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Úgy kezdődött, hogy nem is Brigitta, hanem Aurél akart elmenni egyszer az 
életében Indonéziába.
Brigittát a harminchetedik születésnapja előtt hagyta el a férje. Az asz-

szony nem volt különösen csúnya, sem izgalmasan szép. Furcsa méretezéssel alkotta meg 
a szabója. Vékony és izmos testéhez nagy fejet és jelentőségteljes orrot adott, hosszú tenye-
re és talpa vékonysága ellenére is ormótlan benyomást keltett. Világosbarna haját évek óta 
szorosan a fejbőrére simítva lófarokba fogta, majd körbetekerte, és néhány kopott hullám-
csattal praktikus kontyba tűzte. Ettől mintha kevesebb haja lett volna, de nem zavarta. Haj-
mosás után néha meglepődött, hogy milyen fényesek és élettel teliek a máskor feszes tin-
csek. A szeme is világosbarna volt, de nem az a fajta, amelyről eposzi jelzők születnek. Öt 
éve voltak már házasok, amikor útlevelet igényeltek. Ő éppen főzött, a férje a nyomtatvá-
nyokat töltögette. Az egyik rubrikához érve zavartan felnevetett, és megkérdezte, te Brigi, 
milyen színű is a szemed?

Gyermekük nem született. Nem akart arra gondolni, hogy egy csecsemő összetarthat-
ta-e volna házasságukat. Először esküvőt, nagyobb lakást és autót szerettek volna. Amikor 
mindez meglett, a baba már nem is került szóba. Valahol valami nem klappolt. Beszélhet-
tek volna róla, ha meg tudják fogalmazni, hogy mi, de mivel a körülírható dolgokkal im-
már rendelkeztek, csak a tényeket rágták át újra és újra magukban, és nem jutottak köze-
lebb a megoldáshoz. Olyan volt ez a házasság, mint egy bonyolult étel, amely megfelelő 
mennyiségű sót, húst és fűszert tartalmaz, valami mégis hiányzik belőle, azonban arra so-
hasem derül fény, mi lehetne a titokzatos hozzávaló, mert így is elfogy az étel. A házassá-
gok is el szoktak fogyni, anélkül hogy kiderülne, miért nem működnek tökéletesen. Ebbe 
Brigitta bele is nyugodott, Aurél már kevésbé.

Talán el tudtak volna normális, felnőtt emberekhez méltón válni, ha Brigitta nem a ko-
rall zöld szemű, legjobb barátnőjével, in flagranti kapja rajta Aurélt. Korábban ért haza, mert 
a munkahelyén délután elment az internet, nem működtek a munkaállomások. A félho-
mályos lakásba lépve verejték és édes bor illatának elegye fogadta, valamint a férje, aki egy 
női tangában pucsított, a barátnője pedig egyik kezével a fehérneműt feszítve, a másikkal 
a férfi fenekét ütve azt ismételgette: ugass, kutya! Brigitta hisztérikusan nevetett a látványon. 
Ezek után egyetlen normális, barátságos pontja sem lett a válásuknak.

Hónapokig tervezte az ázsiai utat, és csak a szükséges összeget költötte repülőjegyre, szál-
lásra. Az útikönyvek tanulmányozása közben sok más szigetet érdekesebbnek talált, mint 
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Balit, mégis a legnépszerűbb turistacélpontot választotta. Ennek két oka volt. Az egyik Au-
rél, a másik, hogy egyedül utazott, és nő volt. Habár Indonézia muszlim többségű, Bali la-
kosságának kilencvenhárom százaléka hindu. Brigitta alacsony beosztású pénzügyi elem-
zőként dolgozott egy banknál. Az ügyfeleknek megbízható, praktikus tanácsokat adott, de 
hiányzott belőle az a kezdeményezőkészség és kockázatvállalás, amely hatására kitörhetett 
volna a félmillió forintos bankbetétek és életbiztosítások bűvköréből. Elemzése alapján Bali 
éppen annyira volt egzotikus és európai, hogy oda egy budapesti, harminchét éves nő egye-
dül is elutazhasson egy válást követő biztonságos kalandozásra.

