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Messzi citera elmegy

E lment a citerám. Alighogy a fogólapra tettem a kezem, megmoccant, aztán minden 
pengetéssel leheletnyit odébb araszolt. Nem húztam rajta többet kettőnél-három-
nál, egy hüvelykkel máris odébb mászott. Mire a nóta végére érek, gondoltam, ott 

fog virítani az asztal közepén. Pedig előzőleg tüzetesen megvizsgáltam az asztal lábait, meg-
tapogattam a szárnyas csavarokat, ellenőriztem, nem egyenetlen-e a padló. Hiszen a hang-
szer akkor is csúszkál, ha billeg alatta az asztal. Szabad szemmel észrevehetetlen lejtésszög 
is elegendő, hogy útra keljen. Pengetek néhányat, és ő már araszolgat, megy odébb. Mió-
ta fellépek, ez a citera több száz métert megtett, és szemmel láthatólag csak a dalok közötti 
szünetben tart pihenőt. Persze a közönség annyit vesz észre az egészből, hogy milyen szép 
ez a tambura. Így hívják ők a citerát. A dalok közti szünetben két kézzel húzom vissza ma-
gamhoz, és a következő nótába is úgy fogok, mintha nem sejteném, hogy elmegy. Jóhisze-
műen kell az új dalba fognom, hátha attól megfordulnak a dolgok. Mert mintha én ron-
tanám el az egészet azzal, hogy bármire képesnek tartok egy ilyen hétköznapinak látszó ci-
terát. De aztán húzok hármat a pengetővel, vagy akár megérintem a fogólapon a bundot, 
és hiába a jóhiszeműség, máris mozdul, megy elfelé. Persze sosem felém igyekszik. És ki-
zárólag a kifelé pengetésre moccan. A has felé irányuló pengetésekre legalábbis nem kerül 
közelebb annyival, amennyivel a kifelé pengetéseknél elvándorolt. Nem lehet olyan fino-
man nyúlni a húrokhoz, hogy ne menne el, és persze nem is érdemes. A citerát néha verni 
kell, akkor szól jól. Vannak ilyen táncok, léteznek ilyen talpalávalók. Szaggatni kell a basz-
szushúrokat, zengetni, tépni a könyökhúrokat. Az se baj, ha a húrok nekicsapódnak a fá-
nak, vagy ha maga a pengető ér a hangszertesthez, karistol egyet-kettőt, a húrok meg zö-
rögnek inkább, mint zengenek, a hangolószegek nyikorognak, recsegnek a fában, a húrok 
meglazulnak, zizegve egymáshoz verődnek, mint a bogarak. A publikum örül az ilyesmi-
nek, szereti látni, mikor az indulatok elszabadulnak. Ilyenkor viszont számolni kell vele, 
hogy a hangszer is elszabadul, egyetlen verésre nem hüvelyknyivel csúszik majd odébb, ha-
nem akár három-négy centivel, s végül egyetlen versszak alatt kiköthet az asztal közepén. 
