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Szaltó
Kisnémát nem lehet elfelejteni. Jakob lassan lépegetett az avarban, és közben azon tűnő‑
dött, hogyan lehetséges, mégis van múlt és emlékezés, hogy ezek a levelek nem állnak ket‑
tejük közé. Mindenhol az évek alatt unásig kiismert utca. A házak jobbra és balra, ame‑
lyekre akkoriban sosem így figyelt. Egyáltalán nem figyelt sehogy, most mégis idegenségük‑
ben lettek ismerőssé. Minden ablak mögött tudott titkokat, minden ajtó mögé elképzelt 
egy‑egy fogast, rajta kabátot, sálat és sapkát. Aztán az élet úgy hozta, mára csak a lombok 
fénye maradt, az a képtelen világosság, ami az őszi lombzajból válik ki, fényből hangok, 
és mégis lehetséges. Mert akárhány év is volt, ezt a birsalmafényű neszezést először hallot‑
ta, ahogy a fák végig a hosszú utcán duruzsoltak a fülébe. Megbolondultam, gondolta Ja‑
kob, aztán azt : „Nocsak, megismernek a fák”. A kerítések réseibe beszorult apró propelle‑
res levelet figyelte, vajon miféle szél sodorhatta pont erre, pont oda. Megállt egy fa alatt, 
és felnézett, a sóhajtásban belül egy darabka test mégis könnyedebb lett : „Vagy Uram, te‑
hát, és én is létezem.” Felül a birsalmaszín, mintha a nap sütött volna át a leveleken. Gye‑
rekkorában tartotta így vonatablakon keresztül a napfelkeltébe a tenyerét. Később a kis‑
lámpa fényébe, de ugyanaz a mesés képtelenség, hogy a bőre áteresztő, az erek kimutatha‑
tóak, akár a létezés. Október vége volt, egész nap ónos eső szitált, a Duna felett köd go‑
molygott, mintha valami láthatatlan vége‑nincs kamrából fújnák Pestre ezt a nedves vattát. 
De abban az utcában se köd, se csönd nem volt, a fák duruzsoltak, neszeztek, megismer‑
ték a férfit. Alul ugyanaz az aranysárga. „Mintha víztükörben állnék”, hallgatott el Jakob.

Látta maga előtt azt a másik tócsát, amiben majd János áll évekkel később egy kerí‑
tés mögött, alatta aranyszín, felette aranyszín, de nem ez lesz, ami megmarad. Elképzel 
az unokája mellé egy füvesasszonyt és egy kölyköt is, az asszony életeken át csak hallgat, 
a teste gyökeret ereszt, terebélyesedik, diófa lenne, ha választana. A kölyök néma, más‑
kor csahos, mint a legvadabb kutyák, akikből végül szomorúszemű lesz, olyan, aki nem 
könyörög majd a halálért, maga fogja kézen, és vezeti. Ebben a mozdulatban csönd van, 
csak a birsalmák fényét hallani, ahogy megcsillan az ágak között. És János előredől, meg‑
billen, jobb lenne végre nem megint egy küszöbben bukni fel.
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Mint Kisnéma, akiért az egész tábor odavolt, kerítésen innen és túl, de ő csak a kato‑
nákat szerette. És néma sem volt, hiába terjedt róla el, formás combjai felett a vékony de‑
rék és a mellek hangot ringattak, a nővére volt néma, úgy ragadt rá a név. Szóval előre‑
dől, mint Kisnéma, a kerítésen vágott kerek lyuk köré hajol, odaátról egy kiskatona dug‑
ja át éppen a farkát, „Gyere, Kisnéma, szopj le szépen”. Voltak katonák, mesélték, akik 
csak lyukakon keresztül érintkezhettek Kisnémával. Amikor János megismerkedett ve‑
le, már a nyolcadik hónapban járt. A telepet körbevizelte, mint a kankutyák, nem enge‑
dett oda más nőt, se pelyheset, se csúnyát. A katonáknak fekete‑fehér karcos filmeket ve‑
títettek egy‑egy eldugott teremben, és míg a  frottírzoknis házmester rámászott a  fogat‑
lan házmesternére, a vászon előtt resztelt májat ettek, és vaskos szeletekkel tunkolták fel 
az uborka mellől a szaftot. Zorót eközben a kaszárnya legkisebb ágyához kötözték, ver‑
gődött, hánykolódott, mint aki rosszat álmodik éjjel, mert nem engedték Kisnémához. 

