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Ó riás volt az Öreg. Talán két méternél is magasabb. Még így kissé hajlottan is. Ott 
lakott egy deszkafészerben, a kert végén, szilvafák közt. Ő akarta így. Még ezt is 
túl kényelmesnek mondogatta.

– Feküdtél volna futóárokban, semmit se szólnál! – ezzel ütötte el, ha gyerekei kérlelték, 
költözzön be legalább a nyári konyhába. A saját fia félt is kicsit tőle, csak ő, az unoka, a kis 
zenész, ő nem. Ő akkor is be mert menni a sufniba, amikor érezhetően pálinkaszag terjen-
gett onnan. Amikor az Öreg német vezényszavakkal dirigálta magát rohamra, s elfagyott 
lábujjainak csonkjaival dobolt a poros padlón. Ilyenkor is bement hozzá, és ha azt látta, 
homályos az Öreg szeme, elkezdett neki szájharmonikán játszani. Valami kis ügyetlen, las-
sú dallamocskát, amit éppen akkor talált ki, vagy valamelyik sokszor hallott bakanóta dal-
lamát, s ettől a zenéléstől a vénember mindig elcsitult. Minél tovább hallgatta, annál job-
ban lett. Zavaros szeme fokozatosan kitisztult, elhagyta a reszketés, ami ilyenkor akár órá-
kon át markolta. Ha tudott, akkor végre remegő kézzel megcsavart egy cigarettát, és köhö-
gősen, motoszkálva rágyújtott, mélyen tüdőre szívta le a füstöt, s apró karikákban engedte 
ki. Ez az utolsó volt a legszívósabb, a legborzasztóbb rohama a vénembernek. Ekkor még 
ő, a szájharmonikás kis boldogságügynök nem tudta, hamarosan vége az Öregnek. Tavasz 
volt, a szilvafák virágpattanásának ideje. A sufni egész csinos zöld védőfalat kapott maga 
elé, a sok magról szóródott vadhajtástól. Egy ideje már nem irtotta ezeket az Öreg. Csi-
nos kis kupola nőtt belőlük.

– Ilyen magról hullott, vékony vadszilvafára nem lehet embert akasztani, ahhoz gyenge. 
Addig jó. Míg nem lehet! Sok a vadszilva Galíciában, sok a bodza, berkenye… Azoknak is 
gyenge az águk… Azoknak is! – így mondogatta. De most az utolsó roham után nem be-
szélt, csak zihálva cigarettázott. A gyerek lassan ment be hozzá, a szájharmonikát letette 
a hokedlire, leült a földre és kíváncsian nézte a ráncos kopasz vénember arcát. Még nem 
tudta, hogy ez az utolsó együttlétük, még nem látszott abban a pillanatban semmi. Hosz-
szas köhécselés után megszólalt az Öreg.

– A futóárkok, kisfiam, nagyon hosszúak, irtó mélyek, hidegek és sárosak. Soha ne menj 
futóárokba! Ne játssz katonásdit, marhaság! Vadszilvák. Azok jó fák. Szép fehér kis menyasz-
szonyok ők tavasszal. Rajtuk kel ki a madárdal. A madarat néha megfogja a macska, olyan-
kor a dal elhallgat. De te ne bántsd a macskákat, még ezért se. Ne adja az isten, de ha egy-
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szer megéled azt, hogy az egerek a kezedből eszik el a kenyeredet, akkor rájössz, miért ne 
bántsd a macskát. Ne állj le olyan emberrel beszélni, aki nem szereti a zenét, a virágzó fát, 
a madarat és a macskát! Azt is jegyzed meg, kisfiam, hogy legvastagabb húr a végén pattan 
el! Így van ez, mindig! – mondta alig hallhatóan az Öreg. Aztán adott neki egy dobozt, de 
rábízta, csak másnap este nyissa ki. A gyerek nem kérdezett, tudta, nem érdemes, ilyenkor 
csak hallgatni jó. Másnap hajnalban megint üvöltözött az Öreg, hörögve, fuldokolva, hol 
visszavonulásra, hol meg szuronyrohamra adott parancsokat. Aztán egy „rajvonalba” pa-
rancs kiadása után hirtelen elhallgatott. A gyerek ebből alig hallott valamit, a dobozt szo-
rongatva aludt. Pizsamában vitték ki hozzá, de akkor már hideg volt a keze. Gyerek volt, 
kisgyerek. A szájharmonika is elveszett, már régen elveszett.

