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A kék templom delet harangozott, Noszlopyt éppen csak kirázta az álmából. Gon‑
dolatai Ilonka körül kezdtek el forogni, aki bár házaséletet él, még egy picit min‑
denképp őt szereti, a gombostűfejnyi anyajegy őhozzá hű, nem a durva hangú, 

pojáca férjéhez, s hogy Rozi miatt érdemes lenne öngyilkosnak lennie, mert a Rozi szív‑
ből megsiratná, s karácsonyra, húsvétra és a halottak napjára, ha a temetők teli vannak vi‑
rággal, neki is vinne virágot, és másnap reggel ott virítana a krizantém vagy az őszi rózsa 
titokban, de szelíden provokálva. Aztán két évvel később lejártak a Duna‑partra Violával, 
kavicsot dobtak a folyóba, és megfogadták, hogy szerelmük örökké fog tartani. Jó volt egy 
órára elhinni ezt. Másféle idők jártak akkor, még a szél is másképpen fújt. Viszont a ró‑
zsás‑piros arcú Erzsi féltékeny volt, mint a telt hasú nők általában, nem volt menekülés 
a combjuk elől, ha öt percet késtél, egy napig nem beszélt veled. A harangszó már jó ideje 
elhallgatott, de a muzsikája ott maradt a fülben, ami bizonyos hangokat bebocsát, de ki 
nem enged, mint egyes növények a rovarokat. A hang még kitartott, s Gabiról szólt csú‑
fondárosan és hetykén, holott már réges‑rég el akarta őt pusztítani. Gabi viszont élt, ti‑
tokban, mint moha a víz alatt, nem ártott neki semmi és senki. Inkább Zsófira gondolt, 
mert őt hagyta el átkozott körülmények között, melyekért éppannyira volt felelős, mint 
amennyire nem, és Zsófi is tehetett a kialakult helyzetről, így legszívesebben hallgatott. 
Ki miatt legyen hát öngyilkos ? Mert ezen a reggelen, és fő‑
ként kora délután, elhatározta, hogy öngyilkos lesz ötvenhá‑
rom és ötvenhat éves kora között, mint a hajdaniak. Hogy 
miért lettek öngyilkosok, a  fene se tudja megmondani an‑
nyi év után. Lehet, hogy csak megunták az életet, mert ele‑
gük volt már az egészből. Vagy a Noszlopyaknak volt olyan 
ereje, hogy ha már nem juttatta őket vértanúságra, legalább 
a fegyvert maguk ellen fordították, mert a Noszlopyak büsz‑
ke emberek voltak. A baj csupán az volt az örökséggel, hogy 
a Noszlopy nevet valamelyik dédapja vette föl. Nagy hazafi 
volt, bár nem is olyan jól beszélt magyarul, s a Jakubcsek nem 
volt igazán magyar név, olyan félig tót, félig magyar. Noszlo‑
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py lett, és punktum, és a dédunokája olyan 
magyar volt, hogy kirázni belőle a tótot le‑
hetetlen volt.

Ez a Jakubcsek volt az ő legnagyobb tit‑
ka. Már az apja és a nagyapja is olyan jól 
titkolta, hogy senkinek sem jutott eszébe 
Jakubcseknek nevezni, mindenki Noszlo‑
pynak hívta. Az apja, bár szürke hivatalnok 
volt és köhögős vénember, mégis tekintél‑
lyel bírt, mint valami földbirtokos. Déd‑
apja északról költözött be Garamkövesdre, 
magyar lányt vett feleségül, s  hamarosan 
Érsekújvárra, majd Pozsonyba költöztek. 
Azt híresztelték, hogy ők a Noszlopy csa‑
lád oldalága. Nem akadt ember, aki ne hit‑
te volna el, pedig a Jakubcsek jól jött vol‑
na 1945‑ben, mivel a szlovák származásra 
különös gondot fektettek azokban az idők‑
ben, amikor a Noszlopy név erős hanyatlást 
mutatott. Sok kétség közt mégis a  Nosz‑
lopy név maradt, mert mi van, ha mégis 
minden visszarendeződik. Egy óra közel‑

