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Egy balkáni gerle és két fehér foltos örvös galamb ereszkedett alá a fenyőfa maga‑
sabban lévő, elnyújtózott ágaira az esti szürkületben. A gerle a hosszú, lompos fe‑
nyőág végére telepedett, az örvös galambok a fa törzséhez közelebb gallyaztak, s ott 

borzolták a nemrég elállt esőtől még nedves tollaikat.
Valahol a távolban nyolcat ütött egy harang. A harangszó beborította a vidéket, mint 

ahogyan lassú, de megállíthatatlan folyó az árteret.
Franz Schneider óvatosan előrelépett kettőt, majd lélegzetét visszatartva lövéshez készü‑

lődött. Sapkáját kicsit hátratolta, hogy ne zavarja a célzásban, aztán kezét emelni kezdte. 
Közben teste csípőből előredőlt, éppen csak annyira, hogy a lövés erejét felsőtestével tom‑
pítani tudja, végül döntött.

A nagyobbik örvös galambot mérte be. Azt, amelyik hozzá közelebb helyezkedett el az 
ágon. Kiengedte lassan a levegőt, beszívta, majd újra kiengedte. A hosszú évek tapasztala‑
ta megtanította Franz Schneidert tökéletesen célozni és lőni. Csak türelem kellett, és ide‑
gek, hogy ne ragadja magával a szenvedély. Ez utóbbi csak bajt okoz. Schneider tudta ezt, 
s az elmúlt húsz évben nem is volt elkapkodott lövése. S ezért sebzése sem. Erre rendkí‑
vül büszke volt.

Még a szél sem mozdult, s az örvös galambok gyanútlanul borzolgatták tollaikat a lom‑
pos fenyőágon. Franz Schneider visszatartotta a levegőt és kiáltani készült. Fel akarta za‑
varni őket, hogy aztán, amikor fölrepülnek, lőhessen.

– Apa, mindjárt elkészülünk – hasított bele a lövés előtti pillanatba Kerstin hangja.
A galambok a váratlan kiáltásra fölriadtak, s hárman háromfelé röpültek. Franz Schne‑

ider bosszúsan leengedte puskaként feltartott balkarját, aztán a jobbat is, és csalódottan 
nézett a szomszédos épület mögött eltűnő madarak után.

– Akkor mehetünk ? – vetette oda a háta mögé, s még mindig a galambok előbbi he‑
lyét bámulta.

– Már csak a pelenka van hátra – hallatszott Kerstin hangja a szobából.
– Akkor meg minek kellett szólni, az még legalább öt perc – mordult vissza Schneider. 

– És rendesen kitörölted a seggét ?
– Apa, egyszer már megkértelek, hogy ne beszélj így !
– Persze, tudom, tudom, nincs segge, csak feneke. Ne mondjak inkább popsit ? – kér‑

dezte az öreg elvigyorodva, majd a szálloda negyedik emeleti teraszáról belépett a szobába.
Frau Schneider a nagy franciaágyon feküdt, kékesszürke blúzát Kerstin a derekáig fel‑

tűrte, s lábait derékszögben felemelte, hogy valahogy be tudja helyezni az anyja feneke 
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alá a pelenkát. Gertrud Schneider békés, már‑már álomittas tekintettel a plafont vizsgál‑
ta. Amikor sikerült, s a pelenka felső része végre ráhajolt megszürkült és ritkás szemérem‑
szőrzetére, Franz fellélegzett.

– Vigyázz, ne lépj oda, mert oda dobtam a régi pelenkát ! – szólt oda Kerstin az apjának, 
aki elindult a szállodai szoba kis kanapéja felé.

– Már csak az kéne, hogy belelépjek a szarba. Nem lehetne, hogy egyből a kukába dobod ?
– Lehetne, ha segítenél, egyedül nem megy minden – válaszolt a lánya, érezhető türel‑

metlenséggel a hangjában.
– Azt várhatod – morogta Franz Schneider az orra alá, de olyan halkan, hogy azt sem 

Kerstin, sem Gertrud nem hallhatta.
Lánya végül a pelenka mindkét tépőzárát ráhúzta az anyja hasán elsimított elülső rész‑

re, kicsit igazított rajta még a combhajlatoknál, hogy ne sértse fel bőrt, majd bőrápoló ke‑
nőccsel bekenegette Gertrud kiszáradt bőrét.

Elkészültek. Még bebújtatta az öregasszony lábát a szürkésfehér vászonnadrágba, aztán 
odanyújtotta a kezét és felhúzta.

Gertrud csöndesen, elégedett mosollyal ült az ágyon, s némán figyelte, amint Kerstin 
elpakolja a pelenkázás számos kellékét : a popsitörlőt, a krémeket, az ágyra helyezett gu‑
milepedőt.

– Elhibáztam, miattad hibáztam el – szólt oda Franz Kerstinnek.
– Mit hibáztál el, apa ? – nézett rá értetlenkedve a lánya.
– Az örvös galambot.
– Milyen galambot ?
– Azt, amit már majdnem meglőttem.
– Sajnálom, apa – mondta Kerstin, s közben a fürdőszobai tükör előtt megigazította 

a haját, begombolta blúza legfelső gombját, majd odalépett az anyjához.

  

Herr László volt aznap a soros. A szálló osztrák vendégei nem tudták a vezetéknevét, így az 
egyszerűség kedvéért csak Herr Lászlónak szólították. Bitte, Herr László, danke, Herr Lász‑
ló. A magas, még a régi idők pincérjeit idéző alakja ott ágaskodott a megterített svédasztal 
mellett, s apró vigyorral a szája szegletében figyelte a vacsorára beszállingózó vendégeket.

Egy fiatal pár óvatoskodva, kissé esetlenül keresett helyett magának az asztalok között, 
végül a megrakott svédasztaltól alig pár méterre ültek le.

– Ha megbocsátanak, ez foglalt – lépett oda Herr László, karján hófehér kendővel, s ki‑
csit meghajtotta magát.

