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Térey János

Magánterület*

VISSZAJÖTTÜNK a stábbal a Balatonra, de csupán egyetlen napra. Borombo-

vics meséli útközben: az a hírem a szakmában, hogy egyeztethetetlen vagyok, 

a m�vészeti titkárok rémálma, akinek ügynöke sincs, mégis olyan a naptára, 

mint egy átlyuggatott l�lap. Nem igaz, mert lám, ma is ráérek, másfél napom 

egyfolytában szabad! Ráadásul szombat-vasárnap, számomra el�adás nélkül 

(a többieknek a Woyzeck utolsó el�tti próbahete). Apás hétvégénk pedig a múlt 

héten volt, esélyem sem lett volna, hogy Esztert�l elhozhassam Renátát.

A  Szent György-hegyi kápolnánál forgatunk, és a létrehívandó atmoszfé-

rához kés� �sz kell. Isten háza a hegy oldalában áll, a  sz�l�k háta mögött, 

a bazaltorgonák tövében. Nincs egyedül. Két aprócska, présházra emlékeztet�, 

összed�lni készül� épület tartozik hozzá a lejt�n. EMMAUS és REMETELAK, 

ennyi olvasható a házikók homlokzatán, a harmadik pedig névtelen. Szerényen 

bújnak a sziklák alá. Ám a szürkére kopott kápolna egyáltalán nem parányi, 

a környez� falvakból is jól látni a tornyát. Büszkén sütkérezik a fakó, délutáni 

fényben. A drótkerítés viszont barátságtalanul hat, ráadásul ennek is van felira-

ta: MAGÁNTERÜLET.

„Nyugi, minekünk van engedélyünk. Meséltem, Alexkém? Lajos atya inspi-

rált, amikor a saját balatoni házamat építettem – vallotta be a rendez�m, Bo-

rombovics, amikor októberben, Pesten az Úri Muriba hívott sörözni. – Hallottál 

róla?”

„Nem az a pap, aki kivonult a kommunizmusból, és egy szál maga kezdett 

templomot építeni a semmiben?”

„De, csak nem a semmiben. A Szent György-hegyen lett remete.”

„Bizarr – mondtam mosolyogva. Ennyit azért megengedhetek magamnak. 

– Mondjuk, Hamvas után ezt is gondolhattam volna. Ez nagyon te vagy. A jach-

todban merengve pont egy remete ihlet meg téged!”

„A helyvadászom tíz éve találta ezt a kápolnát, és kiemelten javasolta. El�-

ször a közelébe költöztem. Aztán kitaláltam, mit forgatnék benne.”

Valóban, most, hogy érintésnyi közelségben látom, mintha Borombovics 

uradalmának szomorú fordítottja lenne ez a remetefészek. Annyi a különbség, 

hogy ezt a puszta két kezével húzta föl valaki, nem az alvállalkozók dübörögtek 

föl a betonkever�ikkel meg a dömpereikkel. Meg az, hogy ennek mára minden 

részlete egyformán lepusztult, némelyik szinte egyenl� a földdel.

Minden rémmozi kötelez� kelléke a magányos, elhanyagolt rom. Kézenfek-

v� volt, hogy jövünk és forgatunk; azonban Borombovics úgy látta, ide �sszel 

kell jönni, és ebb�l nem engedett.

„Ez a színhely ilyenkor él igazán – ecsetelte a rendez�m az Úri Muri teraszán. 

– Illetve úgy mondanám, ilyenkor igazán halott. Szépen halott. A temet�i han-

gulathoz kell a november. Kell a hegyre valaki, akinek titka van, és nem is egy.”

* Részlet a szerz� Káli holtak cím� regényéb�l. Megjelenik június 1-jén a Jelenkor Kiadónál
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„Tényleg hátborzongató hely.”

„Alexkém, fi gyelj ide. Te, amikor fölballagsz hozzá, kétségbe leszel esve. 

Tanácsot kérni jöttél. Akkora a baj, hogy téged, Botondot menesztett küldött-

ségbe a falu”, f�zte hozzá.

„Világos”, vágtam rá.

Most meg itt vagyunk, kiszállok a gyártásvezet� autójából. Éppen olyan fe-

kete kedv kell ide, amilyen most az enyém. T�lem függetlenül is megváltozott 

minden. Egész más a hangulat a forgatáson, mint nyáron volt. Akkor némi bi-

zonytalanság jellemzett mindenkit; egyúttal azonban kicsattanó optimizmus is 

a sorozat lehet�ségeit illet�en. Most kölcsönös gyanakvás, noszogató türelmet-

lenség, ború az arcokon. Olyanok vagyunk, mint akik penzumot teljesítenek. 

És nincs rosszabb, mint házi feladatként végezni ugyanazt, amit egy darabig 

igazán szerettél csinálni.

