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Gaál Melinda

Valaki másé
Nézlek, és nem tetszel. Nem tetszik a cip�d, nem divatos már, rég el kellett 

volna égetned az összes pólóddal együtt, ami itt maradt a kilencvenes évek-

b�l, pedig már akkor sem volt men�. A zoknid: fos-zöld, lecsúszik a bokádon, 

ráncolódik kicsit, majd a kinyúlt gumírozás rázuhan a cip�dre. Már azt sem 

értem, miért vesznek az emberek még mindig ilyeneket, de az univerzum ennél 

is nagyobb rejtélye, hogy miért árulják �ket. Ülök melletted és nézlek. Kevés 

hajad összevissza áll, az évek mély ráncokkal büntetik az arcod, pedig még 

fi atal vagy. Nézlek, és nem tetszel. A  vállad el�reesik, hasból fogyni kellene, 

meg csinálni valamit a vékony lábaddal, mert minden szabályos testaránynak 

ellentmond.

Nézlek, és nem szeretlek. Nagykép�en fröcsögsz a sikereidr�l, aminek 

jó, ha a fele igaz, és nem hagyod, hogy bárki más megszólaljon az asztalnál. 

Amikor a munkádról beszélsz, elképzelem, hogy a munkatársn�id biztosan 

egy undorító féregnek tartanak, amikor úgy nézed végig �ket, ahogy ma azt a 

barista csajt a kávézóban.

Nézlek, és nem szeretlek. Azt mondod, túl sokra tartom magam, egyébként 

is, mit csinál egy tanácsadó. Aztán azt mondod, ebben meg ebben ha fejl�dnék, 

sokkal jobb lenne a karrierem, és végre nem taposna el senki a munkahelyen. 

Nézlek, és nem szeretlek. Eljátszod, hogy érdekel, amit mondok, én eljátszom, 

hogy elhiszem neked, és gy�löllek amiatt, hogy tudod: mindketten hazudunk.

Nézlek, és tetszel. Tetszik, hogy olyan cip�t hordasz, amit már régóta sze-

retsz. Ránézek a zoknidra, és eszembe jut, vennem kellene neked egy újat, 

feketét, mert olyan szín kell, de nem tudom, a  feleséged észrevenné-e. Ülök 

melletted és nézlek, a hajad nem igazítottad meg, kócos, benne van még az 

ujjam nyoma. Nézem a ráncaidat a homlokodon, amiket a gondok húztak oda 

– szeretem azt hinni, a feleséged miatt –, és a szemed körül, amib�l ezer darab 

szalad oda, amikor meglátsz.

Nézlek, és tetszel. Törékenynek t�nik a tested, de még er�sebbé tesz ez a 

látszat.

Nézlek, és tetszel, amikor beszélsz, mindenki rád fi gyel, világosabb a szoba 

is. Nézlek, és tetszel. Elmondod, mit gondolsz Kafkáról, én is ugyanazzal a ra-

jongással suttogom magamban a mondatokat. Hallgatlak, és tetszel, mindenki 

nevet körülötted, én csak halkan, belül kuncogok, nem akarom elárulni, meny-

nyire magaddal ragadsz, amikor az irodalomról beszélsz. Nézlek, és tetszel. 

Elképzelem, hogy a munkahelyen, amikor prezentálsz, az összes kollégan�d 

csak rád fi gyel, és arra gondolnak, milyen jó lenne veled. Nézlek, és szeretlek. 

Azt mondod, er�s n� vagyok, nagyon ritka az ilyen, maradjak mindig ilyen, 

mert erre van szüksége a világnak.

Nézlek, és szeretlek. Tudom, csak eljátszod, másképp lesz, én is tudom, 

benne vagyok a játékban. Nézlek, és szeretlek, pedig tudjuk mindketten, hogy 

ez az id� nem a jelen, annak csak az elképzelt mása.
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Zeng a csend
Dalnoktárna zajos kis falu volt. Valamikor városnak számított, az öregek még 

emlékeztek erre, de abban már �k sem voltak biztosak, hogy ezt a tényt sa-

ját emlékeikb�l vagy �seik mesetöredékeib�l rakták össze. Önjelölt néprajz-

kutatók a falu nevének eredetét számtalanszor próbálták felfejteni, de csak a 

tárnáig jutottak. A bánya ott volt közvetlenül a falu mellett, azonban a dalnok 

ragadványt – ami megágyazva a szénnek, a tárna el�tt csillogott – senki sem 

tudta elmagyarázni.

