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Minden jog fenntartva!

 

 

„A házatok egy alvó éjszakán,
mi lenne, hogyha rátok gyújtanám?

hogy pusztulj ott és vesszenek veled,
kiket szerettél! Együtt vesszetek.

…………………………………
Mert égni fogsz. Alant az udvaron

a tátott szájjal síró fájdalom
megnyílik érted, nyeldeklő torok.

Hiába tépsz föl ajtót, ablakot.
 

A túlsó járdán állok és falom:
gyapjat növeszt a füst a tűzfalon,

gyulladt csomóba gyűl és fölfakad,
vérző gubanc a szűk tető alatt!

 
Mi engem ölt, a forró gyötrelem,

most végigömlik rajtad, mint a genny,
sötét leszel, behorpadt néma seb,

akár az éj, s az arcom odalent.
………………………………”

 
 



Pilinszky János

 

A történetben szereplő személyek, a velük történő események csupán alkotói képzelet szülöttei.

Bármely név, dátum vagy esemény-egybeesés nem akaratlagos, hanem véletlen.



I.
Éppen fürödtem. Váratlanul ért, pimaszul vijjogott fel, húsomba vájt, bennem feszültek pattanásig

a húrok, és a vonó rajtam, az én telerondított testemen siklott ide-oda. Az én testemen játszott a
kiátkozott  sátán,  telesikoltozva  a  lakást,  beleokádva  a  nyomorult,  depressziós,  tíz  pasztillás
napomba. Fejemet a forró víz alá nyomtam, hogy ne halljam. Kiugrani nem tudok. Elengedtem hát
magam, csak lapítottam a víz alatt, már nyomott a mellkasom, a fülem fájt. Itt maradok, kivárom a
végét,  de teljesen felesleges,  mert  belül  úgyis  hallom egészen tisztán,  és akkor mi a francnak
fulladjak meg.

És ha megfulladok akkor is hallom, a halálon túl, odaát is.

Egy  lökéssel,  prüszkölve,  köpködve  bukom  ki  a  vízből,  és  ahogy  kiugranék,  megcsúszom,
visszaesem és beverem a képemet. Ott maradok a ganévizemben. Lapítok. Mert még hátravan egy-
két akkord. A kiélt, vén testem meg ott hever egy kád lében. Talán fel is tudok állni. Talán lesz erőm.
Elérem a törülközőt. Didergek. Mert még mindig tart, mert még nincs vége. Sohasem tudtam, hogy
ennyire hosszú ez a rész. Sohasem tudtam, hogy ennyire hosszú.

Vége. Vizesen rohanok neki a CD-tartónak, előrángatom, vakon beletalálok. És meghallgatom.
Igen, először Vengerov, aztán jön Joshua Bell, majd Szeryng. De mindig csak az az egy rész. Az
Allegro. Állok. Befelé figyelek, közben kis tócsa alattam a padlószőnyegen, fogdosom a törülköző
rojtjait reménykedve, a szemem szorosra csukva. Csak az a rész, mindig az. Ha ezt Margaux látná.

És ez aztán tökéletesen elég is, hogy besokkoljak, hogy előre tudjam, képtelen leszek aznap
megvívni kibaszott, viharos csatáimat.

Leülök  vizesen  a  földre.  Nem,  egyik  előadás  sem  olyan.  Egyik  sem.  Mindegyik  jobb,  és
másképpen jobb, százszor magasabb szinten van, de valami, valami, amit akkor Alex belevitt, a frász
tudja hogyan, hiszen átkozottul kölyök volt még, szóval, az nincs meg benne. A Zeneakadémia előtt
álltunk, én esőkabátban és borzalmasan idétlenül néztem ki, ő meg rám bámult és megkérdezte,
hogy hallottam élőben Heifetzt. Fújt a szél, a jeges, ázott-szagú pesti szél, a hajam szanaszét repült,
és fáztam. Fehér balon a vállára vetve, mintha rajta nem fogna sem eső, sem jég, sem szél. Sem
halál. Kaputelefon. Hát mégis eljött. Itt van.

Kapkodok. Látom a bordó pulóveremet, amint kicsúszik a kezemből, mint valami ügyes kis sikló.

Francokat. Ez a quarant-quatre-deux taxi.

