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A temetés után nehéz, fojtogató álmom volt. Valami boltíves teremben vagy fo-
lyosón ültem egy padon, és mintha orvosi rendelésre vártam volna. Aztán 
egy izzadság- és lábszagú öltözőben le kellett vetkőzni, és büdös félhomály-

ban, egy szál gatyában várni, hogy sorra kerüljek. Mikor szólítottak, be kellett állni egy 
ernyőfényképszűrőnek nevezett készülék átvilágító lemezei közé, teliszívni a tüdőt, és ak-
kor nagy zörgéssel kis híján összepréseltek a lemezek. Nagyot csattant az ósdi gép, kilép, 
mondta az orvos, aki mintha a sebhelyes arcú Cziráki lett volna, és bemondott egy szá-
mot az asszisztensnőnek, aki felírta azt egy osztálykönyvszerű nyilvántartásba. Akinek elég 
nagy volt a tüdőkapacitása, azt velem együtt félreállították, és aztán liften levittek bennün-
ket egy nagy, homályos föld alatti terembe, ahol Cziráki körbefutást vezényelt. A padlón 
mindenfelé üvegszilánk volt szétszóródva, én viszont valamiért mezítláb voltam. Úgy lát-
szik, tévedésből a cipőmet és a zoknimat is lehúztam az öltözőben, aztán megfeledkeztem 
róluk. Hiába kapkodtam a lábamat, nem tudtam kitérni az üvegcserepek elől. Szétnyílt 
kagylók is voltak köztük. Cziráki itt már a bordó melegítőjében volt, hadd lássuk, mi fér 
abba a tüdőbe, kiáltotta, ügetés magas térdemeléssel, fölemelkedünk a levegőbe. Mire bi-
cikliző lábmozdulatokkal valóban lebegni kezdtünk a szilánkos padló fölött. Egyszerre 
víz öntötte el a termet, és bútorok bukdácsoltak benne. Mintha szökőár vagy vízesés so-
dorta volna őket, úgy zúdultak be az áradattal együtt. Vigyázni kellett, nehogy eltalálják 
az embert. Egyre emelkedett a vízszint, már nem ért le a lábam, örvény forgatott körbe 
a lebegő, himbálózó bútorokkal együtt, mint valami ringlispílen. Nem süllyedt el sem-
mi, minden a felszínen lebegett, ami vasból volt, az is. Fenyegetően közeledtünk a meny-
nyezethez, már csak egy-két méterre voltunk tőle és a vasráccsal védett lámpáktól. Ekkor 
rekedt berregéssel megszólalt az iskolacsengő, és kezdett valahol kifolyni a víz a meden-
céből. És a vízzel meg a bútorokkal együtt engem is szívott lefelé a láthatatlan nyílás. Az 
összes bútor körém gyűlt, volt köztük leltári jeggyel ellátott irodai szekrény meg íróasztal, 
összefirkált, összekarcolt iskolapad, törött faszék, üres, poros könyvespolc, mocskos, sza-
kadt heverő, kórházi vaságy, műtőasztal, üvegezett orvosi szekrény, ajtószárnyak. Mintha 
mindegyik elsőnek akart volna kijutni azon a bizonyos nyíláson, összetorlódtak, maguk 
alá temettek. Mikor elfolyt az összes víz, a kövezett fenéken akkora bútorhalom tornyo-
sult fölém, hogy mozdulni sem tudtam tőle. Épphogy sikerült köztük úgy elhelyezked-
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nem, hogy nem nyomtak agyon. Ha megmozdítottam valamit, körös-körül omlások, zu-
hanások indultak meg. Ráadásul csupa iszap volt minden, a bútorok, a kőpadló, én ma-
gam is. Egyszer csak a vastag iszapréteg alatt a lábammal kitapintottam valamit, ami mint-
ha vasból lett volna. Fogantyúval ellátott aknafedél volt, és sikerült annyira fölemelnem, 
hogy be tudtam nézni alája. Az akna alján valami sötét, olajos folyadék csillant. És meleg 
levegő áramlott lentről fölfelé. Bemásztam az aknába, kezemmel és lábammal egy vaslét-
ra fokait tapogattam ki, és megindultam lefelé. Fölöttem nagy dörrenéssel becsapódott 
az aknafedél. Mikor elfogytak a létra a fokai, lenyújtottam a lábam, amennyire tudtam, 
és valami puhára léptem. Kiderült, hogy egy emberi test fekszik odalenn, valami kőpad-
kán. Először azt hittem, hulla, de aztán meghallottam, hogy recsegő hangon horkol. Kö-
zelebb hajoltam hozzá, megráztam a vállánál fogva. Dühösen rám szólt, hogy miért nem 
hagyom aludni. Tomori volt az, de szakáll nélkül. Mi van, mondtam, levágtad a szakál-
ladat? Távolabb egy viharlámpa égett, és derengő fénye egy szűk alagutat világított meg, 
amely tele volt emberekkel. Mindenki azon a bizonyos padkán feküdt, mellettük egy vá-
lyú alakú, kövezett mederben víz csordogált. Mamát pillantottam meg, egy tányéron ge-
rezdekre felszeletelt almát nyújtott felém. Vigyázz, mondta, le ne essenek. Nagy itt a pi-
szok. Ekkor mennydörgésszerű robajlással beszakadt az alagút teteje, és fentről ránk zu-
hantak a bútorok. Énrám egy vaságy esett, de úgy, hogy a négy lába közt éppen alája ke-
rültem. Görcsösen tartottam a kezemben az almagerezdes tányért.