Növényi kicsit megint bekormozza az arcomat a pamacsával. A mozgó stáb-

büfében Réka átlósan bordázott, szürke, kapucnis túradzsekit ad rám. Lejárjuk 

a helyszínt, mindhárom düledez� épületet az elbozótosodott kertben, miel�tt 

élesben is elkezdenénk. A partnerem még nincs itt. Lajos atyát a Katona Jó-

zsef Színház nagy öregje, Nábrády Miklós alakítja. � volt a beszédtechnika-ta-

nárom a színm�vészetin. Vele kétszer is végig tudtuk próbálni ezt a jelenetet 

egy pesti irodában, jól ment. Az operat�rt és a világosítót most látom el�ször, 

Borombovics nyár óta cserélte mindkett�t, ami nem jó jel; de mondja, hogy 

kényszer� döntés volt, Szecs�di túl keresett lett. Nem bánom, hiszen nemigen 

bírtuk egymást.

Az égbolt a lenyugvó naptól vörös. Mire a Balaton villódzó tükrér�l átsiklik a 

tekintetem a tapolcai medencére, lilás szürkeségbe burkolózik a táj. Csapó. Bi-

ciglivel megindulok a lejt�s, erdei úton fölfelé. „Megoldjuk, hogy amikor jössz, 

szemben füstöljön a Badacsony, úgy, mintha sok millió év után ki akarna törni. 

Te meghökkenve fogod nézni”, súgta nemrég a fülembe Géza. Majd úgy vágják 

össze a jelenetet, magyarázta, hogy szemtelen seregélycsapat is gomolyogjon 

a Badacsony fölött. Hiába durrognak a karbidágyúk, újra meg újra lecsap a raj. 

Tömérdek sz�l�tolvaj jár ide, ezeket statiszták alakítják. A  seregélyek meg-

szokták a madárijeszt�t is, s�t úgy látom, hogy a kalapjára szállnak pihenni. 

A  szomszéd hegy valóban füstöl. Balról k�kereszt, mögötte bújik a kápolna. 

Zászlórudat látok mellette, amelyen hazai trikolór leng. Kicsit szakadt és elko-

szolódott a vászon, vadul tépázza a balatoni szél. Odatámasztom a kerékpárt a 

drótkerítéshez, és megrázom a cseng�t.

Nyikorognak a spaletták. Függöny lebben, ajtó nyílik. Egyenes tartású, ma-

gas homlokú öregember jön elém.

Lajos atya fehér, nyakig gombolt reverendát, széles, szürke övet visel. Do-

rong a kezében, de nem fenyeget�en tartja, csak mintegy eligazításul: „Erre, 

erre!”

Halvány mosoly fut át az arcán, amikor kezet ad, de tet�t�l talpig méreget 

is azért. Leengedem a kapucnimat a vállamra.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus”, mormolom. Nincs sok szövegem, neki an-

nál inkább, mert bár én várnék t�le tanácsot, els�sorban � kérdezget és mesél.

„Mindörökké, ámen”, vágja rá. Nábrádynak nem nagyon kell mímelnie a bi-

zalmatlanságot. A Nemzet Színésze civilben nyílt ember, de eleve ilyen kemény 
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és szúrós a tekintete. Küzdelmekkel szabdalt, töprengésekt�l erezett emberi 

arc, igazi öreg színészpofa. Szemrebbenés nélkül elnézegeti, ahogy a metsz� 

szélben vacogok.

„Útmutatásért jöttem, atyám.”

Annyi tisztelet mégis él Borombovicsban, hogy Lajos atyát mégsem aszaló-

dó, hártyásodó b�r� aggastyánként mintázta meg – bár fontolgatta ezt a lehe-

t�séget is –, hanem egy mindennap a munkapad fölé hajoló, energikus ember 

képét ajándékozta neki.

Fél lépést közelítek a paphoz, � hátrál, tartani akarja a távot.

„Kicsoda maga, zarándok?”

„Majdnem. Varga Botond. Ornitológus vagyok Köveskálon. – Nagyon értet-

lenül néz rám, úgyhogy hozzáteszem: – Ha úgy tetszik, madártani kutató.”

„Tudom, mi az a madarász – morogja. Tovább méricskél. – Pesti?”

„Ott születtem, de már tíz éve itt élek.”

„Két mondatából világos volt, hogy bebíró. Gyalog jött?”

„Nem, biciglivel”, sóhajtom.

Megrándul az arca.

„Azzal ott? Láthatom?”

Kilép a kerítés elé, fölélénkül. Hosszan nézegeti a mountain bike-omat, 

tapogatja az ülését, s�t föl is ül rá, teker néhány métert.

„Egyszer�, használt Kross Hexagon Veszprémb�l”, motyogom.

Fölnéz.

„Mit akar, fi am? Milyen jómadarat keresgél itt, mondja?”

Nagy leveg�t veszek.

„Segítséget szeretnék kérni a világban elszaporodott rontás ellen.”

„Jól van, akkor jó ajtón kopogtatott.”

„Velem tudna jönni, atyám? Csak egy napra. Egyetlenegyre. Kérem.”