A  bánya minimum-kitermelésen üzemelt csupán, mégis, elég lüktetést 

adott Dalnoktárnának, hogy minden évben megteljen a bánya melletti általános 

iskola, a f�utcán folyamatos legyen a forgalom, a kisboltokban és kocsmákban 

pedig állandó a jókedv és a nyüzsgés. Amíg van munka, szokta mondani Ko-

vács Péter, addig nem panaszkodhatunk. Egész Dalnoktárna büszke volt, hogy 

�k aztán sohasem panaszkodnak. Voltak azért apró kellemetlenségek, amikor 

mindenki kieresztett a száján egy-két szitokszót, de ezt inkább múló rosszkedv-

nek tartották, mint panasznak.

Egy májusi délel�tt Ajna megpróbált rendet tenni a házban. A  feladatok 

sorakoztak el�tte, ahogy minden nap. Azon gondolkozott, valószín�leg már 

becsukott szemmel is képes lenne rá, majd err�l az jutott eszébe, hogy akár 

meg is vakulhat, nem jelentene gondot a háztartás vezetése. Ez a gondolat 

egyszerre rémítette és nyugtatta meg, de csak néhány másodpercre, mert foly-

tatnia kellett a munkát, amit szeretett volna id�ben befejezni. Ahogy próbált 

rendet tenni a házban, hirtelen felsikoltott, egy legódarabra lépett. Mindenna-

pos volt, azonban ehhez a fájdalomhoz képtelen volt hozzászokni. Nem igaz, 

hogy a gyerekek soha nem tudják összeszedni. Vesszük nekik ezeket a drága 

játékokat, aztán �k szétdobálják a házban. Ezek nem becsülnek semmit. Mi itt 

dolgozunk, hogy nekik meglegyen minden, és még ezt sem tudják megcsinál-

ni. Hát mit rontottam el? – gondolkozott el újra Ajna, ahogy múlt a zsibbadás 

a talpában. Körülnézett a gyerekszobában. Nem volt sok játék, de lényegesen 

több, mint neki annak idején. Ezt az egyet viszont megtanulta már régen, nem 

emlegetheti a saját gyerekeinek, mi volt akkor, mert ma minden más, az � 

élete is más lett. Puffogott még kicsit magában, amíg beágyazott, megígérte 

magának, hogy este valami büntetést ígér be a gyerekeknek, ha holnap sem 

vetik be az ágyat. A következ� feladat közben épp a büntetést próbálta megfo-

galmazni, amikor hatalmas robajt hallott, rengett az egész ház. Ajna ugyan már 

hozzászokott a robbantásokhoz, de ez most más volt, hirtelen nyilallt a szívébe, 

mint egy legókocka éle.

Otti az ebédhez készült el�. Mindent megvett a piacon. Büszkén hangoztat-

ta mindenkinek, hogy ez a kulcs: a friss zöldség és gyümölcs. Vallásosan hitt 

az élelmiszerekben, kiváltképp azok után, hogy megváltoztatták az életét. Más 

a templomba jár, önsegít� könyveket olvas, és úgy várja a csodát, Otti viszont 

a diétában hitt. Nem lehetett gyerekük. Nekik, a  Kovácséknak. Ezt mondták 

az orvosok, bár okot nem találtak. Otti viszont nem olyan asszony volt, aki 

egykönnyen feladja, így éjjel-nappal bújta az internetet, Kovács Péter egy-egy 

hosszú m�szak után már nem is látta a feleségét. Otti mindent kipróbált, amit 
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hallott vagy olvasott, de végül szentül hitt benne, a diéta volt az, ami segített. 