Miután eldöntötte, a perből neki jutott összeget a rá nem jellemző ostobaságra fogja köl-
teni, mindent gondosan megtervezett. Már attól is, ahogyan kimondta, mélyen, kicsit el-
húzva az utolsó szótagot, Bali, édesebb lett a szája és nyugodtabb a lelke.

Miután kigurult a gép a hangárból és körülnézett Ferihegy kies, lehangoló szürkeségén, 
egy pillanatra elfogta a vágy, hogy maradjon. Októberben utazott. Tudta, hogy megkockáz-
tatja az esős évszak kezdetét, de mivel ez a hőmérséklet tekintetében nem jelentett semmit és 
nagyobb pozitívumnak találta a vélhetően kevesebb turistát, a mérsékeltebb repülőjegyárat, 
belevágott. Jobb befektetésnek tűnt, ha az október végi szürke esőt cseréli Balira.

Sanurt és Kutát, a legexkluzívabb déli helyeket el akarta kerülni, így Tulambenben, egy 
közepes árfekvésű északkeleti faluban szállt meg, amely remek búvárbázissal és egy kis ét-
teremmel is rendelkezett. Búvárkodni ugyan nem akart, de a búvárokat megbízhatóbb la-
kótársnak tartotta a bulizó fiataloknál. Vacsora előtt kiment a tengerpartra megejteni az 
első, igazi találkozást a mosolygós nevű szigettel. Azonban sem aranyhíd, sem szikrázó fe-
hér homok nem várta. A tengerpart kopár volt és fekete kavicsos, a víz sötét homokjában 
csupán néhány törött korallal találkozott.

Másnap a szállásadója segítségével egy kisbuszos csoporthoz csatlakozott, amely Bali leg-
magasabb hegyére, a Gunung Agung-ra indult, Besakih templomait meglátogatni. Megér-
kezésük után a sofőr átadta őket egy helybelinek, bár előtte tisztázta, hogy a parkolási díja 
nem volt benne az előre kialkudott összegben. Az újonnan megismert kicsi, sötét férfi ide-
genvezetőnek nevezte magát, és többször elismételte, a túra végén önkéntes adomány jár 
a kedvességéért. Az összeget sosem nevezte meg, ami Brigittát roppant bosszantotta. Ér-
tette, hogy gazdaságilag ez lehet itt a leghatékonyabb magatartás. Aztán jóképű, motoros 
fiatalok álltak meg a csoport mellett. Sajnálkozó arccal mondták, az út hosszú és fárasztó, 
a templomegyüttes ezer méter magasan fekszik, de néhány dollárért felviszik őket a temp-
lom bejáratáig. A templom előtt saját szarongot kellett venni vagy bérelni, amit Brigitta in-
kább megvett, mert a bérlést pénzkidobásnak tartotta. Úgyis szerette volna eggyel meglep-
ni magát, bár nem éppen sárgával, ami sápasztja, de nem volt nagy a választék.

A sok-sok lépcsőt és kanyargós ösvényt gyalogosan tette meg, de a kilátásban nem gyö-
nyörködhetett azonnal, türelmesen kivárta a sorát, amíg a telefonjával fényképezgető el-
ső sor végzett, aztán balra fordult, libasorban oldalra vonult és keskeny oszlopban, egymás 
után lesétált, átadva helyét a következő sornak. Ezen annyira elálmélkodott, hogy a ma-
ga egy percében nem kattintott telefonjával egyet sem, csak nézett jobbra és balra, igyeke-
zett felfogni ezt a nagyon más látványt, de egy lépéssel sem jutott közelebb a megértéséig. 
Csakhamar udvariasan megkocogtatták a vállát, és felfordított tenyérrel a Brigitta előtt fel-
szabaduló keskeny útra mutattak. A tömeg miatt lassan hömpölygött a sor, így még fölfe-
dezhette, hogy a helyi gyerekek Messi és Ronaldo mezben rúgják a bőrt. Lenézett sápadt 
szarongjára, és ostoba európainak érezte magát.
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Pár napig kiábrándultan a szálláson maradt, és csak annak környékén sétálgatott. Kelle-
mes, szeles idő volt, ám a látnivalók száma nem szaporodott. Kétségbeesetten gondolt ar-
ra, még tíz hosszú és keserves nap van hátra a nyaralásból.