És szépen gördül is tovább a napom, csak pozdorjává zúzottan, mert odalenn az utcán megint,
már megint nem tudok beszállni, mintha elvágtak volna egy eret a lábamban, vagy ideget, vagy
valami  effélét,  gyorsan  csuklom  össze,  akár  egy  marionett  figura,  amelynek  elromlott  a
rángásmadzagja. Szorítom, tisztességgel szorítom a taxi kilincsét, ráakaszkodom arra, jó ez így, véd.
Megvéd. Mit csináljak. Csüngök egy kilincsen. Üljek le a járda szélére. A taxis bámul, semmit nem
ért, Quelle est’ la probleme madame?, kérdi, szájából kilóg a Gaulois, arca törődött. Nem felelek,
kihúzom magam és  bevágom az  ajtót.  Visszaindulok  a  kapuhoz.  Nem is  érdekel  ez  az  egész.
Semmiség. Nem sikerült. És akkor? De hát már sokadszorra. Csak érjek fel a lakásba, igen, fel kell
érnem a lakásomba. Gyerünk már. Senki. Senki ember nincs a közelemben. Nem vagyok veszélyben.
Semmilyen átok, vagy baj nem fenyeget, és szégyent sem hozok magamra, hiszen senki nem lát. Akit
nem látnak, az nem létezik, tehát nem verhetik meg, nem gyalázhatják. Azt csinálok, amit akarok, ha
kedvem van, tüzet gyújtok a lépcsőn, és ha akarom, akkor elénekelem az Alleluját… Aznap délután
nekirontottam a lépcsőknek, rohantam lefelé, le hét emeletet, csak le, innen el, mint egy megvadult



őrült, mint aki égő házból vágtázik, a sikoltozás már elhalt, de én hallottam, még az utcán is.

Olyan egyszerűen és gondolkodás nélkül mentem neki a Mester utcai villamos megállónak, semmi
bajom nem volt már, lépkedtem, az új piros cipőm szorított csak, kicsit káromkodtam, minek kellett
megvennem. Miért van az, hogy mindig azt érzem, körbe- körbe kering, kavarog velem a ganajvilág.
Hogy minden seggségről, még a mosogató csöpögéséről is ez jut eszembe. Mert az egész história
tisztára olyan, mint akkor régen, századszor, mit századszor, kétezer hatszázadszor történik meg
újra, és én mindig újraélem azt. Meg mást is. Nincs mese, özönlik, torlódik agyamban a pokolnyi
cafrangos kép.

A liftbe be tudok szállni most. Örvendezek. Lám miféle, örömeim vannak nekem, így életem
alkonyán. Döcög, csikorog, felfelé visz, megáll a másodikon, reszkető kézzel kutatok a táskámban,
közben  cigarettára  gyújtok,  és  a  kulcs,  Merdre!,  leesik.  Hangosan  megreccsen  az  én  drága
balerinaderekam, ahogy a kulcs után nyúlok. De már benn vagyok. A sárga kis-konyhámban leülök,
úgy kabátban. Nézek. A főzőasztalon reggeli kávé és egyéb maradványok mellett, cserépedényben
aszott margaréták, bámulom ostobán ezeket. Ma megint a taxi előtt szökött el az erőm. Vén dög.
Hisztis kurva. Ez van. A múlt héten egészen jól ment, fogamat szorítva, hunyt szemmel bírtam ki az
utat, messze van az átkozott Clinique, tegnap remekeltem ebben, ma meg, tessék, nem megy. Többet
kéne gyakorolnom ezt  a muris  folyamatot.  Valóban többet kéne gyakorolnom, ha vinni  akarom
valamire. Taxi-pánik. Valahogy el kell evickélnem a klinikáig, az orvos vár.

A  metrót  utálom.  Sivít,  összevissza  megy,  és  eltévedek,  sikátorok,  kanyarok,  mozgólépcsők,
idegen feliratok. És emberek. Mind tudja pontosan, merre tart. Mind siet valamerre. Valakihez. Ez az
egész francia-világ tényleg nem érdekel, csak élek itt, vegetálok, vagyok, lélegzem. Én,... én a sárga,
kisföldalattis  városhoz szoktam, a  ködben fürdő reggelek szürkeségéhez,  ott  nőttem fel.  Ott  is
furcsálltam, hogy lefelé lépked az ember, megy lefelé, egészen mélyre a föld gyomrába, nagy sokára
leér, és ott aztán beleül egy kattogó dobozba, és ezzel viteti magát különböző helyekre. Az Operánál
megáll. De én sosem itt szállok ki, elmegyek, egészen a Bajcsyig, hogyha feljövök, még sétálhassak
kicsit  visszafelé.  Kell  a  levegő.  A  harmadik  kocsiba  ülök,  egy  sarokba,  itt  meghúzom magam,
bajlódom gondjaimmal, van ez a szag, égett szénszerű, vagy mi, nem értek ehhez, Opera, Bajcsy
Zsilinszky út, Deák tér. Állomások. Szagok. Napok. Életem. Alex.

