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a kuporgás helyei
anyám nyakába akasztotta a fatálcát, a szélén megragadta, igazgatta, pontosan ki akarta 
egyensúlyozni, hogy kényelmes legyen a következő négy órában, aztán befonott két varko‑
csát előrevetette, indulj, lányom, küldte a pék, mindjárt kezdik árulni a jegyeket, itt a pe‑
rec, itt a finom sós perec, kiabálta anyám, nesze Marcsi, csaptak a fenekére az ismerős ka‑
maszok, megálljatok, majd elkaplak, csak tegyem le ezt a dög tálcát, fenyegetőzött kacagva, 
a varkocsa végén lebegő piros selyemszalagot valaki meghúzta, és már sajgott a lába, ami‑
kor az utolsó perecet is eladta, a moziterem ajtaja félig nyitva maradt, anyám lassan befelé 
tolta, beóvakodott a sötétbe, pssszt, szóltak rá a nézők, amikor belebotlott az alsó lépcsőbe 
és majdnem elvágódott, a lépcsőre zöttyent, és onnan nézte a filmvásznon Gary Coopert

anyám előszeretettel mesélt epernagyságú történeteket a verandán ülve a lepattogzott fes‑
tékű ajtót kicsit nyitva hagyta hogy jöjjön be friss levegő ő egy virágállványra kuporo‑
dott a karját egy pálma levelei súrolták anyám a picit poros ablakokon beérkező napfény‑
ben elkezdte sorolni mi mindent látott aznap amikor elfáradt a háta nekidőlt a fali fogas‑
nak a történetei puhán érkeztek a földre mintha egy nagy tál tejszínhabban landolnának

aztán továbbment a félhomályos kisszobába épp csak megérintette az íróasztalt a háló‑
szobában nekidőlt a mindig meleg cserépkályhának és a hűvös nagyszobában leült a dí‑
ványra oldalra fordította a fejét a falon ismeretlen szerző eredetije Foetti senki se tudta ki 
lehetett a képen csónak vár egy szikla alatt vajon mire várhat az a csónak anyám felhúzta 
a lábát ő a betoppanó látogatókat várta hogy folytathassa a történetét

Kaporszagot vennék – állt a hirdetésben, amit anyám adott fel. Az új‑
ságolvasó ka por szag á ru sok egymás után telefonáltak Frisset vagy tava‑
lyit szeretne ? – kérdezte az első. Merthogy van mind a kettő. Anyám 
nemistudomozás közben a fejét vakarta. Nem is tudom. Megvan. Így 
kellett volna megfogalmazni a hirdetést : kaporszagot vennék a hetve‑
nes, nyolcvanas évekből.

Olyan sajnos nincs – mondta az eladó. És kínáltak aztán anyámnak 
vágottat, cserepeset, szárítottat, szárral vagy szár nélkül, ám ő mindre 
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csak a fejét rázta. Nagyon úgy nézett már ki a dolog, hogy a jelentkezők egyike se jár si‑
kerrel. Mígnem egyszer a legeslegkisebb árus, inkább még csak segéd állt anyám elé. Picit 
ágaskodnia kellett, hogy felérjen anyámhoz, neki pedig picit le kellett hajolnia – Van po‑
ros nyári kerti mezsgyém, a sárgarépaágyásokban álldogáló kaprokkal, és összevissza futó 
bogarakkal. Az jó lenne ? – kérdezte szinte súgva. Az jó – súgta vissza az anyám.