Nagyjából ekkor ébredhettem fel, de ennek egy darabig még nem voltam tudatában, 
mert nem tudtam, hol vagyok, és álmodom-e, vagy ébren vagyok. Aztán lassan kitisztult 
a fejem, rájöttem, hogy ez a Naphegy utcai lakás, és Sándor meghalt. Előző nap volt a te-
metése. Nem tudtam többé elaludni, de nem is akartam, sőt inkább fölkeltem, és gör-
csösen igyekeztem magamhoz térni. Úgy éreztem, ha nem nyerem vissza az öntudatomat, 
nagy veszély fenyeget. Elővettem a laptopomat, leültem a Várpalotára néző ablak elé, és 
bekapcsoltam. Még sötét volt, és a ködösen, zúzmarásan derengő, sárgás fényben olyan 
volt a Dózsa-szobor mögött emelkedő, sokemeletes homlokzat, mint valami erődített ba-
biloni palota. Gyorsan leírtam az álmomat. Még soha életemben nem írtam le egyetlen 
álmomat se. Aztán eszembe jutott, mit keresek itt. A temetés, Sándor, és hogy reggel in-
dulnom kell vissza.

Két hete rettenetes dolog történt: Sándor meghalt autóbalesetben. Szekszárd felől jött 
hazafelé egyedül a 6-os úton, és frontálisan összeütközött egy szembejövő kőszállító te-
herautóval. Valahol Dunaföldvár és Szekszárd között. Azonnal szörnyethalt, kocsija és 
ő maga is a  felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A  rendőrök szerint legalább száz-
zal-százhússzal ment. Fényes nappal volt, az út száraz, más autó épp sehol. Nem lehet 
tudni, mi történt, elaludt-e, vagy műszaki hiba okozta a balesetet. Vagy talán öngyilkos 
lett? Bár ez biztosan másnak is eszébe jutott, szóba hozni nem merte senki. Én legalább-
is nem mertem, és nekem sem célzott rá senki. Hogy az utóbbi időben Zsuzsa vagy Mar-
git milyen kapcsolatban voltak vele, mit tudtak róla, az egyre ritkább családi összejöve-
teleken kívül találkoztak-e vele néha, erről sem tudtam meg semmit. Valaki állítólag azt 
mondta, mesélte mellettem a temetésen a szomszédjának egy másik valaki, aki nyilván 
nem tudta, ki vagyok, hogy volt valami gyógyíthatatlan baja. Meg is operálták, de hiá-
ba. Ezt aztán mégis megkérdeztem Margittól, de ő azt mondta, hogy nem hallott sem-
miféle betegségről meg operációról. Persze ha tényleg alig érintkeztek, tőle akár tényleg 
lehetett is valami baja. De az is lehet, hogy tudott róla, csak nekem nem mondta meg. 
Ha így volt, fogalmam sincs, miért nem. Talán mert úgy gondolta, hogy ez már nem tar-
tozik rám? Még az a képtelen gondolat is megfordult a fejemben, hogy esetleg AIDS-e 
volt, és azért nem lehet erről beszélni. De hát Sándor végtére is annyit autózott egész éle-
tében, hogy a végzetes baleset folyton növekvő statisztikai valószínűsége egyszer csak el-
érhette a kritikus értéket.

A nagymarosi temetőben temették el, Apa és Mama mellé. Vagy temettük? Zsuzsa ál-
lítólag azt szerette volna, ha nem itt kinn, hanem Farkasréten vagy a köztemetőben te-
metik el, Margit szerint viszont Sándor neki többször mondogatta, hogy ha majd eljön 
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az ő ideje, a nagymarosi ház kertjében temessék el. Hogy így volt-e, nem tudom, Margit 
és Zsuzsa már rég nem voltak beszélőviszonyban. Zsuzsa nem erősködött, mióta Sándor 
elhagyta, megadóan, depresszióba süppedve viselte a sorsát. Végrendelet nem került elő. 
A kerti temetést az esetleges árvizek miatt végül is el kellett vetni.

M ost este érkeztem vissza Pestről, egyhuzamban vezettem végig, és zaklatottabb 
vagyok, mint bármikor az elmúlt napokban. Mikor hajnalban felébredtem ab-
ból az álomból, felöltöztem, összepakoltam és elindultam. Csak Bécs környé-

kén kezdett világosodni. Többször azon kaptam magam útközben, hogy semmire nem 
emlékszem az elmúlt órából vagy a legutóbb megtett kilométerekből. Néha fennhangon 
beszéltem magamban, mondatokat fogalmaztam. Beszélgettem, vitatkoztam Sándorral 
meg másokkal. Apával, Tomorival, Sárával. Egyikük sem volt ott a temetésen. Apa és To-
mori már meghalt, Sárával nem tudom, mi van.