„Feleségül veszlek”, mondta neki, mire Kisnéma a szeme közé köpött. „Hercegné leszel”, 
mondta, mire Kisnéma arcul ütötte, Zoró ekkor sírt először föl. Álmában ugyan Kisnéma 
kredences lakásban fújta mellette a húslevest, de igazából az ágyszomszédok borogatták 
a homlokát. Azok már tudták, amit Zoró sok év múlva a sírásás közben sem tudott meg‑
emészteni, hogy vannak olyan nők, akik legendává válnak, és Kisnéma éppen közülük va‑
ló. Persze ritka példány, és amikor tiszta fejjel fogadkozott, senki sem firtatta, most hirte‑
len miért gondolkodik róla másképp, hanem aztán a lázban újra lekötözték, újra borogat‑
ták, hogy legalább a nagyanya briliánsgyűrűjét ne kapja az arcába. A mandulaverések al‑
kalmával látott ilyen erővel repülni bármit, miközben a férfiak botokkal az ágakat csap‑
kodták, a nők és a gyerekek énekeltek, és a vászon fölé görnyedve szedegették a földről 
a lehullott mandulát. A királynő udvarán téli füge nő. A legkorábbi gyümölcs a mandu‑
la virága. „Uram, királyom, másikat is tudok : a királynő udvarán téli füge nő”. Így duru‑
zsoltak a férfiak fülébe, akik ugyanezt a dalt hallgatták éjszaka az ágyban is, amikor a nők 
föléjük kerekedtek, puha testtel rájuk nehezedtek, és finom ringásokkal a dal ritmusára 
hagyták, hogy beléjük élvezzen a férfi.

Ez hiányzott hónapokon át ott a kerítés mögött, 
ez a súly vált pótolhatatlanná, de Kisnéma mégis 
érzékkel hitette el a férfiakkal, hogy ismeri a man‑
dula dalát. Zoró lázálmában mintha a  száraz hé‑
jat dörzsölte volna le törés előtt, pedig csak az uj‑
jai mozogtak esetlenül valaki és bárki után kutat‑
va. Amikor Kisnéma engem talált meg, emléke‑
zett vissza János, egy sarkot választottam ki ma‑
gamnak a  kocsmában, tudtam, 11‑re vissza kell 
érnem, egy sört guríthatok még le. De csak szopo‑
gattam, a kesernyés telt sör új csapról volt, ízesebb 
is, mint másnap ilyenkorra lett. Kisnéma kinézett 
magának. A kerítés mögött óva intettek, Csak ar‑
ra vigyázz, el ne kapjon téged is. Nem értettem, 
de mégis akartam látni ezt a néma nőt, aki nem 
volt néma és még csak nőből is alig. A formák ál‑
latot rejtegettek, tudta ezt mindenki, aki megjár‑
ta a testét, de utólag már nem tudtak beszélni ró‑
la. Hiszen semmi sem történt, csak Kisnéma oda‑
ült az asztal sarka mellé, odakucorodott, mint egy 
apró madár, talán cinke vagy veréb. Többen ezt 
a két madarat mondták, én viszont nem értettem, 
hogy nem lehet eldönteni. Igazuk volt. Aztán csak 
hallgatott, hallgatott, és a  katonáknak felcsillant 
a szeme, míg az italát elé tették, mert a résnyire el‑
nyíló ajkakon megcsillant a nyál, mert a mandu‑
lákat most otthon más verte az ágról, és mert késő 
volt már mindegyik virághoz azon a sarkon. Ami‑
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kor háromnegyedre járt az idő, Kisnéma megvadult, mint 
a legjámborabb lovak szoktak, ha tüzelnek, szétcsapta füle‑
it, a katona után ment, és csak annyit várt, hogy a kocsmán 
legyenek kívül. Ott elkezdte kigombolni a zakómat. Én utá‑
nanyúltam, visszagomboltam, alulról kezdtem, azt hittem, 
attól védettebb leszek. De amíg a szegycsont körül matat‑
tam, ő máris a nadrágomhoz nyúlt, gyakorlott mozdulattal 
kioldotta az övet. Úgy omlott minden csatos szíj és öv azon 
a küszöbön, mintha Kisnéma varázsigét mormolt volna rá. 
Hagytam a nyakam a fenébe, eltoltam a kezét, bújtatni kezd‑
tem az övet. Ő megint a fenti gombokhoz nyúlt, a nagy si‑
etségben a zakóm félig nyitva maradt, végeztem az övvel, és 
erősebben, mint az előbb, ellöktem a kezét. Kisnéma, mint 
a legelszántabb rágcsálók, egyszerre sokan lett, és ezer keze 
nyüzsgött a nyílásokon, míg én az övet és a sliccet, ő a fen‑
ti gombokat pattintotta újra ki.

