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Hoteł
n em volt rajta kabát, pedig hideg volt, nyálkás, hamis ősz. Mögötte már felszán-

tották a földet, a rögökből kinőtt egy sárga virág, varjak károgtak fölötte. Vé-
kony férfi volt, kopaszodott, úgy fogta a vadalmafa ágát, mint az esernyőt. Nem 

messze álltam meg, bekapcsoltam az elakadásjelzőt, kiszálltam a kocsiból vizelni. Mintha 
nem először jártam volna erre. Mintha már álltam volna pont annak a fának a tövében, 
amelyik mellett egy összegyűrt kólásdoboz feküdt a fűben.

Délelőtt indultam el. Dé azt mondta, nem vagyok jó bőrben, menjek haza, semmi 
hasznomat nem veszi, három napig ne is lásson. Együtt kezdtünk a cégnél, rendes srác, 
két éve már a főnököm. Felhívtam a hotelt, szerencsém volt, valaki lemondta a foglalását, 
hosszú hétvége előtt ez felér egy lottófőnyereménnyel. Egész úton azt a zenét hallgattam, 
amit Anna küldött a telefonomra.

Felhúztam a cipzárt, kirázott a hideg, kiáltottam a fickónak : elvigyem ? A Négy Év-
szak Hotelbe megy ?, kiabált vissza. Oda, emeltem magasba a hüvelykujjam. Intett : jár-
tam már ott ! Sáros volt a cipője, a nadrágja, úgy nézett ki, mint egy madárijesztő. Elen-
gedte a fa ágát, elindult felém. A közeli házak felől kutyaugatás hallatszott, valakik vesze-
kedtek, a hangokat gyorsan elnyelték a fák. Cigi után kotorásztam a zsebemben, nyújtot-
tam a dobozt : kér ? Köszönöm, leszoktam, mondta. Mit csinál itt ? Markommal védtem 
a lángot, kifújtam a füstöt. Bedobták kővel az ablakaimat, nem merek hazamenni, mondta, 
idáig futottam. Reszketett. Hívott rendőrt ?, kérdeztem. Nem tudnak segíteni, válaszolta.

Két autó zúgott el mellettünk, versenyezhettek, dübörgött a zene. Összerezzent. Van 
pokróc a csomagtartóban, mondtam, anyámtól kaptam karácsonyra. Köszönöm, mond-
ta, öcsémhez megyek, nála fogok lakni. Nem olyan, mint a hotel, de nekem megfelel. Mi-
kor volt utoljára a Négy Évszakban ?, kérdeztem. Nem emlékszem, válaszolta, de szép hely. 
Felderült az arca : a másodikon kaptam szobát. A folyosón sárga a szőnyeg, a falakon be-
keretezett fotók lógtak, ez a szántó látszott rajtuk ; egyik képen még hó borította, a mási-
kon már sarjadt a vetés. Akkor jön ?, kérdeztem türelmetlenül. Nem ízlett a cigi, eldobtam, 
rátapostam. Bólintott. Beszálltunk, ő az anyósülésre ült, olyan szaga volt, mint a rothadó 
avarnak. Mit csinálok vele, ha az öccse nem lesz otthon ?, gondoltam.

Pár hónapja anyám is égre-földre keresett engem. Vidékről utazott Pestre, de én meg-
feledkeztem róla. Felhívott, éppen tárgyaltam, nem vettem fel, erre megcsörgette Annát. 

négy	Évszak	Hotel

P u n g o r  a n D r á s n o v e l l a
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Ő gyorsan buszra szállt, még megvolt a lakáskulcsa, és kinyitotta neki az ajtót. Amikor ha-
zaértem, már megfőzték a vacsorát, nevetgéltek a szobában.