Hogyan múlik el fél évszázad? Jó lenne tudni, ez hogyan működik! Hová lesz, ami lesz? 
Na, és ők? Hová és hogyan bújnak el? Hogyan másznak elő? Miért? Miért, hogy pont ma 
reggel álmában megint megjelent az óriás vénember? Háborúval, kopasz hadirokkanttal ál-
modni rossz ómen volt az anyja saját álomfejtései szerint. Ez az egész rossz ómen! Ez a ma 
hajnali zavaros történet, mintha az Öreg mesélte volna, de a valóságban nem emlékezett 
arra, hogy bárki is ilyen történetet mesélt volna. Szomorú volt tőle. Az egész látványtól. 
Egy óhajtott, soha övé nem volt világ díszletét megálmodni, s bele egy drámát. Megálmo-
dott egy valahol biztosan létező szobát, amelynek a közepén egy régi hangszer áll, ezen kí-
vül semmi más, csak széttört bútorok, kormos könyvek, és ez a barnára lakozott, bécsi me-
chanikás páncélos zongora. Ez az elhagyatott hangszer pedig mélyen és hosszan zengett az 
álomban, mint az ég villámlás után a hegycsúcsok közt, nyári zivatar idején. Aztán egy pil-
lanat alatt fellobbant a díszes faragású zongora. Mint amibe villám csapott. Pattogás, szik-
rák, maró szag. Felhorkanó izzás, zúduló forróság! Nem lehet, nem lehetett ilyen, soha se-
hol nem látott ilyet! Nem lehet nyári zivatar az álomban! Hiszen ő még régen télen indult 
el, hogy újra megismerje a várost, amikor elesett, akkor még a jeges hóban esett el! Akkor 
rázódtak össze az emlékek, akkor lett szilánkos a mindenség, akkor el és átcsúszott ezer 
és ezer álmon, sajáton és mások mesélt megélt álmain. Csak lázasan feküdt, csak vegetált, 
kórházi ágyhoz kötve, eszméletlenül. Tél volt még akkor. Most már tavasz van, talán járni 
is fog tudni újra, mégsem olyan súlyos az egész. Miért is indult el azon a téli estén? Miért 
is akarta megkeresni ebben a városban a siket falak közt elveszett dallamokat? Amikor el-
indult, szájharmonika szólt a fejében, régi bakanóta dallamának töredékeit játszva. De mi-
ért kellett az a dallam? Mire lett volna neki jó megidézni azokat a mindenféle régi szelle-
meket, akikről régen biztosan tudta, hol laknak, melyik éjjel, milyen holdállásnál bújnak 
elő, s melyik csalogató dallam halk pengetésére hajlandóak megmutatkozni? Mi a csodát 
lehetne mégis tenni, ha megkeresné, megidézné azokat a nőket, akik ha ránéztek, szikrá-
kat csiholtak a tekintetükkel, s akik mégis hidegen és egymásra tett lábakkal jelezték neki, 
nem nyitnak felé? Határozottan jelezték, soha nem fognak felé nyitni, csupán kacérkodtak.

Hová lett az a régi? Maga sem értette ezt a hirtelen feléledt vágyakozását abba a régi vi-
lágába, abba a fiatalkorba. Elvénült a teste. Mire lenne jó megint ott zsibbadni a söntés-
pultokat koptató jasszokkal, bolondos fazonokkal, csélcsap és sehonnani figurákkal, akik 
neki egy korszakot, a fiatalságát jelentették? Mire lenne, jó lenne, ha lenne? Nem tudott 
választ adni a saját kérdéseire.

Megint kiszáradt az ajka. Tél volt, tavasz lett, megverték vagy elesett, most már úgyis 
mindegy, az ettől keletkezett és idültté vált fejfájás a mindennapjainak vezérlésévé vált. Fu-
vallatot érzett, borzongatót, de frissítőt. Mint ablaknyitáskor, gyerekkorában érezte a té-
li gyors, alapos szellőztetéskor a sarkig kitárt ablakból rá hirtelen bezúduló hideget, per-
sze nyakig a dunyha alá bújva, csak az arcán érezte a hideget, a gyűlöletes fagyot. Az óriás 
vénember mesélte, milyen az igazi hideg. Hogy amikor vizelsz, a belőled gőzölögve kitörő 
folyadék a magas hóra már jéggyöngyökként lehullva szétgurul. Na, igen, az a hideg! De 
azért a friss levegő, ami lecserélte a szoba állott nehéz gomolygását, az mindig olyan jó volt. 
Az már olyan fájdalmasan régen volt. Most is milyen jó! Hideget érezni. Nem olyan vize-
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letfagyasztó, persze, csak éppen friss! A saját arcát érezni tudta. Ébredni kellene! Jó lenne 
valamilyen angyali érintésre. Lehet, mégis tudott a másik világgal valahogy kommunikál-
ni, mert valaki ebben a pillanatban az arcához ért. Határán ébrenlétnek, túlpartján e világ-
nak, roncsolt testébe zárva érte ez. Csekély, biztató javulást jelentő érintés.