Erősebb volt nála egyenként mindegyik katona. Együtt 
pedig arra is képesek voltak, hogy kizavarják meztelenül a hóba, és fényes nappal vonul‑
jon át rajta az egész csapat. Kisnéma nem azért visított úgy, mintha vágnák, mert annyira 
fájt neki. Törődött is azzal. Egy egész regimentnek tárta volna örömmel ki az ölét, hisz ő 
az ezred babája volt. De hogy ezek fényes nappal, szabadidőben másznak rá, és gyalogol‑
nak rajta végig, az elviselhetetlen. Csak egy kicsit maradj még, sugdosott a fülembe, du‑
ruzsolt, mint a legelszántabb fák azon a hosszú utcán. Mert az idő volt számára a legérté‑
kesebb. Abból az időből akart, amit tilos volt a kerítésen túl tölteni. Azt akarta, olyan nő 
legyen, aki miatt a férfiak elfelejtik a mandula illatát, elejtik botjaikat. A szabályok sze‑
rint egy hónapja lett volna hátra, aztán elkotródik, és új ezred után néz. De maradt. A ki‑
lencedik hónapban is volt, aki a küszöbben bukott fel, akit megtanított az Úristen birs‑
almafénybe nézni. De mind elnémult utána. A királynő udvarán téli füge nő, mormogta 
lázálmában Zoró, és mormogtam olykor én is, de ezt csak mesélték, én csak a lengő tra‑
pézra emlékszem.

Kardamom

Kitolta a fenekét, azzal ellensúlyozta a nagy vödröt, amit a jobb vállán vitt. A papucsa han‑
gosan klaffogott, azt hihette az ember, bármikor elcsúszhat, ha nagyobbat lép. Az út túl‑
oldalán volt a narancsárus, méterszer méteres pallón nagy halmokban tornyosultak a gyü‑
mölcsök. A talpa nemcsak sáros volt, a körme alatt mélyen összesűrűsödött a kosz, a hús‑
tól elválaszthatatlan lett, szinte összenőtt vele. Távolról beszűrődött a müezzin hívószava, 
néhány sarokkal arrébb a mecset felé kezdtek szállingózni a férfiak. Nagy leplekbe bur‑
kolózott testük alól csak a hatalmas has dudorodott ki, a kiégett téglafalak és a sötétbar‑
nán lerakódott homok‑ és porréteg alól másztak ki, mint a fáradt legyek, ittasan dülön‑
gélve az épület felé. Mintha a mecset gőzölgő tetem lett volna, és ez a sok férfi mind arra 
tartott, hogy a kapuban levegye a cipőjét, kibújjon a papucsból, és aztán Mekka felé for‑
dulva a fülei mellé emelje a kezét. Jakob nézte ezeket az arcokat, a homlok felső lebenyén 
vastag varasodásra lett figyelmes. Reggelente, amíg a nők aludtak, volt, aki dörzspapírral 
csiszolta a bőrt, hogy senki se kérhesse számon rajta, mennyire szereti az istent. Mire az 
asszonyok csípője hengergősre telt, a homlokon már talpkemény lett a bőr, máshol pen‑
gével nyesegették volna le, hogy a friss, rózsaszín felület levegőhöz jusson. De most az is‑
tenről volt szó és a hitről. Ahogy a füle mellé emelte a kezét, hátulról úgy tűnt, megadás‑
ra kész, a csupasz tarkó isten ellen való volt, ugyancsak buja, mint a nőké.