„Hogy képzeli? Miért pont én?”

„Maga van közöttünk a legtöbb tapasztalattal fölvértezve, atyám. Ha szépen 

kérem, tartana egy tisztító erej� misét nekem és a társaimnak, lent a völgyben? 

Egy perzsel� düh� prédikációra vágyunk.”

„Misét, kérem, azt nem tartok senkinek, csakis magamnak. Pláne perzsel� 

düh� misét, vagy hogy is mondta maga… Tudja, én már nem vagyok dühös 

senkire.”

„Másoknak misézett.”

„Az régen volt. Hatvanöt éve utoljára”, mutat a hüvelykjével a túlpart felé.

„Tudom. Amikor premontrei pap volt Fonyódon.”

„Pár évig följártak ide a régi híveim. A háború idején pártoltam a szegénye-

ket, üldözötteket bújtattam… Cserébe egy darabig �k segítettek engem. Aztán 

�k is elmaradtak. Most úgy élek, hogy naponta egyszer távcsövön nézegetem 

a túlsó parton a régi egyházkerületemet. Tudja, azel�tt egymás után hagyták 

bed�lni a régi vincellérkunyhókat. Mostanában megint sok a nép a hegyen. De 

csakis nyáron. És csakis vigadni akarnak.”

A kamera az arcomra közelít. Kétségnek kell tükröz�dnie rajta: bár tiszte-

lem az atyát, mégsem látom a karizmatikus fényt, a glóriát az alakja körül, nem 

érzékelem a rendkívüliségét. „Tudod, hogy ez szépít� hazugság, Fonyód való-

jában nem látszik a kápolnától. Csakis a csúcsról. Ámulod az eleven legendát. 
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Kicsit le is nézed, mert különc, mert talán bolond is. Mégis alaposan rá vagy 

szorulva”, mondta Borombovics.

„Elmozdították magát, Lajos atya?”, faggatom tovább a remetét.

„Magának így mesélték? Ostobaság. Nem vártam meg, amíg kiraknak, ma-

gamtól mondtam le. Nincsen hiányérzetem. Aki az eke szarvára teszi a kezét, 

és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Tudja maga, mikor ballagtam 

le utoljára a faluba? Vagy másfél éve. Én csak szavazni járok le a hegyr�l.”

„Nem zavarja, atyám, hogy olykor nem demokratikusak a választások?”

„Ó, volt pár ilyen év az életemben. Élek a jogommal, és kész. Beérem eny-

nyivel.”

„Ürügy egy kis mozgásra, igaz?”

„Mondja, milyen manapság a politika?”

„Röviden? – fürkészi a mi Botondunk az atya élet dúlta arcát. – Komolyan 

kérdezi?”

„Ühüm.”

„Okádék.”

Értem én, hogy részben állami pénzb�l forgatva ennél többet és konkrétab-

bat nem mernek mondatni velem. Bár ezt is jólesik mondani.

„Nem értem, miért panaszkodnak annyit ebben az országban – tiltakozik. 

– Mi ez a depressziós nyavalygás folyton? Voltak a mostaniaknál sokkal sz�-

kebb leveg�j� évek. Én itt emberb�rbe bújt fenevadakat láttam gyilkolászni 

– folytatja szelíden. – Elegem lett bel�lük. Fogtam magam, és építettem egy 

oázist abban a letiport országban, amelyikben akkor éltünk.”

„Attól én még rühellhetem a mostaniakat. Hány éves, atyám?”, veszem át 

ügyesen a kérdezést.

„Százhuszonhat.”

„Uramisten. A világ, amelyikbe beleszületett, és az, amelyikben él, úgy kü-

lönbözik egymástól, mint az arany és az ólom. – Hányadjára használják ezt a 

panelt a forgatókönyvíróink? És folytatom: – Atyám, maga már tizenévesen is 

több, országhatárokat átrendez� társadalmi földrengés tanúja volt. És ez így 

ment évtizedeken át… Mondja, manapság reggelt�l estig mit csinál?”

„Hatvanöt éve ugyanazt, uram. Köveket gy�jtök, ritka kristályokat. Kertész-

kedem, nyáron leszedem a gyümölcsöt. Van borom.”

„Na de hogy telik a napja, mondjuk, februárban?”

„A rovargy�jteményemet szortírozom. Barkácsolgatok.”

„Azzal is megy az id�, igaz?”

„Megy.”

„Igaz, atyám, hogy a maga küszöbét akárki nem lépheti át?”

Nem mond semmit, nem is cáfol rá. Nézem a mobilom kijelz�jét, tíz perce 

faggat.

„Ez meg mi? – mutat a telefonomra. – Megnézhetem?”

Hosszan magyaráznom kell, hogyan m�ködik, milyen elv alapján továbbítja 

a hangot meg az üzeneteket.

„Meséljen, mijük van még?”

Most magyarázzam el neki a metrót, a  tévét meg a számítógépet? Igen. 