gett, de Noszlopyt elringatta Rozi, Zsófi és Eleonóra – mert a legkisebbről se feledkezzünk 
meg, aki úgy csókolt, mint a méz. Valamennyien fiatalok voltak, a nyolcvanas‑kilencve‑
nes években, és olyanok is maradtak, hiszen senki sem látta őket azóta. Holott tekinté‑
lyes asszonyok lehetnek immár. És itt, a kicsike, mégis tekintélyes kék templom harang‑
szava közben ismét fiatalokként jöttek elő. Noszlopy elmerengett a tegnapon és a borús 
holnapon, és úgy találta, ha nem kel föl időben, a napot is meghosszabbítja. Ám Piroska 
néni keresztülhúzta a szándékát. A nagy loboncú, nagyszájú házi szörnyeteg egyszer csak 
kopogott, és rögtön ki is nyitotta az ajtót, amit úgysem lehetett rendesen becsukni. A szi‑
varszag és a még nem teljesen eltakarodott alkoholszag megbódította Piroska nénit, mint 
a tiszta vizet, ha bort cseppent belé.

– Egy óra van. Nem kéne fölkelni már !
– Úgy döntöttem, hogy ágyban maradok – mondta Noszlopy közönyösen. – Nem vár 

senki sem, és ez hál Istennek derék dolog.
– Énfelőlem egy hétig is ágyban maradhat… De, hogy úgy mondjam, várja valaki.
– Ki az Isten az ? – méltatlankodott Noszlopy, és éles hátfájása támadt.
– No, ki ? Az az undok nevű, savanyú ürge. Megmondtam neki, hogy máskor alkal‑

matlankodjon, de nem hagyott magának beszélni. Azt mondta, hogy rendkívül sürgős.
Sosem mondta ki Schwarzbacher vagy S. Bacher nevét, egyszerűen nem jött rá a nyel‑

ve, végül is savanyú ürge maradt, mert örökké olyan savanyú képet vágott, hogy azt min‑
den ember megsajnálta.

– Hogy a nyavalya törje ki – bosszankodott Noszlopy. – Egyszer aludtam volna estig…
– Küldjem el ? – kérdezte a nagyszájú házi szörnyeteg.
– Engedje be !
Piroska néni sóhajtott, hogy úgymond, ez az ő hibája, de hál Istennek nem avatkozott 

az ügybe. A ház hátsó részét átengedte Noszlopynak, csináljon vele, amit akar, csak föl ne 
gyújtsa a szivarjával. Amikor Noszlopy egyedül maradt a szobában, körbesandított, hát 
itt bizony nagy volt a rendetlenség, de nem is annyira a rendetlenség, mint a zsúfoltság. 
A zongora is ki, a hármas szekrény is ki, mindjárt több hely lenne. De ezektől nem lehe‑
tett megválni. A hármas szekrényben ott volt néhány poros, molyette kardigán és blúz, 
mely mégiscsak az édes mamáé volt, és a zongora is megszólalt néha éjnek évadján, ami‑
kor nem tudott elaludni. Úgy vélte, ha eladja, az anyja titokban megsiratja.

Schwarzbacher megállt az ajtóban, illetve be is bújt rajta, de rögtön lehajtotta a fejét. 
Kétméteres volt, és a kétméteres embereknek azon fajtájához tartozott, akin bármi mo‑
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soly fut végig, csak balszerencse éri a társat. „Ne vigyorogjon, mert azt nem szeretem”, 
mondta Noszlopy, és mivel már húszadszor mondta, úgy‑ahogy megjegyezte magának 
Schwarzbacher. Noszlopy éppen a vodkásüveget és a szivarcsutkát takarította el. Hát, mi 
tagadás, nagy újság volt.

– No, nem lehet belőle meggazdagodni. De a rossznál egy kicsit jobb. Aztán ha jobb, 
már csak rajtad múlik, hogy még jobb legyen.

– Kicsit világosabban – kérlelte Noszlopy. – Olyan vagy, mint a holló. Csak kár, meg 
kár, meg még egyszer kár.

