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CÉDULA

N A G Y  G E R Z S O N n o v e l l a

Piros CÉDULA
CÉDULA

N óra áprilisban jött haza Barcelonából. Úgy döntött, a  kéthetes karantént ná-
lam tölti, nem a szüleinél, azt hiszem, nekik nem is szólt. Januárban ment ki 
pincérkedni, imádta Spanyolországot, a spanyol nyelvet. Első üzenete, miután 

megérkezett, az volt, basszus, ezek katalánul beszélnek. Végül a fapados angoljával, amit 
Budapesten a romkocsma negyedben is használt, egész jól elboldogult. Barcelonában már-
cius közepén bezártak az éttermek és a bárok. A hónap végéig még kapta a fizetését, utána 
nem érte el a főnököt. Kijárási tilalmat rendeltek el, a másfél szobás garzonban öten szo-
rongtak, Nóra a konyha bejáratánál, felfújható matracon aludt. Kényelmesebb lesz az al-
bérletemben, gondolta. Az élet nem sokkal drágább odakint, a lakást azonban nem bírta 
fizetni. A munkám megmaradt, a cég kötelező home office-t rendelt, nekem pedig mind-
egy, hol hallgatom a dallasiak hülyeségeit. Januárban úgy váltunk el, hogy szakítunk, nem 
akartuk megfosztani magunkat a kaland lehetőségétől. Hívhattuk volna nyitott kapcsolat-
nak is, de abban egyikünk sem hitt. Tulajdonképpen szerettük egymást. A két és fél hónap 
alatt legalább hetente videó-szexeltünk, én a nappaliban, ő a fürdőkádban ülve, az egyetlen 
helyen, ahová bezárkózhatott, akadozott a net, többször újra kellett kezdeni.

Kiragasztották a piros cédulát a bejárati ajtóra. Nóra elvileg nem hagyhatta el a lakást, 
ezért én jártam vásárolni, de éjszakánként kimentünk, sétáltunk a Vérmezőn. Hűvös volt, 
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nem láttunk hajléktalant, ők vajon hova vonultak karanténba? Soha még ilyen jó két he-
tem nem volt. Behúztuk a függönyöket, meztelenül járkáltunk. A harmadik nap reggelén 
papírlapot csúsztattak be az ajtó alatt, a szomszéd nő írta, aki a lakásában kozmetikai sza-
lont működtet. A járvány kezdetekor kevesebben jártak hozzá, de már újra a megszokott 
forgalmat bonyolította. Azt írta, látja, hogy kint van a piros jelzés, szívesen segít bármi-
ben, ha tud. Felvettem a maszkot, bekopogtam hozzá, elmagyaráztam a helyzetet. Bevásá-
rol nekünk, mondta, úgyis minden nap lejár a kisboltba, kiváltja a gyógyszert, amit felírt 
az orvos, egyáltalán nem teher. Megköszöntem, nincs rá szükségünk. Nevetett a maszko-
mon, Nóra hozta Barcelonából, halálfejet ábrázolt, vegyem le nyugodtan, mondta, tegnap 
valamelyik államtitkár felesége járt nála, ő sem viselt maszkot. Mire visszaértem, Nóra el-
aludt az ágyon, leültem a fotelbe, az apró redőket néztem a bőrén, az anyajegyet a kereszt-
csontjánál, hozzábújtam, magunkra húztam a takarót.

A hentes előtt háromnegyed tizenkettőkor hosszú sor állt, de nem volt odabent vevő. 
Félóra múlva kerültem sorra, a piros-fehér, rojtos köpenyű üzletvezető a szemben lévő szo-
láriumra mutatott, az bezzeg egész nap nyitva tarthat, mondta. Hozzám meg kilenc és ti-
zenkettő között a kutya se teszi be a lábát. Megkérdeztem, hallotta-e, hogy az államtitká-
rok fizetését megint emelték. Kiadta a tarját a plexi ablakon át, legyintett, nem hallottam, 
mondta, de a szolárium a büdös lófaszért tarthat egész nap nyitva. A tarja zsíros volt, nem 
reklamáltam, mögöttem néhányan már morogtak, hogy lassú a kiszolgálás.

Nagyi minden este felhívott és elmesélte, hogy ezerkilencszáz-negyvennégyben, az ost-
rom alatt a Pozsonyi útra, csillagos házba telepítették őket anyjával és két testvérével, ap-
ját már korábban munkaszolgálatra vitték, tíz éves volt, de jól emlékszik mindenre, anyja 
nem volt hajlandó sárga csillaggal az utcára menni, neki és a testvéreinek kellett a boltba 
járni, ami most van, az kismiska ahhoz képest. Így mondja, kismiska. Nagypapát hívták 
Mihálynak, ha fia születik, ő lehetett volna Kismiska. Minden alkalommal megkérdezem 
nagyitól, hogy menekültek meg, pedig már ezerszer hallottam, egy nyilas fiú szerelmes lett 

