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Tizenkét éves lehettem. A lila falú fürdőszoba kövén hasalva tökéletesítettem a rajzot. Kár volt.
Másnap Marinescu aligazgatónő kezébe került. Púpos férfit ábrázolt satnya nővel, harsány-színes
összevisszaságban, a nőnek a két lába nagy V alakban az égbe mutatott, a púpos meg ott térdelt
előtte, pontosan úgy, ahogy elmesélte a hetedikes Raluca. De nem elégedtem meg ennyivel, mintha
cifrázni akarnám, a rajz sarkában, felül, ott virított, egy mélyvörös fallosz, természetesen erektív
állapotban.  A  szüzsét  Ralucától  loptam,  de  ez  azért  több  volt  egy  sima  kis  plágiumnál,  mert
szabadjára eresztett fantáziám eredményeként ott duzzadt még egy szkarabeusz bogárhoz hasonlító,
aprólékosan-érzékletesen megrajzolt női nemi szerv is. És hogy teljes legyen a kompozíció, a nő
hasában ott lapult, fejét két kezébe hajtva, összegömbölyödve a magzat, ebihalfarokkal. Az alkotást
orvosi szavak és trágárságok egészítették ki. Marinescuné beájult. Felmosták.

Pocsékul időzítettem, mert ekkor hozta Ceusescu az abortusztiltó törvényét. Tovarasa aligazgató
meg szépen behívatta anyámat.

Zárt  ajtók mögött  tanácskoztak rólam. Odakinn álltam egy sarokban,  álltam és bámultam a
szemközti  utcát,  ahol  egy  alaposan  bebugyolált  öregasszony  elejtette  a  szatyrait,  kiskutya
ugrándozott mellette, ezért is estek szét a pakkok. Sajnáltam a vén nénit, biztosan csak a kutyusa
van neki, meg a szatyrai, ezen elgondolkoztam egy ideig, mert le kellene rajzolni a hajlott hátú
öreget, ahogy lassan, óvatosan lépeget, a cingár kutyácska meg, mert nincs más dolga, jól elakasztja.

Szólítottak. Az aránytalanul széles szobában, egy moldovai szőttessel letakart asztal körül ültek
tovarasa Marinescu, és a biosz tanár. Meg anyu. Erős, pékbolt illatú vekni feküdt mellette. Faggatni
kezdtek,  különösen a biológia tanár,  egy savanyú leheletű öregfiú.  Egyszer Marinescu tovarasa
felállt, körbenézett és zokogni kezdett. Vaskos testén a köpeny mintha szét akarna repedni. Aztán
kifújta tüdejéből a levegőt és kezét hátratéve le fel kezdett sétálni. A nagy hármas (Marx, Engels,
Lenin,) és Ceausescu elvtárs elnéztek valamerre, nyugodtan, szinte derűsen. Na, jól van, ha ezek a
pofák, a falon nyugodtak, olyan nagy baj mégsem lehet. Elvégre csak rajzoltam, tettem, amihez
tehetségem, bocsánat, adottságom van, mert az nagy dolog, ha valakinek adottsága van, és joga van
ahhoz, hogy az adottságát fejlessze, de nem saját érdekében, mert az semennyit nem ér nálunk,
hanem, hogy majd, felnőtt korában azzal gazdagítsa hazájának a kultúráját.

Ekkor tovarasa, aki történelmet és rajzot tanított, pontosan mellém ért a sétálásban. Reméltem,
hogy elégedett a nagy fene gazdagítással, de nem, mert megperdült tengelye körül és élesen nekem
szegezte a kérdést. Voltam-e férfival. Hogy jön ez ide. Nem értettem, nem tudtam, kivel kellett volna
lennem és hol. Meg minek. De mindig butaságokat kérdezett tőlünk ez a nőszemély. A szünetben
faggat, de egészen kedvesen, vigyorogva, olyan lesz ettől az arca, akár egy taplópamacs, szóval
megtudakolja, hogy miről beszélgetünk otthon, meg hol jár az apukám, mit olvas, vagy hol született a
nagymama.  Pont  a  nagymami.  Aki  már  alig  lát,  a  szocialista  építés  éveiben  megromlott  az
idegállapota, nem mondom, szagolni azt tud, mondja is mama, hogy anyuka, maga szagminiszter is
lehetne, de hogy hol született, miért fontos? Megkérdeztem egyszer, hogy magát ez miért érdekli



aligazgató elvtársnő?, megmondom, mit olvasnak anyuék, de azt is, hogy én mit nézegetek, olvasok,
a Szépművészetek történetét, hú, nagyon szeretem, ki is színeztem, apám mérgére.