– Itt van Szmirnov.
Noszlopyt majd megütötte a guta.
– Ki az a Szmirnov ? Miféle Szmirnov ?
– A Takács húgának a fia. Emlékszel rá ? Oroszországban ment férjhez. És a fia most na‑

gyon gazdag ember.
Noszlopynak rossz sejtelmei voltak.
– És mit akar tőlem ez a Szmirnov ? Sosem láttam őt. Azt sem tudom, hogy fiatal‑e vagy 

netán félbolond.
– Az igazat – suttogta Schwarzbacher. – Takács nem beszél oroszul. Egyáltalán nem tud 

beszélni, no ! És a Takács Pityunak mégiscsak a legjobb barátja voltál.
– Nem megyek – mondta, de egy kicsit határozatlanul.
Schwarzbachernek azonban csavaros esze volt.
– Úgy van. Elvégre mi közöd is hozzá… Az az egy‑két száz euró, mit is számít neked.
– No, várjunk csak.
– Az az egy‑két százas…
– No, jó, elmegyek. Csak hogy ne mondja, hogy nem vagyok úriember.
Csak egy órára, gondolta, miután Schwarzbacher elment. Kiszállt az álom a szeméből. 

Az udvar csendes volt és üres. Varjú ereszkedett le a törpefenyőre, még a novemberi varjú, 
amelynek a késő őszi időben fekete tollai kékes‑lila árnyalatúak. Ketten voltak az udvar‑
ban : a varjú odakint és Noszlopy idebent, ahol a levegő igencsak lehűlt, mert a kályha éj‑
fél után kialudt. De hagyta a kályhát békében, ellenben kinyitotta a hármas szekrényt, és 
vad illatok csaptak az orrába, fenolftaleintől a finom fáig. Mégiscsak elegánsan fel tudott 
öltözni, az öt évvel ezelőtti öltöny nem veszített az eleganciájából semmit, a fehér ing vi‑
szont gyűrött volt, de Piroska néni, a házi szörny átvasalja, egyedül a cipő volt egy kicsit 
elhasznált és a téli kabát kissé rongyos. De hát Szmirnov is látni fogja, hogy becsületesen 
nem lehet megélni, főleg, ha nincs az embernek munkája. És volt ?, kérdezte Szmirnov szi‑
gorúan, mármint a Noszlopy fejében. Nagy kiadó volt, felelte Noszlopy, de tönkre ment. 
Így jár, aki becsületesen játszik. Utóbb még 
a gatyám is ráment. És az eleganciája ellenére 
majdnem sírva fakadt. Hiszen minden más‑
képpen történhetett volna.

Például megnősülhetett volna. Öt évvel 
ezelőtt Piroska néni azt sem tudta, hová le‑
gyen a boldogságtól, talán még a földig is le‑
hajolt volna, és úgy csillogott a szeme, mint 
a zafírkő. Egy idő után azonban a vadonat‑
új öltönyök és a vadonatúj pulóverek kopás‑
nak indultak, már nem voltak olyan szépek, 
mint amikor megvásárolták őket, bár a jó vá‑
sár több évig kitart. A százszor felvett puló‑
ver lemustrált, régi kacatnak tűnik, Piroska 
nem szólt, de a régi holmit mind megvetette. 
Öt évvel ezelőtt a szegény falusi Ilonka lázzal 
lepte meg, Piroska a kapuban várta. Egy lány 
van a házban, suttogta. Már hívtam az orvost. 
Ilonka izzadt, félmeztelen volt, és a láza a csú‑
csot ostromolta. Sokszor gondoltam rád, he‑
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begte Noszlopy, de épp csak befejezte a mondanivalóját, melyben a szélhámossággal ár‑
tatlanság elegyedett, megjött a Zsófi, és egy perc alatt olyan rendetlenséget csinált, hogy 
oh, semmi, de semmi, fújta Piroska, és kis híján elájult. Ettől kezdve lefelé ment az ázsi‑
ója, és ki tudja, hol az alja. Elmaradoztak a nők, eleinte még gyakran írtak levelet, utóbb 
egyre kevesebbszer, míg a végén csak Gabi maradt a húsvéti és karácsonyi finom papírra 
nyomtatott levéllel, egy‑egy külön Noszlopynak szóló üzenettel, miszerint örökre a tiéd 
vagyok. Csakhogy az Óperenciás‑tengeren túl, egy amerikai kisvárosban.