Gyárak mellett robogott a vasút, Jakob feje felett acélsodrony tartotta a bőröndöt, a be‑
duin a szomszédos széken belealudt a zötykölődésbe. Csönd volt a belvároshoz képest, 
a kardamomos kávé illata messziről gőzölgött, csak nyomokban maradt meg, ahogy a ka‑
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bát felhajtásában megrekedt reggelről. A restiben négyet számolt, a férfi hosszasan bámult 
egy európai nőt, az viszont állta a tekintetét, és ahogy az asztaltársai felé nevetett, moso‑
lyában volt némi fény, amit ennek a férfinak szánt. Nem nőttek össze az ujjai, de a muta‑
tós és a középső ujja között sokkal nagyobb volt a távolság, mintha az isten kettéhasítot‑
ta volna egy csapással. Pálmafák nyílhattak szét ilyen megadással az égiek előtt. A hátsók 
közé csippentette a cigarettát, ettől nem lehetett látni, öt ujja van‑e, és csak a ménkű ját‑
szadozott egy öblös női hasban az osztódó sejtek idején, vagy eleve négy ujjra redukálta 
a férfit, mondván, négy ujj elég egy csészéhez, egy cigarettához, nőhöz, fiam, te meg ne 
érj. Amikor felállt, kiderült, hogy jóval többről volt szó, játékos kedvében lehetett a te‑
remtő, amikor abban a hasban a sejtek osztódni kezdtek, mert a jobb lába is csökött volt, 
egy vékony fapálcikára tekerte, ami a combcsontból maradt, mutatóban egy alumínium‑
tálkányi hússal, mégse karistolja össze a csont a fát.

Ugyanilyen tálkákon hevert az állatok kivágott szíve, reggel még frissen és melegen, 
kacsák, ludak, csirkék szívei gőzölögtek, bámészan keveredve a kardamommal, délre már 
a legyek raja lepte be, ha kevés volt a vásárló. És ezek a kósza férfiak és nők, jobb vállu‑
kon a gyerekeikkel gyakran hagyták érintetlenül a tálcán kínált szívet, egye, akinek idegen 
az istene, aki kivágja a tengeren túli szeleket a térből, akinek messzebbre ér el a keze, aki 
lassabban és csöndesebben veszi a levegőt. A középkori épületek alatt átsurrantak a zajok, 
a csobogás, ahogy a férfiak a talpukra és a bokájukra csorgatták a vizet, aztán a tarkóju‑
kat sikálták meg, hiszen az úrhoz készülődtek szólni. Az imára kulcsolt alkar összezavar‑
ta a beszédüket, jobb lett volna csöndben maradni, eltávolodni tőle is. Úgy hajolni a sző‑
nyegre, hogy abban köszönet legyen, isten bólintson ránk, surrogták, aztán megint az ég 
felé emelték tekintetüket.

A seregélyek raja a legyekére emlékeztetett, és Jakob arra gondolt, ha ez igaz, akkor nincs 
a legyekben, ami taszítaná az embert, hacsak a saját sodronyait nem a zümmögő fekete 
szárnyakban látja, amelyek valójában átlátszóak, mint az isten, kupolás ablakokkal tárul‑
kozva a világ színe elé. A vijjogás, csivitelés elhalkult, elnyomta az imára hívók rettegése, 
szeresd és tiszteld, imádd, dobd el a botokat, mielőtt másra emelnéd. A seregélyek vész‑
jósló csöndje már fel sem tűnt, az oszlopokat nézte, amint abból a szögből az aranymet‑
szés szabályai szerint keresztezték a felaggatott lámpaburát. Nem tört meg azon semmi‑
lyen fény, az ornamensek felismerhetetlensége mégis otthonosabbá tette a mecsetet, mint 
bármely harangkondulás. Addigra a két imádkozó is végzett a mosdással, rituális hajlon‑
gásaikkal az urat dicsérték, és Jakob arra gondolt, mégiscsak a szent terekben a legmagá‑
nyosabb az ember, Edit illata hiába lengi be az üvegburát, nem emelkedik fel semmi az ég 
felé, és onnan sem szól le senki, nem nyugtatgat.