Le is fogytak t�le, de emellett megtörtént a csoda, terhes lett. Ennek már hét 

éve, azóta Petike már iskolába jár. Otti el�készült a f�zéshez, feszült fi gyelem-

mel várta mindennap, hogy ebédszünetben hazasétáljon Peti. Néha egy-két ba-

rátja is csatlakozott, olyankor mindig feszült lett Otti, mert kínos pontossággal 

számította ki az adagokat, és a hirtelen ebédvendégek felborították a gondos 

terveit. De nemcsak ez volt Otti baja. � csak Petit szerette. Más gyerekek idege-

sítették, ha tehette, iskolába sem járatta volna, mert Peti tökéletességén a többi 

durva gyerek csak rontani tud. Ezt ugyan a férjének sohasem merte elmondani, 

félt, hogy Kovács Péter felkapná a vizet. Petike szerencsére nem hasonlított az 

apjára, most épp erre gondolt mosollyal a száján az edények vízpárájában Otti. 

Ekkor hirtelen hatalmas robajt hallott, megremegtek és bizarr koncertet adtak 

a t�zhelyen a fed�k, Otti hallani vélte a zöldségek sóhaját is.

Júlia egykedv�en pakolta az árut a polcra. Nem szeretett dolgozni, de kény-

telen volt, egyedül kellett eltartania a családot. Bán Józsi, a tulajdonos, szoká-

sához híven nem csinált semmit, állt Júlia felett és magyarázott. Jobb napokon 

Júlia csodálatos módon meg sem hallotta az öreg fecsegését, ma viszont pon-

tosan értett minden szót abból, amit Józsi hozzá intézett. Nem szerette Józsit. 

Valójában senki sem szerette Józsit, idegen volt, tíz éve költözött Dalnoktár-

nára, sok pénzzel, boltot nyitott, így senkinek sem volt ellenvetése. Azt viszont 

mindenki érezte, hogy Józsi más volt, Júlia pedig állandóan tapasztalta: Józsi 

panaszkodott. Ma épp a gyerekek voltak soron. Hogy ezek iskola után csak 

úgy bejönnek ide a boltba. Szaladgálnak a sorok között, aztán nem vesznek 

semmit. Ha mégis, akkor egy rágógumit. És a jó ég tudja, mit lopnak el! Az 

apró árut lehetetlen nyomon követni. Júlia, magának is vannak gyerekei, re-

mélem, jobban neveli �ket. Ekkor bekapcsolódott Suhajdáné, aki már fél órája 

válogatott a konzervek között: Bizony ám, ezek a mai gyerekek. Neveletlenek! 

Állandóan rohangálnak, bár ne lenne a házam olyan közel az iskolához! De az 

öreg, az ilyen zsugori volt, csak a legolcsóbb telek, az volt jó neki, pedig volt 

ám pénze! Júlia most a saját gyerekeire gondolt, arra, hogy mennyire szereti 

a gyerekek zaját, milyen jó lenne most azt hallgatni Józsi és Suhajdáné káro-

gása helyett. Megpróbálta elképzelni, mit csinálhatnak az iskolában. Az órájára 

nézett, nagyszünet van, biztosan kint játszanak az udvaron, majd kedvesen rá-

mosolygott a gabonapelyhes dobozokra. Ekkor hirtelen robaj támadt, táncoltak 

a konzervek a polcokon, Júlia ujjaiba ismeretlen fájdalom kapott.

Ajna másnap állt a gyerekszoba ajtajában. Minden pontosan ott volt, ahol 

tegnap hagyta, az ágy tökéletesen bevetve. Körülnézett, sehol egy legódarab, 

sehol egy gyurma. Ismeretlen rend feszült a tárgyak között.

Ma nem volt piac. Otti nyitogatta a h�t�t, bement a spájzba, majd kijött on-

nan. Fogalma sem volt, mit f�zzön, azt pedig végképp nem tudta, hogy kinek.

Józsi ma nem beszélt. Júlia sokszor elképzelte, milyen lenne, ha egy nap 

Józsi elhallgatna, most mégis furcsa volt. A dobozok, konzervek halkan surrog-

tak a keze alatt, az ajtó szinte némán engedte be és ki a vásárlókat.

Dalnoktárnán csak a csend zeng, amióta a bánya fala nagyszünetben ráom-

lott az iskolaudvarra.
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Légrádi Gergely

Sorok között
Belépett a könyvesboltba. Nem vett ko-

sarat, nem köszönt. Mint aki pontosan 

tudja, mit akar, a világirodalom plafo-

nig ér� polcai elé lépett, az M bet�höz. 

Ez volt legközelebb a radiátorhoz. 