Másnap délelőtt fölpróbálta az öltönyt, de mintha az öt év folyamán összement volna. 
Az inget sem lehetett begombolni. A zakó úgy nézett ki, mintha csak a gomb tartotta vol‑
na össze, az is egyre fáradtabban. Ha a kezét nyújtotta, félő volt, hogy az öltözet nem bír‑
ja ki a megterhelést. Meghíztam, csodálkozott Noszlopy. Ugyan mitől, hiszen napjában 
több zsíros kenyeret fogyasztok, mint disznóhúst, kacsát pedig utoljára akkor ettem, mi‑
kor Zsófi főzött búcsúzóul, mert egy hétre rá férjhez ment egy tanárhoz, aki csak össze‑
adni tudott. Lazán kötötte meg a nyakkendőt, mint egy strici, üsse kő, ezen nem múlik. 
Valahogy sötéten látta a jövőt. Ahogy a busz kihajtott a városból, egyre sűrűbb lett a köd. 
Az autóbuszban is csend volt, mintha a köd megülte volna a szíveket. Szmirnov jó érzéssel 
megtalálta azt helyet, ahol nem zavarja a forgalom, és nem füttyög be félóránként a vonat, 
Mária‑Lucskán, a szelíd hegytetőn. A gazdag pozsonyiak kiránduló helye volt, mely ősz‑
re elcsendesedett, és a szobái közt akár válogatni is lehetett. Noszlopy sosem járt itt, noha 
épp eleget hallott erről a szállodáról. A busz nem vitt egészen föl, letette Noszlopyt mint‑
egy kétszáz méterre egy sűrű erdő közepén. Mire felért a szállodához, csurgott róla a víz, 
és levegő után kapkodott.

A recepció üres volt, Noszlopy téblábolt egy darabig, aztán leült egy pamlagra. Várt. 
Öt percet, tíz percet… Arra gondolt, hogy itt kényelmesen ki lehetne rabolni a szobákat. 
Nagy sokára előjött egy gnóm emberke, felhúzta a szemöldökét, és úgy állt meg Noszlo‑
py előtt, hogy az automatikusan felállt, mint baka az őrmester előtt.

– Keres valakit ? Vagy éppen szobát tetszik parancsolni ?
– Szmirnov urat keresem.
A recepciósnak földerült az arca.
– Az más. Jöjjön, megmutatom a  szobáját. Egyébként 

a 17‑ben tetszik elérni. De nyugodtan lepakolhat, kérem. Pi‑
henhet egy fél órát, akár egy órát is. Parancsoljon, Noszlopy úr !

Noszlopy úr akaratlanul is füttyentett, mi az, ilyen híres va‑
gyok, de a következő pillanatban arcára fagyott a mosoly. Ezek 
szerint már tudomásuk volt róla… Mi az, talán egy összees‑
küvés része lesz ? A gnóm megnyugtatta : ne haragudjon, de 
Szmirnov úr elárulta a becses nevét. És szégyenlősen elmoso‑
lyodott. A földszinten volt az ő szobája is, csak a meghosszab‑
bított egyenes túlsó végén, jó messzire Szmirnovtól.

– Ez itt a szobája. Kicsi, de hogy úgy mondjam, elegáns. Ha 
valami kívánsága van, csak tessék szólni a 01‑sen.

A gnóm eltűnt, mint a kámfor, helyette ott ragyogott a szo‑
ba hófehérre festve. Még a szekrények is fehérek voltak, csak 
a szőnyeg volt vörös, mintha fölszáradt vér nyoma volna raj‑
ta. Kicsit gusztustalan, gondolta, egy médiumos marhapör‑
költ. A szobában meglehetősen sötét volt, ami a bútorzat fe‑
hérjét még inkább kiemelte. Kinézett az udvarra. A nem túl za‑
jos forgalomtól tökéletesen el volt szigetelve. Lepihent. Hogy 
aludt‑e vagy nem, nem tudná megmondani. Kopogásra ébredt, 
kint erősen sötétedett. A kopogás megismétlődött, halkan és 
hangfogóval, mintha egy cseppet sem sietne az a valaki. A ké‑
nyelmetlen zakót levetette, ingujjban ment ajtót nyitni, rá‑
adásul egy gomb is hiányzott a nadrágjáról. Majd a gnóm sze‑
met huny fölötte. Csakhogy az ajtóban egy cingár fiatalember 
állt, Noszlopy bambán nézett rá, amíg az be nem mutatkozott.
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– Szmirnov vagyok – mondta meg cingárabb hangon, úgy, ahogy 
a rigó beszélhet magyarul.