Ahogy eszmélni kezdett, valamit hallani vélt. Motoszkálást, finom kis zajokat. Halk ci-
pősurrogást, bizalomgerjesztő szelíd zúgást, bugyborékoló levegőt, monotonan pityegő 
figyelőberendezést. Ébredni kellett! Huszonnégy óra, hetvenkét óra, százhatvannyolc óra, 
ki tudja, hány óra szundikálás, pontosabban ájulás, eszméletvesztés után, mélyaltatás után. 
Némi külső szelíd noszogatásra. Kissé fejfájósan. Mint aki másnapos, de közben pontosan 
tudja, semmit nem ivott. Bordaközi szúró érzéssel, hányingerrel, szédüléssel, kettőslátással 
sújtva. Így nem jó az ébredés. Jellemző agyrázkódás, mélyaltatás utáni tünetek, mondaná 
doki barátja. Mégsem mondhatja, hiszen másfél évtizede meghalt egy síbalesetben. Ócska, 
rossz történet a doki története. Húsvét napján síbalesetben meghalni! Feltámadáskor. Jól 
van doki, tehát te megmondtad, hogy ezek jellemzően az agyrázkódás utáni tünetek. Most 
ez a doki is elmondja. Hozzá kis körítésnek bordaközi szúró fájdalomról, hogy a  legin-
kább az oktalanul használt sokkolónak és gumibotnak betudható. Ébredni kellett. Kinyit-
ni a szemet, azonosítani a létezést. Megállapítani, hogy ez itt a létező világ. Inni egy korty 
vizet, megvárni, míg néhány feleslegessé vált csövet némi fájdalommal eltávolítanak, aztán 
végighallgatni pár perc alatt egy orvosi beszámolót. Szinte külső megfigyelőként hallgat-
ni a tényeket: nyolc napon túli a gyógyulás, egy hétig tartott a mélyaltatás koponyaduzza-
nat miatt, a leleteket dokumentálták, külsérelmi nyom bőven megtalálható volt, az eljá-
rás indítása hivatalból megkezdődött. Eljárás. Járni kell a világban! Folytatódó nap. Reg-
geli. Még folyékony, de étel. Újabb orvosi konzílium. Hogy a fogakat is drótozták balol-
dalon. A biztonsági kamera szerint az egyik túlbuzgó egyenruhás rúgott is. Bakancsos láb-
bal. Nos, így aztán annál több lesz a kártérítés, ezzel biztatja a harmadik doki. Már ezt a kis 
eseménysort, amibe végül is majdnem belehalt, csak így, balesetnek lehet majd értelmezni, 
ha épésszel túl szeretne lenni az egészen az ember. Túl lehet ezt élni? Nyomok biztos ma-
radnak. Muszáj túlélni! Inni a folyékony pudingot, zsibbadt, drótozott szájjal. Gondolkod-
ni. Megint a csípős füst rémlik fel, valami ijedt hideg, valami hátgerincbe fúródó jeges ér-
zés. Halott házban ködszerű fluidum gomolyog, maga a megsűrűsödött félelem. Megrázni 
a fejet, nem erre gondolni, másra gondolni, elhessegetni! Visszaaludni. Most már kényel-
mesebben, tisztább fejjel. Kedvenc regényekbe süppedve, azokat átírva, átélve. Halni, azt 
még nem! Majd, egyszer. Ráér! Minden is ráér!