Órákkal később ébredt, álmában Budapesten járt, ki‑
takarózott testét Edit fedte be, nem szólt hozzá, csak néz‑
te, nem is érezte magán az ujjait, hiszen a paplan felfog‑
ta az érintést is. Abban az ágyban nem skorpiók tanyáz‑
tak, apró szilánkos dróttal volt körbefonva a rugók kö‑
rüli gyapjú, kisüléstől tarthatott volna, aki beszerelte, de 
annyira nem érdekelte Edit. Legfeljebb kigyullad, éjsza‑
ka úgysem segít senki. Edit abban az álomban megöre‑
gedett, látta elveszni maga körül az életet, Jakob után ki‑
abált, de nem válaszolt senki, Jakobra gondolt, de már 
az arcát is alig tudta felidézni magában. A vonat mellett 
egyre zöldebb lett a táj, eltűntek a homokosra szikkadt 
házak, a lebegő terítők és a szomszédos beduin turbán‑
ja is. Azon a napon nem sütött ki a felhők mögül sem‑
mi erősebb fény, este is csak az Odeon néger pincérei 
bőrén verődött vissza az aranyporral behintett fali dísz. 
Kör alakú volt, messziről buddhista gaónak látta, az ap‑
ró szelencében tekerccsel, amit hiába keresett egész dél‑
előtt. A szerzetes kontinensekkel arrébb kitöltötte neki 
a teát, és leült szemközt a földre.
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A halottak városa
A sivatag felé vezető útból csak az élesen ívelő kanyarokra emlékszem, pedig tele volt a fe‑
jem kérdésekkel. A konzul sokáig nem szólt egy szót sem, vékony és sudár alakja himbá‑
lózott nadrág és az ing mögött, legalább két számmal nagyobbnak hatott. A negyedet ka‑
tonák védték, neki elég volt kihajolnia az ablakból, az őr már nyitotta is a sorompót. Ja‑
kob előtt is ugyanúgy emelhette fel, gondoltam, de talán ő nem autóval jött, és magától. 
Idegességemben a fülemet kezdtem piszkálni, a csigás hajlatokban két hét alatt összegyűlt 
a zsíros testváladék, a körmömmel kapartam ki, aztán szétdörzsöltem az ujjaimmal. Ettől 
persze zsírszagú lett a két utolsó párna, mindegy, majd kezet mosok.

A konzul leállította a motort, és felém fordult. Bent ne kérdezz semmit, amíg ébren 
vannak. Majd kisétálunk a sivatagba éjjel. Nem ismertem ezt az embert, de egyedül ben‑
ne bízhattam, tőle várhattam segítséget, hogy megtudok valamit Jakobról. Az Odeon ho‑
telben az öreg pincér az ő számát firkantotta fel egy szalvétára, ittas voltam, és zárni akart 
már, de makacskodtam, hogy addig nem megyek sehova, míg nem mondja el, amit tud. 
Ő győzött, ha ez valaha verseny volt kettőnk között, mert nem beszélt, Jakobnak hűen 
tartotta a szavát. Így képzeltem legalábbis, ahogy hazafelé botorkáltam, a járda emelkedő‑
in és lejtőin félhangosan mormogtam, beautiful friendship, my dear, a kurva anyád. Pe‑
dig nem kérhettem rajta számon semmit, ugyan milyen jogon tettem volna, mivel bizo‑
nyíthattam volna, hogy Jakob a vér szerinti nagyapám. Szerethette az öreget, mert a neve 
hallatára szétszaladtak a sötétbarna bőrbe vésett árkok és barázdák, megfiatalodott, ahogy 
megismételtem nagyapám nevét, de hirtelen komorult el, amikor hozzátettem, hogy ke‑
resem, és segítenie kell. Előbb rendeljél, mondta angolul, a tegezése fájt, mert túlmuta‑
tott a nyelven, lekezelő volt, mintha ostoba unokaöcs lennék, aki családi titkok után kutat.

A szalvétafecnit a markomban tartottam, később dühös lettem, mert ésszerűbb lett vol‑
na a belső zsebbe rakni, még véletlenül se hagyjam el. Ne gyere ide többet, búcsúzott tő‑
lem el, és nem fogadott el borravalót. Ha hinnék a gondviselésben, a tartozáson mereng‑
tem volna el, hogy vajon milyen kamat az, ami elévül ennyi év után. Az utcafronton ha‑
józási bolt jött szembe, a falon egy hatalmas teknőssel, előtte pedig acélból készült hen‑
ger alakú konténerek, tele szeméttel. Napokkal később ezek a hengerek megteltek tűzzel, 
és akkor még jobban jártam, mert ha csak úgy egy‑egy földön heverő kupac lobbant be, 
attól semmi jóra nem számíthattam. A piacon domborúbbak voltak a páncéljaik, a rá‑
csos kalickában volt vagy húsz darab, de csak egy‑kettő bírt felmászni valamennyi hátára, 
mintha kilátásért küzdene. Hiába, a rácsokon belül csak rácsok vannak. Ezt mondhattam 
volna magamnak is, ha már ilyen okos vagyok, de csak felnyögtem kínomban, hogy még 
egy teknősben is több törekvés van a fény felé, mint bennem. Hogy Jakobot keresni sö‑
tétségbe mutat, és abban a sötétben kihalt utcákon járok, a halottak között, ahol szeme‑
tet égetnek az utcagyerekek.