– Foglalt ? – kérdezte a férfi. – Azt hittük, bárhová le lehet ülni.
– Természetesen bárhová, ami nem foglalt. Ha ajánlhatom ott, azt a hátsó asztalt. Az 

igen kiváló, közel a teraszajtó, még a levegő is jár.
A pár felszedelőzködött, s hátrébb vonult a pincér kíséretében. Herr László sietősen 

a kijelölt asztalhoz lépett, s kihúzta a nőnek a széket.
– Parancsoljon !
– Köszönöm – mondta a nő szemlesütve, s közben a pincér árgus szemekkel figyelte 

a párnás széken helyet foglaló farmerből kivillanó rózsaszín bugyidarabot.
– Inni valamit ? – kérdezte közben Herr László.
– Még nem tudjuk – válaszolta a férfi.
Szóval nincs pénzetek, gondolta magában a pincér, s csupán egy fejbólintással jelez‑

te, tudomásul vette a választ, aztán már sietett is az étterem bejárata felé, ahol megjelent 
a Schneider család. Elöl jött Gertrud Schneider Kerstinbe kapaszkodva, mögöttük, pár 
lépéssel lemaradva Franz Schneider totyogott. Herr László végigvezette őket az éttermen, 
majd az előbb a fiatal pártól elvett asztalhoz irányította őket.
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– Ide, Frau Schneider – szólt oda Kerstinnek, s még hozzátette : – Maguknak foglaltam 
le ezt az asztalt, ugye megfelel ?

– Meg, fantasztikus, Herr László – nézett vissza rá Kerstin Schneider fáradt mosollyal.
– Ajánlhatom‑e a gulyáslevest ? Magam is megkóstoltam, igazán kiváló, enyhén csíp, 

s tudunk hozzá hozni házikenyeret.
– Apa, jó lesz az neked ? – kérdezte Kerstin a sótartót tologató Franztól.
Franz Schneider bólintott, de nem nézett fel. Nem bírta elviselni Herr László vigyorgó 

fejét, aki mindeközben a földig hajolt előttük, látványosan, kissé színpadias mozdulattal.
– Hozzon akkor három adagot.
– Igenis, Frau Schneider – mondta a pincér, s még egyszer szinte földig hajtotta magát, 

aztán hosszú léptekkel elsietett a svédasztal felé.
– Gyűlölöm a törököket – morogta Franz, mikor a pincér már hallótávolságon kívül volt.
– De, apa… Hisz’ ő nem is török.
– Nem, csak olyan, mint egy török.
– Nyugodj meg, apa, ő sem kedvel téged.
– Leszarom, s ha még egyszer hajolgatni kezd itt, lelövöm.
– Rendben, akkor lődd le ! – törődött bele Kerstin a döntésbe, s a hófehér asztalken‑

dőt anyja térdére helyezte, az asztalt kicsit közelebb húzta magukhoz, és a nagy lapostá‑
nyért is az asztal széléhez igazította. Mire végzett, ismét feltűnt Herr László a három tá‑
nyér gulyáslevessel.

– Parancsoljanak ! Esetleg parancsolnak valamit inni ?
– Igen – válaszolta Kerstin. – Kérünk két korsó sört, és egy pohár mentes vizet.
Herr László bólintott, majd külön meghajtotta magát a tányérja fölé hajoló Franz Schne‑

ider felé, akinek Kerstin ekkor megragadta a kezét. A pincér elsietett, majd a konyhaajtó 
előtt megállt, s beszólt az ablakon.

– Lesz két sör és egy pohár víz.
– Hozom – hallatszott odabentről, s hamarosan Eszter, a pincértanonc jelent meg az 

ajtóban.
– Vidd is ki őket, oda, annak a büdös osztrák vénasszonynak lesz a víz, a sör a lányának 

meg a vén fasznak – sziszegte oda Herr László Eszternek, s mikor az elhaladt mellette, fi‑
noman, éppen csak meglegyintette a fenekét.

Gertrud lassan, szinte teljesen belehajolva a tányérba szürcsölte a levest. A kanalat au‑
tomatikusan megmerítette a gulyásban, száját odatartotta, s a kanál tartalmát félig önt‑
ve, félig szürcsölve kiürítette. Nem nézett fel közben, ősz, vékonyszálú haja, ahogy kissé 
féloldalasan tartotta fejét, belelógott a levesbe. Mikor ezt Kerstin észrevette, anyja hom‑
lokára tette kezét, s hátrébb tolta. De a következő kanalazásnál ismét a paprikás lébe ló‑
gott Gertrud haja. Kerstin vagy hátratolta anyja fejét, vagy egy‑egy, a lében megtunkolt 
kenyérdarabot nyomot a szájába.

Aztán ismét megjelent Herr László, és elvitte a tányérokat. Kerstin kért egy Unicumot.
A főételt már a nő szervírozta. Először mindent odébb helyezett az asztalon, hogy anyja 

még véletlenül se érje el, majd két tányérral a kezében odament a svédasztalhoz. Az egyik 
tálban sötét, vörösboros marhapörkölt gőzölgött, egy másikban sajttal töltött hawaii csir‑
kemell, míg egy harmadikban hentestokány. Sohasem értette, miért kell ilyen nehéz, túl‑
fűszerezett ételeket tálalni vacsorára. Az anyjának végül egy szelet csirkemellet választott, 
melléje rizst szedett, apjának marhapörköltet azzal a sokat dicsért galuskával. Franz úgy 
esett neki a pörköltnek, mintha nem is evett volna gulyáslevest, az öregasszony viszont 
csak tologatta az apró darabokra felszelt csirkemellet.

– Nem kell – mondta a tányérja fölött.
– De anya, valamit kell enni – mondta Kerstin, s villájára felszúrt egy darab ananászos 

mellet, s azt anyja szájához tolta.
– Nem kell – ismételte az öregasszony.
– Egyél már ! – mordult rá szinte kiáltva feleségére Franz, miközben nagy szelet kenye‑

ret tört a pörkölthöz.
– Apa, hagyd !
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– Dehogy hagyom ! Mindig csak válogat. Mi az úristenért nem bírja megenni, amit elé‑
je tesznek ? Most mondd meg őszintén ! Tiszta hülye lett !

– De apa, mondtam már, ne beszélj így – válaszolta Kerstin, s  lopva körülpillantott, 
nincsenek‑e a közelükben a linzi szobaszomszédjaik. Nem volt ott senki. A közeli aszta‑
loknál senki sem ült, pedig szinte tömve volt az étterem. A szállóvendégek halk beszélge‑
tés közben vacsoráztak, csak néha lehetett hangosabb szót hallani, mikor egy‑egy anyuka 
rászólt rohangászó csemetéjére.