Valamikor délelőtt, amikor már biztos lehettem benne, hogy ébren van, egy parkoló-
ból teljesen fölöslegesen telefonáltam Edithnek Stuttgartba, de aztán nem igazán tudtam 
neki mit mondani, ő ellenben megijedhetett, mert hallhatta a hangomon, hogy csak azért 
hívom, hogy megkapaszkodjam valakiben. Gyakrabban kellett megállnom, mint máskor, 
fel-alá járkáltam a Rasthausok előtt, és mélyeket lélegeztem. Egy benzinkútnál cigarettát 
vettem, rágyújtottam, pedig már tizenvalahány éve leszoktam róla, de nem segített, in-
kább rosszat tett, eldobtam.

Mióta leléptem otthonról, már harmincnégy éve, meglazult, jóformán elhalt a kapcso-
latom Sándorral. De szorosabb volt-e valaha? Miféle kapcsolat az, amely egyrészt olyan 
adottság, mint a  testem, mint a  lélegzetvétel, másrészt folyton tisztázásra, értelmezés-
re, megerősítésre szorul? Mivel képzeletben régen is folyton párbeszédet folytattam ve-
le, gyakran már nem tudtam, végül is mit mondtam el neki, mit beszéltünk meg tényle-
gesen, és mi volt az, ami csak az én fejemben hangzott el. Amikor még együtt éltünk, de 
később is, amikor külön utakon kezdtünk járni, rendszeresen rajtakaptam magam, hogy 
meg akarok felelni neki, hogy leginkább neki akarok megfelelni. De sosem volt igazán 
világos, miben akarok, miben kellene megfelelnem. Ő maga tanácsokba, véleményekbe, 
felszólításokba foglalva nemigen állított fel velem szemben követelményeket. Ugyanak-
kor sosem voltam biztos benne, kíváncsi-e egyáltalán az én véleményemre. Meghallga-
tott, néha vitatkoztunk is, de úgy éreztem, nem igazán fontos neki, hogy mit gondolok, 
vagy hogy meggyőzzön a véleményéről. Ezt akár úgy is lehetett volna érteni, hogy tiszte-
letben tartja a szuverenitásomat, de közben én egyáltalán nem éreztem magam szuverén-
nek, őt viszont annak tartottam, és gyakran bosszantott, sőt sértett, hogy mintha ezt ő 
maga is így gondolta volna. Azért sem erőlteti a megegyezést, a bizalmasabb kapcsolatot, 
mert alapjában véve reménytelen esetnek tart. És amikor leléptem, mintha éppen ez iga-
zolódott volna. Én meg mintha azért léptem volna le, hogy ne kelljen többé hozzá mér-
nem magam. Amiből persze nem lett semmi, mert ezután kezdtem csak igazán képzelet-
beli beszélgetéseket folytatni vele.

Egy idő múlva levelezéssel próbálkoztam. Próbálgattam a hangot: tárgyias beszámoló, 
érzelmi húrok és lelkizés, politikai kérdések, naplószerű jegyzetek. Nem vette a lapot. Meg 
is írta, nincs türelme irodalmi leveleket írni. Leginkább még fényképeket küldött, a saját 
képeiből, utcaképet, tájképet, portrét. Ezekhez néha olyan megjegyzéseket fűzött, ame-
lyek egykori közös élményeinkre utaltak. Ez jobban szíven ütött, mintha részletesen ele-
mezte volna a helyzetét és nézeteit. Vagy tizenöt évig nem láttuk egymást.

Aztán egyszer, valamikor a nyolcvanas évek második felében meglátogatott Zsuzsával, és 
jóformán azonnal összevesztünk. Szörnyű volt. Tulajdonképpen alig történt valami, de én 
tudtam, hogy fájó sebeket ejtettünk egymáson. Magyarázni kezdtem a történteket. Hogy 
miért jöttem el, hogy mennyire elegem lett abból a provinciális posványból, ami körül-
vett, hogy új, ismeretlen körülmények között akartam próbára tenni magam, és hogy ha 
valamit sikerült saját erőmből elérnem az életben, azt annak köszönhetem, hogy leléptem. 



10

Hogy ha vagyok valaki, akkor itt kint lettem azzá, aki vagyok, annak köszönhetően, hogy 
megszabadultam az otthoni nyomástól és görcsöktől, meg hasonlók. De alighogy bele-
fogtam a magyarázkodásba, máris tudtam, hogy hiba volt, mert a teljes igazságot nem tu-
dom elmondani. Nem mintha titkolnom kellett volna – akkor már nyugodtan beszélhet-
tem volna róla, de még mindig féltem –, sokkal inkább azért, mert szégyelltem. Szégyell-
tem, hogy félek, és szégyelltem, hogy a félelemre mint ürügyre is hivatkozom magamban. 
Leginkább talán mégis azt szégyelltem, hogy mibe keveredtem.