A január hatodikai délutánon, hetvenkettő januárjában, rögtön ahogy meglátom őket, pár szót
váltunk  csak,  és  én  visszamegyek  az  operába,  szapora,  gyors,  szép,  igazi  balerinaléptekkel.
Menekülök, amott egy lépcső, bejárat, ismerős is, ezek ketten higgyék csak, hogy dolgom akadt, és
úgy is csinálok, mintha dolgom akadt volna, mintha csak elfelejtettem volna valami lényegeset és
visszamegyek,  mondjuk  a  kölnimért  vagy  a  tiszta-selyem sálért,  amit  Alex  mamájától  kaptam.
Akármiért visszamehettem az operába, a munkahelyem volt. Nem kellett igazolnom, senki előtt,
semmit. Magam előtt sem. És akkor érzem, azon a januári délutánon, hogy végleges. Ez az egész.
Addig nem, mert napokig áltatom magam, képzelődöm, talán tévedhettem, talán nem is úgy volt.
Agyam nyögve-csikorogva kapaszkodik valami veszett fonalba, valami nyomorult kis-fénybe. Kell a
kapaszkodó a továbbéléshez, ahhoz, hogy levegőt vegyek, vagy normálisan viselkedjek az emberek
között. De hiszen láttam, a saját szememmel láttam a jelenetet. Nem is volt jelenet, csak egy ellesett
momentum, egy nuance, egy apró mozzanat az életből, rosszkor léptem be. Ennyi. Tántorogtam a
Mester utcai macskapisis lépcsőházban, a liftet elkerültem, két szomszéd vénasszony összevissza
kárpált, végig ezek hangok kísértek, meg az a sikoltozás, a Rozi vékony hangja, végig, amíg leértem
gyalog, a kapuhoz ez kísért. Megtörtént, és én megláttam. Véletlen volt. A művészbejárónak dőlök
hunyt szemmel, nekifekszem szorosan a szálkás ajtófélfának. Berohanok egyik üres öltözőbe, ülök
egy ideig, odakinn kiabálnak a díszítők, a kóristák beénekelnek én meg ülök, kuttogok egy széken.
Aztán mégis felállok, szépen nyugodtan kilépek, lemegyek a metrólépcsőn. Nyomorúságos, korcs
életem. Orromban a földalatti-szaga. Szép, sárga kisföldalatti, zötyögős kocsik, ártatlan tanúk. Sírni



szeretnék, most iszonyatosan sírnék, hiszen ott, abban a Dunával kettészelt, drága, szürke-sárg-
-rozsdaszín városban születtem meg, ott éltem le egyszerű gyerekéveimet, és ott lettem szerelmes.
Mégis elkerülöm azt a várost. Túl sok, túl tömény, túl valóságos. Néha öklendezek tőle. És ez itt, nos
ez meg itt, egy káosz-világ. Bolondokháza.

De tényleg, ki a nyavalya ismeri ki magát a szanaszét futó, hetvenhét metrójukon. Őrület. Mindig,
de mindig eltévedek. És összekeverem az állomásneveket, szédülök a sok embertől, a nyugalmuk,
kedves közönyük, ahogy lépnek, csendben, egy ütemre, megőrjít, kettészakadok. Néha attól félek,
hogy szanaszét hajítok közöttük paradicsomot, banánt, dinnyét, mindent, ami a kezemben van. Jó
hecc lenne.  A drága,  nyugodt  párizsiak mekkorát  csodálkoznának,  ahogy a  dinnyelé  és  magok
fröccsennének a comme il faut ruhájukra. A metró-hangszóróból egy nő csőhangon, egy vékony
csövön áthaladó, nagyon elegáns, személytelen hangon figyelmeztet, hogy Georges Clemenceau-
állomás következik.