– Müzli – mondta ekkor az öregasszony.
– De anya, már mondtam egyszer, müzli csak reggelire van.
– Müzli.
Herr László a közelben lévő asztal mellett szedegette le a tányérokat, s már várta, mi‑

kor fogja a  vénasszony ellenkezést nem tűrő hangon a  müzlijét követelni. Odalépett 
Schneiderékhez, aztán alaposan körültekintett, végül egészen közel hajolt Kerstin füléhez.

– Ha parancsolja, Frau Schneider, el tudom intézni a müzlit – suttogta, nyelvével szin‑
te már‑már megérintve a nő fülét.

– Ha lehet, akkor kérünk egy tálka müzlit – mondta a nő maga elé, odafordulni nem 
mert, hiszen Herr László szája alig pár centire volt a nyakától.

– Állok rendelkezésére, Frau Schneider – suttogta ugyanúgy a pincér, s öles léptekkel 
elvonult a konyha felé.

A szállóvendégek befejezték a vacsorát, lassan kezdtek elszállingózni. Az étterem kiürült. 
Sokan az előtérben ragadtak, ahol egy oberwarti sramlizenész éppen kipakolta szintetizá‑
torát, s nemsokára elkezdődött a dalest. Így hirdették a szálló plakátjain. Osztrák dalest, 
ingyenes részvétel, akik befizették a különbözetet, azoknak bort, sört és kedvcsináló snap‑
szot szolgáltak fel a pincérek. Herr László és Fräulein Eszter.

Már csak Schneiderék üldögéltek az étteremben, Gertrud kiszámított, automatikus 
mozdulatokkal kanalazta a csokis müzlit. A csokigolyóktól elszíneződött tej végigfolyt az 
öregasszony állán, halvány, de jól kivehető foltokat hagyott az abroszon, s az ölébe helye‑
zett kendőben kis tócsává fejlődött, melyet először a kendő, majd szürkésfehér vászon‑
nadrágja is felszívott.

– Müzli.
– Ott van a müzlid, egyed – mordult rá Franz türelmetlenül a feleségére, s közben fél 

szemmel az előtérben asztalnál ülő és felsőtestüket ringató szállóvendégeket nézte. – Ezek 
bolondot csinálnak belőlünk.

– Kik, apa ?
– Ezek itt – mutatott körbe Franz.
– Miből gondolod ? – kérdezte Kerstin, csakhogy kérdezzen valamit.
– Azért, mert azt hiszik, meg lehet minket venni ezzel az idióta zenével. Azok a hülyék 

még be is veszik ezt a maszlagot – mondta Franz egyre hangosabban.
Kerstin örült, hogy a felerősödő muzsika elnyomta apja hangját. Nem kellett rászóljon, 

úgysem hallotta senki. Ekkor Herr László jelent meg az asztaluknál.
– Müzlit ?
– Köszönjük, ez elég lesz – pillantott anyja müzlis tálkájára a nő. – Elég lesz. Mennyi‑

vel tartozom ?
– Majd odaírják a számlájukhoz – válaszolta a pincér, de szorosan odaállt a nő mellé, 

s megvárta, míg az, mint minden este, a zsebébe csúsztatott egy öteuróst. – Parancsolnak 
részt venni a mulatságon ?

– Nem, nem hiszem, még kiülünk a teraszra egy kicsit – mondta Kerstin az apjára pil‑
lantva, akit egészen felvillanyozott az ötlet, hogy kiülnek a szálloda kertjébe. Aztán a nő 
az órájára pillantott, s megnyugodva látta, még csak kilencet mutat az óra. Még volt egy 
órája, hogy lefektesse őket. Még egy óra, gondolta, s arcán halvány mosoly futott át.

Odakint nem volt senki, csak a kijelölt dohányzóhelyen üldögélt egy fiatal pár. Kerstin 
leültette anyját az egyik párnás székbe, bebugyolálta egy odakészített pokrócba, s miután 
az apja is leült a teraszasztalhoz, elővette a táskájából a cigarettáját. Már legalább két órá‑
ja nem gyújtott rá. Kivett egy szálat a pakliból, ujjai között morzsolgatta röviden, aztán 
elindult a kijelölt hely felé.
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A fa tetején, amelyiken korábban a galambok ültek, most varjú károgott. Franz Schne‑
ider az alkonyati félhomályban már nem tudta kivenni, vetési vagy dolmányos varjú tró‑
nol‑e az ágak csúcsán. Csak egy szürke test látszott, s az időnként felhangzó károgás hal‑
latszott. Gertrud a városka mögötti hosszú mező túloldalán elterülő kis falu fényeit figyel‑
te, vagy legalábbis arra nézett kitartóan. Franz halkan hátratolta a széket, s felemelkedett. 
A terasz széléhez óvatoskodott, s mikor így pár méterrel közelebb lopta magát a varjúhoz, 
bal kezét alátámasztotta és célzáshoz emelte.

Kerstin rágyújtott, s mire odaért a kijelölt helyhez, a fiatal pár felállt, és elindult a szál‑
ló felé. Összebújva kuncogtak. Szorosan átölelték egymást, a lány odasimult a fiúhoz, és 
súgott valamit a fülébe. Ismét felnevettek. A nő leült egy székre, s addig nézte őket, míg 
el nem tűntek a szálló ajtaja mögött. Kifújta a füstöt. Ekkor vette észre az apját, aki kis‑
sé előredőlt felsőtesttel, alátámasztott balkézzel éppen a fa teteje felé célzott. Nem szólt. 
Nem akarta ismét elijeszteni a zsákmányt.

– Bum – kiáltotta Franz.
Aztán ráduplázott.

  

Eszter a  tisztán maradt és már elmosogatott tányérokat pakolta vissza a  tálalószekrény‑
be, hogy reggelre elő legyenek már készítve. A szálló tálalóhelyisége üres volt, narancsil‑
latú mosogatószer fojtogató szaga terjengett. Lehajolt és a szekrény alsó polcain szalvétát, 
asztalkendőt keresett. Kis idő elteltével furcsa érzése támadt, mintha figyelte volna valaki.

Hátranézett.
A konyhaajtóban Erzsike ácsorgott, a kézilány. Erzsike már rég nyugdíjas volt, csak mint 

kisegítő személyzet vett részt a konyhai elő‑ és utómunkálatokban. Ősz haja a szemébe 
lógott, arcát lefele mélyülő ráncok tarkították, s kezét teljesen kikezdte a mosogatószer.