De mindez lényegtelen, gondoltam. A lényeg, hogy egyszerűen el akartam jönni, és 
kész. És éltem az alkalommal. És volt egy nő, aki várt rám. Vagy ha nem várt is, de egy-
másba gabalyodtunk. Tudhattam, hogy Apát meg Sándort büntetik majd helyettem, 
de úgy éreztem, hogy a  szorultságom feljogosít a  megfutamodásra. Ha maradok, en-
gem büntetnek meg. Vagy az ellenszegülésem miatt közvetlenül, vagy azzal, hogy sze-
métláda lesz belőlem. És végtére se Apa, se Sándor nem szakadtak meg azért, hogy tol-
ják a szekeremet. Igaz, Apa hosszú ideig eltartott, néha becsületből protezsált is, és az is 
igaz, hogy nem nagyon volt mit tolni, és én sem jártam a kedvében. Sándorról még eny-
nyit se mondhatok el.

De azért se mondtam el neki akkor mindent, mert tartottam attól, hogy nem hinné el. 
Azt gondolná, csak kitaláltam a történetet, hogy mentsem magam. Amikor később, már 
otthon, elmondtam neki is, Apának is, elég egykedvűen fogadták. Se sajnálkozásnak, se 
rosszallásnak nem adták jelét. Vagy kételkedtek, vagy azt gondolták, zsák a foltját. De az is 
lehet, hogy már rég tudták, mi történt, és gondolni se akartak rá. Engem meg nem akartak 
felmenteni. Hát akkor csak főjetek a levetekben. De mindez csak találgatás. Ha valamiért 
igazán utáltam magam a szökésem miatt, az Sára volt. Hogy őt tényleg cserbenhagytam, el-
árultam. Pedig már régóta szabadulni akartam tőle, de nem így kellett volna. Most utólag, 
majdnem húsz évvel később jut csak eszembe, hogy Sándor akkor már túl lehetett a Sára-
ügyön, vagy éppenséggel még javában benne volt, és ő nemcsak azt tudta rólam, amit el-
ső kézből tudhatott, hanem azt is, amit Sára mondott el neki. Hogy mit, azt nem tudom. 
Mindenesetre ettől a gondolattól most is összeszorul a gyomrom, és arcomba szökik a vér.

Sándor egy ideig baljósan hallgatott, aztán arról kezdett beszélni, mintha csak olva-
sott volna a gondolataimban, hogy ha én ezt így gondolom, ha azt gondolom, hogy be-
lőlem idekinn lett valaki, akkor nekem fogalmam sincs arról, mit köszönhetek életem el-
ső harminc évének, az otthoni környezetnek és hatásoknak. Hogy például mit jelent az, 
hogy mi most itt magyarul beszélünk egymással, vagy hogy otthon tűrhetően megtanul-
tam németül meg angolul, vagy olyan történelmi tapasztalatokat szereztem, amelyek ki-
törölhetetlenül belém ivódtak. Nem arról van szó, hogy ezek az adottságok és tapaszta-
latok jók-e vagy rosszak, pozitívumok vagy negatívumok, hanem arról, hogy gyakorlati-
lag véglegesen megformálták az embert, és a kérdés már csak az volt, mihez kezd ezzel az 
olyan-amilyen személyiségével.

Így mondta: „az ember”, és részben nyilván így is értette, általánosságban, de persze 
közben rólam volt szó. Én individualista, más szóval önző megoldást választottam, mond-
ta, ráadásul úgy, hogy nem avattam be senkit szándékaimba, ami végül is szívem joga volt, 
hiszen felnőtt ember voltam, de neki és Apáéknak csalódást és károkat okoztam vele, és 
persze Sárának is.

Akkor is összerezzentem Sára nevének említésére, ugyanúgy, mint tavaly az erdélyi ki-
ránduláson, amikor egyszer csak szóba hozta őt, és aztán előadta, mi történt köztük. Biz-
tosan látta rajtam, hogy összerándulok Sára nevére, sőt talán azért is mondta ki, mert kí-
váncsi volt, hogyan reagálok rá. Már hallhatta, hogy a nagyobbik lányomnak is Sára a ne-
ve, bár Edith per Sárika emlegette, ilyen magyarosan, és erről mindjárt gondolhatott va-
lamit. Nem számítottam rá, hogy tud egyáltalán Sáráról, azt meg végképp nem sejtettem, 
amit tavaly tudtam meg. De hát miért ne tudhatott volna róla, nem volt titok a kapcso-
latunk, előbb-utóbb mindenki megtudott mindent mindenkiről. Sándorral mindenesetre 
akkoriban már alig találkoztam, utoljára Micu temetésén, amin egyébként Sára is ott volt 
velem, de tudtommal csak ő tudta Sándorról, hogy kicsoda, Sándor róla nem.
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Ott akkor, a nyolcvanas évek második felében elengedtem a fülem mellett Sára emlí-
tését, és Sándor ezt, látszólag lovagiasan, tudomásul vette.