Reggel kétszer csöngött ki, mire bele‑
szólt egy férfi, halló, mondta, én viszont 
elbizonytalanodtam, mert igazából nem 
gondoltam végig, mit fogok mondani. 
Azzal mégsem kezdhettem, hogy a  sere‑
gélyeket követem lassan kilenc hónapja, 
és azzal sem, hogy Auschwitzról nem bí‑
rok beszélni, ezért kérdezni akarok. Jakob‑
ra kellett volna terelni a szót, rákérdezni, 
tud‑e róla valamit. Vagy az Odeont em‑
legetni, dadogni egy néger pincérről, utá‑
na vigye tovább ő a szót. Végül zavarom‑
ban bemutatkoztam. A vonal túlsó végén 
hirtelen lett nagy a  csönd, a  mellcsont‑
ján éreztem a kagylót. Fasza, káromkod‑
tam, ez is hiába volt. Megismételtem, mi‑
re a konzul légzése hallhatóan felgyorsult. 
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Korábbra vártalak. Sikerült meglepnie, a  tegezés 
még csak hagyján, de a hangja olyan volt, egyszer‑
re olyan meleg és finoman számonkérő, mintha ag‑
gódó anyámmal beszéltem volna egy hét szabadság 
után. Hol vagy most, kérdezte, El Behoosban, vála‑
szoltam, negyven percen belül ott vagyok a metró‑
megállónál. Honnan ismerlek fel, kérdeztem, ezüst 
Peugeot, de akkor már belevágtam, rajtam barna 
bőrkabát van. Megtaláljuk egymást.

Az egyetemről ismerlek, ismételte meg, én akkor 
már nem értettem semmit. Az úton végig egy szót 
sem szólt, csak cigarettáról cigarettára gyújtott, és 
kínált, tegyek így én is. Közben szólt valamelyik rá‑
dió, de nem a szokásos egyiptomi arab, hanem fi‑
nom jazz, de ezen már végképp nem volt időm ér‑
tetlenkedni.

A lakásban a felesége és a két kislány már vártak 
minket, az előszobában egy magyar származású politikai elemző ledobott táskája hevert. 
A férfi magyar volt, de Spanyolországban nevelkedett, aztán a Sorbonne‑ra járt egyetemre, 
és most a török barátnőjéhez készült. Kimérten vizsgálgatta a poharát, aztán oldalra szólt 
a háziasszonynak, kibonthatja‑e a hozott csomagot. Hirtelen eredt meg a nyelve, ahogy 
beleharapott az édességbe, hogy ő bizony ebből nem tud keveset enni, és most az ünne‑
pek alatt is legalább öt kilót magára szedett. Ahogy a szájához emelte, szétválaszthatatlan 
lett a bőrszín és az édesség színe, nem tudom, hogy a spanyol napfény vagy a francia isko‑
la miatt, de a vöröses szakáll körül marcipánszínű volt a bőr. A szeme, mint a tenger, azúr‑
kék, erős kontrasztja volt önmagának. Kicsit bántam már, hogy idejöttem, törtmagyarság‑
gal kezdett érdeklődni irántam, holott úgy éreztem, itt most egyedül nekem lehetnek kér‑
déseim. Magyarországról beszélt, hogy az emberek mindig panaszkodnak, sportot űznek 
belőle, így mondta, és valamiért a lovi jutott eszembe, na meg persze megint a nagyapám. 
Neki mindegy, Trianon vagy épp ’56, de mindenki a múltban él, úgy kapaszkodnak bele, 
mint a vízfelszínen lebegő szitakötők a hínárba, és erre elszégyelltem magam, hiszen ak‑
kor én is csak egy apró rovar vagyok, ízelt lábaimmal a mélyben.

Hiába mentegettem magam, rávágtam höcögve, de hát ez gyöngyhalászat, az embe‑
rek derekára finom szalaggal vannak a kövek kötve, és azzal merülnek alá. Nem hagytam, 
hogy közbevágjon, képzeld el, a tengerfenék felé egyre változnak a színek, először még lá‑
tod a felszín közeli fényeket, aztán megtörnek ők is, és zöldül és mélyül a szín a kagylók 
körül. Ott már a szalag színe sem látszik, a selyemből biztosítókötél lesz, vékony fonál, ami 
összeköt a levegővel. Egyszerre pánikolsz, hogy többé nem kapsz majd levegőt, de köz‑
ben alattad az a rengeteg kagyló, és az a rengeteg hit, hogy azokban mind igazgyöngy van, 
hogy elengedni a derekad körül a selymet valójában nem más, mint szabadság. A kezed‑
ben a kagyló, nehéz, súlyos mindennapokat juttat eszedbe, hogy fel kellene érni, és aztán 
újra alámerülni, mintha a hétfőt kedd követné. A férfi ekkor már rég nem figyelt, bam‑
bán nézte a félig töltött medence felszínén úszkáló levelet, az ilyen érdektelenség mindig 
lenyűgözött. Mennyi hazugságot sűrít össze a figyelem.