A holdra szállást, ugye, már nem kell? Dehogyisnem. Faggat, és issza a sza-

vaimat.
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És még mindig nem eresztett be magához. Na végre. Majdnem negyed-

órámba telt. El�szoba, de inkább afféle szélvéd� el�tér. Szakadt eserny� a fal-

nak támasztva, rondabarna orkánkabát. Balról egyszer� konyha nyílik. Aligha-

nem az ebédl�jébe lépünk, amely egyben a nappalija is. Bent félhomály honol, 

csak némi fény szüremlik be a rozoga zsalun át. A világosító nagyon ért a bels� 

terekhez, és kisujjában van a sejtetés minden csíziója.

„Mit néz? – kérdi az atya. – Ide nincs bevezetve a villany. Miért is lenne?”

A falon egy jókora kürt függ láncon, szaruból, s�r� vésetekkel az oldalán.

„Lehel kürtje?”

„Majdnem. Jó min�ség� másolat.”

„Megfújja néha?”

„Ritkán.”

A nappali kockás abroszán félbehagyott uzsonna, befeketedett kolbászvég, 

ránézésre is betonkeménynek t�n� szelet sajt, kicsit zöld cipó. „De jó, hogy 

nem kínált meg, gondolod”, mondta délután Borombovics.

„Aztán ellátják magát? – kérdezem. – Örülök, hogy van mit ennie.”

„Néhány falusi jóasszony jár ide. Az egyik szomszédom tejet és kenyeret 

hord föl. Hetente kétszer.”

Szerteszét dohszag terjeng. Nem túl barátságos hajlék, bár az lehetett 

valaha. Minden felületen vastag por és penész ül, alig tudom leplezni émely-

gésemet. Akár egy kripta, de annak is elhanyagolt. Lajos kissé gépiesen végig-

mutogatja a k�zetgy�jteményét, amelyik különböz� dobozokban áll a polcon. 

Római és Árpád-házi aprópénzek a földb�l. Kegytárgyakat is látok.

„Mi ez?”

„Feszület, sz�l�kacsból. A lejt�n találtam.”

És valóban, mintha a Megfeszített elgyötört testét utánozná a természeti 

forma. A remete meggyújt egy horpadt, méregzöldre mázolt petróleumlámpát. 

Percek telnek némán. Az atya el�vesz az egyik kartondobozból egy lepény ala-

kú riolitdarabkát. Komoly képpel hirtelen kettétöri.

„És l�n, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, né-

kik adá – nyújtja át az egyik darabkát. Zavaromban zsebre vágom. – Nem kér 

egy kávét?”

Rázom a fejem.

„Azt kell gondolnod, ez a pap nyilván nem komplett, talán más gond is van 

vele, de ezeket a stációkat a cél érdekében muszáj végigjárnod”, instruált el�-

z�leg Borombovics.

Óriási koponyák a falon, talán �slényekéi. Három nagy ablakából a kilátás 

olyan, mint egy �rtoronyból. Jobbról Szigliget, középen a Badacsony füstölg� 

koporsója (hány patront pazarolhattak erre egész délután?). A  középs� ab-

lakból a Gulács szabályos kúpja látszik, balról pedig a Csobánc, de most már 

siklóerny�sök nélkül. És a távolabbi vulkántestvérek koszorúja.

„Tudja, miért voltak olyan dühösek a janicsárok? – kérdezi váratlanul az 

atya, amikor f�ni kezd a kávé a kotyogósban. – Mert nem bírták bevenni a 

csobánci várat. Hegyesdet igen! Az, kérem, kicsike. Egy zsebvulkán. Csobánc 

azonban kifogott rajtuk a meredélyeivel. Azért égették föl az egész medencét, 

azért f�zték rabláncra a lakóit, a miatt a ronda meredek miatt.”

Olyan képet kell vágnom, mintha tényleg nem tudtam volna.
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„Mondja, atyám, miért járnak ide vissza a holtak? És miért ennyien? És 

 miért ennyire agresszívak?”

„A  holtak? – Elhárító mozdulatot tesz, mint aki mindent tud, legalábbis 

a holtakról, és nem vár további magyarázatot. – Mindennek és mindenkinek 

megvan a rendelt ideje, hogy az életünkbe érkezzen. A borzalom, ami itt egy-

szer lezajlott, nem akar véget érni. Hacsak…”

„Hacsak?”

„Hacsak egyszer valaki be nem mutatja az engesztel� áldozatot.”

„Áldozatot? Atyám, mi volna az?”

Mereven vizsgál, aztán félrefordul.

„Ezen még gondolkodnom kell, fi am.”

Fölnézek a pókhálós, repedezett mennyezetre.

„Tényleg a saját kezével építette ezt az egészet?”, sóhajtom.

„Tényleg. Iskolákat szerveztem, harangokat öntettem. Öt kápolnát emeltem 

csak ennél a tónál, íme, itt a hatodik, az utolsó. Én nem akartam békepap lenni. 

