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Podonyi Hedvig

A lábatlan ember
Évekig éltünk ugyanabban az utcában. Ő  lenn, egy bank szemkápráztatóra 
glancolt üvegfala előtt töltötte minden napját, a tolókocsijában, én a szemközti 
oldalon, fenn a harmadikon, a  számítógép előtt. Hogy hol éjszakázott, nem 
tudni; könnyen lehet, hogy lakása sem volt több, mint lába.

Mire felébredtem, már ott volt és elszántan ivott. Le sem kellett néznem, 
hogy tudjam: ma is azon a helyen ül, háttal az ablakainknak, szemben a bank 
fékezhetetlen boldogságot árasztó plakátjaival, melyeken bőszítően gondtalan 
családok szökelltek már-már gusztustalanul zöld mezőn, soha nem szűnő 
pénzesőben, egyenként két-két lábbal.

A lábatlan embernek viszont palackja volt, boros. A bal kezével lógatta le-
felé, mert a jobb keze másra kellett: a közeli boltba siető járókelők néha egy 
százast nyomtak a tenyerébe, vagy még többet is. Jobbjával tehát kasszírozott, 
baljával olykor szájához emelte a palackot, és kora délutánra általában matt-
részeg volt. Ezért is nem kellett soha lenézni a harmadikról, hogy megvan-e 
még: estig, amíg teljesen ki nem ütötte magát, szünet nélkül ordítozott. Reked-
tes, durva átokkiáltásai megcsusszantak a bank üvegfalán, talán fel is karcolták 
egy kicsit, aztán nagy sebességgel a szemközti házfalhoz vágódtak (ilyenkor 
idegesen melléütöttem a billentyűzeten és rutinszerűen elmormoltam, hová is 
kívánom őt), majd oda-vissza-oda-vissza pattogtak az utca két oldala között, 
míg egyszer csak sikerült kiszabadulniuk. A magasban felrobbantak, mikrosz-
kopikus részecskékre hullottak, szétterültek a tetők fölött, és lassan szitálva 
visszaperegtek a mélybe. A  környékbeli teraszokon üldögélők tán nem is 
sejtették, miért lett egy kicsit keserűbb a kávéjuk. A lábatlan ember démonjai 
azonban nem könnyen tágítottak – nap mint nap órákon át kellett veszekednie 
velük, amíg annyira elfáradt, hogy már nem is vette őket démonszámba.

Sosem láttam, hogy elgurult volna tolószékén a közeli Duna-partig, gyö-
nyörködni a páratlannak mondott panorámában, hogy olvasott volna, vagy 
hogy rámosolygott volna valakire. Sosem láttam, hogy evett vagy hogy vizelni 
ment volna. Kérlelhetetlenül ült kiszemelt helyén nap mint nap, év mint év. 
Lehet, hogy esténként egy óvatlan pillanatban egyszerűen köddé vált, hajnal-
ban pedig, amikor épp senki nem nézett oda, hirtelen ott termett. Bár, ha ilyen 
trükköket ismert volna, biztosan a lábait is visszavarázsolja a helyükre. De a 
lábai épp annyira nem voltak ott, mint amennyire ő igen. Milyen lehet, ha valaki 
a teste egy részét már eltemette, és a teste szűkös maradékában tovább kell 
időznie?

Szántam, és utáltam szánni, és folyton felingerelt, hogy az életünk részévé 
tette magát – mert a hangja minden délután nálunk járt. Azzal, hogy ott ült, 
elvette az utcánk egyik oldalát is. A bolthoz épp arra vezetett a rövidebb út, ahol 
letelepedett, de miatta kerülni kellett. Nemcsak azért, mert úgy ékelte be magát 
a járdán a bank és a parkoló autók közé, hogy ott egy árnyék sem tudott volna 
átsurrani, hanem mert gyakorta népes társaságot is gyűjtött maga köré. Hajlék-
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talan barátaival poharazgatott avagy palackozgatott. Néha nők is megjelentek 
köztük, olykor-olykor gyerekek is felbukkantak. A dudáló autók között kerge-
tőzve nem is sejtették, hogy ők a jövő – sem pedig, hogy ez azért inkább a többi 
gyerekre vonatkozik, nem rájuk. Amúgy, a lábatlan ember rájuk sem pillantott, 
ő a jelennek élt, és masszívan markolta a palackját, plusz az ordítozás fonalát.

Magától sose mozdult volna onnan; így végül egy kegyetlen nyár vitte el. 
A  házak közé szorult hőség remegett, mint a forró puding, az ablakok csil-
logtak, mint a lázas beteg szeme. A bank üvegfalán olvadozva folydogáltak a 
tükörképek. Eltűnődtem, hogy hideg vizes lavórt teszek az asztal alá, beleázta-
tom a lábam és úgy dolgozom tovább, de beláttam: túl sok arrafelé az elektro-
mos vezeték. Képzeletben nyomtam egy Delete-et az aznapi munkatervemnek, 
összeszedtem a strandcuccomat és medenceirányba fordítottam magam. Az 
utcára érve, a melegtől félhülyén először csak valami fura bizonytalanságérzet 
kerülgetett, aztán rájöttem: a bank elől hiányzik a lábatlan ember.

Másnap, harmadnap sem jött. Soha többé nem jött. Történetének végére 
csak abból lehetett következtetni, hogy a bank előtt, a járda szélén idővel meg-
jelent néhány apró mécses meg egy csokor mezei virág.

Sajnáltam, és megkönnyebbültem. És utáltam, hogy sajnáltam, és utáltam, 
hogy megkönnyebbültem. És nem gyújtottam neki mécsest, és nem szedtem 
neki virágot.

Ezt azokra hagytam, akik talán szerették is. 

izzó táncában
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