Aztán ott megáll. Ha egészen az asztal közepéig vándorolt, ahol az asztallap fölé kell hajol-
nom, hogy elérjem a legtávolabbi húrokat, akkor néha már dühömben is verem. Te szöke-
vény, gondolom, te széltoló. Ha viszont a könyökhúrokat már csak nyújtott kézzel érem 
el, akkor gerjedek igazán haragra. És ez az egész testileg is igen megterhelő. Ha a citera 
már az első versszak végén megtett vagy tíz centit, megfájdul a csuklóm. Két versszaknál 
többet nem lehet kibírni így, nyújtott könyökkel kapálózva a hangszer után, nekem még-
is bírnom kell. Nem lehet leállni. Próbáltam már tollal meg pengető nélkül is, puszta kéz-
zel, mert azt gondoltam, hogy a műanyag pengető árt neki. Sérti az önérzetét. De mind-
egy volt: bármit csináltam, rögtön odébb csúszott. Van, hogy nyolc-tíz versszakot kell vé-
gigjátszanom egyhuzamban, pedig már az első kvintváltáskor odébb csúszott, s aztán néz-
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hetem, ahogy lankadatlanul araszol az asztal közepe felé, mint egy ívási helye felé igyekvő 
állat. Először a csuklóm fájdul meg, aztán a könyököm, de a nóta végéig nincs mit csinál-
ni. Néha az egyensúlyomat is elvesztem, ahogy sorváltáskor suttyomban a citera után ka-
pok. Volt, hogy meginogtam, de azért játszottam tovább. A hallgatóság mindebből nem 
lát mást, mint hogy „de szép citera ez”, „míves, ősi”, és azt hiszik, mindenki úgy pengeti, 
ahogy én. A test karamellbarnára kopott, a kisfejek a basszushúroknál meg a zengőhúrok 
vonalában finoman faragottak, a hangnyílás likacsai, mint a naprendszer égitestei. Nép-
művészeti remeklés, mondják ellágyulva, mikor meglátnak engem meg a citerát. S bár al-
katuknál fogva többet nézik, mint hallgatják a hangszert, nem látják, mi mindent kell lat-
ba vetnem, hogy a népművészeti remeklésüket a kezem ügyében tartsam, és azt sem sejtik, 
hogy néha már úgy gondolok erre a citerára, mint ami nem is hangszer, hanem jármű. Ma 
alig húztam néhányat a pengető kezemmel, máris nekiiramodott. Tudtam, hogy valami tör-
ténni fog, mert egy-két hüvelyknyivel szempillantás alatt odébb araszolt – pedig a fogóla-
pon a biztonság kedvéért ma fanyomót használok, nem az ujjamat. Mikor az első versszak 
végére értem, a citera jó húsz centivel máris odébb vándorolt, és hiába húztam meg a ha-
sam felé irányuló pengetéseket a szokásosnál erősebben, ő pár perc leforgása alatt elérte az 
asztal közepét. Már olyan mélyen hajoltam az asztal fölé, mintha bókolnom kellene valaki 
előtt, vagy mintha el kéne vennem valamit, ami nem az enyém. Nem tartottam az ötödik 
versnél, amikor észrevettem, hogy a citera ezúttal nem fog megállni. A küzdelemnek még 
nincsen vége, mondtam magamnak, pedig az asztal közepénél tovább még sosem merész-
kedett a citerám. Kezdtem kétségbeesni. Kezdtem megérteni, hogy a félelmemnek nem 
az eddig történtek adnak tápot, hanem az, ami még megtörténhet ezzel a citerával. Hiába 
kapkodtam utána, hiába próbáltam a nyomófával legalább pillanatokra az asztallaphoz sze-
gezni, hiába ütöttem, vertem, szaggattam a húrjait, nem maradt veszteg, araszolt tovább. 
A derekam is belesajdult a hiábavaló hadakozásba. Messzi citera, gondoltam, de megy to-
vább. Mikor a nóta végére értem, és fölegyenesedtem, őkelme ott pöffeszkedett, ott tró-
nolt az asztal túlsó oldalán. Onnan azért, gondoltam, már nem akaródzhatik neki tovább. 
A közönségnek persze nincs szeme az ilyesmi páváskodáshoz, nem éri föl ésszel, miért kell 
mind többet és többet pihennem egy-egy nóta után. Most, hogy vége, szégyenkezve nézek 
szét az asztalon: csatatér. Pedig csak egy fából faragott, húrokkal ellátott szabálytalan hasáb 
fekszik rajta két pengetővel, fanyomóval. Két kézzel magamhoz húzom a hangszert. Nem 
mohón, nem sóváran, hanem mintha csak megigazítanék az asztalon valamit, ami rosszul 
áll. Békülékenyen. Megtörlöm az arcom, zsebkendővel fölitatom róla a verítéket, és nem-
sokára belefogok a következő dalba. Igyekszem együgyű arcot vágni, mintha nem sejteném, 
hogy elmegy, úgyis elmegy. Bármit csinálok, megint el fog menni a citerám.   