– Haj, élet, élet! – mondaná a híres Szindbád, és vagy rágyújtana egy pohár veresbort 
kortyolgatva, vagy beleharapna egy jól átsült libafertályba, amihez csemegeuborkát is kér-
ne a dinsztelt káposztához meg a krumplis lángoshoz, mert ugyan ki szólhatna bele az ő ét-
kezési szokásaiba, hogy mihez mit eszik s mikor? De jó! Kár, hogy egyik opció sem valósá-
gos. Se bor, se liba. Marad a félig lehúzott redőnyön átszüremlő fény, meg a halk cipősur-
rogás, háttérnek valami bizalomgerjesztő szelíd zúgás, száj előtt bugyborékoló levegő, fej 
mellett monotonan pittyegő figyelőberendezés. Életjelek. Még tizenkét órán át így marad. 
Eltelik. Félálom. Félébrenlét. Fáj. Csillapodik. Hullámzás. Regény és film képsorai. A re-
gények sorai élesen bevésődnek. Félálomban bevillanóak!

– Vajon miért tisztítják olyan dühödten a sárgarépát a nők? – s indul a kép, ott látja ma-
ga előtt a filmet. A kötényes, konyhai kézilány arca, amint kipirulva, saját bimbódzó szép-
ségének tudatában félmosollyal szája szegletében és a hideg víztől kipirosodott kézzel kapar-
ja a méretes leveszöldséget. Úgy fogja, mintha valami nagyon kemény, nagyon érdekes, ti-
tokzatos és eleven dolog lenne az a répa. Vajon miért pucolják olyan dühödten? Miért tart-
ják mindig maguk előtt a kezüket, mintha védenék az ágyékukat? Miért húzzák magukat 
össze, titkolják a formáikat? Másik történet, bármelyik regényben benne lehetne. Sikoltá-
sok, vad röhögés, pálinka és fegyverolaj szaga. Füst, és félelmetes zúdulás. Már megint ez 
az átkozott hömpölygés, ettől nem látni semmit tisztán. Csak a hangokat fogja, csak azo-
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kat érzi. Egy nap, egy éjjel. Két nap, két éjjel. Harmadik nap. Feltámadás. A csövek torko-
latjában kicsi fény. A ki és bevezetések nagyobbik része, megfigyelő érintkezők jórészt eltá-
volítva. Kinyitni. Ki kell nyitni a szemet. Már nem csíp a füst. Valahová elhessegették. Fe-
lülés segítséggel. Angyali érintés. Pokoli fájdalom. Vége lesz.

– Hajón vagyunk? Úgy billeg az egész. Messze van az ablak, pedig talán csak egy kar-
nyújtás. Ordít a tavasz. Mikor ment el a tél? A jégsárból maradt foltokat lemosták, a mo-
sás nyomai is leszáradtak a hajról. Elporlik, szétpereg, ezek az igék, úgy látszik, ezek érvé-
nyesítik a folyamatosságot. Át, odébb gurulás egy másik szobába, óvatos ágyfoglalás, vac-
kolódás, majd megszokni a fényt. Motozás. Csend. Bámulás. Életjelek. Zörejek a folyosón, 
nyikorgó kerekes eszközök sikítanak a linóleumon. Fehér, barna, zöld, neon, kék. Fehér, 
barna, zöld, kék s ez ritmikusan ismétlődve. A legvastagabb húr zengése. Ez messziről jön. 
Ezt megint mintha az Öreg mesélné. Közben mindig rámutat a kert végén bozóttal eltakart 
kastélyra. Ott történt. Pattogás. Hasogatnak. Reccsenések, harsanó szálkák, sercenés, lassan 
és nyalakodva elhatalmasodó tűz. Akkor leégett a sufni őse is. Valaki figyel. Mindent hall-
hatott, ha hangosan álmodta. Élte vagy álmodta? KI volt ott? Kivel beszél? Ki beszélt hozzá?