Lassítottam a falu előtt. Az első ház lesz, mondta. Beálltam a rozsdás vaskapu elé, az 
árok szélén falapok, kavicshalom, üres vödör. Kutya ugrott a vasra, döngött a kerítés. Vi-
gyázzon magára, mondtam. Megköszönte a fuvart, kiszállt a kocsiból, zsebéből kiesett egy 
szövetdarab, egy függöny része lehetett valamikor. Csengetett, az öccse káromkodva jött 
ki, nyitotta a kaput. Megkönnyebbültem, ráléptem a gázra. Senki nem járt az utcán, a re-
dőnyöket lehúzták, nyirkosak voltak a tetők, égett műanyag szagát köpték ki a kémények. 
A kocsma előtt két férfi ácsorgott sörösdobozokkal a kezükben. Lépésben haladtam el előt-
tük, egyikük magasba emelte a kezét, és a levegőbe bökött a középső ujjával.

Akkor este, amint beléptem a szobába, elcsendesedtek ; Anna zavarba jött, azt mondta, 
mennie kell. Anyám marasztalta, de ő hajthatatlan volt. Előadott egy mesét arról, hogy 
az öccse jön hozzá látogatóba, interjúra megy egy céghez, és megkérte, hadd aludjon ná-
la. Kapkodva vette fel a kabátját. Becsukódott mögötte az ajtó. Baj van ?, kérdezte anyám. 
Hallgattam. Jól utaztál ?, kérdeztem vissza. Kimentem a konyhába borért. Miért csinálod 
ezt ?, kiabált utánam.

A falu végén, a helységtábla mellett egy terepjáró állt. Intett a rendőr, félreálltam, az 
irataimat kérte. A városból jön ?, kérdezte. Bajszos, idős férfi volt. Bólintottam. Először 
száll meg a hotelben ?, forgatta az irataimat. Honnan tudja, hogy oda megyek ?, kérdeztem. 
Mindenki oda megy, mosolygott. Úgy volt, hogy kiveszünk mi is egy szobát a feleségem-
mel. De sok volt a munka ?, kérdeztem. Villant a szeme, ráharapott az alsó ajkára. A kö-
zeli dombról legurult a szél, pörögtek a levelek az aszfalton. Hallgattunk.

Találkoztam egy furcsa fickóval a szántó mellett, törtem meg a csendet. Felnevetett : 
most éppen mi elől menekült ? Azt mondta, hogy betörték az ablakait. Csóválta a fejét : 
bolond ! Szülei meghaltak autóbalesetben, azóta azt képzeli, mindenki bántani akarja. Visz-
szavitte az öccséhez ? Vissza ?, kérdeztem. Azt mondta, kezdtem bele, de nem fejeztem be, 
mert a rendőr legyintett, elindult hátra. Kérem, nyissa fel a csomagtartót, mondta. Ki-
szálltam, megmutattam neki anyám pokrócát, a pótkereket, az izzókat meg az elsősegély-
dobozt. Minden rendben ? Nem szólt, visszaadta az igazolványaimat.

Egy kamion húzott el mellettünk, a menetszél majdnem levitte a sapkáját. Fura hely 
a Négy Évszak Hotel, mondta váratlanul. A harmadik emeleti folyosón fehér a szőnyeg, 
nem mertem rálépni, nehogy bepiszkoljam. Vagyis maga járt ott ?, mosolyogtam. Igen, ki-
vettem egy szobát, bökte ki. A falon sok kép lógott, folytatta, az egyiken pont ez az út-
szakasz látszott. Érdekes, nem ? Mit szólt a felesége, hogy nem vitte magával ?, kérdeztem. 
Üzent, hogy nyugodtan a szemébe nézhetek, de azóta nem mertem megtenni. Lehajtotta 
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a fejét : akkor éjszaka velem aludt egy lány is. Most albérletben lakom. Mindennap felhív-
juk egymást a feleségemmel, nem szólunk a telefonba, csak hallgatunk. De miért is mon-
dom el ezt magának ? Hunyorgott, felmutatott az égre.

Korán jött, mondta. Micsoda ? Hát a hó, válaszolta. Valóban gyengén szitált valami az 
égből. Vigyázzon magára, mondta a rendőr. Beszálltam a kocsiba, a visszapillantóban még 
láttam, hogy a zsebéhez kap, a mobilja csörgött, a felesége hívhatta. Felvette, nem szóltak 
egymáshoz, visszafojtott lélegzettel hallgatták a havazást.

