízben, nincs többé fésülés a konyhá-
ban, nincs többé cigifüst, erős tenyér és izmos kar, ami magasba emel, soha többé nem fo-
gom már érezni, ahogy a kezemmel végigsimítok a haján, és az apró tüskeszerű szálak pu-
hán szúrják az ujjaim végét.

Nagyanyám egyedül éli le a hátralévő életét. Eleinte kijár a telekre kapálni, gyomlálni, 
metszeni, néha a nővéremmel vele együtt vonatozunk mi is. Ilyenkor úgy teszek, mintha. 
Mintha segítenék, mintha figyelnék rá, mintha ott lennénk vele, de csak a testem engedel-
meskedik, ahogy az ásóért nyúlok, ahogy a barackot szedem, ahogy a lekváros üvegre te-
rítem rá a pokrócot, ahogy leülök vele kártyázni. A történeteimet megtartom magamnak. 
Szótlanul ülünk az ebédlőasztalnál. Csak a bútorok a régiek meg a rádió, amiből ebédidő-
ben még mindig a Ki nyer ma ? recseg vasárnaponként. Nagyanyám utolsó éveiben az étel, 
amit megfőz, egyre ehetetlenebb, összetöpörödött testén esetlenül lóg a kifakult pongyo-
la, alatta az agyonmosott kombiné, és ő maga is olyan, mint egy elárvult ruhadarab, amit 
valaki a szekrényben felejtett. Szinte teljesen megvakul, bizonytalan járása dülöngélésnek 
hat, ahogy a lakásban közlekedik, a telket már rég eladta, vonatra szállni is képtelen, csak 
a környékre merészkedik le bevásárolni, mindent, amit megfog, az arcához emeli, egészen 
közel a szeméhez, kitapogatja, fürkészi, mi akadt épp a keze ügyébe, és ha kérdezem, hogy 
van, motyogva hajtogatja, jól vagyok, Annuskám, egy a bajom, hogy nem látok, nem tu-
dok olvasni, kötni, varrni, tévét nézni. Nagyanyám magára marad egy sötét világban, aho-
vá a legapróbb fénysugár sem képes behatolni.

Hamvait a Dunában szórjuk el. Anyám, nővérem és én. Állunk a sárgászöld folyóban, 
a víz a köldökünkig ér. Kezemben az urna. Nem akarom a hamvakat egyből a vízre enged-
ni, szeretném, ha belekapna a szél a porba, ami nagyanyám testéből megmaradt, belenyú-
lok az urnába, belemarkolok a hamuba, a tenyerembe zárom, feltartom a kezem az ég felé, 
ha már a testébe zárta az emlékeit, a csontjaiba, a szemébe, a gyomrába, a szívébe, ha már 
mélyre rejtette a titkait, ha már börtönbe zárta saját testét, akkor legalább a hamvai repül-
jenek szanaszét, mielőtt leérnek a sötéten örvénylő folyó mélyére. Ha élni, érezni nem tu-
dott könnyedén, szárnyaljon most.   
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