– Emlékszem, apám ugyanígy volt bekötözve, mint most maga. A kezeit is így tartot-
ta. Azt is eltörték neki. Mind a kettőt. Neki is egész elegáns turbánt csináltak akkor ab-
ban a tábori kórházban, még ’45 februárjában. Fegyvertus nagyot üt. Míg élt, zúgott a fe-
je. Még negyedszázadott kínlódott. A történtek után már soha többé nem tudott megszó-
laltatni semmilyen hangszert. Járni csak bottal tudott, ha időváltozás volt, akkor egész tes-
tében reszketett és beszélni csak lassan, mintha kaktuszt forgatott volna a szájában, úgy be-
szélt szegény. Mennyire fájhatott! Hogy vége mindennek! Háború előtt harminc évig kántor 
volt, városi zenedében zongoraoktató, mulatságokon meg bálokon afféle botcsinálta igen 
jókedvű és a közönség kedvence bárzongorista. Ha tehette, még ott is inkább klasszikus 
zenét játszott, főleg Strauss keringőket, Chopin mazurkát. Emellett ő volt a templomi or-
gonista, harmóniumon is játszott, meg harmonikázott is, a munkás iparoskórust vezette. 
Fejbeveréséből való gyógyulása után, ha zongorát, vagy bármi más hangszert látott, min-
dig elsírta magát. Durva dolog, ami megesett vele, más tán túl se élné. Szegény! Nyugod-
jék! De ne ezzel kezdjük. Régimódi mese ez. Én meg Jókői vagyok! Jókői és nem Jókai. Jó 
napot, kedves fiatalember! Jobban van már? Hogy érzi magát? Négy napja a szobatársa va-
gyok. Semmi gond, rossz alvó vagyok, nem zavart egy percig sem. Ha jól tippelem, maga 
az a híres lázadó. Az ember, akiről a helyi lapok írtak. Az esete miatt állítólag nagy botrány 
volt, de gondolom, majd elolvassa, ha lesz hozzá kedve. Félretettem a lapokat, amelyekben 
írnak magáról. Azt gondolom, nyerésre áll, itt valaki igen mellé nyúlt, amikor magába fo-
gott és minden ok nélkül így elbánt magával. Hogy hol van Jókő? Az egy vár, messze van 
innen, majdnem a Fehér Kárpátok tövében, a dédapám még a gróf Erdődy családnál volt 
számtartó tiszt. Hogy kerültünk ide? Hosszú mese lenne. De azt gondolom, az ősök miatt 
kötöttünk ki mindig éppen ott, ahol ki kellett kötnünk. Az ősök évszázadokon át mindig 
csak költöztek, meg vándoroltak. Hol grófoknál tiszttartói állás, hol mindenféle megyei vagy 
állami hivatalok után ácsingóztak, gondolom, meg akartak élni. Tehetségből. Meg a zené-
ből. Mindegyiküknek jó hallása volt. Ha nem is lehetett mindig egyértelműen abból a ze-
nélésből megélni, akkor gazdatiszti állással vegyítve próbáltak elhelyezkedni. Nálam, sajnos 
megakadt ez a zenei tehetség. Botfülem van, hangszeren sem tudok játszani, de zenét hall-
gatni, azt szeretek. Ha gondolja, hogy jó lesz, hogy ezt a régi történetet elmondjam, akkor 
szívesen. Az apám turbánját, a vonatokat, a zongorát, a legvastagabb húrt, az acéltőke fon-
tosságát. Ha úgy gondolja, akkor inkább maga meséljen! Ha jobban van, ha kedve támad, 
szívesen hallgatom. – szólt biztatón egy szép arcú öregúr, aki nyolc évtizedet már biztosan 
magáénak tudott. Inas, szálas öregember volt, úgy feküdt, mint csípőprotézis műtét utáni 
betegek szoktak. Az a fajta igen békés, imádkozós, olvasgatós, szófogadó, soha nem nyafo-
gó páciens lehetett, akit távozás után is dicsérnek a nővérkék.