A legelső időkben sűrűn járok ide.  Kiszállok,  feljövök,  megkerülöm szépen a szobrot,  felfelé
nézek, cigizek, sasszézok is, szinte mint egy nyaraló külföldi, csak nézek felfelé, édesen hunyorgok
Georges Clemenceau-ra. Látom is magam, egy hosszú, gonddal kisuvickolt, boltíves- cirádás-ablakos
fehér  teremben,  mint  öreg-báli  matróna,  ex-maitresse,  a  szimmetrikusan  felaggatott  csillárok
muranói üvegén kánkánt jár a nap, és a képek is olyan pontosan, tökéletesen egy vonalban vannak
felaggatva azokban az aranyozott képrámákban, hogy ettől sikítófrászt lehet kapni, és akkor bejön
egy vén inas, botjával kettőt üt a földre, beordítva, hogy Monsieur le Premier Ministre, Georges
Clemenceau. Régebben, lehet húsz éve, nem, még annál is több, állandóan ide zarándokoltam. Jó
hely ez. Lehet gondolkodni dolgokon. Elmélázni. Hogy miért. És hogyan. Csak Trianonba nem bírtam
bemenni  soha,  toporogtam  a  lépcsőn,  vicsorogtam,  ráröhögtem  a  fényképező  külföldiekre,
legszívesebben szétzavartam volna őket, mert, mi közük mindehhez. Aztán felfüggesztem ezeket a
kirándulásokat. Tehetetlen vagyok, a történelem szarik rám, a hazámra még inkább, a metrón a
fülemet  is  bedugom,  nem  szállok  ki  Clemenceau-nál,  és  Versailles  megmarad  turnűr-flitteres,
bugyogós csodának. Én meg bóklászom, csetlek, botlok tovább a francia világban. Pazar éveket
töltöttem itt. Sok-sok értelmes, pénzt, erőt és nyűgöket hozó esztendőt. Életet. Szinte, mint egy
normális ember.

Nem, nem igazán érzem jól magam itt. A nyelvvel akadt a legtöbb bajom. Nehezen igazítottam
agyamat a szeriőz-vivőr szavakhoz, és ha fáradt vagyok, néha még most is hadakozom a ragokkal,
kiejtésekkel. Magamban csak a saját szép, szelíd nyelvemet dicsérem. Elbambulok, sokszor van ez
velem, de utána valahogy mindig magyarul akarok beszélni, én nem értem miért, meg is szólalok,
néznek rám, akkor meg oroszul kezdek dadogni, na, ez a csúcs. Engem mutogatni kéne, mint egy
vásári bazármalacot. Mit csináljak, utálom magam, és utálom a croissante-okat is, az Eiffeltől meg
szédülök. De itt élek, állapotom egyre nyomasztóbb és orvoshoz kell járnom, kezelésre szorulok, nem
engedhetek meg magamnak még kisebb luxusokat sem.

Ma már nem jön össze, biztosan nem. De hétfőn elmegyek. Kedden. Hétfő nem jó. Soha nem jó a
hétfő. És taxival nem. Nem reszkírozhatok. Autó, kocsi.

Több órával előbb megrendelem telefonon, és ekkor még nyugodt vagyok, teljesen normális a
hangom is,  ide-oda nézek,  dúdolok is,  miközben a  diszpécser  felveszi  a  címet.  Aztán elkezdek
görcsölni, remeg a gyomrom, mert mi van, ha megint nem tudok beülni. Margaux, a szomszédnőm,
elvinne kocsival. De azt, azt nem. Kocsival nem. Soha. A taxi más, személytelen, benn vagyok a
dobozban, nincs közöm a sofőrhöz, hátul ülök, közben kifele tekintgetek, nézelődöm, és képtelen
vagyok Margaux-nak megmagyarázni, miért nem ülök be mellé a Citroënbe. Illetve tudom, miért.
Pontosan tudom, és az én nyelvemen át is tudnám adni neki. De Margaux nem az én anyanyelvemet
beszéli, és ezen, a még mindig idegen nyelven lehetetlen erről beszélni. Mást mindent el tudok
mondani, viccelek, jópofáskodom, még verssorokat is idézek a francia nagyoktól, de ezt a göböt, ami



bennem van, rendszeresen átugrom. Azt hazudom magamnak, hogy annak, amiben most élek, semmi
köze előző napjaimhoz. Fóbia, pánikroham, legyint barátném. Ez maradt. Igen valóban maradt. De
milyen áron. És mióta.


