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a b a f á y - d e á K  C s I l l a g k i s p r ó z á k

Bemutatkozáskor családnevét már kiskorában úgy mondta ki, hogy ne lehessen érte-
ni. Félig csukott szájjal mormolta, csak a keresztnevet hangsúlyozta, néha a kelleté-
nél is hangosabban, bár az se tetszett neki különösebben. Hosszan ejtette a csupán 

két szótagból álló nevet, mintha az nem is egy szó lenne, hanem kettő. Az első szótagot 
erőteljesebben, második részt úgy, mintha csak egy kicsinyítő képző lenne. Sokan annyi-
ra nem ismerték fel ebben a mormogásban a Lenke keresztnevet, hogy rákérdeztek, mi-
lyen nyelven van, valami keleti ? Divatos, külföldi celeb nevét adták neki ? A kislány ilyen-
kor nem válaszolt, arca se rezdült, csak összeszorította az ajkát, mintha attól tartana, vala-
mi hang akaratlanul bukik ki onnan.

Nem az ő neve volt az osztályban a legnevetségesebb, mégis a névsorolvasásnál gyakran 
úgy tett, mintha nem hallaná, hogy őt szólítják. Akkor kezdték el csúfolni az osztálytár-
sak, amikor észrevették, mennyire idegesíti a kislányt a családneve. Mintha titkolni akar-
ná. Ahogy telt az idő, a szülők is észrevették, hogy valami nincs rendben. Míg kisebb volt, 
azt hitték, csak gátlásos, azért tesz így. Szép neved van, nincs ezen mit szégyellni, hallotta 
gyakran a szüleitől, és könnyű kiejteni, vagy leírni, jelentése is jó. Nem volt rossz választás. 
Igen, a Lenke nagyon szép név, bólogatott a nagymama, és ritka is. A családnévről senki 
se szólt, nagy volt a csend a szobában. A kislány se feszegette, csendben maradt, mint ál-
talában szokott. Nomen est omen, mondta egy nap az apja, amikor megszidták, hogy nem 
mutatkozott be az új szomszédnak illedelmesen és érthetően, ahogy tanították. Lenke nem 
értette a latin szavakat, mégsem kérdezte meg, az mit jelent. Apja így is elmagyarázta, ta-
láló a neve, a leginkább hozzá illik a családban, és beszédes név. Ekkor, a mindig csendes 
Lenke megszólalt, kicsit emelt hangon, hogyhogy beszédes, amikor őt Csendes Lenkének 
hívják. Apja nem szólt semmit, mintha ő is a családneve szerint akart volna viselkedni.

Egyik napon, amikor nagyanyjával régi fényképalbumot nézegettek, amiből sok képnek 
csak üres helyét lehetett látni, Lenke nem kérdezte, hova tűntek ezek a felvételek. Az egyik 
kép, amely a nagyapát ábrázolta fiatal korában, kiesett az albumból. A kislány fel akarta 
venni a földről, de a nagymama fürgébb volt, felkapta a megsárgult képet, ezt most visz-
szaragasztom, és már nyúlt is az íróasztal fiókjához ragasztóért. Lenke elvette nagyanyjától 
a képet, nézte a nagyapát, akit nem ismert, majd a fénykép hátán magában betűzte a ne-
vet : Leise Sámuel. Kétszer is elolvasta, majd harmadjára hangosan is kimondta, kérdőn 
nagymama felé. Az addig vidáman mesélő nagymama csendes lett. Nagysokára csak annyit 
mondott, ez a leise ugyanazt jelenti, mint a csendes. Lenke, aki eddig mindig csendben volt, 
kiabálni kezdett, akkor hol van az az ist omen, amiről apja papolt, meg a name ? Mi illik 
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kihez ? Ő nem akarja ezeket a neveket és főleg csendes nem akar lenni. Torkaszakadtából 
ordított, mindenki csendes ebben a családban, de ő nem, soha, de soha többé nem lesz az.

Ha majd férjhez mész, úgyis más neved lesz, szólt a nagymama, én is a nagyapád ne-
vét vettem fel. Lenke ekkor még hangosabban kiabált, milyen nevet, ő senkiét se veszi 
fel, ezután kiabálni fogja a nevét, amikor bemutatkozik, és azt is kikiabálja, hogy ez nem 
is az igazi. Itt semmi se igazi. Apja ott állt az ajtóban, fátyolos volt a szeme, de nem szólt 
egy szót sem. Lenke megbolondult, szólt csendesen a nagymama, de ezt senki se hallhat-
ta, mert a kislány még ekkor is kiabált.   

Hétfő

K ondor Terike nem mert a naptárra nézni. Összemosódtak agyában az utóbbi na-
pok, sőt még a hónapok és évek is. Ült az ebédlőben egyedül, mintha arra várna, 
hogy valaki tálaljon neki. Ebéd sehol. Teríték sincs az asztalon, csak abrosz. Nem 

is kávézott ma, futott át az agyán, csak most ébredt rá, nem tudja kezelni az új kávéfőzőt. 
Karcsi hozta be mindennap a kávét. Ágyba. A fotelből nézte, ahogy Terike issza. Többet 
nem nézi. Nem is főzi. Tegnap temették.