Ha leesik a hó, mindig anyámhoz utazom. Együtt töltjük a karácsonyt. Ő egész nap 
főz, csirkét süt, nagyokat eszünk. Régebben Anna is eljött velem. Segített a konyhában, 
utána felsepert vagy elugrott a boltba. Idén csak anyámmal ülünk majd az asztalnál. Vál-
lamra terítem a pokrócot, amit tavaly tőle kaptam. Szürcsölöm a teámat, és ő Annáról 
fog kérdezni. Megint elmesélem neki, hogy a munkahelyen ismerkedtünk meg, Anna kis 
szoknyát meg garbót viselt, az értekezleten ő volt a leghangosabb. Tetszett a határozott-
sága. Nehezen értem el, hogy eljöjjön velem vacsorázni. Később azt mondta, félt tőlem, 
most már látom, igaza volt.

Erdőn keresztül vezetett az út. Sűrű tej csorgott az ágakra, bekapcsoltam a ködlámpá-
kat. Egyre melegebb időt jelzett a műszer, biztosan elromlott, már tíz fokot mutatott. Alig 
volt a tankban benzin, nyugtalan lettem, ha kifogy, mihez kezdek ezen a vad vidéken ? Elő-
ször gondoltam arra, milyen kár, hogy Anna nem jöhetett velem.

Sokáig mindenhova együtt mentünk, moziba, vasárnaponként a Szimplába, a háztá-
ji piacra. A romkocsmában hegedű szólt, sajtot kóstoltunk, bort ittunk. Nem voltak ba-
rátaink ; Annával dolgoztam, ebédeltem, buliztam, moziba mentünk, veszekedtünk, sze-
retkeztünk, olvasgattunk, álmodoztunk. Egy reggel arra ébredtem, hogy nincs mellettem, 
a konyhában állt, mezítláb, dülöngélt előre-hátra, nézett kifelé az ablakon. Függönyön 
keresztül figyelte a világot, annak nem voltak kontúrjai, színei.

Egy hónapig nem mozdult ki a  lakásból. Később kicsit jobban lett, de már nem tu-
dott nevetni. Egyre rövidebb lett az az időszak, amikor beszélni tudtam hozzá. Többnyi-
re csak hallgattunk. Elvittem orvoshoz, folyton azzal jött, hogy meg akarom ölni, ő nem 
bolond. Éjszaka járkált, a táskámban, a szekrényemben keresgélt valamit. Nem tudtam 
aludni, féltem, hogy amikor alszom, belém vágja a kést. Felhívtam az öccsét, szüleik ha-
lála után sokáig együtt éltek. Azt mondta, Anna cserbenhagyta, nem akar róla hallani, és 
kinyomta a telefont. Hónapok múlva mondtam ki, hogy vége, ő is belátta, nem megy. Át-
helyeztette magát egy másik osztályra. Fél évvel később az irodaház előtt találkoztunk. Jól 
vagy, Anna ?, kérdeztem. Éppen siettem valahova, azt mondta, szeretne valamit mondani. 
Az órámra néztem. Elsírta magát.

A völgyben felszállt a köd, az első, amit megpillantottam, egy benzinkút volt. A kutas 
ronggyal törölgette a kezét. Tele ?, kérdezte. Fiatal férfi volt, garbóban, olajos kertésznad-
rágban, arcán többnapos volt a borosta. Mehet, mondtam. Jóképű fickó, biztos minden 
hétvégén felszed egy lányt, gondoltam, nem szeret táncolni, azonnal a lényegre tér. Le-
mossam a szélvédőt ? Nem kell, válaszoltam. A benzinkút felett kitisztult az ég, erősen sü-
tött a nap, levetettem a pulóverem. Itt mindig ennyire meleg van ?, kérdeztem. Nevetett : 
ide születni kell, hogy bírja ezt a klímát ! Befejezte a tankolást, a csövet visszatette a helyé-
re. Arcomba bámult. Zavarba jöttem. Mit néz ?, kérdeztem. Nem válaszolt.