Zsuzsiba, a nővérébe, razzia alatt rájuk zárta az ajtót, a társainak azt hazudta, nincs a la-
kásban senki. Nagyi teljesen odavolt a kölyökképű, szőke fiúért, féltékeny volt 

a nővérére miatta. A fiú gyakran feljárt hozzájuk, almát hozott, néhány 
fürt szőlőt, megsimogatta nagyi fejét. Puska lógott a vállán, a szíj 

bevágott a  kulcscsontja mellé, csöndesen beszélt, lehaj-
tott fejjel, mint az iskolában. Nálad van a  fény-

kép, kérdezte nagyi. Remegett a  hangja. 
Kivettem a fotót a fiókból, a konyha-
asztalra, a telefontöltőhöz támasztot-

tam. Negyvenöt tavaszán készült, egy 
asszony és három lány, ünneplőben, a ki-

csi az anyja szoknyája mögé bújik, nagyi 
arca komoly, sötéten csillog a szeme, Zsu-

zsi bő, fehér blúzt visel, vállára omlik a haja. 
Nóra szerint terhes. Anyám gyönyörű asszony 

volt, meséli tovább nagyi, tiszteletet parancso-
ló személyiség, otthon is a legszebb ruháit visel-

te, sminkelt, festette a körmét. Ki nem állhatta 
azt a fiút, lekezelően bánt vele, sértegette, de a fiú 

csak mosolygott, a puskát soha nem vette le a vállá-
ról. Az ékszereket azért elhordta. Egy idegen család-

dal osztoztunk a  lakáson, mondja nagyi, illetve tulaj-
donképpen nem is voltak teljesen idegenek. A nővérem 

ugyanabba a gimnáziumba járt, mint a  legidősebb fiuk. 
Nagyhangú, kövér fiú volt, az álla tele ragyákkal. Bal lábá-

ra sántított. Láttam őket csókolózni az erkélyen, undorító-
nak találtam, Zsuzsi megesketett, hogy anyámnak nem áru-

lom el. A fényképen nagyi nővére Nórára hasonlít.
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Késő délután bezárkóztam a  szobámba videókonferenciázni az amerikaiakkal, Nóra 
a nappaliban ücsörgött, könyvet olvasott. A tévét sohasem kapcsolta be, pedig februárban 
előfizettem a Netflixre. Azt terveztem, ha unatkozom, sorozatokat nézek. Nóra talált vala-
mi ócska, régi könyvet a polcon, Emberszag címmel, azt olvasta. Ezek is a Pozsonyi úton 
laktak, mondta, a nagyid talán ismerte őket. Kézbe vettem a könyvet, nem emlékszem, mi-
kor került hozzám, kevés könyvem van itt, a nagyitól hozhattam el, beleolvastam, ledob-
tam az ágyra. Nagyi húgától tudom, hogy Zsuzsit negyvenöt áprilisában elvitték az oro-
szok. A körúton sétáltak, lefékezett mellettük egy ponyvás teherautó, két katona kiugrott, 
felkapták és betuszkolták a ponyva alá. Egyedül nagyit avattam be a családban arról, hogy 
Nóra hazajött és nálam lakik.

Email jött a lakóbizottság elnökétől, azt írta, néhányan a házból nyugtalanok a piros cé-
dula miatt. Ő maga nem aggódik, de jobbnak látja, ha figyelmeztet. Elsőre nem értettem, 
mire gondol. A levél végén megkérdezte, jól vagyok-e, segítsen-e valamiben. A Szent László 
kórház főorvosa jó ismerőse, írta, a feleségét műtötte csípőprotézissel, el tudja intézni, hogy 
bekerüljek. Felháborodottan mutattam Nórának a levelet. Legyintett. Házmester, mond-
ta. Röviddel ezután a szomszéd nő kopogtatott, behívtam teázni. A házban az a hír terjed, 
újságolta, ő a koronavírusos, a másodikról a járókeretes néni már fel is hívta, hogy ha be-
teg, miért fogad vendégeket, miért nem pihen. Először azt hitte, miatta aggódik, a néni 
azonban hozzátette, hogy viselkedhet ilyen felelőtlenül, hogy fogadhat vendégeket súlyos 
betegen. A közvetlenül alatta lakó nyugdíjas férfi a körfolyosó korlátját szorongatva üvöl-
tözte, hogy az egész házat meg fogja fertőzni és mindannyian meghalunk. Ezt mi is hal-
lottuk. Nem kell vele foglalkozni, mondtam, az emberek már csak ilyenek. Sose fog meg-
változni ez az ország, felelte. Dehogynem, mondtam, a fiatalok, itt megálltam, kerestem 
a megfelelő szót, de semmi nem jutott eszembe. Nóra egy csíkos fürdőköntöst vett magá-
ra, meztelen karján lötyögött a köntös ujja. Megnézhetem a körmöd, kérdezte a szomszéd 
nő. Nóra odanyújtotta a kezét. Milyen szép, mondta a nő, ki csinálta? Még Barcelonában, 
felelte Nóra, a lakótársam, egy perui lány, kozmetikusként dolgozott. Kicsit lenőtt, mond-
ta a szomszéd nő. Ha akarod, rendbe hozlak.

Nagy Gerzson 1975-ben született. Budapesten él. Könyvet vizsgál, de ír is. Legutóbb az ÉS-ben, az Alföld és 
a Hévíz folyóiratokban jelentek meg írásai. A Délután apámmal című első könyve 2020 tavaszán jelent meg 
a Kalligramnál.

  