A kasszánál ül� n� megvetéssel nézett 

utána, majd intett az újdonságoknál 

álldogáló kollégájának, hogy tartsa 

szemmel. Az eladó, teljesítve a ké-

rést, közelebb lépett a pufókkabátos, 

középkorú n�höz, épp annyira, hogy 

oldalvást rálásson, mit csinál. A n� a 

Varázshegyet nézte. Valójában nem 

is nézte; magához ölelte. Lehunyta a 

szemét, és élvezte, ahogy az elgém-

beredett lábujjai megérezték a meleg 

els� hullámait. Az eladó minden ideg-

szálával leste, hogy a pufókkabátos 

n� mikor süllyeszti el a könyvet. A n� 

azonban néhány perc múlva vissza-

rakta Thomas Mannt, majd balra tett 

néhány lépést, egészen a K be t�ig. Ott 

felnyúlt, és lassan végigsimított A  lét 

elviselhetetlen könny�ségén. Talán el 

is mosolyodott. Aztán hátrafordult az 

�t bámuló eladó felé. Megvan maguk-

nak A Mester és Margarita? Az eladó 

meglepettségében csak bólintani tu-

dott. Akkor adja ide, szólt halkan, és 

visszalépett a radiátor mellé. Háttal 

állt a melegnek, és a tornyokba állított 

könyvkupacokon járatta a tekintetét, 

amíg meg nem látta a székeket, a sa-

rokban. Tessék, itt van, amit kért, állt 

meg két lépés távolságra az eladó. 

Köszönöm, mondta, azzal elvette a 

könyvet, és a székek felé indult. Ott 

leült, letette az asztalra a Bulgakovot, 

és rátette érdes kezét. Hátrad�lt, és 

talán el is aludt néhány percre, ke-

zét a könyvön tartva. A  kasszás n� 

újra a kollégája felé fordult, és szé-

les mozdulatokkal tette egyértelm�vé, 

hogy csináljon már valamit. A radiátor 

el�tt ragadt eladó széttárta a karját, 

mondván, azt én is tudom, hogy tenni 

kellene valamit, de miért én? A kasz-

szás n� a blúzára t�zött névtáblájára 

bökött, amin az állt, hogy Margit, 

boltvezet�. Hát ezért, nézett fel szúrós 

szemmel. Most már értem, morgott 

magában az eladó, és elindult az alvó 

pufókkabátos felé. Mire odaért, a Bul-

gakov már egyedül volt az asztalnál. 

A  pufókkabátos n� az Esti Kornélt 

tartotta a kezében, és a magyar iro-

dalom fala el�tt állt, mozdulatlanul. 

Nem lapozott bele. Magához szorítot-

ta, majd Kosztolányinál egy könyvnyi 

rést hagyva a Karinthykra helyezte a 

kötetet, fektetve. A  kasszás n� már 

két kézzel integetett az eladónak, aki 

egyre idegesebben vette tudomásul, 

hogy a pufókkabátos n� kiismerhe-

tetlen irányváltásokkal mozog tovább. 

Most éppen a versekhez, hóna alatt az 

Utas és holdvilággal. Máig sem tudni 

pontosan, Szerb Antal hova került, 

Pilinszky mit kérdezett József Attilától, 

és Fifi  naplójának melyik részébe olva-

sott Radnóti.

Kilépett a hidegbe. Néhány lépést 

tett balra, majd leült a könyvesbolt 

kirakata elé. Még érezte a meleget, 

a  többiek társaságát. Köré gy�ltek a 

madarak. A  kasszás n� szell�ztetett, 

az eladó rámolt, majd kezet mosott. 

Így nem láthatták, ahogy a madarak 

fi gyelmesen végighallgatják a pufók-

kabátos n�t, csipegetnek még az elé-

jük szórt morzsákból, aztán mindany-

nyian útnak indulnak.
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Puzzle-darabok
I.

András tizenhárom éves volt. Átlagos 

kamasz, átlagos családban.

II.

Gyere, kisunokám, beszédem van ve-

led. Gyere, még közelebb, ez most 

csak ránk tartozik. Emlékszel még, 

nagyapád hányszor mesélte el apád és 

Gitta nénéd születésének történetét? 