Esténként gyakran elsétáltam Anna lakásához. Figyeltem az ablakát, hogy felkapcsoló-
dik-e nála a villany, biztosan tévét néz, gondoltam, vagy zenét hallgat. Elképzeltem, hogy 
bugyiban, pólóban ül a kanapén, édességet eszik, és jól van. Néha most is azon kapom 
magam, hogy a zenéit hallgatom, azt a könyvet olvasom, amit ő is olvasott. Olykor lát-
tam őt a cég folyosóján vagy az ebédlőben. Nem ültem mellé, de sokszor összekapaszko-
dott a tekintetünk. Kérdezősködtem utána, a kollégái azt mondták, lett egy hobbija, vá-
sárolt egy fényképezőgépet. Először csak magának fotózott, aztán mások kérték meg rá. 
Újságoknál, cégeknél is vállalt munkát, végre újra a régi lett. Egy idő után annyi feladat-
tal bízták meg, hogy felmondott nálunk. Egyik munkatársa szerint a végén már csak egy 
szállodának dolgozott. Akkor hallottam először a Négy Évszak Hotel nevét.

Volt egy barátnőm, mondta váratlanul a benzinkutas, és keresztet vetett. Már nem él, 
sóhajtott. Mi közöm hozzá ?, csattantam fel. Nem akartam megbántani, mentegetőzött. 
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Fekete a ruhája, azt hittem, maga egy pap vagy afféle. Nem vagyok az, mondtam, kicsit 
bántam, hogy ingerült voltam. Markába nyomtam a pénzt, beültem a kocsiba. Behajolt 
az ablakon, figyelmeztetett, ha megszállok a Négy Évszakban, ne a negyediken vegyek ki 
szobát. Nem oda megyek, hazudtam. Idegesített, de nem hagyta abba.

A folyosón zöld a szőnyeg, mondta, fényképek lógnak a falon, a benzinkút meg a völgy 
képei. A szobában minden nyikorog, olyan, mint a kötélen himbálózó test vagy a nyitva 
felejtett ajtó zaja. Ott nem fog tudni aludni, senki sincs, aki megolajozná a tárgyakat. Ré-
mes hely, csóválta a fejét. Itt a kúton mindent megolajozok, mondta. Reggelente ezzel kez-
dem a munkát. Most nincs dolga ?, kérdeztem dühösen. De, van, motyogta, és elgondol-
kodva nézett maga elé. Gázt adtam, csikorgott, kipörgött a kerék. A kutas vigyázzba vág-
ta magát, tisztelgett utánam, akár a katonák. Bolond, gondoltam. Alakját lassan elnyelte 
a por. Nyárfák szegélyezték az utat, a réten birkák legelésztek, egy pásztorkutya rohangált 
körülöttük. Hullámzott a rét felett a levegő. Pedig még nem is volt dél.

Ilyentájt mindig túl vagyok az értekezleten, ekkorra már megírok három feljegyzést, 
és csak az ötödik telefon után gyújtok rá, beosztom, le akarok szokni, lassan megy. Azon 
a napon is az irodában ültem, tizenegy óra elmúlt, amikor a rendőr felhívott. Azt mond-
ta, Anna telefonjában találták meg a számom, én voltam az első a listában. Nem értet-
tem, mit akar. Adja Annát, kiabáltam vele. Azt mondta, sajnálja, de nem lehet, bevett egy 
doboz gyógyszert, búcsúlevelet nem hagyott. Kivert a víz, ordítottam. A kollégáim bero-
hantak. Dé hívott orvost, kaptam injekciót. Egy hónapig feküdtem otthon anyám pok-
róca alatt, bekuckózva. Kedvetlen lettem, és kötekedő. Anyám néha felhívott, hogy meg-
kérdezze, hogy vagyok. A hotel hirdetését az interneten találtam. Véletlenül. Négyemele-
tes épület, úszómedencével, szép parkkal. Emlékszem, a képeken az első emeleti folyosó 
is szerepelt : piros volt a szőnyege, fotók lógtak a falon. Anna képei. Egyiken egy kocsi ha-
ladt. Pontosan olyan, mint az enyém.

Felhangosítottam a zenét, ujjammal a kormányon ütöttem a ritmust. Már nincs mesz-
sze, gondoltam, a hotel itt lehet a fasoron túl. Mintha nem először reménykedtem volna 
ebben. Dúdoltam a dalt, Anna kedvencét. Kint meleg volt, majdnem igazi nyár.   
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