Maupassant-t is meg akartam említeni, de meggondoltam, ne tudja meg az elvtársnő, milyen
jókat írt a kis francia.

De ki lehet a férfi, akiről kérdeznek. Gyorsan nemet intettem, reméltem ebből baj nem lehet.

Kézről kézre adták a rajzomat. Anyám a csizmáját nézte, a lakk csizmájának az orrát, Budapestről
kapta, még az én piszkafa lábamon is remekül mutatott. Kicsit piros lett az arca, ahogy elé tették a
művet, és elfordította szemét a Toncsi néni által protekcióval beszerzett csizmáról.

Kiküldtek. Ideges lettem. Másnap történelem óra, a lecke Anton cel Mare din Satul Buda, a
történelmet románul tanították, és éppen azon töprengtem, hogy mikor fogom megtanulni szegény
Antalt  meg a  lázadását,  amikor  kiszólt  nekem az  aligazgatónő,  ez  a  tovarasa,  hogy vegyem a
kabátomat. Elindultunk valamerre, mindannyian. Már sötét volt, hullott a hó. Mentünk a tejfelszerű
ködben, mentünk akár egy kisebb alakulat,  anyám és Marinescuné között lépkedtem, beázott a
cipőm. Váratlan jött a hó. Ahogy ez a délutáni séta is. Annyira nem féltem. Bántott ez az egész, a
törpével meg a nővel, de Raluca meséjét meg kellett örökítenem. És hát hozzá is tettem, a jelek
szerint túl sokat és főleg biológiailag pontatlanul, bár ebben nem voltam akkor biztos.

Az  utunk  a  beteg-segélyező  felé  vitt.  A  beteg-segélyező,  a  Malom  utca,  románul  strada
Brincoveanu, de bennem Malom utcaként maradt meg, és ma is ezt a délutánt jelenti. December
tizenhatodika van, csütörtök, emlékszem. Arra gondolok, hogy másnap biztosan kikérdezi az Anton
cel Mare-t tőlem a tovarasa, jó hosszú lecke, tele érthetetlen szavakkal.

Büdös orvosi szoba. Közepében egy rövid, hibásan megépített asztal, fehér lepedővel letakarva.
Azért mondom, hogy hibásan épített, mert rövid és kicsit hátrafelé lejt, meg csillogó kampói vannak.
Azt mondják, vetkőzzek le. Jó, hát elkezdem, lassan megy, reggel ott volt a fehér trikóm, meg a kék
blúzom is,  álltak egymáson, szépen összehajtogatva a szék karfáján,  mama kurvára adott  erre,
rendszerető, pontos asszony, nem gondolta, hogy estefelé, egy rendelőben kell megszabadulnom a
gondosan kikészített cuccaimtól. A hülye egyenruha megakad, rángatom, az ing, a trikó lecsúsznak,
egymás után válnak le rólam és középen ott  áll  a véknya testem. A combom belegabalyodik a
flórharisnyába. Marinescuné végignéz rajtam, a biológia tanár összehúzza a szemét, anyám a hátam
mögött állhat valahol, de nagyon távol. A doktornő szól, hogy a bugyimat is vegyem le. Sokszor
jártam orvosnál, de mindig csak a számat kellett kitátani, vagy meghallgatták a hátamat, esetleg vért
vettek, na attól féltem a legjobban, mindig ájulást tetettem, hogy megmeneküljek. Valamiből, nem
tudom pontosan miből, de tudom, hogy ezt a trükköt most nem vethetem be. Újra szól a doktornő.
Megteszem. Fehér kis  pamut bugyimat szorongatom, gyűröm, takargatom magam. A keményre
lakkozott hajú nő felemeli a kezét az asztalra mutatva. Értem én, nem vagyok gügye, fel kellene
másznom oda. Megcsúszom, kétszer gyürkőzöm neki, de nagyon nehezen megy, sőt egyáltalán nem
megy, végül a nővér megmarkolja a csupasz fenekemet és segít végigfeküdni a nyavalyás, lepedős
asztalukon. Két lábamat beleilleszti a jéghideg tartókba. És az orvosnő akkor előzetes figyelmeztetés
nélkül, határozottan belenyúl a seggembe.