Ugyan már, följelentgetni a nálam bérmálkozókat meg a nekem gyónókat, hát 

micsoda dolog az? Undorító, mocskos dolog, nem?”

„Igen, atyám.”

„Gondoltam, az még nem kollaboráció a rezsimmel, ha ugyanazt a leveg�t 

szívom be, mint �k. Örököltem ezt a földet. És ha már szerencsésen visszave-

t�dtem gyerekkorom vidékére, újra építkezni kezdtem. A tavon át szállították 

ide a téglát a régi híveim. Akarja látni a kápolnámat?”

„Azért jöttem”, bólintok lesütött szemmel.

Kilépünk, odavezet. Szentek szobrai az oromzaton, a torony tetején kett�s 

kereszt. Látom, a  templomocska homlokán álló EMMAUS feliratot elkezdte 

rágni az id�, két bet�je lötyög. Ha így megy tovább, lassan csak ennyi marad 

bel�le: ..MAUS.

„Emmaus, hát oda tartott szomorúan a két csalódott Krisztus-tanítvány 

– folytatja dünnyögve Lajos atya. – Látták megfeszíteni a Mestert. Annyira bíz-

tak benne! Le voltak sújtva, hogy minden elveszett. Pedig � azt is megmondta 

el�re, igaz-e, fi am? Vaksötétben bandukoltak egy falucska felé, akkor csatlako-

zott hozzájuk a vándor. Csak úgy, a semmib�l, felt�nt egy idegen! Percek alatt 

hihetetlenül fölvillanyozódtak t�le. Els�re nem ismerték meg. Csak abban a 

félrees� falucskában, a vacsoraasztalnál, kenyértöréskor, de akkor már egyet-

len gesztusáról… Maga szerint �k ketten ostobák voltak vagy fi gyelmetlenek?”

„Nem biztos. Szerintem nem csoda, hogy els�re nem esett le nekik, kicsoda 

is �. Kevésszer találkoztak. Talán korábban nem látták elég közelr�l. Meg hát 

jó sötét is volt. Mint most.”

Érdekes egybevetni, ki mit emel ki ebb�l a történetb�l. Borombovics a ha-

gyományozódás lélektanáról beszélt, miután elküldte a szkriptet. Hordozóról 

hordozóra szállva, egyre küls�bb körökben haladva halványul az üzenet; de 

annak a közelében, akib�l süt az er�, bárki megéghet.

„Mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velök 

maradjon”, mormolja fülembe az atya.

Visszahúzódunk a nagyobbik házba. Lajos atya palackot hoz a kamrából, 

tölt a poharakba. Óvatosan kortyolok, most muszáj. Karcos rizling, éppen 

iható: ez íródik az arcomra (egyébként kellékvíz). Végre leül egy karosszékre, 
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és engem is hellyel kínál, de csak miután � leült. Ebben a pillanatban végre 

nyugalom árad bel�le.

„Csodálkozik, Botond? – kérdezi mosolyogva. Látni, ahogy kedves témáitól 

fokozatosan átf�ti a szenvedély, arca kipirosodik. – Azt hiszem, ezért jöttem én 

is ide. Ennek a vidéknek mikroklímája van. Hát van szemkápráztatóbb hely a 

világon? Öreg napjaira talán nem szeretne maga is ilyen menedéket?”

„Dehogyisnem, atyám.”

„Nekem nem való a rendház.”

„Ott is emberek laknak.”

„Úgy van. Jobbak és hitványabbak. Én szeretem a munkát.”

„Tudom”, buzgólkodom.

„Ha otthon vagyok, mindig fölhúzom egy magas póznára a magyar lobogót. 

Hadd tudják a faluban, hogy létezem még. És hogy az eltévedt kirándulók, út-

ban a turistaház felé, hozzám kopogtassanak be. Csak hadd gondolják, hogy 

csodabogár vagyok. Érdekli a m�hely is? – Bólintok, erre föláll, kivezet a ház-

ból, fölfelé megyünk a lejt�n a névtelen kisházig. Arasznyi kulccsal nyitja ki az 

ajtaját. – Nézze csak.”

Botond roncs orgonákat, szétzilált harmóniumokat lát az egyik helyiség-

ben. Partra vetett dögnek látszó álló, fali, asztali és kandallóórákat a másikban 

a telefonja fényénél.

„Ezeket javítgatom. Franciák, svájciak, délnémetek. Nem gondolja, hogy 

ezeknek az óráknak arcuk van? Engem mindig barátságos ábrázattal üdvözöl-

nek. – Botond pirul a dögre gondolás miatt, szerencsére sötét van már. – Ez 

például egy biedermeier ingaóra, Bécsb�l. A  fájuk színét is szeretem, azt a 

gyönyör�en fényl�, leheletfi noman aranyló barnát. Vörösrézb�l készült a szám-

lapja. Látja, most kifejezetten sért�dött képet vág. Olyan, mintha ráncos lenne. 