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Anyám színésze

S okat veszekedtünk anyámmal a kedvenc színésze miatt. Van egy szó, amivel kivált-
képp fel tudott bőszíteni, és ez a szó a szerepfelfogás. Én csak úgy hívtam anyám 
kedvenc színészét, hogy anyám színésze, hiszen ő évtizedek óta szinte tudomást sem 

vett más színészekről. Jobbnál jobbakról nem vett tudomást, legalábbis eljátszotta, hogy 
a nevüket sem ismeri. Ha viszont egyik-másik díjat kapott, anyám a teljesítményüket rög-
tön az ő színésze teljesítményével vetette össze, és személyes sértésnek vette, amiért a díjat 
nem az ő színészének ítélték. Az sem érdekelte ilyenkor, hogy egy színésznő teljesítményét 
lehetetlen összevetni egy férfiszínész teljesítményével, a pályakezdőét az öregével, a naiváét 
a hősszerelmesével. Szerinte az ő színésze Hamletet éppúgy meg tudja formálni, mint La-
dy Macbethet, s mielőtt ezekre a nyilvánvaló képtelenségekre bármit szólhattam volna, fi-
gyelmeztetett, hogy eddig és ne tovább. Médeiát éppúgy, mint Lear királyt, fojtotta belém 
a szót. Anyám színésze engem mindig is ingerelt. Idegesített, hogy a kritikákban okosnak 
és sármosnak nevezik. Idegesített, ahogy eljátszotta, hogy fölötte áll ezeknek a kritikáknak. 
Idegesítettek a nyaksálai. Idegesített, hogy a félrelépéseit a lapok és anyám hódításoknak 
nevezik. Idegesített, hogy a kritikusok olyan színésznek látják anyám színészét, aki okos és 
sármos létére hitelesen el tud játszani csúnya és ostoba embereket, miközben én úgy lát-
tam, hogy anyám színésze éppen csúnyákat és ostobákat nem képes eljátszani, sőt, minden 
alakításában van valami kibírhatatlanul okos és sármos, mintha ez a világ roskadásig vol-
na okos és sármos emberekkel. Idegesített, hogy anyám színésze a vele készült interjúkban 
nyakló nélkül, szókincsével kérkedve sorolja a rokonértelmű szavakat, és sosem képes azt 
mondani, hogy magasztos, hanem csak azt, hogy magasztos, ünnepi, fennkölt. Idegesített, 
hogy az interjúiban kikezdi a rendezők műveltségét, megkérdőjelezi a rátermettségüket, és 
a  színészek meg a rendezők kapcsolatát metaforákkal próbálja megvilágítani, a  színésze-
ket például halaknak, a rendezőket horgászoknak nevezi. Anyám ugyan az őrületbe tudott 
kergetni azzal a szóval, hogy szerepfelfogás, ha viszont nem épp a színészéről esett szó köz-
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tünk, a lehető legjobban megértettük egymást. Volt néhány színész, akinek a szűkös és vá-
sári eszköztárától mindketten idegenkedtünk. Ha megláttuk őket valamelyik tévéjátékban, 
némán összenéztünk, vagy csak annyit mondtunk, hogy: bábjátékosok. Persze voltak dol-
gok, amik ezekben a békésebb időszakokban is zavartak. Hogy például a színésze hatására 
anyám is halmozni kezdte a rokonértelmű szavakat. Ha kicsúszott a száján, hogy megható, 
biztos lehettem benne, hogy a megejtő, szívszorító is el fog hangozni hamarosan. Az ízet-
lennel szinte kikerülhetetlenül együtt járt a trágár, bárdolatlan, a veszekedéssel a grimbusz, 
patália. Ha elővigyázatosan elvonultam, mialatt anyám színésze a tévében beszélt vagy sze-
repelt, akkor anyám utánam kiabált. Szántszándékkal provokált. Azt mondta például a ter-
mészetes hangfekvése fölött egy oktávval fuvolázva: a tévében éppen a kedvenc színészed be-