Azzal, hogy dezertáltam – így mondta, emlékszem, és kínosnak éreztem ezt a nem oda-
illő katonás képzetet –, talán növeltem a hiányérzetet, az elégedetlenséget, a rosszkedvet 
azokban, akikben enyhíthettem volna, ha otthon emberelem meg magam úgy, ahogy itt 
kinn embereltem meg magam. Ugyan kik volnának ezek, kérdeztem ingerülten, már csak 
azért is, hogy ne kelljen megint arra a csalódásra gondolnom, amelyet Sárának okoztam, 
meg persze nekik is, mire ő, hogy például azokra gondol, akikkel csak azután kerültem 
volna kapcsolatba, hogy elmentem. Akiknek nem adhattam semmit, holott talán adhat-
tam volna. Ez kicsit megint fellengzősen hangzott, ugyanakkor váratlanul ért. Ilyesmi ne-
kem nem jutott volna eszembe, ez Sándorra vallott. És talált. Tényleg, biztosan megis-
merkedhettem volna sok érdekes és értékes emberrel, mint ahogy őróla, ha sokkal töb-
bet nem is, de ezt tudtam: rengeteg barátja, ismerőse volt, úgyszólván az egész Kárpát-
medencében, egész Kelet-Európában. Azt akkor még nem tudtam, hogy Zsuzsával való 
kapcsolata már akkor romokban hevert, és hogy egyébként se bírta ki mellette senki so-
káig. Vagy ő senki mellett.

Azt feleltem, kicsit zavartan, hogy helyette adtam magamból itteni embereknek, a fe-
leségemnek és a  lányaimnak, aztán az otthoni frusztrációimat és kudarcaimat kezdtem 
sorolni, mindazt, ami annak idején csak gyűlt és gyűlt bennem, és amiről folyamatosan 
képzeletbeli, de egyoldalú beszélgetéseket folytattam vele.

Ezt akkor csak elég homályosan és általánosságokban tudtam megfogalmazni, hogy a fő 
okról ne kelljen beszélni, de azért célozgassak olyan sérelmekre, amelyekről nem is tud. 
Közben, biztosan az ő jelenlétének hatására, úgy éreztem, talán nem is voltak ezek a sérel-
mek olyan súlyosak. Nem mondtam jó védőbeszédet önmagam mellett. De persze úgy-
sem múlott semmi azon, mennyire meggyőző az érvelésem. Sándor épp elég ilyen sirá-
mot hallgathatott végig otthon is, és megint csak tudtam mindjárt, hogy nem kellett vol-
na belemenni ebbe, Sándorral szemben még mindig nem hiszek eléggé magamban. De 
hát akkor minek vagyok már tizenöt éve „szabad” ember, mit ér, hogy megszabadultam 
attól, amiből elegem lett?

Edith és Zsuzsa is ott voltak velünk, késő este volt, a gyerekek már lefeküdtek, Zsu-
zsa nem tudott németül, Edith meg csak szavakat tudott magyarul, inkább angolul érint-
keztek, eléggé kezdetlegesen, de most hallgattak. Zsuzsát mi ketten Edithtel akkor ismer-
tük meg. Annak idején, Micu temetése után épphogy csak bemutatkoztunk, nem lehe-
tett tudni, mit tud, mit nem, miről mit gondol. Úgy látszott, Edithtel és a gyerekekkel 
mindjárt jól kijön, de most láthatóan feszengett, rászólt Sándorra, hogy ne bántson, mire 
én, hogy nem bánt, erről szó sincs, Sándor meg letorkolta, hogy ne szóljon bele a kettőnk 
dolgába. Edith a beszélgetést magát nem értette, de tudta, miről van szó, pedig kivétele-
sen nem fordítottam neki, abszurd is lett volna, ha tolmácskodom, miközben a bőrömre 
megy a játék, de ő az érzékeny antennáival, mint utólag kiderült, pontosan felfogta a lé-
nyeget. Sándort nem ismerte, de engem ismert. Bár úgy istenigazából szerencsére ő sem 
ismert, egyszerűen azért, mert azt, amit hazulról hoztam magammal, szerintem a maga-
fajta még a legintimebb kapcsolatban sem ismerheti meg teljesen. De nem is volt rá elég 
kíváncsi. Akkor diszkréten Sándor fényképeit nézegette, azt az albumot, amit ajándékba 
kaptunk tőle, egy gyűjteményt az erdélyi fotóiból.