Amikor Eszter hátrafordult, Erzsike egy pillanatra meghökkent, aztán gyorsan bólintott, 
és visszahúzódott a konyhába. A pincérlány újra a tálaló felé fordult, s az asztalkendőket 
válogatta. Nem hallotta, amint Herr László belép a helyiségbe, s odaáll mögéje. Amikor 
felemelkedett, már csak azt érezte, hogy erős, ellenállást nem tűrő kezek ragadják meg há‑
tulról, majd megcsapta orrát a pincér kellemetlen, csípős testszaga.

– Hagyjon – suttogta, és esetlen mozdulatot tett, hogy kiszabadítsa magát.
Herr László kézkrémtől illatozó szőrös keze engedett a szorításon, s lassan, megállítha‑

tatlanul elindult a lány mellei felé. Erőszakosan markolta meg a formás melleket, aztán 
a lány derekát is magához húzta.

– Hagyjon – suttogta újra a lány, most már hangosabban.
– Csak ne olyan hevesen – mondta a pincér, majd gúnyos arccal még hozzátette : – Ne 

játszd meg magad, kislány, csak baszunk egyet, s minden rendben lesz. Kell az az igazo‑
lás vagy nem ?

– Képzeld – lépett a tálalóba Erzsike –, az az osztrák vénember ismét a varjakra…
Mikor meglátta Herr Lászlót és Esztert, elhallgatott. Egyik lábáról a másikra helyezte 

testsúlyát, mint valami cirkuszi mutatványos medve, s már hátrált is kifelé.
– Neked ki engedte, hogy belépj ide ? – mordult rá a pincér, s eltaszította magától Esz‑

tert. – Te meg ne hízelegj itt nekem, pincérnő leszel, nem kurva !
Aztán megfordult és visszament az étterembe. Eszter rátámaszkodott a tálalóra, nem 

mozdult. Lábai remegtek, derekán felcsúszott a blúz, kilátszott hófehér bőre. Hirtelen kap‑
kodni kezdett, gyorsan megigazította szoknyáját, aztán a helyükre tette az asztalkendőket. 
Mikor végzett velük, bepillantott a konyhába.

Erzsike végzett a mosogatással, s a már kihűlt pörköltes tálnál állt, kezében egy zacs‑
kóval. Nem vette észre, hogy figyeli valaki. Belemarkolt a pörköltbe, az ujjai között ki‑
csurrant a remegős pörköltszaft, de ami a markában maradt, azt a zacskóba ürítette. Öt‑
ször vagy hatszor markolt a tálba, mígnem a zacskó félig megtelt. Csomót kötött a szájá‑



14

ra, s köténye zsebébe süllyesztette az egészet. Odalépett a mosogatókagylóhoz, s bő vízzel 
kezet mosott. Eszter eddig a pillanatig várt, aztán belépett a konyhába.

– Erzsike, mit is mondtál az előbb ?
– Jaj, édes lelkem, nem akartalak szétugrasztani titeket… Csak azt a vénembert, azt 

mondtam, újra varjakra lűdöz.
– Varjakra lűdöz ?
– Áll a kertben, kezét maga elé tartja, aztán durrogtat… Na, nem hátul, hanem elöl 

– kacagott fel Erzsike, s kezét a kötényébe törölte. – Oszt’ hogy álltok ezzel a Lászlóval ?
Eszter értetlenkedve bámult a mosogatóasszonyra.
– Érted‑é, nem akarnák én beleszólni a dógotokba, de aszt meg kell mongyam, fájin egy 

ember. Derék, munkája es van, háza es van, asszony az nincs.
A pincérlány térde újra megremegett, meg kellett, hogy kapaszkodjon egy szék tám‑

lájában, nehogy elessen. Erzsike pedig megállás nélkül folytatta, s közben még táskájába 
dugott egy fél kenyeret, majd újra zacskót vett elő, s csomagolt magának némi galuskát is.

– Vigyé’ mán te is egy kis pörköltet, jut még bőven – kínálta Erzsike a félig kiürített tá‑
lat Eszter felé.

  

A szállóhoz vezető utcában felkapcsolták a közvilágítást. Az épület a városka végén, a köze‑
li faluhoz vezető másodrendű út mellett helyezkedett el, s ha Kerstin nem olvassa a turis‑
tatájékoztatóban, hogy városba érkezett, azt hitte volna, falun van. Akár valamelyik Salz‑
burghoz közeli osztrák falu is lehetett volna, kicsit steril, kicsit kihalt, udvarias és előzé‑
keny emberekkel, akik még maguk elől is rejtegetik magánéletüket. Legalábbis Kerstin 
így érezte. Annyi különbséggel, hogy itt mindenki az igények kiszolgálására rendezkedett 
be. Akinek ez nem ment, az elköltözött. Akinek ment, az is elköltözött, s házát, szobáját 
kiadta. E félreeső, városvégi utca szinte minden házának ablakában tábla hirdette, szoba 
kiadó. Vagy a teljes ház. Esetleg az apartman. A nő örömmel fedezte fel az egyik kerítés 
mögött az elhanyagolt konyhakertet, s azt a néhány paradicsompalántát, ami állandó la‑
kót jelzett. Ápolatlan szőlőlugas futott végig a ház oldalán, hosszúra nyúltan, metszetle‑
nül tekergett fel a tető felé a szőlőindák tömkelege.

A koraesti zivatar lehűtötte a levegőt, friss, májusvégi este volt. Az utcán senki sem járt, 
a hozzá hasonló turisták vagy a belváros két utcáján korzóztak, vagy a szállodájukban áz‑
tatták magukat a belső medencékben. A nő összébb húzta magán bordó kardigánját, s ki‑
mért léptekkel igyekezett a családi házak között megbúvó teraszos bár felé. Az utcaszéli fák 
lombjai között már messziről világított a Hévíz Beach neoncégére. Kerstin mindig meg‑
mosolyogta esténként a bár nevét, s egyszer már Herr Sándortól, a bár köpcös, jó kedé‑
lyű pincérétől és egyben tulajdonosától is próbálta megérdeklődni az elnevezés okát. De 
Sándor Herr Lászlóval ellentétben elég halványan beszélt németül, hosszabb párbeszédek 
alkalmával inkább csak szorgalmasan bólogatott, s válaszai kimerültek a ja és a nein cse‑
rélgetésében. Ez utóbbit gyakorta nének ejtette, s ettől Kerstint kirázta a hideg. Viszont, 
s ezt a nő már a második alkalommal megállapította, Herr Sándor a szállodai pincérrel el‑
lentétben nem a melleihez beszélt. Volt ebben valami megnyugtató, békés, otthonos érzés, 
s Kerstin szerette ezt. Kedvelte Herr Sándort, amint esetlenül eléje tette a sört, s minden 
este feltette az elmaradhatatlan kérdést : wie geht’s. Noha a nő tudta, mindegy, mit vála‑
szol, a férfi úgysem érti, mégis értékelte, hogy az figyelő tekintettel végighallgatta hol rö‑
videbb, hol hosszabb beszámolóit.