– Te jóisten – jött meg az esze Noszlopynak. – Tessék befáradni.
Szmirnov úr csendben lépdelt, miután papucs volt rajta. Igazi ox‑

fordi példány, halkan beszélt, akárha halak beszélgetnének. Ahogy 
belépett a küszöbön, átalakult, mint a bábú lepkévé, s egy csapásra 
birtokba vette a szobát. Noszlopy sejtette, hogy nem először és nem 
is másodszor jár itt. Lassan rájött, hogy ez az ő szobája, csak egy éj‑
szakára kölcsönadta neki. Ettől aztán elbizonytalanodott. Úgy érez‑
te, egy meggondolatlan szó, és máris repül innen. Szmirnov kényel‑
mesen helyet foglalt a sarokban. Noszlopy fogolynak érezte magát, 
s mindegy volt, hogy a legkedvesebb foglya‑e Szmirnovnak.

– Meséljen, kedves uram. Ne is nézzen rám. Ne is gyújtson lám‑
pát, mintha itt sem lennék. Vacsorára korán van még.

Az anyja Noszlopy, de az apja Takács volt, tehát az unokatestvére, 
mint Szmirnov, tehát mi is unokatestvérek vagyunk, gondolta Nosz‑
lopy. Takácsnak a nagyapja paraszt volt, de gazdag, övé volt a falu 
egyharmada. A Pityu apja református pap volt, szóval a nagybajszú, 
gazdag parasztnak a fia és az unokája. Majd kőbányász, száműzték 
egy szlovák faluba, Liptóba. Zavaros idők voltak. Noszlopynénak 
volt egy testvére, „az apám”, aki addig ügyeskedett, míg kilencszáz‑
negyvennyolcban ugyanabba a faluba helyezték, mint a Noszlopy 
lányt. Együtt volt a család – mondta némileg ironikusan Noszlopy. 
– Muszáj innen kezdenem. Ez az egész nem érthető, ha nem innen 
kezdem. Noszlopyné előszeretettel hangoztatta, hogy ő Noszlopy 
lány, a Takácsot csak fogcsikorgatva ejtette ki, pedig szerelmes volt 
a férjébe. Öt évvel volt idősebb a Takácsnál. Sosem beszéltek erről, 
és a rokonok is hallgattak. Pedig Takács nem volt mimóza ember. 
Gyerekkorában arra is emlékezett még, hogy jókedvű volt. De ak‑

kor még egész‑arca volt. Csuromvizes, ha megfürdött a tóban, barna, ha csak egy órára 
kiment a napra, egyik öregember azt mondta, keménykötésű a fickó, mint az ólom vagy 
az arany, nehéz elbánni vele, betyár volt a dédapja, de aztán pandúr lett. Vigyázni kell ve‑
le. Akkor a legrosszabb, amikor a legalázatosabb. Minden vasárnap elmegy a templom‑
ba, illetve hát a volt református pap az evangélikusba, de amikor a legtöbb hívő hangosan 
imádkozik, ő hallgat, mint a sír. A fene tudja, nem jó ez kérem, mondta egy asszony. Ta‑
kácsnét jobban szerették, pedig ő gőgös volt, szegény tót népnek nevezte az evangélikuso‑
kat, és mégis… Ő úr volt, szegény, mint a templom egere, üldözött és a nép ellensége, de 
úr volt, neki hamar megbocsátottak. Takácsnak nem. Lesütött szemmel, sunyítva men‑
tek el mellette, ő az ellenségük volt, pedig hát ő beszélt kifogástalanul a nyelvükön, és jó‑
ba is szeretett volna velük lenni.