Soha ilyen beszélgetés azelőtt nem volt köztünk, meg is mondtam ezt Sándornak. Ho-
gyan lehetséges az, hogy abban a bizonyos első harminc évben, amikor évtizedekig egy 
fedél alatt éltünk, hosszú időn át egy szobában, és aztán később is testvérek maradtunk, 
hogyhogy nem beszéltünk meg soha ilyen dolgokat, pedig milyen nagy szükségem lett vol-
na ilyesmire, de mindig az volt az érzésem, hogy ő nem látja értelmét az ilyen lelkizésnek, 
nem hisz benne, elzárkózik előle, férfiatlannak tartja. Láttam rajta, hogy elcsodálkozik, ő 
sem emlékezett nagy, mélyreható beszélgetésekre, és mintha ez eddig föl sem tűnt volna 
neki. Az a benyomásom támadt hirtelen, hogy olyan, mint Apa, érzéketlen, fölényes, ön-
ző, ő is önző, ezt meg is mondtam neki. Úgy mondtam, hogy ő ütött inkább Apára, nem 
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én. Külsőre talán inkább én, de a természet, alkat dolgában inkább ő. Apával se lehetett 
beszélgetni, mert meg volt győződve róla, hogy minden úgy van, ahogy ő gondolja, és 
ezért nincs is rajta mit megvitatni.

Elhallgattunk. Pontosabban Sándor hallgatott el, vagy azért, mert megbántottam, én 
bántottam meg őt, vagy úgy érezte, máris túl sok szót vesztegettünk olyasmire, amit nem 
érdemes taglalni, és nekem megint hiányérzetem támadt, amiért egy csomó dolgot nem 
mondhattam el, nem kérdezhettem meg, mert miközben nőtt bennem a feszültség és az 
ingerültség, abban is reménykedtem, hogy a nők majd elvonulnak aludni, mi ketten pe-
dig hajnalig folytatjuk a beszélgetést. De ment Zsuzsával ő is lefeküdni, és ezért nagyon 
dühös lettem rá. Mintha bánta volna, hogy egyáltalán belebonyolódott ebbe a beszélge-
tésbe, vagy mint valami udvarias vendég, csak egy formalitásnak tett volna eleget azzal, 
hogy hajlandó volt kicsit elemezni velem a múltat.

Másnap reggel nekem mennem kellett az egyetemre, később meg kerültük a kényes 
témákat, de Sándor közben egy kicsit talán meg is enyhült, amit főleg Edith és a lányok 
iránt mutatott ki. Talán ők hangolták lágyabbra úgy, ahogy nekem sohasem sikerült. El-
mentek egyszer mind az öten biciklizni, és több óra múlva olyan vidáman, kipirulva jöt-
tek haza, mintha egy család lennének, mintha ők lennének egy család, és én a vendég.

Apát és Mamát tizenhét évig, ’89-ig nem láttam, ők jó darabig nem jöhettek, én meg 
végképp nem mehettem hozzájuk. Aztán amikor már jöhettek volna, mint ahogy végül 
Sándorék is kaptak útlevelet, mindig közbejött valami, betegség, esküvő, haláleset, uno-
ka, egyre nehézkesebbek lettek, végtére is akkor már elmúltak hetvenévesek. Szerintem 
valójában dacból és önvédelemből nem jöttek. Soha nem bocsátottak meg nekem igazán, 
és ahogy múlt az idő, úgy távolodtam tőlük. Egy darabig nyilván attól is tartottak, hogy 
egy idegen nőben a menyüket és két idegen gyerekben az unokáikat kellene felismerni-
ük és elfogadniuk. Kimondva-kimondatlanul azt várták, hogy én tegyem meg az első lé-
pést, mi látogassuk meg őket, ami egy idő múlva állítólag már lehetséges is lett volna. Én 
azonban féltem és megátalkodott voltam. És minél több idő telt el, annál kínosabb za-
vart és kényelmetlenséget éreztem arra a gondolatra, hogy milyen lenne viszontlátni őket. 
Edith néha kifogásolta, hogy ennyire negligálom a családomat, de ő se volt jobb viszony-
ban a sajátjával. Ő mindenesetre megértette, miért félek jobban az elvtársaktól, mint más 
emigráns ismerőseink, és később azt is, hogy ha netán már nincs is félnivalóm, mégis fé-
lek. Belátta, hogy ő erről nem tudhat eleget.

Végül is ’89 júniusában mentem vissza először, én, egyedül, pár napra, rögtönzésszerű-
en. Pontosabban Wernert kísértem el egy konferenciára, megkért, hogy tartsak vele, mu-
tassam meg neki Budapestet. Véletlenül épp akkor, amikor újratemették Nagy Imrééket. 
Úgy is mondhatnám, véletlenül épp akkor temették újra Nagy Imrééket, mikor tizenhét 
év után először mentem vissza újra. A kíváncsiságom akkor már nagyobb volt, mint a bi-
zalmatlanságom. Kíváncsi voltam, mi ez az egész, ami otthon folyik. Miután beléptünk 
Ferihegyen, NSZK-útlevéllel, de persze akkor még vízummal, egy darabig próbáltam kö-
vetni képzeletben a szervek észjárását, hogy mit tennének, ha észlelték volna a beutazáso-
mat, és fel akarnának lépni ellenem. Elrabolnak a szállodából? Vagy egyszer csak odalép 
mellém az utcán egy nyomozó, és felszólít, hogy feltűnés nélkül kövessem?