egy, kettő, számolt anyám a mohás kőfal elején és húzta a kezét végig az ódon köveken, az 
ujjai fel‑alá futottak a kidudorodásokon, mintha egy szabálytalan zongoradarabot játsza‑
nának, fel‑le, irányt váltottak, lassítottak, megint futásnak eredtek, aztán megtorpantak, 
anyám rányomta az egész tenyerét a falra, úgy szívta be a dohos vasárnapokat, a rézszín csa‑
tos táska nyomta kicsit a hátát, és itt, itt már vége a falnak, lélegzett mélyet, várj, kiáltott 
utána a fiú, a lány hátrafordultában ránevetett, kapj el, ha tudsz, és megiramodott az utcán

anyám leült kicsit egy padra, csak üldögélt egy cseppet a virágágyás mellett, csak pihent, 
pihengetett, nézz a kamerába, Niki, szólt az operatőr, hogy mi, riadt fel anyám, a kame‑
rába, ismételte a srác és később sokat vacakolt a fényekkel, míg a nappalból sötétség lett, 
és anyám körül már csak a büdöskék sárga feje világított, aztán felgyújtották a sétány lám‑
páit, az első vetítésen azt mondták, mestermunka

a vékony talpú cipőjében toporgott anyám mellette cukorkáspapírokat fújt a szél egy sár‑
ga papír a lába elé került anyám rálépett

a gyep szélén indult meg anyám futni lazán szaladt a megmaradt novemberi füvön mihelyst 
elérte a sűrű levélszőnyeget a lábfejéről szerteszálltak a levelek gázolt a lehullott platánle‑
velek között rohant végig a parkon mígnem egy nagy sárga fához ért megjöttem lihegte

a befőttek tetején pattogott a száraz celofán mikor anyám megkocogtatta a körmével az 
üveget ez jó lesz ez a meggy vagy cseresznye hunyorgott a lámpa fényébe és becsoszogott 
a szobába te vagy a csillag a nap Julikám motyogta apám az ágyon üldögélve várj még ezt 
is ideteszem húzta ki a szekrény alsó fiókját anyám és elővett egy széthajtogatható képes‑
lapot az asztalra tette az üvegtálakba szedett befőtt elé és a kékes‑rózsaszín hortenziával te‑
li vázát az ablakhoz tolta gyere hívta apámat leültek jaj látod állt fel hirtelen anyám a kis‑
tányér a magoknak aztán már minden kész

a tollaslabda surrogva indult a lány ütőjéről egy vasárnap délután ez már jobb nevetett 
szemben a fiú és magasra ütötte a labdát anyám egy lábon állva hajolt az udvar porába 
hogy felvegye és abban a lehetetlen testtartásban karok lefelé jobb láb a levegőben egyen‑
súlyozva esett rá a májusi fény anyám tizennégy éves korában tollaslabdázás közben ivott 
az örök fiatalság vizéből pontosabban egy májusi vasárnap délután kettő és öt között ami‑
kor bele lehet bújni a nagyra nőtt bazsarózsafejekbe vagy a pünkösdirózsáéba és feltétle‑
nül kell hozzá a fény beesésének bizonyos szöge

Reggelente végigmegyek a tulipánjaim között, és ha ott maradtam volna a kisvárosban, 
ahol éltem, kis híján Mrs. Dalloway lett volna belőlem virágcsokorral a kezemben, nagyon 
kis híján. És ha most ott lennék, reggelente ugyanúgy végigmennék a tulipánjaim között, 
komolyan szeretnék néha bebújni a tulipán kelyhébe. Tulipánambíció, jól van, nem lett 
még belőlem teljesen pénzmaca – írta anyám a naplójába.