A panziót vezető asszony látta, a vendég rosszul érzi magát, ezért minden erejével igyeke-
zett a problémát megoldani. Odaült Brigittához az étkezések alatt, masszázst, búvárkodást 
és látnivalókat ajánlott, de ez a szomorú, lófejű asszony mindegyiket köszönettel visszauta-
sította. Először zavarba jött a figyelemtől, de néhány nap múlva már jólesett neki. Istri Putu 
nem hagyta annyiban a dolgot. Az ő vendégének jól kell éreznie magát, szégyen, ha nem 
találja meg a fehér nő boldogságához vezető utat. Szép angolsággal azt kérdezte, mi ragadta 
meg még otthon, Magyarországon Indonéziában? Brigitta nem akarta azt mondani, hogy 
Aurél, az ő álmodozó lelkű költő férje, akiről kiderült, a lelke pont olyan kevéssé álmodozó, 
mint amilyen kevéssé költő, ezért azt mondta, hogy a vulkán, amelyben kék fényű tűz ég. 
Ezt elfogadható és normális válasznak találta. Istri Putu ajkát olyan sóhaj hagyta el, mint 
akinek nagy kő esett le a szívéről. Már két napja kis csomagocskákat hagyott az istenek-
nek, segítsenek utat találni ennek a keserű nőnek a szívéhez. Azt hitte, kudarcot fog valla-
ni. Ezen egy pillanatig elpironkodott. Hiszen az istenek sohasem feledkeznek meg senkiről.

Másnap a reggeli végén személyesen hozta ki Brigitta kávéját.
– Bemutatom a fiam, ő Kadek.
A neve hallatán egy finom vonású fiú lépett előre, udvariasan meghajolt, de nem mon-

dott semmit.
– Elviszi Önt a Kawa Ijenhez, ahol a kék fényű tűz ég. Bízhat benne, személyesen kezes-

kedem érte – majd ő is finoman meghajolt.
Brigitta először félrenyelte a kávét, hosszan köhögött, hogy átgondolhassa a hallotta-

kat. Ez egy idegen férfi, de a nő fia, nyilvánvalóan nem sértheti meg őket. Valószínűleg is-
mét egy turistakerengőben akarják megforgatni, de végül is legyen, még kilenc nap hátra-
van a világ legunalmasabb nyaralásából. Csak nem lesz rosszabb, mint a panzióban ülni.

– Rendben, és nagyon köszönöm.
Istri Putu középkorú, komoly arcán olyan őszinte mosoly kelt fel, ami bárki térdét meg-

gyengítette volna. Brigitta legszívesebben százszor elismételte volna iménti szavait, hogy 
ezt az örömet újra láthassa.

– Csomagoljon össze, de csak egy hátizsákba a legszükségesebbeket! Meleg ruhát vigyen 
magával! Egy éjszakát Jáván fognak tölteni. Fél óra múlva indulnak.

Itt Brigittának megint köhögnie kellett, de mire bármit válaszolt volna, Istri Putu és 
Kadek már sehol sem volt.

Dünnyögve pakolt be a hátizsákjába. Vajon mekkora annak az esélye, hogy sosem tér 
haza Indonéziából és a hulláját sem találják meg? De ez a gondolat sem volt már rá semmi-
lyen hatással. Így éppen fél óra múlva kiment csomagjával a szállás bejáratához.