A bár üres volt, s miután a nő a terasz ajtótól legtávolabb eső pontján elhelyezkedett, 
a pincér már hozta is a sört. Magas, felfelé szélesedő pohárban, kevés habbal.

– Wie geht’s ? – kérdezte, s ingzsebéből egy csomag cigit vett elő, majd először tüzet 
adott Kerstinnek, végül ő is rágyújtott.
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– Tudja, Herr Sándor – s a férfi a neve hallatán bólintott egyet –, nem történt ma semmi. 
Semmi különös. Semmi olyan, amit említhetnék. Hacsak azt nem, hogy anyám ma szintén 
belecsinált a pelenkába. Tudja maga, mi az a pelenka ? Honnan is tudná ? De mindegy is. 
Mindegy, egyszerűen belecsinált. Most már egyre gyakrabban teszi ezt. Sehogy sem tudom 
rávenni, hogy ráüljön a vécére. Hiába mondom neki, minden reggel, minden étkezés után, 
hogy menjünk vécére, nem hallgat rám. De miért is hallgatna ? Ugye ? Miért is hallgatna ? !

– Nein – mondta Herr Sándor, s mélyet szívott a cigarettából.
– Persze, hogy nem. Nem, hiszen nincs magánál, magának bevallhatom, egyáltalán nincs 

magánál. Nem lehet magánál, ilyet ember nem csinál. Eszébe jut, és beszarik. Mintha ez 
olyan természetes lenne, mintha nem mondanám neki… Tudja, Herr Sándor – a pincér 
ismét bólintott egyet –, megint elfogyott a popsitörlő, egyre többet használok el, lassan 
kétnaponta egy teljes csomagot, pedig megnéztem, legalább száz darab van egyben. Érti, 
száz darab ? Az nem kevés, nekem az – már bocsánat – legalább egy hétig kitartana. De 
tudja, ha az ember beszarik, akkor általában a háta közepéig szaros lesz. Főként, ha megy 
a hasa. S anyámnak mostanában hasmenése van. Sajnos nem tudom lebeszélni a müzliről, 
s a tej meghajtja. Már este is csak a müzlit hajlandó megenni. Így aztán most már min‑
den nap a háta közepén is szaros. Tudja, lehet, az a gond, hogy túl szorosra húzom a pe‑
lenkát. De azt gondolná az ember, hogy ha elég szoros, akkor nem folyik ki a szar, de nem 
így történik. Egyáltalán nem így.

Kerstin belekortyolt a sörébe, majd folytatta.
– Valójában attól félek, hogy valamelyik nap bele fog szarni a tóba. Az azért kellemet‑

len lenne. Tegnap már felrémlett előttem, hogy ott vagyunk a tó közepén, s egyszer csak 
barnára festi a vizet a fürdőpelenkából kiszüremlő fos. Tudja maga, Herr Sándor, hogy 
milyen egy fürdőpelenka ?

– Ja – vágta rá gondolkodás nélkül a pincér.
– Dehogy tudja, honnan tudná ? Van magának egyáltalán anyja ? S ha van, biztos nem 

szokott pelenkába szarni. Főleg nem fürdőpelenkába. Ez még nem fordult elő, de most 
már ez következik. Apám bizonyára majd kiakad, s teleordítja az egész fürdőt, hogy vi‑
gyem innen a szaros anyámat a picsába. Ez következik, másként nem lehet. Majd a tó kö‑
zepén fog megtörténni, pont ott, ahol a legtöbben vannak.

Ekkor lépett a teraszra Alfred. Odabiccentett Herr Sándornak, s egy szál narancssárga 
rózsát tett Kerstin elé az asztalra.

– Tudja mit, Herr Sándor, hozzon még egy sört és egy Unicumot is – nézett a pincérre 
Kerstin, s nyomatékosításul a poharát is felmutatta.

– Nekem is – mondta Alfred.
– Nem kellett volna – pillantott Alfredre Kerstin, s beleszagolt a virágba.
Alfred, az ötvenes éveiben járó könyvelő elvigyorodott. Kopaszodó homlokán megcsil‑

lant a Hévíz Beach neonfénye, s kackiás kis bajusza alól elővillantak sárguló fogai.
– Képzelje, ma találtam egy olcsóbb cigit. Nem a legjobb, de még szívható, vegyen egy 

szálat, próbálja ki – s a barna, tigriscsíkos Sopianae dobozát a nő elé csúsztatta.
Kerstin kivett egy szálat, és rágyújtott. A cigaretta mélyen leszívott füstje kaparta a tor‑

kát, s a kellemetlen, már‑már bántó érzés egyetemi éveit juttatta eszébe. A feltóduló em‑
lékek elhomályosították környezetét, szinte észre sem vette, amint Herr Sándor az asz‑
talra tette az újabb korsó sört és az Unicumot. Alfred combján tapogatózó keze térítet‑
te vissza a kocsmába.

– Anyám ma ismét beleszart a pelenkába – mondta halkan, s megszorította a férfi kezét.
Alfred keze megállt. A férfi lehajtotta a fejét, aztán óvatosan visszahúzta a kezét. Meg‑

fogta az Unicumot, s egyetlen húzásra kiitta. Intett a pincérnek, hozzon még egyet. A nő 
belekortyolt sörébe, majd beleszívott a cigarettájába.

– Nem tudom, mihez kezdjek – fogott bele Kerstin, s a férfi keserű mosollyal dőlt hát‑
ra a karosszékében.