Direkt nyikorgó falépcsőt keresett anyám a boltjához. Barna fa legyen és nyikorogjon, kö‑
tötte ki. Az építőmester jól megnézte. Különös asszony, különös – mormolta. Jó lesz így, 
nagysád ? – passzintgatta később a fadarabokat. Anyám cigarettára gyújtott. Hát nem egé‑
szen. Baloldalt lehetne kicsit szorosabb – mondta. Az építőmester lerágta a fél bajszát ide‑
gességében, mire kész lett a lépcső. Most még a padlót, ha lehet – kérte anyám. Yes, ma´am. 
Apám nem szívesen hagyta volna abba anyám boltjának építését. Hetekig kalapált, míg 
elkészült a munkával. És most járjuk végig – fogta kézen anyám apámat. Az ajtónál kicsit 
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le kellett hajolniuk, a küszöböt átlépve a lámpa sejtelmes sárga fényébe kerültek. Selyem – 
simította meg az építőmester érdes tenyere a pultra kirakott ruhaanyagok tekercseit. A fo‑
gasokon lógó ruhák sorfala közt futottak át a második helyiségbe, ahol anyám belevetette 
magát a karosszékbe. Itt fogok majd olvasgatni, ha épp nem lesz vevő, vagy még beteszek 
egy‑két karosszéket, és akkor a kedves vevő fogja olvasgatni a kiválasztott könyvet. Hal‑
lod, nyikorog – súgta apám, ahogy mentek felfelé a lépcsőn a galériára. Igen, ezt akartam 
– válaszolta anyám. Körbenéztek a harmadik szobában, a kézzel festett porcelánok kiállítá‑
sán. Hideg – ért az egyik vázához apám. Ha megfogod és kicsit a tenyeredben tartod, már 
nem – felelte anyám. Apám kérdőn nézett rá. – És most végigmegyek a szobáimon, hogy 
megtaláljalak téged, kedves. A nő bólintott. A cégérre is ezt tesszük.

hogy minek csinálják a csizma szárát ilyen szűknek próbálta felhúzni a cipzárt anyám az 
előszobai lépcsőn üldögélve kint olvadozott a hó ilyenkor februárban már nem is kelle‑
ne csizma figyelte a kislány előtte guggolva és az esőcsatornáról csurgó vízre meg a nedves 
föld szagára gondolt a pici kék és fehér virágokra amik körül márciusban óvatosan jár majd

és ön mit kér mi legyen a kívánságkosárban ?, érdeklődött a fejét előrehajtva udvarias 
mosollyal a műsorvezető hát ha lehetne a február végi olvadó hó és az érkező tavasz illa‑
tát mindenképpen tegyük bele plusz nyári alkonyodó időt amikor tiszta trikót húzva ké‑
szülődünk az esti koncertre válaszolta anyám

Az Empire State Building tetején üldögélt anyám és lóbálta a lábát. Szép itt fenn, igazán szép, 
bólogatott helyeslőleg. Két kezével hátratámaszkodott és élvezte a jó időt. Zavartalan nyá‑
ri időt jósoltak a meteorológusok, hát ez bejött – gondolta és a nap felé fordította az arcát.

fejfájós anyám a belladonna nyugtató hatású cseppjeit csepegtette egy pohár vízbe ami‑
kor kis szél támadt és kivágta az ablaktáblákat anyám kipillantott a ház előtt elterülő cit‑
rom‑és narancsligetre apám aki épp a gyümölcsöt szedte bepillantott a házba a matemati‑
kusok sokáig vitatkoztak azon hogy a két szemből kilőtt sugáregyenes hol találkozott kö‑
zépen‑e vagy másutt hogy egyenesen haladt‑e vagy kicsit lefelé tartott úgy ütköztek egy‑
másba a pillanatfelvételen egy helyen megperzselődött a papír

Kávé, taxi, parfüm
sajna nem találom a belépőmet, kotorászott a táskájában anyám és egymás után rakta ki 
a noteszét, a tollát, a könyveit, a papírjait, egy fésűt és a parfümjét a portásfülke pultjá‑
ra, a biztonsági őr hökkenten nézte az üvegfal mögött, mindjárt meglesz, biztatta anyám, 
majd előszedett egy kekszet és egy dobozos kávét, tudja, ezt arra az esetre hoztam, ha itt 
véletlenül nem lenne kávé, magyarázta, értem, mondta a pasas várakozóan, á, lelkende‑
zett a nő, megvan a villamosbérletem meg a tb‑kártyám, ez nem lenne jó ?, az egyiken van 
fénykép, a másikon meg név, csak sajnos a fényképet nem szeretném megmutatni, mert 
randa vagyok rajta, tiszta banya, azt nem lehet, hadarta, de kereshetek tovább is, jaj, ne‑
hogy, riadt vissza az őr, mehet, kisasszony, köszönöm, köszönöm, áradozott anyám és len‑
gedező lófarokkal szaladt fel az első emeletre