Aztán volt egy balesete, ami örökre emlékezetessé tette a nevét. Mindenki mást megpu‑
hított volna, de a tíz esetből ez volt az egyetlenegy, melyet közöny fogadott, már‑már kár‑
öröm. Beszédtéma is volt a faluban, hogy hát nem ment veszedelmes helyre ! Nem jó ott‑
hagyni a falut ! Még jó, hogy nem esett bajuk a gyerekeknek ! Holott az csak fél kilométer‑
re volt a falutól, odalátszott a templom fehér tornya, mintha esküvői ruhába lett volna öl‑
tözve. „Mi lemaradtunk egy kicsit, én ötéves voltam, pisilni kellett, apám és anyám meg‑
szokták már, no”… Hideg nyár volt, lefagyott a pöcsöm, bocsánat, Szmirnov úr, valahogy 
nem jött a pisi, apám és anyám csodálatosan hallgattak, mintha leszállt volna a Jézus. Egy‑
szer csak iszonyú erejű bömbölés hallatszott, apámban megfagyott a vér, anyám ösztönö‑
sen magához húzott. Száz méterre történt, de nem láttunk semmit, eltakarták a bokrok. 
Azt hiszem, sírni kezdtem, motyogott Noszlopy, persze még csak ötéves voltam. Nem ér‑
tettünk semmit. Aztán már derengett valami. Szaladni kellett, oda. Ha a medve össze‑
roppantja a gerincet, akkor késő. A lucfenyős részben, a bokrok és gallyak között találtak 
a nyögő testre, mely a Takácsé volt. Összevissza mozgott, mintha a halálba táncolná ma‑
gát. Anyám önkéntelenül is keresztet vetett. Takácsnak kilátszott a csontja a jobb felén, és 
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teli volt vérrel. Csak egy pillanatra látta a vért, egy töredék másodpercre, de öt évtizedig 
számtalanszor az eszébe jutott. Nem volt telefon. Nem volt kocsi, melyen visszaszállíthat‑
ták volna a faluba. Tulajdonképpen semmi sem volt, csak a csupasz lábuk. Takács nem 
ájult el, noha a medve összemarcangolta a testét, és úgy nézett ki, hogy számtalan bordá‑
ja eltörött. Megpróbált talpra állni, de nem sikerült. Apa elküldte a mamát, nem gyerek‑
nek való ez, mondta. Siess haza, és hívd az orvost. Már a kapuban voltunk, amikor utol‑
értek egy szekéren, Takács megpróbált lekászálódni, még mindig nagy ereje maradt, de 
kapaszkodott, és nagyokat nyögött. Takácsné, a Noszlopy lány, sírva fakadt, ám hamaro‑
san erőt vett magán, és amikor az orvos mentőkocsin kiérkezett, majd felpakolta Takácsot, 
mint egy bőröndöt, és a kocsi elrobogott a szentmiklósi kórházba, általános megbotrán‑
kozásra kijelentette : hogyan fogok én aludni egy ilyen roncs mellett. De Takács nem volt 
roncs. A szentmiklósi kórházban rendbe hozták, öltönyben, piros nyakkendőben és szeg‑
fűvel a gomblyukában még lagziba is mehetett volna.