Anya odaáll a fejemhez és megfogja vállamat. Marinescuné köhög, biztosan nem szólít ki holnap,
csak figyelembe veszi, hogy megfurkászták a lukamat, alaposan belenyúltak, fel és le, széltében
hosszában, de piszokul fáj, bassza meg a kurva anyját mindenki.

A  doktornő elhajítja  gumikesztyűjét.  Azt  mondja,  érintetlen  vagyok és  menjek  szépen haza.
Mintha mérges lenne. Biztosan nem tűrtem elég készségesen ezt a vizsgálatot, de mit csináljak,
nagyon váratlanul ért és fájt is. Mama úgy nyúl utánam, mintha félne, hogy eltörik a karom, a lábam,



esetleg összezuhanok ott,  elégek,  megsemmisülök,  piszkos rongycsomó marad belőlem. Lassan,
nyugodtan, maga elé néz és homlokát picit ráncolva adogatja ruháimat rám. Kész vagyok, felöltözve.
A fél kesztyűmet elejtettem valahol, a kezem lóg, mintha nem is hozzám tartozna, nem tudok mit
kezdeni ezzel a kesztyű nélkül maradt kézfejjel, ott lóg a testem mellett. Anya megragadja a vállamat
és kilök a rendelőből. A tovarasa hangját még hallom, hogy taxit hív nekünk, az iskola fizeti. De az én
anyám, akárha kutyakölyök lennék, hurcol magával tovább, beledőlve a havas estébe. Otthonunk
ajtajában szembenézünk. Állunk ott, mi ketten.

A fürdőszobában, a forró vízben, sokáig mosdom. Aztán megátkozom a testemet. Olyan ez, mintha
mocskos  lennék.  Mennyire  utálom akkor  a  fürdőben magam.  Álmomban egy sötét-képű ember
hadonászik,  ledönt egy lepedőre,  és kést  döf  belém. Alulról.  Kiabálni  nem merek,  még tényleg
kikapok, vagy holnap másik orvoshoz visznek, hát csendesen sírva tapogatózom a nagy alvóbabám
után.

Giza néném másnap érkezett meg és dérrel-úrral bement a suliba. Magaviseletből intőt kaptam
és rajzból, szóval rajzból megbuktam.

 

Csak azt kívánom: ne hallanám többé sohasem a sasnak háromszori jajkiáltását.”

Sütő András: Káin és Ábel

 

MONDOM (Fekete március)
Budapesten,  ezerkilencszázkilencven  márciusában,  egy  hajnalon,  albérletem  széles  ágyán,

telefoncsengésre riadok. Félálomban próbálkozom eldönteni, hogy hol vagyok, és ki lehet az. Linka
néném. Betörtek hozzá. Agyvérzést kapott. Vagy akármi. És ez az akármi,… mert nekem már rajta
kívül nincs senkim.

Nyolcéves voltam, megtörtént. A sötét készülék a konyha sarkában levő széken állt, megszólalt,
és Linka szaladt, azt hihette, hogy a barátnője hívja kártya-partira, vagy kávézni, esetleg színházba,
akkor ment az Özönvíz előtt  a Harag-féle* feldolgozásban, jegyet nem lehetett  kapni,  és Linka
futtában igazította haját, és mosoly suhant át már akkor ráncos, koravén arcán. Aztán elejtette a
kagylót. Belekapaszkodott az asztalkába, amely felborult és rám zuhant. Ott kuporogtam a sarokban,
a  kecskelábú asztal  alatt,  a  matek füzetemmel.  Másnap dolgozat  volt  és  apa azt  akarta,  hogy
sikerüljön, és a telefon, ez a fekete készülék ott hevert nem messze tőlem, akár egy közepes méretű,
de veszélyes állat, kagylójából egy recsegő férfihang kiabált, hogy halo, halo, imediat veniti aici!*.
Igen, rájuk szaladt a hetvenhetes busz, ott kanyarodott be a Kultúrháznál, ők leléptek a járdáról,
karonfogva, beszélgettek, nem gondoltak semmi rosszra. Öt perc múlva állunk ott, Linkával, erősen
szorítja a kezemet, fáj, de nem merem elhúzni. Kicsivel távolabb hatalmas útjelző táblák hirdetik,
hogy Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Sighisoara, Sibiu. Apa néz rám fektéből, holtan és nyugodtan,
Kata elkésel a suliból! arccal. Anya pedig, nos neki a lábfeje bokából fordult ki, egyenesen ráborult
az úttestre. Az arcára nem emlékszem. Látom őket, szürkés rongykupac kis rózsaszínnel, (anya sálja
volt  az).  Mentő  és  sziréna.  Azóta  szűkölök  a  telefoncsengéstől.  Sokáig  le  kellett  halkítani  a
készüléket, így is sírógörcsöt kaptam, kapálóztam, ha megszólalt. Az évek során aztán fokozatosan
mosódott bele ez a fajta iszonyat a problémáimba, a tanulásba, szerelembe, a karrierbe, és felnőtt
emberként,  így  nem lehetett  élni,  ezt  én  is  tudtam.  De  azóta  is  rázkódni  kezdek,  és  mintha
beleszúrna a testembe egy tű a csengésre. Nem is akarok anyáékra gondolni, sohasem akarok, csak