apám gyanútlanul pötyögött a számítógépén amikor sípolt a telefonja megnézte az üzene‑
tet te piros zöld kék citrom‑ vagy narancssárga kávéfőzőt szeretnél ? kérdezte anyám te jó 
ég reggel még kávéfőzőről szó sem volt gondolta apám nem lehetne egy egyszerű fekete ? 
próbálkozott a férfi hát tulajdonképpen lehetne is de nem lesz küldte a válasz sms‑t a nő 
és újra szemlét tartott a legújabb kávéfőzők felett majd leült és mint a madár apró kor‑
tyokban hörpintgette a forró fekete italt az őt körülvevő kávéillatban

kávékereskedő apám anyámból is kávéasszisztenst akart csinálni minden reggel beküldte az 
irodába hogy intézze el a számlákat iratokat ment is mígnem egy reggel a munkába érke‑
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ző boltossegédek anyámat egy nagy kád pörkölt szemes kávéban találták lubickolni mint 
mondjuk a tyúk fürdik a porban vagy gyerek a Balatonban édes istenem mit csinál drága 
nagyságos asszony hagyja abba kérem könyörgött a fősegéd mit szólna a nagyságos úr ha 
ezt látná anyám erre odapöckölt egy kávészemet tudta hogy apám imádja

hamutálcát ? – kínálta a pincérnő anyámnak, miközben letette a kávéját, köszönöm, nem, 
hárította el anyám, ugye, olyannak nézek ki, aki naphosszat a kávézó asztalánál fújja a füs‑
töt, tartotta még egy percre vissza, a pincérnő kicsit felvonta a vállát, kábé, mondta, látja, 
ez az, amikor a látszat csal, ezen mindig mulatott anyám, ahogy gondolja, kisasszony, vá‑
gott kis barátságos grimaszt a pincérnő és elsietett

interjú közben anyám a körömágya melletti bőrt tépdeste finoman a riporter feltette a kér‑
dést anyám figyelmesen hallgatta aztán a csészébe nézett a kávé meg‑megrezdülő felszíné‑
re és lassan megfontoltan válaszolgatott időnként kifújta a füstöt arrébb mozdult a székén 
majd újabb kortyintás következett anyám egyszer csak nem tudni miért elnevette magát 
a riporter csodálkozott most ugyan min nevet ha eddig olyan komoly volt gondolta és 
a nő arcát vizsgálgatta

anyám a járda szélén szteppelt a zuhogó esőben, mire megérkezett a taxi, a sofőr kinyitot‑
ta az ajtót, jó napot, köszönt be a nő, hova lesz a fuvar ? nézett rá a pasas, a déli negyedbe 
megyünk, pontos cím ? az nincs, de egy utcát keresek, felismerem, ha látom, majd mon‑
dom merre kell menni, ivott már az idén új bort ? érdeklődött a sofőr, nem én, anyám 
az ablaknak támasztotta a fejét, az a karcos, erősödő íz, az az igazi, magyarázta, a nő ki‑
felé nézett, itt most felfelé dombon, én a savanykásra szavazok, folytatta a férfi, akkor itt 
jobbra, nem, ez még nem az, hajolt előre anyám, talán balra, ahogy mondja, kisasszony, 
tekerte a kormányt a sofőr, ezzel az autóval, ha akarja, akár két keréken is mehetünk, na 
most, ha a borhoz eszik egy kis sült kolbászt, itt most csak erre lehet menni, gurultak le‑
felé a macskaköves úton, kerüljük akkor meg még egyszer a dombot, javasolta anyám, itt 
van, pontosan tudom, hogy itt vannak azok az összefutó utcák, friss kenyérrel, mert az az 
igazi, tette ki az indexet a férfi, egy pillanat, itt nem annyira belátható az út, akkor most 
merre is ? ahol már egyszer voltunk, a dombra fel, csak most próbáljunk más mellékutcát, 
ok, szivi, nézett a tükörbe a sofőr, balfelől felfut egy utca, jobbról egy másik, felülről meg 
belefut egy, ez az, álljon meg, kérem, szólt anyám, a sofőr az út szélére állt, anyám kiszállt, 
egy piros virágú bokorhoz lépett és elkezdte szagolgatni