Ugye, milyen sokszor! És milyen büsz-

kén… Már több mint egy éve temettük 

el. Azóta nem hallhattad ezt a történe-

tet. Tudod, Andris, az nem pontosan 

úgy volt, ahogy a nagyapád mesélte. 

Pontosabban, a  nagyapád úgy me-

sélte, ahogy azt � tudta. �  pedig 

úgy tudta, ahogy megismerte, t�lem. 

Vigyáztam nagyapádra. Nem mond-

tam el neki az igazságot. Éreztem, 

nem tudná feldolgozni. Most megkér-

dezheted, mindezt miért mondom el 

neked. Azért, Andris, mert te vagy az 

egyetlen a családban, aki vigyázni tud 

erre a titokra. És valakinek tovább kell 

�riznie. Ha már az édesapádnak és 

a nagynénédnek nem mondhattam 

el, viszont van végre valaki, aki nem 

csupán vigyázni tud rá, de túl is éli, ha 

megtudja, akkor eljött az id�.

III.

– Andris, a többiek hol vannak?

– Elmentek, apa.

– Hova?

– Azt hiszem, a piacra.

– Akkor gyere, üljünk ki a teraszra.

– Miért?

– Dumáljunk egyet. Mit kérsz inni?

– Ice tea jó lenne. És jeget is kérek 

bele!

– Hozom!

– Köszönöm. Addig én az árnyék-

ba teszem a székeket.

– Itt is vagyok. Tessék.

– Kösz.

– Szóval, rég nem dumáltunk.

– Ja.

– Pedig mennyit lógtunk együtt, 

korábban. Igaz?

– Igen.

– Mondjuk jó is volt. Emlékszel, 

amikor kötözködött veled a tanár, és 

én beszóltam neki?

– Az tényleg durva volt!

– Nem kicsit. De most váltsunk 

komolyra. Már rég el akartam mesélni 

neked valamit. Családi sztori. Gondol-

tam, most már itt az id�, hogy meg-

tudd. És azt szeretném, hogy t�lem 

tudd meg, ne mástól.

– Kir�l van szó?

– Rólam meg a nagynénédr�l.

– És?

– Tudod, hogy Gitta milyen bolond.

– Na, azt tudom.

– Oka van annak, hogy ilyen lett. 

És én tudom az okát.

IV.

Drága Andriskám!

Van nálam valami, amit nagyapád 

még a halála el�tt nekem adott. 

Ismersz, milyen vagyok, állandóan 

kombinálok. És mindent�l rettegek. 

A  nagyapád azért bízta rám ezt a 

borítékot, mert azt gondolta, jobb 

helyen lesz nálam, mint apádnál. 

Én akkor fogom kibontani, amikor 

már lehet. Nem is nyitottam ki. Már 

több mint egy éve �rizgetem, de 

most már nem megy tovább. Úgy 

t�nik, nagyapád nem számolt azzal, 

hogy én ezt nem bírom. Nem tudom 

magamnál tartani. Ezt a levelet azért 

írom, mert azt remélem, a mellékelt 

boríték nálad jó helyen lesz. Csak 

nálad lehet jó helyen. A  borítékon 
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az áll, hogy akkor kell kibontani, ha 

sem a nagyapád, sem a nagyanyád 

nem él már. Én erre nem vagyok 

képes. Nem is értem, a  nagyapád 

miért rám bízta. A borítékot ezennel 

átadom neked. Ne haragudj rám, 

hogy nem személyesen, de tudod, 

milyen vagyok, csak dadogtam vol-

na, ha mindezt szóban kellett volna 

elmondanom.

V.

Kisunokám, te már kamasz vagy, érte-

ni fogod. Sokat voltunk együtt, sokat 

próbálkoztunk nagyapáddal, de nem 

estem teherbe. Jártunk orvoshoz, 

még javasasszonyhoz is, de nem jött 

a gyermekáldás. Elutaztunk, diétáz-

tunk, imádkoztunk, de semmi. Aztán 

egyszer csak kiderült, a nagyapádnak 

nem lehet gyereke. Az orvos nekem 

mondta el. Megszerveztem néhány 

dolgot, majd pedig ahelyett, hogy 

beavattam volna a nagyapádat, rá-

vettem, próbálkozzunk tovább. Né-

hány hét múlva mosolyogva kértem 

meg, költözzön külön hálószobába. 