Kicsit elege volt a nő esténkénti siránkozásaiból. Semmi másról nem szólt az esti sö‑
rözés, mint Frau Schneider pelenkázásáról, az elviselhetetlenné váló Herr Schneiderről, 
a nő tehetetlenségéről. Már két napja is megfogadta, véget vett ennek, s többé nem jön 
el. De aztán még mindig reménykedett. Hátha egyik este sikerül rávennie Kerstint, hogy 
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ne a pelenkákról beszéljen. Hátha egyik este végre a nő is rájön, hogy ez nem szól másról. 
De túl sok volt a hátha. Alfred minden próbálkozása ellenére sem történt semmi. Megittak 
két‑három sört, néhány Unicumot, elszívtak fél doboz cigit, s közben újra és újra végig‑
vették a galambvadászatot és a pelenkázás rejtelmeit. Alfrednek elege volt. Már most lát‑
ta, ez az este sem lesz más. Hiába is mond bármit, Kerstint nem lehet kizökkenteni. Hiba 
volt, állapította meg a férfi magában, miközben a nő már a harmadik teleszart pelenkánál 
tartott. Hiba volt belekezdeni ebbe, hiba volt. Teljesen felesleges. Rágyújtott.

Kerstin az anyjáról beszélt, egészen belemelegedett, s néha már‑már elhitte ilyenkor 
esténként, hogy van, aki meghallgassa. Alfred ott ült rendületlenül szemben vele, s nem 
tett mást, mint hallgatott. Kerstinnek ez jól esett. Néha átlépte azt a bizonyos kimon‑
datlan határt, s ilyenkor felfelé kúszó kezét megszorította, jelezve, ennek még nincs itt 
az ideje. Persze, Kerstin maga sem tudta, lesz‑e ennek ideje egyáltalán. Régóta nem ért 
hozzá férfi, olyan régóta, hogy már lassacskán el is felejtette, milyen érzés az, amikor egy 
erős kéz megmarkolja a combját vagy a mellét. Beleszívott az Alfred kínálta cigibe, s új‑
ra feltörtek az emlékei. Jólesően homályosították el a pelenkákból csordogáló barnássár‑
ga patakot, s a kaparó érzés most már visszafordíthatatlanul felszakította azt a hajdani, 
ködbe burkolt férfit.

Kerstin nem szokott Peterre gondolni, sem ideje, sem kedve nem volt hozzá. Szinte 
egy életet leélt úgy, hogy nem foglalkozott vele, azzal az elszalasztott lehetőséggel, mely 
lassan harminc éve ott lapult mélyen, s apró harapásaival rohasztotta legbelül, de kirágni 
sosem tudta magát. Peter idősebb volt, mint ő, legalább tíz évvel idősebb, s mikor azon 
a tavaszi napon, az egyetem befejezése után öt évvel egymásba botlottak a nyílt utcán, va‑
lami történt. Ittak egy kávét, s a férfi mesélt a feleségéről, a gyerekeiről, a munkájáról, és 
mindezt kicsit keserűen, olyan kiábrándultan tette. Kiábrándultan, gondolta Kerstin ak‑
kor, és most is így érezte. Orrába hirtelen beszivárgott a férfi illata, a mozdulat, ahogyan 
felemelte a kávéscsészét, ahogy szájához vitte a cigit, ahogy megkínálta. Keserű, kaparós 
dohányt szívott, marta a nő torkát. Hallgattak. Majd újabb kávét rendeltek, egyszerűen 
csak nem tudtak felállni az asztaltól. Nem volt rá különösebb magyarázat, nem történt 
semmi. Egyikük sem szólt a másikhoz, egyszerűen – Kerstin érezte ezt – volt ott közöttük 
egy lassan feltöltődő árok, hasadék. Egy szemernyi lehetőség. Hogy mire, az sosem de‑
rült ki. Peter aztán egyszer csak felállt, idegesen, kapkodva kifizette a számlát, és elbúcsú‑
zott. Kerstin akkor még törékeny lány volt, vállig érő hullámos hajjal, csintalan mosol‑
lyal, s mikor az a meglett férfi átölelte, magához szorította, egészen elhagyta magát. Egy 
pillanattal, egyetlen eggyel tovább tartott az egész, mint kellett volna. Csak eggyel. De le‑
het, hogy annyival sem, ezt ebből a távlatból Kerstin már nem tudta volna megmondani. 
Mindig hitte, több volt az, pont azzal az egyetlen pillanattal. És mire végiggondolta volna 
mindennek a jelentőségét, Peter kilépett a kávézó kijáratán. A nő olyan régóta nem gon‑
dolt Peterrel, hogy most szinte fizikai fájdalmat érzett, belül valami erőteljesen megmar‑
cangolta. Keze önkéntelenül összeszorult, megmarkolta a szék karfáját, olyan erősen ka‑
paszkodott, hogy körmei belemélyedtek a fába.

Alfred elment. Mikor Kerstin felnézett, csak az üres szék árválkodott vele szemben, né‑
hány csikk a hamutartóban, s a férfi üres söröskorsója.

Herr Sándor a pult mögül figyelte a nőt. Az lehajtott fejjel ült a helyén, mindkét ke‑
zével kapaszkodott a karfába. Már nem volt egyetlen vendég sem a Hévíz Beach teraszán, 
sem odabent.

Csak egy lompos szürke macska körözött az asztalok lábai között. Megtett egy kört, 
majd még egyet. Ugyanazon az útvonalon, ugyanazokkal a léptekkel, ruganyosan, kiszá‑
míthatóan. Már‑már megnyugtatóan. Mekkora állat, gondolta Kerstin magában, apám 
bizonyára meglőné.
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Másnap reggel, alighogy leértek az ebédlőbe, Franz rájött, a szobában hagyta a kalapját, 
s mivel aznapra azt tervezték, megkerülik a tavat, morogni kezdett.

– Ne oda üljünk, ahová a tegnap. Mindenki oda akar ülni úgyis, jó közel az asztalhoz – 
bökte oda Kerstinnek az apja, amint beléptek az ebédlő ajtaján.

– Jó, nem oda ülünk. Hová szeretnél ? – szorította össze ajkait Kerstin, s mosolyt eről‑
tetett az arcára.