Sándor elvitt a Hősök terére. Ott a tömeg kellős közepén éreztem magam először teljes 
biztonságban. Velünk volt az akkor tizenvalahány éves Gergő fia is. Sándor fényképezett, 
arcokat a tömegből. Ezekből aztán később ki is adott egy kötetet. Csupa közelkép a szer-
tartásra figyelő, a beszédeket hallgató arcokról. Sugárzó arcok, síró arcok, nevető arcok, 
romos-szomorú arcok, csodálkozó arcok, elrévedő arcok, tátott szájak, meredt tekintetek, 
pisze orrok, krumpliorrok, kajla fülek, gombszemek. Rólam is van egy kép a könyvben. 
Jólesett, mutogattam, de kicsit zavarba is ejtett. Úgy állok ott a tömegben, mintha közü-
lük való volnék. Attól meg egyenesen feszengek, hogy Apára hasonlítok a képen. Kezd-
tem hozzáöregedni. És egyre jobban hasonlítottam Sándorra is. Egyszer egy ismerőse, aki 
régen nem látta, összetévesztett vele Pesten az utcán. Akkor, 1989 júniusában Apáékat is 
felkerestem. Erről azonban most még nem tudok beszélni.
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A temetésről hazafelé jövet elhatároztam, hogy nekiülök, és ahogy múlt éjjel az 
álmomat, leírom mindazt, ami eszembe jut Sándorról meg a múltról, a gye-
rekkorunkról, Sáráról meg mindenről. Ahogy hazaértem, mindjárt nekifogok, 

és amikor csak ráérek, írom tovább az emlékeimet, ha kell, akár egy évig vagy annál is to-
vább. Módszeresen formába öntöm mindazt, ami Sándor halálával váratlanul véget ért. 
Hogy egyszeriben így véget érhet minden, arra sem gondoltam eddig. Épp ellenkezőleg, 
mióta rendszeresen visszajárok, mintha újrakezdődött volna valami. És persze nem is ért 
véget semmi, a puszta tény, hogy valamiféle emlékiratot akarok írni (azt akarok?), bizo-
nyítja, hogy valami folytatódik, valamit még el akarok érni, ha mást nem, vissza akarok 
jutni oda, ahol Sándor halála előtt voltam. De hol voltam akkor? Vagy nem is oda kelle-
ne visszajutnom, hanem valahová máshová?

Talán azért akarok emlékezni, azért kell emlékeznem, hogy egyelőre legalábbis ne kell-
jen ilyen kérdéseket föltennem magamnak. Semmilyen kérdést. Naponta néhány óráig 
olyan életet fogok élni, amelyben Sándor még él, még nagyon messze van az az egyenes, 
ahol majd jön szembe a kőszállító teherautó, még él Apa is, Mama is, még nem jöttem el 
Magyarországról, és még azt sem tudom, hogy egyszer el fogok jönni.

Ezt a pár oldalt ma éjszaka írtam, illetve írom még most is, itthon, közvetlenül azután, 
hogy hazaérkeztem. Sok mindent írtam már életemben, az utóbbi időben főleg németül 
és angolul, néha ezt-azt magyarul is. Előadásokat, cikkeket, tanulmányokat, egy úgyne-
vezett disszertációt is. Fordítottam németről magyarra és magyarról németre szövegeket, 
néhány könyvet is. Foglalkoztam irodalommal, tanulmányoztam műveket, de én magam 
verset, regényt, színdarabot nem írtam soha. Pontosabban néhány filmnovellát írtam an-
nak idején, még otthon, mások keze alá. Néztük a filmeket, a franciákat, Fellinit, Anto-
nionit, Bergmant, Buñuelt, Wajdát, Jancsót, Formant, Federikóval, Kornéllal, Tomorival 
meg másokkal, és úgy éreztük, nekünk is csinálnunk kell ilyen filmeket. Eltanultuk a fogá-
saikat, és utánoztuk őket. Voltak persze saját élményeink, volt saját közérzetünk is, ezeket 
is beleírtuk a filmnovellákba. Úgynevezett nagyjátékfilm a legritkább esetben lett belőlük, 
de azért az is előfordult. Inkább kisfilmek, amatőrfilmek, 8 milliméteres filmfelvevővel.

Kedveltem a filmírás szertartását. Órák hosszat ültünk ketten-hárman lakásokban, presz-
szókban, strandokon, egyfolytában cigarettáztunk, vitatkoztunk, jegyzeteltünk, és néha 
kialakult valami, amin aztán ki-ki külön is „dolgozott”. Vagy nem. Ha végül film lett be-
lőle, kicsi vagy nagy, az úgynevezett rendező, akár közülünk való volt, akár más, mindent 
vitt. Én nem rendeztem semmit, csak kibiceltem. És gyakran úgy éreztem, hogy eloroz-
zák előlem az ötleteimet. Untermannak éreztem magam, aki tartja a gúlát, hogy a tetején 
pózolhasson valami önimádó akarnok. Aztán mikor leléptem, elmúlt az egész, mint egy 
kései gyerekbetegség. És most, mint egy író, önéletrajzi regényt akarok írni az eltűnt idő-
ről? Emlékiratot, ahol én állhatok a gúla tetején?