Kadek egy robogón várta. Nem volt nála csomag, csak a kezében egy bukósisak. Brigitta 
felvette hátizsákját és a sisakot, felült Kadek mögé, és felkészült a közeli halálra. A balinéz 
vezetési stílus áttörte Brigitta sztoikus nyugalmát és egészséges sikkantások hagyták el a tes-
tét, amelytől a helyzet ellenére egyre jobban érezte magát. Megérkeztek Gilimanukba, ahol 
már nem nézelődtek, egyenesen a komphoz rohantak.
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Brigitta attól tartott, reszketni fog, talán tengeribeteg is lesz egy rozsdás, billegő kompon. 
Kadek kifizette a viteldíjat, tőle udvariasan csak az útlevelét kérte el. Ő megállt a komp 
szélén, ahova nem kellett tülekednie, senki sem akart tőle semmit, és csak élvezte a pilla-
natot, amely órákig tartott ebben a lassú tempóban. A gyomra leszállt és megpihent, az el-
múlt hónapok óta most először nem émelygett. Valahol azt olvasta, ha az emberek látnák, 
mi rejtőzik a tengerek mélyén, nem mernének többé egyetlen ladikon sem a vízbe eresz-
kedni. Belegondolt és megborzongott.

Csak Jáván derült ki, Kadek angoltudása elég sok kívánninivalót hagy maga után. De 
a fiút ez kevéssé zavarta. Mindenféle növényeket, fákat, épületeket mutogatott, és moso-
lyogva magyarázott. Brigitta kézzel-lábbal elmutogatta, nem beszél a nyelvén, erre Kadek 
szintén mosolyogva bólogatott és folytatta tovább előadását. Egyetlen szót sem értett a sza-
vaiból, mégis enyhítette magányát. Lefoszlott róla a  fájdalom, ami addig sem volt más, 
csak egy ismerős, meleg kabát, amely a világ többi fájdalmától óvta. Ám a fájdalmak kö-
zötti öröm is távol marad, és akkor végtére is, mi marad az ember életéből, ha sem fájdal-
mat, sem örömöt nem tapasztal.

Egy nagyon rövid sétát követően ismét robogóra ültek, és megszokott, életveszélyes tem-
pójukban száguldottak tovább. A főúton haladtak, Brigitta jobbra és balra tekintgetett, szir-
teken és szurdokokban megbújó házak után kutatott. Elfogyott alóluk az aszfalt. Ez a ki-
írás szerint még mindig főút volt, csak éppen köveken egyensúlyoztak. Brigitta belekiabált 
Kadek fülébe, nem lenne-e jobb, ha inkább gyalogolnának a továbbiakban, de ezt a fiú 
nem hallotta vagy nem értette. Az út egy egyutcás faluba torkollott. Licen minden épüle-
tét pompázatosan élénk színűre festették, a rózsaszín, kanárisárga, püspöklila, égszínkék és 
türkiz házakat karácsonyfaizzók fonták körül. Sötétedéskor értek a faluba, akkor kezdték 
egyenként felkapcsolni a mindig ünnepi közvilágítást. Az egyik házon, amely pont ugyan-
olyan volt, mint a többi, illetve egy kicsit csúnyább, mert rózsaszín falait élénk zölddel egé-
szítették ki, felirat jelezte: Kawah Ijen Inn.

Nem számítottak rájuk, de megkapó természetességgel ültették le őket a kőkeményre 
taposott földű udvaron. Kadekkel élénk társalgást folytattak, Brigittát is megkínálták min-
denféle innivalóval és gyümölccsel, ő jobb híján az étel elkészítését figyelte. Olajozott gé-
pezetként működött minden. A gazda tüzet rakott, aztán cigarettára gyújtott. A felesége 
kilépett a házból, csupán egy műanyag palackot és egy lapátot hozott magával. Egy mé-
lyülő serpenyőbe olajat öntött, mire egy apró fiúcska lépett elő a függöny mögül, kezében 
három tojással. A száját enyhén csücsörítette a koncentrálástól. Amikor az anyja átvette és 
leütötte a tojásokat, megkönnyebbülten fújtatott egyet és kiszaladt az utcára. Az asszony 
a serpenyő szélére kotorta a sült tojást, majd egy nagyobb, iskolásfiú jött, nagy adag ap-
rított zöldséggel egy tálban. Ezt is megpirította az asszony, végül a legnagyobb lány érke-
zett az utolsó hozzávalókkal, főtt rizs és fűszerek kerültek a forró vasra, amitől csípős, sár-
gás gőz lepte el az udvart.