– Oda nem – mondta Franz és megállt.
– Akkor üljünk ide – indult el Kerstin karján az anyjával az ablak felé. – Innen legalább 

kilátunk az udvarra.
– Ott meg majd bámulnak kintről – válaszolta a férfi, és nem mozdult.
– Senki nincs odakint – mutatott a szálloda kertjére a nő. – Mellesleg innen láthatod 

a varjaidat.
– Ezzel nem veszel meg – mordult vissza az apja, de eközben megpillantott egy szarkát, 

amint valami kerekded, feltört dióra emlékeztető zsákmánnyal ugrált az egyik pad mellett.
A madár ide‑oda kapkodta a fejét, mígnem elejtette a csőrében tartott termést. Ekkor 

megmerevedett. Hosszú másodpercekig nem mozdult, fejét kicsit oldalt tartva figyelte 
a szintén mozdulatlan portékát. Aztán odavágott. Először elvétette, de másodszorra ismét 
a csőrében tudhatta zsákmányát. Felugrott vele a padra, s többször is nekicsapta a pad 
deszkájának. Addig csapkodta, míg a termés kettétört. Felkapta az egyik darabot és el‑
repült. Mire a másodikkal is eltűnt a szálloda kertjével szemközti mező fölött, addigra 
Gertrud elfogyasztotta müzlijét, Franz megette az omlettet, s Kerstin megitta a kávéját.

A nő sietősen felállt, felsegítette az anyját, s ráadta a széktámlára vetett kabátját. Elren‑
dezte a sálat, megigazította a sapkáját, és sürgetően az apjára nézett. Indult volna. Nem 
akarta megvárni, míg Herr László ismét odasettenkedik melléje, és elkéri a szokásos öt eu‑
róját. Már alig bírta elviselni a férfi fokhagymaszagú, lihegő leheletét, azt a sunyi tekinte‑
tet, mely minduntalan betolakodott a szinte nem is létező dekoltázsába.

Valahogy elindultak. Kerstin a kertbe vezető kijáratot választotta, az közelebb volt, nem 
kellett átmenni a hallon. Mire Gertrud és Kerstin lementek a lépcsőn, Franz már megvizs‑
gálta a padot, a szarka zsákmányának maradványait.

– Mogyoró volt – állapította meg markában tartva a törmeléket, s mutatóujjával óvato‑
san szétválasztotta a padon hátrahagyott héjmaradványokat.

– Remek – válaszolta a lánya. Gertrud a földet bámulva totyogott Kerstin mellett, a nő 
hiába próbált lassan menni, még ez is gyors volt az anyjának. Messziről úgy tűnt, mintha 
vonszolná valahová. Franz szétszórta az addig a markában lévő mogyoróhéjat, s előresietett.

– Apa… – kezdett bele Kerstin, de aztán elhallgatott. Menjen, gondolta magában, ad‑
dig is csönd van. Addig sem…

– Sétálgatunk, sétálgatunk ? – szólalt meg az ismerős hang a nő mögött. Kerstin meg‑
fordult, s Herr László állt mögötte.

– Ezt ott felejtették – mondta a pincér, s a nő felé nyújtotta Franz kalapját. – Már teg‑
nap óta ott lóg a fogason, gondoltam, szükség lesz rá.

A nő elvette a kalapot, Herr László kicsit meghajtotta magát, s mintha hunyorított vol‑
na. Kerstin nem tudta eldönteni, hogy képzelte vagy tényleg rákacsintott a pincér. Mire 
eszébe jutott, hogy kikérje magának, a férfi már eltűnt a szálloda ajtaja mögött.

A tó körüli sétány üres volt. Franz, miután örömmel vette tudomásul, hogy megkerült 
a kalapja, azt mélyen a szemébe húzta és korához képest szokatlan fürgeséggel indult el 
a fák között. A víz gőzölgött. Sárga tavirózsák borították a kerítés felőli részét, szinte össze‑
függő takaróként. Kerstin és Gertrud némán álltak a fakerítés előtt, és a rózsákat nézték.

– Szép, nem ? – kérdezte Kerstin.
Az anyja nem válaszolt. Ekkor megmozdult az egyik tavirózsa levele. Apró, barnásvörö‑

ses madárfióka úszott ki a nyílt vízre. Nem sokkal utána egy következő. Végül megjelent 
egy harmadik is. Halk csipogással hárman háromfelé indultak meg. Kerstin kíváncsian 
figyelte, amint a fiókák egyre távolabb úsztak a biztonságot jelentő rózsalevelektől. An‑
nyira aprók voltak, hogy nem ismerte fel őket, habár apjának köszönhetően elég sok ma‑
dárfélét ismert. Főként kiterítve, de azért felismerte őket. Hirtelen, valahonnan a víz alól, 
szinte hangtalanul bukott a felszínre a tojó. A kisvöcsök sietősen fiókái után eredt, és sor‑
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ban begyűjtötte az összeset. Odaúszott melléjük, szárnyát kicsit megemelte, s a fiókák pár 
lökéssel felsegítették magukat a tojó szárnya alá. Miután mindegyikük biztonságban volt, 
a madár leeresztette szárnyait, s elindult visszafelé, a tavirózsák irányába. Nem is látszott, 
hogy szárnyai alatt három fióka rejtőzik. Majd ugyanolyan hirtelen, mint ahogy megje‑
lent, a tojó alábukott, s Kerstin hiába figyelte hosszasan a tavat, a víztükör mozdulatlan 
maradt, a madár többé nem jelent meg.

  

Felcsatolták a karszalagokat.
Eredetileg Kerstin csak másnap akart volna fürdeni menni, de Franz addig morgott az 

ebéd alatt, hogy a nő egy idő után megunta, s végül beleegyezett. Míg előkészítette a tás‑
kát, addig az apja újabb madarakat lopott be a kertben a vendégek és a személyzet legna‑
gyobb örömére. Mire a nő az anyjával és a táskával leért a hallba, általános derültség fo‑
gadta, s Herr László bizalmasan közölte vele apja legújabb terítékét : négy gerle és két var‑
jú. Franz büszkén, egyenes derékkel üldögélt a recepció előtt, s miután a pincér vissza‑
ment az étterembe, összehúzott szemmel helyesbített :

– Hülye ez a török. Két balkáni gerle, két örvös galamb és két vetési varjú.
Kerstin egy szót sem szólt, csak lassan kiterelte Gerturdot és Franzot a szállóból.
A karszalagok felcsatolása után végigmentek a monarchiabeli fürdőépület nemrég fel‑

újított folyosóján, majd beléptek az öltözőhelyiségbe. Míg Franz felvette a fürdőgatyáját, 
addig Kerstin beállította anyját egy fülkébe, és lassan levetkőztette. Levette kabátját, pu‑
lóverét, nadrágját, a blúzt, végül a melltartót, a széles, szinte hónaljig érő bugyit és a pe‑
lenkát. Gertrud nem mozdult, állt feltartott karokkal.