Szegénynek bezöldült a pereme. Átkozza a h�tlen gazdát, hogy hagyta rusnya, 

vén szipirtyóvá válni.”

Látom, a nagymutató a tízes el�tt áll.

„Mi történt vele?”

„Penészes helyen tárolták, valami nedves pincében, azért járhatott így. Va-

lamelyik átvonuló had el�l dugták el.”

Ott mered a megállni kényszerült inga a rézbe vésett cikornyák között, egy 

ovális nyílásban.

„Majdnem kétszáz év! Az azért id� – sóhajt Lajos atya. – A  héten �rajta 

bütykölök. Nézze, milyen durcásan feszít a dobozában, látja? Ha megjavul, 

negyedóránként fog ütni.”

Idáig mély csönd borult ránk a hegyen, most szokatlan a fülemnek az 

óraütések egyenetlen záporverése. Élénk csengést�l a mély bongásig és az 

arit miás ketyegésig. Mintha kényszerít� ereje lenne a ritmusuknak. De ezt már 

nem Botondként, hanem Alexként gondolom.

„Nem zavarja, atyám, ez az állandó tiktakolás?”

„Tudja, uram, pár évtized alatt úgy hozzászoktam az órák társaságához, 

hogy szinte át is vettem a rezgésüket. Tetszik bennük, hogy számtalan fogas-

kerékb�l áll a szívük. Az egészségeseké egyenletesen ver. Ha kihagynak egy 

ütést, arra gyanakszom, a saját szívütésem is kihagy. Ez itt béna. A másik ösz-

szevissza jár, és m�soron kívül is üt.”
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„Mi baja?”

„Semmi különös. A  bogaras vénasszonyokat utánozza, akik a nyava lyáik 

fi togtatásával az érzéketlenek fi gyelmét szeretnék fölhívni magukra. Csak 

hadd tiktakoljanak! Arra jó ez az egész, hogy nagyobb higgadtságra intsen 

minket. Fiatalon türelmetlen ember voltam. Már nincs hova sietnem. – Terel 

csak tovább. – Ennek az állóórának aranyozott számlapja van, akkora, mint 

egy  tányér.”

Két, láncon függ� súlyra mutatok az üveg alatt, és kérd�n meredek az 

atyára.

„És ez?”

„A  lelke. Ez a két súly tartja mozgásban. Ha valaki elfelejti �ket id�nként 

alapállásba helyezni, akkor az óra leáll. Kerek egy hónapig bíbel�dtem vele. 

Végre kész. Hallani fogja, hogy az egész órákat az ütések számával jelzi.”

Nézem, két nyíl alakú mutató járja körül.

„Öreg orgonákat is renoválok. Harmóniumokat. Hány olyan ember van, 

akibe nem lehet lelket verni. Ezekbe lehet.”

Megfogja a vállamat, úgy terel kifelé. A félrees�, névtelen házikó kamrájába 

lépünk. Alig tudom titkolni megdöbbenésemet. Barna, diófa koporsó, mellette 

fejfa áll a penészfoltos falnak támasztva Lajos atya nevével és születési évével.

„Mi ez, atyám?”

„A koporsóm.”

„Igazán el�relátó ember.”

„Nézze csak, uram – mutat egy tátongó gödörre a sziklás hegyoldalban. 

– Már megástam a síromat is. Jobb, ha én magam ásom. Ki ásná meg he-

lyettem?”

„A hívei, atyám.”

„Mondom, elszakadtunk egymástól.”

„Jó, de ma már nem olyan üres a hegyoldal. S�r�n vannak szomszédai a 

medencében. Rokonai is, nem?”

„Ezt a terhet nem rakom senki vállára, uram. Valahogy arcátlanságnak érez-

ném. Én az ezüstmisém óta a legutolsó napomra készülök. Mit mondott, hogy 

is hívják magát?”

„Botondnak.”

Most üt az aranyozott számlapú óra, pont most. Kilencet!

„Meg akarom élni a halálomat, kedves Botond. Aprólékos m�gonddal sze-

retném formálni. Úgy tekintek erre az aktusra, mint m�alkotásra. Engem sem 

támogatni, sem vonszolni nem kell majd a koporsómig. Mivel saját magam 

fekszem bele. Minden szilveszterkor el�keresem a fémszámokat a ládából, és 

fölrakom a fejfára az újévi dátumot mint a halálom évét. Látja, le vagyok ma-

radva egy esztend�vel.”

„Jé, tényleg.”

„Tévedtem, élek – mondja hamiskás mosollyal. – Ki kell cserélnem az ötöst 

hatosra. Aztán a hatost hetesre. És így tovább. Én ezeknek nem fogok meg-

halni.”

„Kiknek?”

„Ezeknek sem. Eddig minden rezsim alatt ezt mondogattam.”