szél, miközben természetesen a saját színészére gondolt, nem az enyémre. Ha viszont nagy 
önuralommal, minden kommentár nélkül végignéztem a riportot vagy a jelenetet, anyám 
azalatt az arcomat fürkészve járatta körmét a macskanadrágja hosszanti barázdáiban. Úgy 
fordította az ujjait, hogy a körmét a nadrág barázdái sínekként vezessék a térde és az öle 
közt. Amikor később fölfedtem előtte, mit művel a macskanadrágjával a színésze miatt, azt 
válaszolta, hogy korántsem a színésze miatt csinálja, vagy pedig azt, hogy nem öntudatla-
nul. Kiáltozni kezdtünk. A macskanadrágos szóváltásból minden alkalommal veszekedés 
– grimbusz, patália – kerekedett. Míg én képtelen vádakkal illettem anyám színészét, olya-
nokkal, amelyekben magam sem hittem, volt például, hogy pederasztának neveztem, a ra-
jongóit pedig megrontott gyerekeknek, addig anyám képtelen dicséretekkel halmozta el őt, 
és úgy beszélt róla, olyan választékosan fogalmazott, mintha éppen egy díjátadó laudációját 
kellene megtartania. A legjobban ez zavart: hogy szemlátomást egy szakmai zsűri főítészé-
nek képzelte magát, aki pénzt kap azért, hogy a színészek társadalmából kiemelje a színészét, 
megmentse a minden színészre leselkedő feledéstől, vagy utcát neveztessen el róla. A tévé 
előtt aztán rendszerint mindaddig kiáltoztunk, amíg anyám száján ki nem csúszott, hogy 
szerepfelfogás. Erre pedig ki kellett rohannom a szobából, és bevágnom magam mögött az 
ajtót. Megesett, hogy anyám ilyenkor még a színésze versmondóvideóját is betette a leját-
szóba, és az elviselhetetlenségig fölhangosítva hallgatta órákon át. Pedig nem hiszem, hogy 
ilyen körülmények között akár egyetlen szót fölfogott volna azokból a versekből, hiszen az 
sem zavarta, hogy a színésze nyaksálban szaval József Attila-verseket. Az ilyen veszekedések 
után hetek teltek el békében, nyugalomban, s mindkettőnkön úrrá lett valami ernyedt elé-
gedettség. Az anyám halála előtti időkben, mikor ő már naphosszat az ágyat nyomta, vagy 
épp két összetolt fotelből bambulta a tévéfilmeket, a pohárban ázó műfogsora hiányában, 
s mert az összetett szavak mind nagyobb munkát adtak az idegrendszerének, egyre kevés-
bé tudta kimondani azt, hogy szerepfelfogás. Anyám azt akarta, hogy a halotti szertartást 
majd világi személy vezesse le, a sírbatételhez pedig a színésze sanzonlemezéről válogassak 
számokat. Mikor még volt annyi ereje, hogy ceruzát vegyen a kezébe, reszketeg betűkkel 
föl is jegyezte nekem a címüket. Anyámat csöppet sem érdekelte, hogy a színésze tettetett 
könnyedséggel fölénekelt sanzonjaitól meg a nyaksálas időszak előtt hordott garbóitól ne-
kem hideg futkos a hátamon, és foggal-körömmel ragaszkodott az ötletéhez. Ez az utolsó 
kívánságom, mondta önérzetesen, pedig igazán nem tudhatta, lesz-e még: hiszen egy kí-
vánságról csak az utolsó utáni hiányában lehetne kijelenteni, hogy valóban utolsó. Anyám 
színésze persze jócskán túlélte anyámat. A rádiók még éveken át játszották a sanzonjait, sőt 
ma, anyám színészének halála után évtizedekkel is megesik, hogy beadják egy-egy felvételét. 
Pedig ezzel az énekbeszédbe forduló dajnálással, a garbónyakban forgó áll érzékeny mikro-
fonokkal rögzített zörejeivel engem ki lehet kergetni a világból, és amikor anyám színésze 
énekel, nekem csak az jár a fejemben, hogy szerepfelfogás.   
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