– Utas vagyok. Örvendek. Kicsit nehéz beszélni. Inkább még hallgatnék. Jókői mesét. – 
nyögte ki nehezen a frissen áthelyezett beteg.
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– Jó, akkor mesélek. Maga meg dőljön hátra akkor, és igyon, pihenjen! Sokat kell inni! 
Ha szívószálon is, de muszáj! Hol is kezdjem. Szóval az apám turbánjáról, igen, hogy azt 
azért kapta, mert leütötték. Orosz utászok. Puskatus, meg talán gyalogsági ásó. A zongora 
miatt. Ismeri ezt a várost, gondolom. Azt írták magáról, itt született, meg itt is lakott, csak 
aztán elment, mikor azok a rossz idők kezdődtek, azzal a furcsa emberrel a város élén. Nos, 
így van vagy sem, ez most lényegtelen! Ha itt élt, biztos tudja, merre volt a régi zenede. 
Igen, az a háború után csúnyán átépített szecessziós régi polgárház volt az, amit aztán még 
jobban elcsúfítottak az új rendszerben. Felismerhetetlenné téve! Apám ott tanított. Tehet-
séges, de kicsit tutyi-mutyi, sőt kissé mamlasz ember volt, így mondták ezt az idősek. Már 
majdnem agglegény maradt, amikor végre harminc éves kora után elvette a mamát. Pedig 
legkevesebb öt évig egy templomi kórusban énekeltek, de sokáig csak bámulta őt a temp-
lomi karzatról. Anyám nagyon szép, különleges lány volt. Olyan mindenki megfordult utá-
na típus. Mint a korabeli filmszínésznők. Hullámos haj, szép ívelt száj, darázsderék, for-
más volt mindene. Ezt a régi fotók alapján tudom csak. Én nem emlékszem rá, három éves 
voltam, mikor meghalt. Apám a front közeledésekor félt elhagyni a várost, ahol született, 
félt az ismertelentől. Anyám menteni akart minket, valahogy meggyőzte, hogy menekül-
jenek, emiatt ők a fővárosba, a nagynénékhez indultak. Hat óra vonattal, akkor annyi volt 
az út. Mi apámmal később indultunk volna, de ők már nem akartak várni, félt anyám na-
gyon. Így néhány nappal korábban mentek el a nővéremmel. Aztán volt az a hét. Minden-
nap légitámadás. Akkor kapott találatot a városháza utca is. Apámmal már nem indultunk 
el. A vasútvonal a főváros felé tönkrement. Anyámról, testvéremről semmi hír nem jött. 
Csak majd egy év múlva. Addig apám szerintem félig megtébolyult. Talán emiatt a veszte-
ség miatt változott meg. Anyám elutazása után hirtelen nem félt többé semmitől és senki-
től. A legmagasabb rangú tisztekkel, hivatalnokokkal is pattogósan, szinte parancsolva be-
szélt. Kézen fogva cipelt magával zenedébe, boltba, piacra, hivatalba, sőt még a kereső mű-
veleteire, meg a telefon és sürgönyállomásra is. Na, ezekre a helyeke, látja, érdekes módon 
egészen jól emlékszem, a sok idegen arcra, ahogy mindenki sajnálkozva nézett ránk, hoz-
zátartozókat keresőkre. Naponta kétszer jártunk a postára sürgönyözni, vagy a városházára 
telefonálást megpróbálni, de a vonalak a front miatt egyre gyakrabban süketek voltak. Hi-
ába próbált apám sok régi kapcsolata révén valami értesülést szerezni anyámról, semmire 
nem jutott. Aztán odaért a front. Félig zárójelben anyámékról annyit, hogy bő egy év múl-
va, már a reszketeg fejű apám kapott egy hivatalos levelet. Ebben arra utasították, utazzon 
el a fővárosba. Azonosítani két kihantolt személyt, akiknek emberi maradványait, holmi-
ját a fő pályaudvarhoz közeli bakterház romjai alatt találták meg. A romeltakarításban egy 
év után értek odáig. Mellékvágány bakterháza, gondolom, a légitámadás elől oda húzód-
tak be. Ott érte őket a vég. Félig zárójel bezárva. Mi itthon maradtunk. Azt is el kell mesél-
ni, ide is ideért a front. Karácsony előtt két nappal a ruszki tarackok dörgésére ébredtünk. 
A házunkban mindenhol máshol hideg volt, csak a nagyszobát fűtötte apám, mert ott volt 
a zongora. Kényes egy hangszer, az nem szereti a hideget. Olyan termetes nagy cserépkály-
hánk volt a nagyszobában, ez, meg a szülői háló a térre nyílt. Egy lélek sem volt kint az 
ágyúdörgéskor. Katona akkorra egy szem se maradt már a városban, még az ünnepek előt-
ti nagy havazás előtt felhúzódtak a város feletti dombokra. Persze minden hidat, tornyot 
gondosan lerobbantva maguk után, az állomáson a bejövő-kimenő fő váltót is tönkretették. 
A dombokon sündisznóállásokat építettek, ha jobban keresgél az ember, akkor némelyik-
nek ma is nyoma van, ha megkaparja a beomlott árkok falát, ezerszám találni lőszert, ha-
dianyagot. Szóval ott toporogtunk apámmal az ablaknál, néztünk ki a térre, ahol a temp-
lomnál egyszerre csak emberek kezdtek el gyülekezni. Kabátjuk hajtókáján fehér szalaggal, 
vagy zsebkendővel. Apám akkor hirtelen – mivel csak pizsamában voltam – rám adott egy 
bekecset, fuszeklit húzott rám, majd kitárta az ablakot és odaült a zongorához. Kis házi-
kabátját csak a vállára dobva elkezdett a zongorán játszani. Ez volt az utolsó nyilvános fel-
lépés, mondhatni. Karácsonyi dalokat játszott, majd szenténekeket, s ahogy játszott, egy-
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re többen jöttek a térről a házunk elé. Néhányan énekelni kezdtek, a párafelhők ütemesen 
gomolyogtak a tiszta ég felé, s közben valami félelmes, morajló zaj erősödött egyre jobban. 
Úgy nyolc óra tájban megszólalt a nagyharang, s a tér keleti sarkán egy tank csöve nézett 
be az alól sarokház mellől, ahol cukrászda volt. A tank tiszta véletlenül kicsit betörte a ki-
rakatot, a csörömpöléstől megriadtak az emberek. A félénkebbek hazaszaladtak, néhányan 
a templomban kerestek menedéket. Apám csak játszott, rendületlenül. Zsoltárt, majd hir-
telen Chopint, aztán Csajkovszkijba fogott bele. Akkor már a térre zúdultak a járgányok, 
hörögtek a motorok, ordítoztak a katonák. Zúdult be a hideg az ablak helyén. A zongora 
szólt rendületlen, apám Beethovent játszott, a patetikus szonáta második tételét. A hangok 
a kinti zajok felett kígyóztak, teljesen uralva a lakás belsejét. Apám arca elváltozva, mint-
ha valami földöntúli bátorság, megszállottság vett volna rajta erőt. Ujjai már fáztak, a szo-
ba kihűlt, a zongora hangján is hallatszott, a hirtelen hőmérsékletváltozás nem tett jót ne-
ki. Kezdett elhangolódni, torzult negyedhangok csúsztak ide meg oda, de apám játszott 
tovább rendületlenül. Aztán ránk törték az ajtót, idegen, ugató ritmusú beszéd hallatszott, 
ordítozás, röhögés, szitkozódás hallatszott. A zene még mindig szólt. Az ablaknál álltam 
kicsit a függönyök takarásában, amikor a nagyszobához értek. Gyalogsági ásóval ütöttek 
a kezére, az utolsó akkord széthullott, a zongora felsikoltott, ahogy a következő ütések már 
a fekete lakkozásra zuhogtak. Puskatus villant, apám lehengeredett a zongoraszékről, az-
tán már csak azt láttam, a kottákat tépik, s tüzet gyújtanak a zongora belsejében. Székek, 
párnák, könyvek záporoztak a fellobbanó máglyába, a díszes faragásokat láng nyalta kör-
be. Pattogtak a húrok, olyan sikoltó, fémes hangot kiadva, mintha élőlény kiáltozott vol-
na. Jókora halmot raktak bútorokból, s már égett, lobogott a fél szoba, azok meg röhög-
ve dübörögtek le a lépcsőn. A legvastagabb húr utoljára pattant el. Kunkorodva lógott ki 
a zongora felizzított páncélja mellett, Beethoven arcképe lángoló kottacímlap formájában 
libegett az egész esemény felett. Az Örömóda kottája volt az. Ismertem. Szerettem, ha ezt 
játszotta nekem apám. A szerző arcképéről tudtam, ez az a kotta.