„És bejött.”
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„Be. Meghalni? Hogyisne, hogy aztán tizenkét örökös marakodjon a négy-

száz négyszögölemen.”

„Igaza van.”

„Botond, ha elfogad t�lem egy tanácsot…”

„Igen?”

„Soha nem menjen el olyan emberek temetésére, akiknek helyesli a halálát.”

„Tessék?”, kérdezem elh�lve.

„Csak somolyogni ne menjen oda. Ha azon kapja magát, hogy egy isme-

r�se nekrológját fogalmazza, pedig az illet� még javában él, akkor az gyanús. 

Ha azt veszi észre, hogy valaki legjobb barátjának álmodja magát, aki pedig 

sosem volt még a távoli üzletfele sem, akkor magának semmi keresnivalója a 

temetésén. Nagy írók, nagy színészek, nagy államférfi ak ravatalánál. Annyi ott 

a szemfed�be dörgöl�z� ismeretlen. Ez a nekrológipar, ez a temet�turizmus 

számomra olyan fárasztó.”

Magába feledkezett, ebbe az � meghalási rögeszméjébe.

„Odamehetek puszta tiszteletb�l is, nem?”

„De somolyogni ne”, harákolja.

„Föl se merült, atyám. És – vágok bele lassan – mit tud tanácsolni nekem? 

Folytassam a küzdelmet? Akkor is, ha most elég medd�nek t�nik… Vagy adjam 

vissza a megbízatásomat?”

„Mi maga pontosan? Madárjós? Ja, nem. Madártudós, és?”

„Én irányítom a védekezést Köveskálon. Kerítést emeltünk, elláttuk magun-

kat l�fegyverrel.”

„Hát védekezzenek csak. Ne tegyen le semmir�l, Botond. És semmi vissza-

révedés. Aki az eke szarvára teszi a kezét… Megvan, ugye?”

„Köszönöm, atyám. Hadd kérdezzem meg, ha már itt vagyok. Maga ismeri 

Kuci bácsit Kapolcson?”

„Ha korombeli, akkor ismerem.”

„Id�s ember, ez tény. Úgy százötven éves lehet. Az a híre, hogy gyerekeket 

rabol, de nem ártó szándékkal, hanem azért, hogy magával vigye �ket a Ba-

konyba, és megtanítsa �ket síelni. Elég elvarázsolt hely. Éjszaka is világít, ma-

gától. Síugrósáncnak látszik, és mégsem az. Valahol a horizonton túl van, de 

pontosan senki sem tudja, hogy merre. Ráadásul odajutni is csak kínkeservek 

árán lehet, csakis gyalog és úttalan utakon. Elmenekülni pláne nem egyszer�. 

Egyetlen gyereknek mégis sikerült. � árulta be Kuci bácsit.”

Türelmesen végighallgat. Pipára gyújt, ami meglep, és köhint.

„Fiam, azt tanácsolom, a Henye és Kapolcs közötti ösvényen állja el egyszer 

az útját ennek a Kuci bácsinak, úgy estefelé. És kérdezzen rá a gyerekekre. 

Magának válaszolni fog.”

„Komolyan, bízhatok, atyám? Kicsit félek attól az ösvényt�l sötétedés után.”

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”

És olyan mozdulatot tesz, mintha megáldana.

„Atyám, és mi legyen az engesztel� áldozatunk? – türelmetlenkedem. – Sz�z 

lány? Valamilyen háziállat? Termény?”

„Ezen még töprengenem kell”, ismétli.

Most kell búcsút vennem a remetét�l. „Kicsit kapkodjál – kérte a rendez�m. 

– Látod, hogy az atya már percek óta tart a szándékodtól. Eddig zárkózottan és 
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önérzetesen viselkedett. Most viszont ideges, esetlen mozdulatot tesz, mintha 

át akarna ölelni. Te már mennél, � még beszélgetni szeretne. Belegondolt ab-

ba, kicsoda is � itt a földön, és mi maradt neki valójában. Vajon a következ� 

telet is kibírja a hegyen? Hiába jó a mérleg, most mégis üres a szíve. Már nem 

volna ellenére az élet és a mozgás, de neked sajnos el kell húznod.”

Nábrády nagyon jó, de még milyen jó, micsoda alakítás! Mindössze kétszer 

vettük fel az egészet, és kész, már csak vágni kell. A  tanár úr barázdált arca 

tökéletesen tükrözi ezt a kett�s vívódást. Bár neki is megvannak a maga kér-

d�jelei, úgy a szerepével, mind a sorozattal kapcsolatban, mégis sikerül úgy 

tennie, mint aki az utolsó percig hiszi, amit játszik. A  forgatási szünetekben 

néma. Annyira átéli az atyát? Látom, nem bírja végigmosolyogni a munkát, 

igaz, nem is szomorú t�le.

Ropog az avar; mögöttem csönd, és az elhagyatottságnak ez a példátlan 

képe. A remete még sokáig áll a sziklák alatt, és egy távoli pontra szögezi te-

kintetét. Lidérces egy jelenet lesz, az biztos.