A konzul ekkor lépett ki a teraszra, koccintsunk a megérkezésre, mondta nyájasan, mi 
pedig követtük a szobába. Nem volt rosszabb, mint majd pár nappal később a Holtak vá‑
rosában töltött idő. Embereket kerülgetni vagy üresen húzódó falakat, egyazon érzés. Tu‑
dom, hogy valahonnan jöttem, az érkezésben van távolság és közelség is, sokáig hallot‑
tam még a taxist, aki kihozott, a kezemben gyűrögettem a visszajárót, és volt valami ho‑
mályos ingerültség is bennem a kiszabott ár miatt. Pedig harminc font nem nagy pénz. 
Ha egy labirintusnak van kapuja, akkor itt az állatpiac volt az. Rossz volt az emberek sze‑
mébe nézni, a bűntudattal nincs mit kezdeni Egyiptomban sem. Először a gyerekeket fi‑
gyeltem, akik marokba fogták a galambokat, két lábukat összecsippentették, a szárnyak‑
nak így már mindegy volt, használhatatlanná lettek. Szaporán követték az előttük trappo‑
ló férfiakat. Aztán a ketrecek, amelyekben a borzok, szalamandrák, sólymok teste töppedt 
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össze, mellettük a pár hetes kismacskákkal, vadak és élelem 
néhány rácsnyira egymástól. A ketrecek tetején kitömött si‑
vatagi rókák, tátott szájjal ordítottak a Holtak városa felé. 
Beljebb zegzugos utcák kezdődtek, ahol a mosószerszaggal 
keveredett a húgy, a kiteregetett ruhák felett apró nők haj‑
longtak, úgy tettek, mintha az ingeket, nadrágokat igaz‑
gatnák, de talán inkább engem néztek. Tudtam, merre kell 
menni, egy napom volt arra, hogy megtanuljam a térképet.

A konzul először lerajzolta, aztán magyarázni kezdte a vo‑
nalakat, az állatpiacon túl a zegzugos utcákból érsz majd ki 
a sírok közé. Aztán elhallgatott, és sokáig csak a lapra kon‑
centrált, ami azonban elém tárult, teljesen hasraütésszerűnek 
tűnt, mert felülről egy kibogozhatatlan labirintus volt csak. 
Egy pillanatra elmerengtem, ha ezek a vonalak mind egy‑egy 
sírt jelölnek, és a Holtak városának egy szelete mindez, kis 
esélyem van csak a túlélésre. Ha egy kutyát látsz, attól ne 
félj. Baj akkor van, ha falkában jönnek. Ha az utcagyere‑
kek kéregetnek, kedvesen, de élesen küld el őket. Köszönj 
előre, bárkivel találkozol. Ha kövekkel dobálnak a kölykök, 
előbb‑utóbb kijön majd egy férfi, és rájuk szól, abba fog‑
ják hagyni. Ha már ők is ellenségesek lesznek, akkor futás.