Később hallottam, állítólag máshol is égettek zongorát a városban. A páncélos típusút 
kivált szerették ezek az utászok. Hogy az jobban tartja a meleget, míg ég, hogy emiatt. Fel-
izzik az acél, tartja a hőt, sugározza még sokáig. Így volt. Nem fáztam még órák múlva sem, 
mikor végre elkezdtek keresni minket. Apa se fázott, ott feküdt két méterre a zongorától. 
Ilyen dolgok voltak, ilyenek akkoriban. S hogy állítólag az is megtörtént, hogy a templo-
mi orgona billentyűzetébe az egyik részeg fickó, már bocsánat a kifejezésért, de készakar-
va belecsinált. A mocskát nem is lehetett kitisztítani teljesen onnan soha többé. A háború 
után ki is cserélték azt a részt, a bemocskolt billentyűk a harangtoronyba kerültek. Vala-
mi émelyítő, gyomoremelő penetráns szaga volt még évek után is. Apám? Én? Hogy ma-
radtunk életben? Látja, ezt nem tudom pontosan. Ez nem maradt meg, gondolom, ak-
kora sokkot kaptam ettől a látvány és hangkompozíciótól az eseményektől, hogy ezekre 
a részletekre nem emlékszem. Vagy nem akarok, nem tudok emlékezni. Az maradt meg, 
a szomszédok jönnek, és úgy szedik fel apát, s nyalábolnak fel engem a nehéz függönnyel 
együtt. A tábori kórház az újabb kép, addig elszakadt film, az élet, a sok pillanat. Pár nap 
után vannak emlékképek. Látom az apám. Abban a turbánszerű fejkötésben, kezei begip-
szelve, ujjai lilák, formátlanná dagadtak, arca érzelmek nélküli. Szeme üres. Én etetem őt, 
aki hároméves vagyok. Kanalanként. Egyet ő, egyet én. Valami meleg levessel lakunk jól, 
sok idő után végre. Kicsit sós az egész, de vannak benne valami húsdarabok, meg krumpli 
és zöldség. Étel. Kenyér hozzá. Apám könnye folyik, a körmei alatt kormos csík, úgy ete-
tem. Élünk. A zongora meghalt. A lakás kiégett. Ruhánk, bútorunk nincs. Aztán arra em-
lékszem, egy ablaktalan, kormos, huzatos lakásban járunk, keresünk valamit. Aztán egy-
bemosódik a sok dolog. A vonatok, az utazás, az a végtelen hosszú, hideg és álmosságot 
hozó utazás. Ahogy a reszkető fejű tehetetlen roncs, az apám pár hét után eszmélni tudott. 
Apám. Mentünk. Azt mondta akkor, ha ez megtörténhetett velünk, akkor bármi megeshet 
ezután, és nincs más hátra, innen menni kell. Elmentünk. Én harminc évvel a halála után 
tértem haza. Alig két hete, amikor hazahoztam. Az elégett zongora páncéljából akarok ké-
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szíttettetni neki síremléket. Valami csoda folytán ez a páncél megmaradt, lent volt a pin-
cében évtizedekig. Anyám és a nővérem is hazakerülnek nemsokára, bár némi macera árán, 
de végre már együtt lesz majd a család. Felettünk az a zongorapáncéldarab lesz az emlék. 
A szomszéd, sokáig nem is tudtam mi okból, de megőrizte. Már megtudtam az okot. Az 
egyik géppisztoly által vert lyuk a páncélon, egészen jól megmaradt. Ha majd kész lesz az 
emlék, ha kint járok és fúj a szél, akkor biztos vagyok abban, hogy majd megszólal. Síp. Jól 
behangolt síp, a szépen rovátkol páncéllemezen. Karácsonyi ének első hangját fogja zenge-
ni, úgy gondolom. Apám játszotta, a Csordapásztorok dallama lesz az. Szólni fog. Halkan. 
Lehet, csak én hallom majd. Jó lesz! Biztosan!