A sült rizs elfogyasztása után Kadek mutatta Brigitta karóráján, hogy tizenkettőkor in-
dulnak. Aztán felmutatott a holdra.

Minden hitetlenkedése ellenére tényleg felébresztették éjfélkor, kétórányi álmából. Húsz 
kilométert tettek meg motorral fölfele, a  sűrű esőerdőbe vájt úton, hajnali egyre értek 
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a Kawah Ijen pénztárához, ami egészen megdöbben-
tő módon éppen akkor nyitott, és Brigitta erősködése 
ellenére Kadek ezeket a belépőket is megvette. Bérelt 
még két gázmaszkot és egy pár kesztyűt a nőnek. Más-
fél órás gyalogút vezetett a vulkánra.

Satnya fák között vitt az ösvény, a környezet inkább 
emlékeztetett holdbéli tájra, mint természeti csodára. 
Habár ajánlgatták, nem vettek föl fejlámpát. A szemük 
lassan hozzászokott a sötétséghez. Nem világított teli-
hold, de olyan közel voltak a csillagok, mintha nem is 
a hegy tetejére, hanem értük indulnának, a fényük hí-
vogatón imbolygott. Fölértek a kráterhez, de még min-
dig sötét volt. Visszafordulva látták, tíz-tizenkét apró 
kis pont követi őket az ösvényen, akiket ugyanaz a vágy 
hajt: megtapasztalni valami nem mindennapit, amely 
kiemelkedhet nyolcvan év egyhangúságából.

A helyi férfiak már dolgoztak, súlyos, sárga kőtömbö-
ket hoztak föl a kráterből és tettek kosárba. Eleven, kék 
erek izzottak mindenfele, mintha a világban csak fekete, 
fehér és a csordogáló ultramarinkék létezne. A lángoló 
kén hűvös lángnak tűnt, amit akár meg is érinthetne az 
ember. Kísérteties fénybe burkolták a tájat, amely nem 
tűnt se élőnek, se holtnak. A sziklahasadékokból for-
ró kéngőz szállt föl, a bányászok csákányai és nyögései 
álltak össze izzadt ritmussá, mialatt a kénkövet törték 
fáradhatatlanul a kísérteties fényben.

Visszamásztak a kráter szélére, és Kadek mutogatására a csúcsra mentek tovább. Időben 
elérték a napfelkeltét.

Szinte észrevétlenül ritkult az éjszaka szövete. Először csak körvonalai lettek a hegyek-
nek és a fáknak, azután a csillagok fénye halványult el. Derengés hatolt át a sötétségen, ami 
azonnal felébresztette a madarakat. Ismeretlen dallamok adták hírül, több százezer koráb-
bi után ez a hajnal is bekövetkezett. Meggyűlt körülöttük a fény, mintha ez a két magá-
nyos alak magához vonzaná a világosságot. Kiemelkedtek a Kawah Ijen tetejéről, mint két 
gyufaszál. Két akkora úr között, mint a hegy és a tenger, olyan könnyű kicsinek lenni. Az 
embert szinte nem is zavarja saját jelentéktelensége. Körülöttük más csúcsok sziklakoszo-
rúi szürkéllettek, elszakadt az éjszakától a tenger kékje, rózsaszín, égszínkék, püspöklila és 
kanárisárga évődött egymással, majd egyszer csak Bali felől, a Merapi csúcsa mellett fölkú-
szott a nap is. De nem amolyan európai módon, lassan és ráérősen, hogy az ember bele-
révedjen egy bögre tea vagy kávé társaságában és közben átgondolja az életet, Istent, meg 
amit akar. Ez a nap láthatóan nem ér rá ilyen semmiségekkel vacakolni. Gyorsan kel föl. 
Amint kidugja az orrát az éj leple alól, már fel is ül, feláll, nyújtózkodik egyet, elfoglalja az 
egész égboltot, ráteszi tenyerét a sziklákra, megcsókolja a tenger vizét, megmelenget min-
den élőlényt és teljes erejéből sugározza az életet.

Lenéztek a kráterben felgyűlt kilométernyi széles, kénsavas tóra, amely hívogató türkiz-
ben játszott. Nem tükröződött, a természet nem követ el ilyen galádságot, az iránymuta-
tás világos: szép vagyok és veszélyes.