Boldog volt, mert gyermeket vártam. 

Szinte megvadult az örömt�l. Ikreket 

szültem, és nagycsalád lettünk. Aztán 

soha többet nem háltam vele. Nem 

akartam, hogy megtudja.

VI.

– Azt remélem, ha elmondom, Gitta 

 miért ilyen, jobban el tudod viselni a hó-

bortjait. Talán egyszer meg is érted �t.

– Akkor mondd!

– Gitta miattam ilyen.

– Ezt hogy érted?

– Olyan korúak lehettünk, mint te 

most, amikor Gitta belém szeretett.

– Tessék?

– Ahogy mondom: szerelmes lett 

belém. Azt hittem, ez valamiféle gye-

rekkori dolog, és majd kinövi.

– És?

– És még jobban belém zúgott. 

Ahogy telt az id�, nem csak mindig 

velem akart lenni, de testileg is köze-

ledett. Nem tudtam mit kezdeni vele. 

A  helyzettel. Hánytam t�le, de nem 

akartam, hogy a szüleim megtudják, 

mi történik. Ezért lassan és kímé-

letlenül elidegenítettem magamtól. 

Kegyetlen voltam, míg ki nem öltem 

bel�le a vágyat. Csak évekkel ké-

s�bb jöttem rá, hogy ezért betegedett 

meg. És, mint láthatod, azóta sem 

gyógyult meg.

VII.

És talán még valami. Te is hallhat-

tad, többen is engem hibáztatnak 

nagyapád haláláért. Azt mondják, 

a  halálba kergettem. Persze mind-

annyian hozzáteszik, hogy ezt csak 

úgy mondják, hiszen szívinfarktus 

vitte el. Azt hiszem, mégis igazuk 

van. Állandóan szekáltam. Nem hagy-

tam felépülni a szívm�téte után. Neki 

meséltem el minden fájdalmam, és 

t�le vártam feloldozást. Kíméletlen 

voltam vele. És kidobtam a gyógy-

szereit. A  szívgyógyszereket. Nem 

akartam, hogy tovább mérgezze ma-

gát. Neki se lehetett egyszer�. Tudom 

én. Úgy könnyített magán, végs� el-

keseredésében, hogy leírta mindezt. 

Ez állhat abban a levélben, amelyet a 

boríték rejt. Tessék, a  tiéd. És most, 

hogy elolvastad ezeket a sorokat, 

menekülj el�lem. Ne hagyd, hogy rád 

öntsek mindent.

Ölel nagynénéd, Gitta

VIII.

Kizárólag akkor bontható fel, ha már 

sem én, sem az én drága feleségem 

nem él már. Gyermekeim részére. 

András kihúzta a borítékból a lapot. 

Drága gyermekeim, Gitta és Péter! 

Bizonyára még emlékeztek rá, mi-

lyen nagy boldogsággal meséltem 
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el fogantatásotok történetét. Az uno-

káknak, egy-egy nagyobb családi 

ebéden, vagy éppen karácsonykor. 

Szerettem ezt a történetet. Ezt a cso-

dát. Szerettem, és szerettem volna 

hinni benne. Valójában minden egyes 

alkalommal magamat gy�zködtem, 

hogy igen, ez így volt, és nem lehe-

tett másképp. Pontosan úgy történt, 

ahogy az én drága feleségem el-

mesélte nekem. Nekem, az állítólag 

medd� férfi nak. Bárhogy is van, ti az 

én édes gyermekeim vagytok. Nem-

csak így neveltelek fel benneteket, 

de így is érzek. És bocsássatok meg 

nekem, de szükségem volt valakire, 

aki oldani tudta a külön hálószoba 

magányát. Igyekeztem mindenkor 

diszkrét maradni. Amennyire tudom, 

sikerült. Most viszont eljött az id�, 

hogy megtudjátok, hárman vagytok 

testvérek. Az más lapra tartozik, ez 

miképpen volt lehetséges. Az egysze-

r�ség kedvéért nevezzük csodának. 

�  tud rólatok, ismer titeket. A  levél 

alján találjátok meg az elérhet�ségét. 

Már várja a jelentkezéseteket.

IX.

András egy darabig nem vett tudo-

mást a történtekr�l. Néhány évvel ké-

s�bb depressziós lett, aztán író.