– No, azóta eltelt néhány évtized. Néhány év múlva Pozsonyba költöztünk, míg a Ta‑
kácsék maradtak. Úgy tizenhárom éves lehettem, amikor egy este benyitott Takács apja, de 
úgy meghízott, hogy csak a medvetalpnyomok segítettek felismerni, mert azok nem tűn‑
tek el soha többé, a bal arcán végigszánkózták egészen a nyakáig, s ott vöröses‑lila csomó‑
ba gyűltek, mint afféle daganat. A Fecske utcában kaptak lakást, én megkérdeztem, hogy 
hol a Fecske utca, de Takács rám mordult, hogy ott van a Fecske utca, ahol a Kecske utca, 
és én nem kérdezősködtem tovább. Ő most a Pozemné stavbynál* dolgozott, vagyis nem 
lelkipásztori kötelességét teljesítette, arról gondoskodott a medve. Még ha elfogadnák is ? 
Hogyan álljon az emberek elé ? Takács nagyon megváltozott. Az egész arcú Takács jó em‑
ber volt, a torz arcú Takács pedig megkeseredett ember volt. Ritkán beszélt, és többnyire 
gorombaságokat mondott. De, mellékesen, az anyám tetszett neki. Még udvarolt is a ma‑
ga módján. Ám a mama nem szerette. Ő a férjét szerette, a Takács neki nulla volt. Ez is 
régen történt. Akkor már húsz esztendeje volt, hogy nem láttam istenigazából nevetni Ta‑
kácsot. Ma már lassan ötven. És azóta nincs se az apám, se Takács. Csak a mama maradt 
egy kicsit tovább, és úgy összement, mint a leszáradt tulipán. De mindegyik halott itt ma‑
radt, nem érted‑e, unokatestvérem, mert a cselekedetei itt maradtak, mint a rossz pénz, 
ami hamis is. A legemlékezetesebben Takácsra rontott rá a rossz szellem, kitépte a látha‑
tatlan olajágat a kezéből, és arcul ütötte. Pedrónak hívták, Pietrónak vagy Pérenek, csak 
Peternek nem, mert olaszos képű volt, vékony, cingár, mellette Takács egy monstrum volt. 
Józanul haverkodtak, de ha az egyikük felöntött a garatra, iszonyú patáliát csaptak, főleg 
Pedro, mert őbenne lakott egy kisördög, és az olyan nagyra nőtt, szinte kétméteresre. Pro‑
vokálta az embereket, és ha valaki nem ismerte őt, az jól helyben is hagyta. Takács hagyta, 
hadd provokáljon, és ha mérges lett, otthagyta. De aznap iszonyúan berúgott ő is, mint‑
ha a négy kereke elromlott volna. Iszonyú düh forrt benne, és ez volt az a pillanat, hogy 
kifutott a forró leves. Úgy vágta szájon Pedrót, hogy az többé nem tért magához. Négy 
órába sem telt bele, és visszaadta lelkét a teremtőjének, vagyis úgy, ahogy volt, meghalt. 
Takács állt, fokozatosan kijózanodott, rájött, hogy Pedro meghalt, rájött, hogy egyik pil‑
lanatról a másikra gyilkos lett, holott ő nem úgy gondolta, ő csak meg akarta leckéztetni 
a barátját. Először láttam sírni.

– Mért tette ezt. Részeg volt, baszom az anyját.
– Jól van, tudom – intézte el egy kézlegyintéssel Szmirnov. – Tudom, hogy szlovák volt. 

Bennünk, magyarokban, van valami megmagyarázhatatlan düh. Még az ilyen fél magyar‑
ban is, mint én. – És halkan fölnevetett.

– Azt tudja, hogy mért vadult meg annyira ?
– Mert elküldte a Dunán túlra.
– Abszolúte nem.
– De. Ezt mondják.
– Hazudott, aki ezt mondja.
– No, ne szamárkodjon, uram vagy a testvérem, vagy mi maga.
– A Takács első menye szlovák lány volt. Jó napot és jó estét köszönt neki, minden hó‑

napban egyszer. Egyébként meg levegőnek nézte.

* Építkezési vállalat a szocializmus korában (szerk.).
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– De hát ők válófélben voltak. Sőt, el is váltak.
– Pedig így volt – esküdött meg Noszlopy. – Hihetetlen, de így volt. Volt ott egy mon‑

data Takácsnak. Részeg volt, de megismételte harmadszor, talán negyedszer is. Az a kur‑
va lány, az a cemende… Őtőle származik minden baj.

Hát nem is volt valami jó lány, gondolta, de melyik lány jó ? Naiv vagy, már hároméve‑
sen túljár az eszeden. Felnőttként udvarolni, szerelmeskedni, hancúrozni, apás‑anyást ját‑
szani jó, de egy életre lekötni magad, hát az minimum öngyilkosság. Melyik lány jó ? Se‑
melyik sem.

– Hát erről hallgattak – mérgelődött Szmirnov. – De miért ?
Noszlopy csak sejtette, nem akart eltúlozni semmit.
– Lehet, hogy csak szlovák volt.
– És ez elég ?
Noszlopy vállat vont.
– Egy gyilkosságnak számos oka van. Lehet, hogy egy kislány pár hónapja rálépett a ci‑

pőjére. Vagy csúnyán nézett rá. Az igazság az, hogy Pedro egy áldozat volt. Nem kellett 
volna ott lennie, és minden másképpen van. De hát ott volt a szerencsétlen.   

Grendel Lajos (1948) : író, esszéíró. Legutóbbi regénye : Távol a szerelem (Kalligram, 2012).