– Majd ha jobban leszek, megmutatja, hol lesz ez a furcsa emlék, Jókői úr? Ha jobban 
leszünk?

– Kivel beszélget Utas úr? – rezzent fel az osztályos nővér hangja.
– Hát Jókői úrral!
– Ne tessék velem viccelni, hiszen maga VIP szobán van, teljesen egyedül. Nem csak ál-

modta ezt a Jókői urat? Lázat mérünk, vérnyomást, kérem, tartsa a karját!
Fúj a szél. Mindjárt március vége. A temetőben új sort kezdtek, a kolumbáriumot is meg 

kell magasítani és hosszabbítani. Szicíliában kitört az Etna. Tíz éve volt a fukusimai föld-
rengés. Radioaktív halak századik generációja mutálódik az olajos halkonzervben, amit va-
csorára szerzett be a kórházi konyha anyagbeszerzője. Halas kenő lesz a vacsora, margarin-
nal kikeverve. Még egy molekulát hozzáadva elmegy üzemanyagnak is. Jó is ez! Minden-
ki szépen megvacsorázik, árad az erő majd bennük, belőlük. Nem kell éjjel világítani! Ma-
guktól sugároznak a betegek!   

Szászi Zoltán (1964) költő, író. Legutóbbi kötetei a Szokott helyen hatkor című regény (Kalligram, 2015) és 
a Bábukák – kisvárosi panoptikum című novellagyűjtemény (Madách, 2016). Zeherjén él.