– Most már leengedheted – mondta a lánya.
Leengedte őket. Háta kicsit meggörbült, ősz haja arcába hullt, eltakarta az arcát, mé‑

lyen ülő szemeit. Mellei fonnyadtan lógtak, ráncosan, lent kicsit kikerekedtek, mint fé‑
lig töltött vizes tömlők.

– Bepelenkáztad már ? – kiáltott be Franz a folyosóról. Mivel nem tudta, melyik fülké‑
ben vannak, a biztonság kedvéért kétszer is elkiáltotta magát.

– Mindjárt elkészülünk – válaszolta Kerstin. – Addig menj előre, oda, ahol a múltkor 
is voltunk.

A nő még hallotta, amint az apja elcsoszog a bejárat felé, de közben már kicsit szét‑
tolta anyja lábait, hogy át tudja húzni lábai között a pelenkát. Miután rögzítette a für‑
dőpelenkát mindkét oldalán, megigazította, s lassan megfordította az anyját, hogy hátul 
is elsimítsa a gyűrődéseket. Tökéletesen tapadnia kellett a felülethez, valahogyan így írta 
a használati útmutató, s Kertin tudta, mennyire fontos ez. Nem akart úszkáló szardara‑
bokkal találkozni a vízben. Egyrészt. Másrészt az anyja mostanában nem szólt, ha sértette 
a pelenka, s ha kisebesedett a bőre valahol, akkor azt Kerstin csak jóval később vette észre.

Megnézte még egyszer. Mindenhol illeszkedett, elfedett minden lehetséges helyet. Ek‑
kor elővette az egyrészes fürdőruhát, lehajolt, anyja kezét a vállára helyezte, majd egyik 
lábát felemelte, aztán a másikat, s végül felhúzta az öregasszony derekára a ruhát. Erős 
anyagból készítették, szorosan tartotta az anyja hasát és fenekét is, gond nem lehetett. Az‑
tán átbújtatta egyik, majd másik karját is a pántokon, és melleit egyenként a kosarakba 
passzintotta. Eligazította a pántokat, hogy simuljanak. Hátrébb lépett, és megszemlélte 
az eredményt. Gertrud leeresztett kezekkel, meggörbült háttal állt a fülkében. Fejét lehaj‑
totta, a földet bámulta.

Miután Kerstin is átöltözött, Franz után indultak. Odakint hűvös volt, de a tó vize ezt 
kellőképpen ellensúlyozta. Mikor beléptek a vízbe, a nő még anyja fejére húzott egy gumi‑
sapkát, nehogy megfázzon. Hiába mondta neki többször is, ne tegye a fejét a vízbe, min‑
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den egyes alkalommal vizes hajjal jöttek ki a fürdőből. Kerstin megunta, és vett egy sap‑
kát. Rikító rózsaszínűt, ami messziről is észrevehető.

A víz mély volt. Mély és meleg. Kerstin a karját fogva, minden erejét megfeszítve tartotta 
a felszínen az öregasszonyt. Lassan, kínlódva, de elérték azt az elkerített részt, ahol padokat 
helyeztek el a víz felszíne alatt, s így aki pihenni akart, vagy elege lett az állandó kapaszko‑
dásból, leülhetett, és nem kellett kimenni. Gertrudot az egyik padhoz vezette, majd leültette.

Ő is leült. Kifújta magát. Mint aki mázsás terhet cipelt eddig, elgémberedett, megfe‑
szült hátát kicsit megnyújtóztatta, karjait ellazította, aztán felfeküdt a padra. Ráhasalt. Ha‑
salni szeretett. A víz kissé megemelte. Az volt az érzése ilyenkor, hogy lebeg. Valahol, va‑
lamikor. Ilyenkor elfeledett mindent. Karjait előrenyújtotta, s a víz azonnal megemelte, 
pont annyira, hogy már nem kellett tartania magát. Előtte nem volt semmi, csak a szem‑
belévő lépcső, majd a tó.

A tó. Tele tavirózsákkal. Mintha színes terítő borította volna a tó déli részét. Sárgás‑
zöldes vagy fehéreszöldes ízléses abrosz. A víz felszíne tükörsima volt. Szél nem mozdult, 
csak a lebegők indítottak kisebb hullámokat néha. A lépcső mögül ekkor beúszott a képbe 
a kisvöcsök. Kerstin csak most vette észre a lépcső legalsó fokán lévő fészket. Apró ágak‑
ból, földdarabokból tákolt építmény volt. A tojó odaúszott a lépcsőfokhoz, lökött egyet 
magán, majd ráült a fészekre. A következő pillanatban felbukkant az egyik, majd a máso‑
dik, végül a harmadik fióka. Sorban odaúsztak a lépcsőhöz és pontos, az anyjuktól elle‑
sett mozdulattal fellökték magukat a lépcsőfokra, majd odatotyogtak a fészekhez, és be‑
vackolták magukat a tojó szárnyai alá.

– Nézd, anya, ott van a kisvöcsök – mondta Kerstin, s Gertrud felé emelte a fejét. Az 
anyja odafordította a fejét.

A harmadik fióka késlekedett. A sokadik nekirugaszkodásra sem sikerült felmásznia 
a lépcsőfokra. Megfáradt kissé, s egyre borzosabban tottyant vissza a vízbe. Végül feladta. 
Apró szárnyait szinte szétterítve lebegett a felszínen. Miután kicsit összeszedte magát, kö‑
rözni kezdett. Először a fészek közvetlen közelében, majd egyre távolabb úszott, s közben 
egyre hangosabban csivitelt. Az anyja megelégelhette a dolgot, mert feltápászkodott, cső‑
rével megigazította itt‑ott szétálló tollait, majd a vízbe csobbant.

– Anya, figyeled ? – kérdezte Kerstin, és hátrafordult.
A pad üres volt.
A nő lassan visszafordította a fejét, és látta, amint a kisvöcsök odaúszott fiókája mellé, 

kicsit megemelte szárnyát s hátára segítette a borzos csivitelőt. Majd visszaúszott a fészek‑
hez, s végül mindannyian megtelepedtek.

Kerstin lebegett.
Széttárt karokkal, súlytalanul.   

Vincze Ferenc (1979, Marosvásárhely): író, irodalomtörténész. 