csendet kérek, szagolok, kiáltotta anyám a hangoskodó kollégáinak, azok elhallgattak, az 
asszisztens fújt egyet, anyám behunyta a szemét, és kitáguló orrcimpákkal szagolta a leg‑
újabb virágkeverék‑illatot, előbb intenzíven, majd hagyta kicsit elmúlni, aztán rövideket 
szippantgatott, ez igen, javasolni fogom az akadémia Nagydíjára, ezt a, mi is a neve ? illatot

mit szólsz, sutyorgott anyám 
a H sor tizenkettedik székén 
ülve, jól hangzik, nem ?, fedő‑
név, a Bond girlöknek mind‑
nek van fedőneve, szóhoz sem 
jutok, felelte apám, és anyám 
kezét az ölébe húzva szundi‑
kált tovább

tudós apám esténként kacska‑
ringós betűkkel írta le a nap‑
pal begyűjtött virágokat, ren‑
geteget pepecselt, míg osztá‑
lyozta azokat, és lúdtollát a le‑
vegőben tartva néha órákig el‑
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mélkedett a néven, vajon mi legyen a neve, virágatlaszban így lett anyám 
fedőneve Sosanna, alatta mezei liliom, Lilike, Viola, Ibolya, Jázmin, köz‑
ben alatta a sok virág, aztán csodálkoztak, hogy miért van tele ibolyá‑
val, egyéb szagos virággal a domboldal, hát ezért, ott volt, ott tombolt 
a sok anyám, különösen tavasszal és nyár elején.

apám egy hatalmas dísznövény mellől figyelte közeledő anyámat, szia, köszönt, a férfi, be‑
leszimatolt a levegőbe, milyen illat van rajtad ? Flower, virágkeverék, ennyire érezni ? igen, 
már messziről, hát, minden a domboldalon kezdődött, biccentett a nő

reggel anyám kidugta a lábát a paplan alól, ma melyikkel kezdjük, tekintett az asztalán ál‑
ló rengeteg üvegcsére, legyen ez az első, tekerte le egy hosszúkás kupakját, hmmm, mély‑
re leszívta, mint élvezkedő dohányos a füstöt, anyám orrának parfümszagoló részlege kü‑
lönválasztotta a gyümölcsöt – azon belül pontosan megkülönböztetve a bogyós és bogyót‑
lan, magvas és magvatlan gyümölcsöket, a virágos erdei, mezei, kerti virágokat, majd kü‑
lön az érzéki pézsma‑, szantálillatokat, aztán ha vaduló kedvében volt, egyszerre két vagy 
több illatot is szagolt, egy komoly, elegáns estit és egy játékos délelőttit, keverte kedvére

a szatócsbolt csengője megcsendült ahogy sokszoknyás terebélyes anyám kinyitotta az aj‑
tót nem jött elő senki Mariska a lány hátul lehetett a raktárban anyám állt a bolt előteré‑
ben várt beleszagolt a levegőbe cukor‑ánizs‑gyömbér keverék mormolta majd a pulthoz 
lépett egymás után lecsavarta a tárolóüvegek tetejét és illatmintát vett a különböző fűsze‑
rekből a kakaó az orrába ment attól nagyot tüsszentett aztán kihúzta a pult feletti fiókokat 
és kivett egy‑egy selyempapírba csomagolt szappant a papírt egy helyen kicsit széthúzta és 
odadugta az orrát segíthetek ?, hallotta hirtelen anyám megrezzent igen egy darab leven‑
dulaszappant kérek mondta a lánynak és a legújabb fürdősószállítmányt már tetszett sza‑
golni ?, kérdezte Mariska a pénztárgépet ütögetve még nem de szívesen csillant fel anyám 
szeme erre tessék vezette be a raktárba a lány anyám a nyitott zsákokhoz lépett és belemé‑
lyesztette a kezét a csillogó kék és pirosas szemcsékbe hmmm mormolta így telt a délelőtt
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