Kínos, de nem számít. Semmi nem számít. Még az is lehet, hogy nemcsak a megtör-
tént dolgokat írom majd le, hanem képzelődni is fogok.

Ahogy jöttem hazafelé, az előzések közben néha attól féltem, hogy egyszer csak szem-
bejön velem egy kamion. Egy eltévedt ámokfutó. Aztán arra gondoltam, miért félek any-
nyira a haláltól? Lehet, hogy Sándor nem félt?

Az óra szerint lassan már hajnalodik, mint tegnap, mikor leírtam az álmomat a Nap-
hegy utcában, de itt jóval később fog kivilágosodni. Holnap vagy inkább ma még nincs 
órám, a temetés miatt egy hétre szabadságot kértem. Edithre gondolok, aki most Stutt-
gartban van, és esténként Marthát játssza a Wer hat Angst vor Virginia Woolf?-ban. De már 
egy éve akkor sem alszik velem, ha nem vendégszerepel valahol. Néha beszélünk telefonon, 
ritkán találkozunk is, de már külön élünk. Papíron még házasok vagyunk, lehet, hogy hi-
vatalosan nem is fogunk már elválni, de több mint harmincévi együttélés és huszonvala-
hány éves házasság után Edith egy éve elhagyott. Nem volt nagy dráma, voltak mindenfé-
le előzmények, de erre a fordulatra azért nem számítottam. Tudtam, hogy időnként meg-
csal, amennyiben húsz-harminc évi házasság után ennek a kifejezésnek van még valami-
lyen értelme, párszor én is megcsaltam, az utóbbi időben egyszer-kétszer Magyarországon, 
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de ennek sem ő, sem én nem tulajdonítottunk nagyobb jelentőséget. Voltak persze, főleg 
régebben, nagy jelenetek, ordítozás, zokogás, de aztán ment minden tovább, mint azelőtt. 
Edith gyakran volt hosszú hetekig távol, hol ebben, hol abban a városban játszott, szállo-
dákban vagy a színház által bérelt lakásokban lakott, és ez sokáig jót tett a házasságunk-
nak, mert egy idő múlva kezdtünk mindig hiányozni egymásnak, és mire újra együtt le-
hettünk, felfrissült a kapcsolatunk, tudtunk örülni a másiknak. De közben észrevétlenül 
ártott is neki, szép lassan felőrölte. Egyre inkább megszoktuk, hogy tudunk egymás nél-
kül is élni. Amíg itthon voltak a gyerekek, bennem föl sem merült ez a gondolat, annál is 
kevésbé, mert Edith távollétében többnyire nekem kellett gondoskodnom róluk, és ilyen-
kor gyakran éreztem úgy, hogy aránytalanul sok teher rakódik rám, ezáltal pedig Edithnek 
tartozása halmozódik fel velem szemben, amit majd le kell valahogy dolgoznia. És főleg 
eleinte rettentő féltékeny is voltam rá, úgyhogy amikor hazajött, és újra az enyém volt, 
akkor nem azt lestem, hogyan csíphetnék le magamnak most én egy kis szabadságot, ha-
nem hogy hogyan tehetném magamévá minél inkább, minél mélyrehatóbban. A fölhal-
mozott tartozást úgy akartam behajtani rajta, hogy telhetetlen birtokbavétellel kárpótolom 
magam a kiesett napokért és hetekért, meg a tudtomon kívüli esetleges megcsalatásokért. 
Ilyenkor ő nyilván azért is állt ellent, mert érezte ezt a számonkérő mohóságot.

Mikor aztán a lányok mind hosszabb időre tünedeztek el, és kezdtem hozzászokni ah-
hoz, hogy nem kell alkalmazkodni hozzájuk, Edith rendszertelen időközönként ismétlődő, 
hol hosszabb, hol rövidebb ideig tartó jelenléte is kezdett néha olyan körülménynek lát-
szani, amihez alkalmazkodni kell. Bár én hadakoztam magamban a méltatlan érzés ellen, 
és próbáltam felülkerekedni rajta, ő az érzékeny ösztöneivel nyilván megérezte ezt. Végül 
elhagyott. Hosszú történet ez, és most egyelőre erről sem akarok írni.

Í rtam vagy tizenöt oldalt, lehet, hogy ennyi volt az egész, hirtelen felindulás. Nem 
volt itthon semmi a  hűtőben, a  szupermarket már zárva volt, mikor megjöttem, 
a Grindelallee-n kaptam be valamit a töröknél. Hullafáradt vagyok, de félek lefeküd-

ni. Itt is az ablak előtt ülök, az íróasztalomnál, kinn sárgásszürke a fény, szitál az eső, a ko-
pasz hársfák ágai dermedten csillognak a lámpafényben.   
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