Fönt nem kellett fölvenniük a maszkot, de lefelé, ahogyan a szél feléjük fújta a kéngázt, 
köhögni kezdtek a fullasztó felhőtől. A munkások csak benedvesített rongyot kötöttek az 
arcuk elé, sokaknak a kosár mély sebeket vájt a hátába. Legtöbbjük szeme gyulladt és köny-
nyes volt. Brigitta szerette volna megkérdezni, ezek a férfiak mennyit keresnek, nem tesz-e 
ez a munka rosszat az egészségüknek, és muszáj-e ezt csinálniuk. Természetesen az összes 
kérdés ostobaság lett volna, de néha nem marad más, mint a kérdezés. Csak ennyivel tud-
juk jelezni, nem vagyunk érdektelenek mások szenvedései iránt.

A hegyről leérve szuvenírárusokkal találkoztak, akik kénkőből faragott kanárisárga tek-
nősbékát, macit, repülőgépet, Donald kacsát és egyéb ócskaságokat árultak. Brigitta elő-
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ször elfordította a tekintetét, aztán erőt vett magán és vásárolt egy kacsát. Emlékezni akart 
arra, hogy mennyi a gyönyörűség és a szenvedés összegzése a Kawah Ijen lábánál.

Ketapangba visszaérve nem sétálgattak, álmosan beálltak az állomáshoz, és megvárták 
a kompot.

Aztán megérkezett a monszun. Nem széllel és dühvel, csak elkerülhetetlenül. A tenger 
csendesen, vég nélkül nyelte magába az édes permetet. Nem érkezett több, szelíd hullám-
zás mögött fölbukkanó, méteres taréj a tengeren. Az édes simogatásnak is megvan a ma-
ga hatalma.

Esett. De nem is eső volt ez, hanem valami más, amire nincsen megfelelő szavunk. Ta-
lán függöny. Vízből és párából álló függöny, amelyet elhúztak a világ fölött. A külvilágtól 
megnöveli a távolságot, az egy helyen élőknél lecsökkenti, a magányosokat remetévé teszi. 
Még itt, a kompon is.

Lassabban, de még így is nyaktörő tempóban értek vissza Tulambenbe. Kadek udvariasan 
meghajolt a robogója mellett, Brigitta viszonozta, és a szobájába ment. Másnap délig aludt.

A hátralévő időben csak téblábolt. Megnézett egy közeli rizsteraszt, kiült a partra. Bá-
multa, ahogyan felszaggatja a szél a tenger vizét, de Istri Putu nem zaklatta többé, mert úgy 
tűnt, a vendég végre jól érzi magát.

Az eső minden egyes nap eleredt és elállt, lassan elverte Brigittában is a harag hullámait.
És ő jól is érezte magát ebben a homályos, alaktalan kavargásban, ahol szétszóródtak 

a fények és eltüntették a látható éleket a világban. Tetszett neki az emberek nyugalma, akik 
számára olyan természetes a monszun eljövetele, mint Magyarországon az olvadásé, a ta-
vaszé és a cseresznyevirágzásé. Házassága hordaléka alatt a legtöbb szerelmes ígéret immár 
gyerekes ostobaságnak tűnt, de hát melyik szerelmes ígéret nem az. És megértette, nem 
voltak hazugságok.

Brigitta hazamenetele előtt pontos számításokat végzett. Mennyibe került a jávai út, mi-
lyen szolgáltatásokat és ajánlatokat hagyott ki, és a mogorvaságát milyen mértékben fájlal-
hatták a balinézek. Erre rászámolt húsz százalékot, és elutazása előtt odaadta ezt a nem kis 
összeget Istri Putunak. Az asszony kedves szavakkal hálálkodott, arcát megcsíkozták mo-
solyának sugarai. Brigitta egyetlen otthagyott fillért sem sajnált.   

Novák Zsüliet (1983) író, korrektor, tördelőszerkesztő, a FISZ és a Hermaion Irodalmi Társaság tagja. 
Pomázon él.