mindig  bekattannak  valahogy.  Mint  most  is.  Mindegy,  hogy  elszaladt  tizennyolc  év  azóta  a
telefonhívás óta. És nagyon utálom magam a bérelt garzon ágyán, irtó ostoba tudok lenni így hajnali
hatkor, anyámra gondolok, kit ronggyá tarolt a hetvenhetes, pedig te vagy az, aki felharangozott
álmomból.

Hanyatt fekszem, próbálok megnyugodni. Fiatal vagyok. A lányod lehetnék, hát mi bajod velem,
minek jöttél át? Hangod fakó, érzéketlen. Olyan álmos vagyok, mintha soha életemben nem aludtam
volna át egyetlen éjszakát sem. Mióta itt élek, kifog rajtam az álomkór, akár a lovak, állva is el tudok
aludni. Nincs hangom. Segítség, elvesztettem a hangomat, amivel eddig a kenyeremet kerestem. És
meg akarom kérdezni, de tényleg meg. Hát hogy kerültél ide, ebbe a hajnalba is? De leteszed a
telefont, azzal, hogy tíz órakor vársz.

Mi dolgom veled, nem értem, hiszen itt élek Pesten, jöttem el, ahogy lehetett. Mert lehetett. De a
szál, az ökörnyál gyeplő, a hetvenhetes, Linka kabátkája, anya cipője, és minden, ami ezekkel jár,
megtréfált, csak hosszabbra nyúlt egy kicsit, és most rángat. A szálat magamban hoztam el, és szép
csendben lapult egy ideig. Emelgeti fejét már régen, álmomban mondatok jönnek elő szerepeimből,
lekésem a jelenetemet. És sok napja már, nem tudok pihenni. Elalszom én, nem azzal van baj, mély
az álom, utazás, busz, kanyargós utak, harmadik csengetés, az ügyelő hangja, vonatfütty, útlevél
ellenőrzés.  Aztán ébredek és figyelek.  De a kora tavasz,  és az ünnep mögött most baljós árny
emelkedik.

Otthon.  Marosvásárhely,  hegynek  rohanó  utca,  Marosvásárhely,  fagyos  szerelem  sziget,
szófegyelem, hátrapillantás. Vatra Romanesca*. Kínai piacon szerzett rádióm egyre többet emlegeti.
Nem akarom azt, amit jelent. A két szó, együtt. Mert még mindig jelentése van, kúszik felém. Mi
dolgom a Vatraval és főleg, mi dolgom veled?

Kitántorgok az ágyból, fáradt vagyok, ki akarom kapcsolni a motort. Azt hittem, ma lesz egy
nyugodt napom. Nem, mert érkezel. Persze eltévedhetsz Pesten, nem találod meg a Király utcát,
vagy  bomba  robban,  vagy  igen,  Cronenberg*  megtalál  egy  briliáns  filmszereppel,  és  azonnal
elutaztat. Legalább kapsz majd egy Oscart. Mert neked az is kijár. Jöjjön közbe valami. De már késő.
Apró, bérelt magányom kellékei követelőzni kezdenek. Ágyam himbálózik, a kávéfőző bólogat, a
világítóudvarra néző fürdőszoba kanálisszag helyett virágillatot permetez hajnalomba. És a szorítás,
hogy jelenleg egyetlen színházban sincs rám szükség, fellazul.