„És megnyilatkozának az � szemeik, és megismerék �t; de � elt�nt el�lük”, 

suttogom a mikroportba.

„Te most meg vagy illet�dve – suttogta a fülembe délután Borombovics. 

– El�ször beszélgettél zombival.”

„Valahogy eddig nem álltak szóba velem”, ironizáltam.

„Kell valaki, aki nem képes meghalni, mert az örök körforgás b�völetében 

él – mondta meggy�z�déssel a rendez�m. – Egy magányos él�hulla, akit még 

a többi zombi is kerül. Tudják róla, hogy utálja a csordát. És ráadásul beszélni 

is tud!”

Faarccal forgolódik a kápolna körül. Nem boldog és nem elégedetlen.

Valami mozgó, fehér pont t�nik föl a koromsötét égen.

„Mi ez a berregés a fejünk fölött?”

„Nem hiszem el, egy drón. Egy drón, barátom! A  fejünk fölé röptették a 

rajongóink, hogy kiderítsék, ki fog meghalni a második évadban. Én ilyen �rü-

letet még sosem láttam.”

„Lelövetjük a rend�rséggel”, fantáziál az öltöztet�nk.

„Ez csak egy – legyint az operat�r. – Egyetlenegy. Örüljetek, hogy egyel�re 

nem gy�lt tömeg a köveskáli kerítés köré. Milyen jó, hogy tudtok még boltba 

és étterembe járni. Jöv�re nem fog menni, mert szabályosan szétszednek, ha 

kimozdultok. Legközelebb csak zárt furgonban jöhetünk ide.”

„Álmodozzál csak”, gyújt rá az öltöztet�.

„Ez lesz, fi gyeld meg.”

„Szerencsére elt�nt – törli a homlokát Borombovics. – Alex, te voltál már 

odafönt?”, mutat föl a csúcsra.

„Nem is hinnéd el, hogy kivel.”

„Líviával?”

„Emlékszem, micsoda látványt nyújtanak a bazaltorgonák felülnézetb�l.”

„A piskóták. De ahhoz mászni kell, apám. És teneked tériszonyod van.”

„Aznap leküzdöttem.”

„És megvolt a motivációd.”

Lívia is eszembe jut a vulkánok pompás háttere el�tt, ami nem csökkenti 

rosszkedvemet.
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Lefelé haladva az erdei ösvényen Nábrádyt nézem. Végig ez a némaság 

lesz? A Kossuth-díjas színészóriás fél szót sem fog vesztegetni a forgatásra? 

Mikor a nyaka köré tekeri selyemsálját, váratlanul mégis odafordul hozzám:

„Nem is kérdeztem, Alexkém, te mit szólsz ehhez az egészhez?”

„Érdekes”, vigyorgok kényszeredetten.

„Milyen ügyesek, nem?”

„És találékonyak, Miki bácsi. Ezt a Lajos atyát is hogy levadászták, kiásták 

és megírták!”

„Egész jó munkát végzett ez a Géza. Nem is tudtam, hogy ilyen kövér. Na-

gyon elhízott, mióta láttam.”

„Ranolder is rengeteget dolgozott a szkripttel. Úgy látszik, Lajos atya meg-

ihlette �ket. Micsoda morbid ötlet.”

„Hogy pont �t támasztják föl?”

„Ja.”

„Én elvállaltam ezt az egy jelenetet, tetszett a fi gura. Az a kis pénz se jön 

rosszul, nem igaz?”

„De-de, Miki bácsi.”

Leértünk a sz�l�ig, seregélyriasztó vijjog.

„Részemr�l egyszeri munka volt. Talán megmarad a néz�k emlékezetében. 

De te ne ragadjál le itt, Alexkém. Te Hamlet vagy, méghozzá micsoda Hamlet! 

– Tavaly nézte, premier után egy hónappal, ahogy kell. Nem jött fel a büfébe, 

de tudom, hogy Imolának dicsérte. – Benned jóval több van, mint a f�szerep 

egy vidéki horrorban. Tehetséges vagy, mint a nap. Te is nyomjál le pár évet 

vidéken, ott lehet jól megtanulni a mesterséget. A Füst Milán Színháznál vagy?”

„Igen.”

„És jó neked ott?”

„Nagyon.”

„Meglátod, pár év múlva, mit pár év múlva, jöv�re jönnek az új undokok. 

Hamarabb, mint gondolnád. Nem fog tudni jó szerepet adni az igazgatód.”

„Lehet. Ha úgy lesz, hát kibírom.”

„Dehogy bírod ki. Kis ország. Négy óra az út bárhonnan bárhová. Ha kicsit is 

rezeg a léc, szerz�dj vidékre. Vagy Erdélybe, öregem, egy pillanat gondolkodás 

nélkül. Megfontolod, amit mondtam?”

„Megfontolom, Miki bácsi. Örültem.”

„Hát még én.”