Egyenesnek tűnik végig. És olybá, hogy nem vétheted el. Felül egymagas minden fal, 
nincs mecset vagy torony, ami vezetne. Nappal se Hold, se csillagok, ha megvárom, az 
már‑már öngyilkosság. Jakob erőseket lépett, felül minden fal egymagas volt, jobbra, bal‑
ra sikátorok, sehol egy lélek. Nem tudtam, minek örülnék jobban, ha jönne valaki, vagy 
ha sokáig senki. Jakobnak mindegy volt, halottnak halottak között a helye, és így is lépett 
tovább. A Hold már fent volt, csillagból alig, felhős lehetett az ég. A távolból zörgést hal‑
lott, talán többen vannak, futott végig rajta, aztán az, hogy gyertek. És istenem, milyen 
magas ez a hajnali ég. A szám nekem addigra már összeszáradt, később a tükörben barna 
csíkot sikáltam le, elnyílni se hagytam, olyan erősen szorítottam össze. A csoport elég kö‑
zel ért, hárman vagy négyen lehettek, Jakob nem láthatta. A kurva anyátok, káromkodta 
el magát, mire az idegenek is felemelték, ami a kezükben volt, a sötétben jól elkülönült 
egymástól a négy árnyék. Jakobnak apám villant eszébe, hogy Edit talán most ébreszti, és 
húzza le róla a pizsamát, látta az elnyíló ajkakat, álomtól áporodott ízeket lehel maga elé. 
A kurva anyátok, ismételte meg, és nekik támadt, annak ugrott, aki a legnagyobbnak tűnt. 
De épp csak annyi ideje maradt, hogy tarkónál érezze az ütést. Gerinc mentén hasított vé‑
gig a fájdalom, a tüdeje összeesett, egy töredékmásodperc alatt kiszállt belőle minden leve‑
gő, a fulladás nem szép halálnem. Édes istenem, túléltem már annyi mindent, és most itt 
fogy el a levegőm, gondolta, aztán őrülten kacagni kezdett, sakálként nyerített fel a Hold‑
ra. Hogy nézd, isten, ennyit ér egy ember, szakíts ki végre az élők közül. Legyen már vége, 
ordította, és közben folytak a könnyei, de úgy képzelem, az öröméi voltak mind. A négy 
férfi zavartan kereste egymás tekintetét a sötétben, mert a kószáló fehérember az ő nyel‑
vükön szidta az istent, öljetek meg, nyihogta tovább, mire az egyik oldalra suttogott, ez 
őrült, és a többi megkönnyebbült, hogy nem ő lesz, aki ezt kimondja, elég csak helyeselni, 
és legközelebb messziről elkerülni ezt a holdvilágképűt, mert ez a démonokkal cimborál, 
és nincs istene, mert ebben a démonok tanyát vertek, ezt a holtak meghívták magukhoz.

Mikor felébredt, addigra szétoszlott az égett szemét szaga, a porban feküdt, és falak vet‑
ték körül. Mire kiélesedtek a fények, egyértelművé vált, hogy egy sírboltban van, a labirin‑
tuson kívül került, mert eggyel beljebb van. A térkép egyenes vonalai kiszélesedtek, ő azok‑
ba belekerült, és talán jobb is így, a labirintusból úgysem akart kijönni, talán ez már a túl‑
világ. A holtaknak a holtak között a helye, az élőknek pedig az élők között, és látta, ahogy 
apám vállára táska nehezedik, Edit a kezét fogja, tél van, sál és sapka rajta, egyre pirosabb 
az orra, Edit pedig mindenfélére gondol, négyre érted jövök, előtte lesz még időm tejet, 
kenyeret venni, este leckeellenőrzés, én még legalább húsz év múlva sírok csak fel. Vagy 
harminc, mert az idő itt a holtak között holdtöltéről holdtöltére felszívódik. Mint vala‑
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mi lila zúzódás, végül csak sárga lesz, majd bőrszínű, Jakobban is feltámad valaki, és úgy 
lép ki belőle, akárha sírból tenné. De annak a valakinek van arca és vannak könnyei, an‑
nak van ereje és tekintete, és nekem muszáj vele farkasszemet néznem, muszáj megkeres‑
nem az aprócska kutyatetemet, amiről a feljegyzéseiben írt. Legalább egy vékony csontot 
találjak abban a félreeső jobb oldali sírboltban, a tizenhatodik sikátoron túl, ahonnan egy 
mecset is látható nappal, ahol a seregélyek ugyanúgy rikácsolnak, mint Szegeden tavasszal. 
Amely sírbolt mögött az ég felé azóta kinyílt a tér, ott kell legyen az aprócska kutyatetem, 
ahogy Jakob írta, elnyíló szájjal. Talán tacskó lehetett, és bizonyos, hogy csak pár hétig élt, 
még az is lehet, az utcakölykök játszottak vele, amikor szétverték a koponyáját. Nagyapa, 
túlzol megint. Ezt a kiskutyát egyszerűen megmérgezték, mert ennyi port nyelni a Hol‑
tak városában nem lehet. Mert a halált magadba inni, szétrepeszteni a torkot, nem lehet. 
Mert Edit négy előtt nem fog boltba menni, hiába telik a Hold, és hiába ülnek pár tömb‑
bel arrébb a kövér asszonyok, hiába van lábaik között hatalmas kosár tele hallal, az én ke‑
zemből kicsúszik Jakob, és nincs, akit leemeljek a keresztről, amíg magamat feszítem fel.