Bámulja a hófehér abroszt. Mint egy halotti lepel. A nyitott ablakon át behallatszik 
a szomszéd rádiója. Terike nem hallja a szavakat, csak egy szó fúr az agyába, hétfő. Józsit 
is hétfőn temették. Ki gondolt arra, amikor megismerte, hogy őt is egy hétfői napon te-
metik el. Első férje, Géza temetésén történt az ismerkedés. Az ifjú férj a nászútjukon sze-
dett fel valami trópusi betegséget, vírust, megszakították útjukat, de már semmilyen ke-
zelés nem tudott rajta segíteni. Terike a betegséget nem kapta el, ami az orvosok szerint 
egy csoda. A bánaton kívül Gézából semmi se maradt, illetve egy kis vagyonka azért igen, 
amin Terike egyáltalán nem csodálkozott.

Józsi nem vesztegette az időt. Mintha vigasznak szánná, ott, a temetési szertartás után 
azonnal megkérte az özvegy kezét. A fiatalasszony csak hüppögött, ízléstelen tréfának vet-
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te a kijelentést. A gyászoló gyülekezet megvető pillantásokat vetett a tolakodó férfire és 
a toron senki se koccintott vele, mintha bármi köze lett volna a sajnálatos tragédiához. Pár 
hét leforgása után azonban már az esküvői asztalnál emelték poharukat az ifjú pár, Teri-
ke és Józsi egészségére. Ne menjünk hosszú nászútra, kérte a férfi a fiatalasszonyt az eskü-
vői vacsorán. Az asszony megértően mosolygott, miközben arra gondolt, az már megvolt. 
Csak ebben a pillanatban kezdte új férjét a régivel összehasonlítani. Semmi közös vonás. 
Ez egy hipochonder. Ezek száz évig élnek. A férfi ekkor még várt a válaszra, és az asszony 
bólintása után megkönnyebbülten hajtott fel egy újabb pohár pezsgőt.

Józsi nem volt egy spórolós fajta, a szüleitől örökölt házát árverés veszélyeztette. Teri-
kének megtetszett a lepusztult, de így is impozáns ház, vállalta a tatarozás költségeit. Jó-
zsi csak a kaktuszait hozhatta magával az asszony lakásába. Újdonsült férje azonban nem 
csak kaktuszokat gyűjtött, nőismerősöket is, már az esküvő utáni napokban velük mu-
latozott. Az asszony nem veszekedett, nem duzzogott. Férje hozományát, a kaktuszgyűj-
teményt egy hosszú, vérvörös tüskéjű példánnyal egészítette ki. Amikor a férfi átvette az 
ajándékot, egy hosszú tüske szaladt az ujjába. Terike azonnal kezelésbe vette, kenőcs, kö-
tés, fájdalomcsillapító kézügyben volt. Nem kell orvoshoz menni, mondta, tudta, Józsi, 
hipochondersége ellenére félt az orvosoktól. Amikor mégis elment a sürgősségire, már ké-
ső volt, a vérmérgezés még azon a héten végzett vele. A temetésen, ami hétfői napra esett, 
Terike lefátyolozva állt, nem fogott kezet senkivel, a részvétnyilvánítók ölelését, mint egy 
kőszobor fogadta, tort sem tartottak.

Terike kidobta a kukába az összes kaktuszt és néhány hét múlva beköltözött az idő-
közben felújított villába. Nem járt társaságba, a ház stílusos berendezésével volt elfoglalva. 
Karcsi nemsokára mégis rátalált. Illetve fordítva. Most az asszony szeme akadt meg a pi-
ros sálas férfin egy antik bútorárverésen. Az hamar kiderült, se háza, se készpénze nincs, 
munkája is csak amolyan alkalmi, ad vesz, csencsel, de ez nem zavarta az asszonyt. A ter-
mészetet is szereti, imád gombászni. Terike nem mondta el, kedvelt nagybátyja gomba-
mérgezésben halt meg, pedig kiváló gombaszakértő volt. Az asszony éjjel gombákkal ál-
modott, egyre nőttek, mindenhonnan kis gombák bújtak elő, belepték a házat, a légyölő 
galóca is az ágyában nőtt ki, és mint egy népmesehősnek, ember arca volt és mosolygott.

Még egyetlen gombászásra se került sor, amikor kimondták a boldogító igent. Karcsi 
ezúttal nem füllentett, néhány nap múlva egy kosár gombával állított be. Terike elhúz-
ta a száját, amit a férfi nem értett, hiszen úgy tudta, szerelme szereti a gombát. A szarvas-
gombát, azt igen, de ilyen közönségeseket ő nem fogyaszt, de szívesen elkészíti az urának. 
Karcsi csak bosszúsan legyintett. Most meg Terike nem értette, mi a baj. Azt nem sejthet-
te, hogy férje csak gombászni szeret, de megenni, azt nem. Sajtot vacsoráztak aznap. Más-
nap sajnálta kidobni a gombapaprikást, töltött palacsintát készített belőle, így talán fér-
je megszereti. A gombát. Karcsi mit sem sejtve bekapott egy nagy falatot és pár perc múl-
va lefordult a székről.

A temetésen a pap az elhunyt erényeként az egyetlen valamire való tevékenységét emel-
te ki. Élt-halt a gombáért. Terike, férje márvány sírkövére is ezt vésette rá. A kertjében 
nyíló virágokból mindennap, kivéve hétfőn, vitt egy csokrot Karcsi sírjára. Tavasszal a sí-
ron a virágok mellett gombák jelentek meg. Terike hagyta, hadd nőjenek. Minek beavat-
kozni. Elővette kézitáskájából a tükrét és bosszúsan állapította meg, az áprilisi nap kihoz-
ta arcára a szeplőit.   
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