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Napnyugtakoktél
 

Szeles,  kristálytiszta  idő  volt,  Győzővel  hallgatagon
álltunk  a  parton.  A  szélborzolta  vizet  néztük,  félálomba
ringatottan a nyárfalombok finom zúgásától. Gyermekkorunk
varázsos  nyarait  idézte  a  levélsusogás  az  erőtlenedő
napfényben.

Vége a nyárnak, mondták a fák és az elhagyottan sorakozó,
takaros kis nyaralók. Vége a nyárnak, brekegték a békák a
földút pocsolyáiban, ezt suttogták a láncra verten árválkodó,
színes vízibiciklik,  a kirakatokban fakuló jégkrémreklámok,
az elhagyott homokpart és a lassan hullámzó nádas.

Egy  újabb  augusztus.  Elnéztem  a  többieket .
Megnyugodtunk  és  kicsit  el  is  fásultunk  már.  Harcok  és
vívódások  után  kiértünk  a  végső  magány  szikkadt,  kopár
szépségű fennsíkjára, ahol a felnőttek élnek. Gyakran az volt
az érzésem, nincs többé miért aggódni – de lelkesedni sem.

Még  megvan  az  a  fénykép,  amit  akkor  csináltam  egy
mászóka tetejéről a strandon: a többiek ráérősen, céltalanul
ácsorognak odalenn a füvön; egy lélek sincs már rajtunk kívül
a környéken.

Emlékszem, elővett az érzés, mint tizennégy éves korom
óta minden augusztusban:  hogy vége az  ifjúságunknak is.
Eddig minden alkalommal  tévedtem,  de ki  tudja… Ezúttal
talán valóban megöregszünk.



- Feri... - nézett a szemembe Győző egy pillanatra. - Feri,
az  az  igazság,  hogy  néha  már  teljesen  feladtam.  Pedig
erősebbnek gondoltam magam. De amikor hiába kutakodtunk,
a Szőke sehol… És amikor először hallottuk a hírt Annáról…
Biztosra  vettem,  hogy  nekünk  lőttek.  Voltak  pillanatok,
amikor már benned sem bíztam.

- Kösz. Nekem is nehéz volt elképzelni, hogy egyszer itt
ülhetünk  -  nevettem.  –  És  elárulhatom,  hogy  egypárszor
iszonyatosan féltem.

- Mindegy – legyintett Győző. – Valami ókori görög azt írta:
Nincs csodálatosabb, mint hazatérni a tengerről, és hallgatni
az esőcseppek kopogását a házunk tetején.  Hát… Ilyesmit
érzek most.

-  Igen  –  mondtam.  -  Ági  úgy  hívja  ezt  a  hangulatot:
napnyugtakoktél.

 

1 .Egyszer volt, hol nem volt

ONCE UPON A TIME 3:17
 

Alig van olyan alkalom, amihez ne találnánk egy Frank
Sinatra-számot.

 

A jó  szivar  parázsló  vége kékesszürke füstöt  ereget,  a
másik vége pedig világosbarnát. Észrevették már?



Az ember egy nap hátradől  a  kávéházi  széken,  és  egy
csésze  forró  kapucsínót  rendel.  Kipillant  a  függönyök
selymén túl  felsejlő  belvárosi  forgalomra,  de  nem sokáig.
Minek?  Sokadszorra  is  enyhe  döbbenettel  nézi,  hogyan
helyezkedik el az öreg zongorista, mielőtt játszani kezdene –
hát tényleg létezik… Aztán az ember rágyújt egy szivarra;
egy könnyű,  illatos  Phillies-re,  mondjuk.  Szóval,  az  ember
rágyújt, lassan kifújja a füstöt, és várja, hogy megnyugodjon.
Ági nevet is talált ennek a hangulatnak: napnyugtakoktél.

Most  jöhettek,  emlékek.  Ma  szívesen  látott  vendégeim
vagytok,  van  időm  rátok.  Talán  azt  is  megtudom,  volt-e
valami  értelme  a  történetnek.  Mostanáig  csak  kavargott
bennem minden: nem értettem igazán, hogyan változhatott
meg így a történetünk.  Azt  sem tudtam, jó  voltam-e vagy
rossz.  És  ha  rossz  voltam,  ami  nagyon  valószínű,  vajon
legalább gyönyörű voltam-e közben?

 

Aranylón nyújtózik a városligeti ősz. Lassú szving tölti be
az alkonyatokat, hosszú kabát lebben a fák alatt, és Cornwall
sziklás  partjainál  a  magány  dalait  fütyüli  a  hűvös  szél.
Szivarfüst  száll  a  Lánchíd felett  egy emlékektől  terhes,  jó
illatú nyári estén; fegyveracél csillan kékesfeketén a körúti
lámpák  fényében.  Lent,  az  Alföldön  pedig,  gyermekkorom
tündérerdejében,  a  Szelidi-tó  partján,  régi  mesék  várják,
hogy újjászülessenek.

Ez az én legendám.

Egy legendát látunk, ha a tükörbe nézünk. Egy legendát,
amit magunkból gyúrtunk hosszú éveken át. Egyszer volt, hol



nem volt… Legendánk persze megbicsaklik néha, és a földre
hullunk, ahogy velem is megesett; de aztán túljutunk ezen is.
A legendába varázserejű mondatok is  kellenek.  Ha semmi
máshoz nem is, de ezekhez hűségesek lehetünk, örökké. Az
én  egyik  mondatom  így  hangzott:  A  legszebb  történetek
napnyugtakor kezdődnek.

Ezt a történetet is egy alkonyattal kezdem majd, de nem
állom  meg,  hogy  el  ne  áruljam:  furcsamód  éppen  egy
napkelte okozta az egészet. Hiszen a sunrise napkeltét jelent.

Egy Tequila Sunrise koktél a belvárosi Saigon Caféban.
Emlékszem,  már  indulni  akartunk  hazafelé,  de  engem
megszállt a tékozlás szelleme, és mindenkit meghívtam egy
italra: Miklóst, a Szőkét, meg a húgomat, Borbit… Őt talán
nem kellett volna. Nem különösebben bírja az italt. Néhány
likőrt már megivott aznap este,  a koktéltól  berúgott,  és a
Tequila Sunrise vörös-narancs kábulatában szokás szerint jól
összeveszett a férfival, akit szeretett: a Szőkével. Veszekedés
után pedig bizony jól esik idegen ajkakat érezni a szánkon.
Maradtunk még egy darabig a Saigon Caféban; lassú szám
kezdődött, és mire a Szőke felocsúdott, Borbi már egy fekete
pólós suhancot ölelgetett a parketten, félreérthetetlenül.

Másnap szakítottak. Úgy sejtettem, átmeneti megoldásnak
szánták a dolgot, de másképp alakult. Teltek a hetek, és nem
békültek ki. A Szőke akkor elhagyta magát egy kissé, először,
mióta  ismertem.  Magányos  séták,  hallgatag,  egyszemélyes
borozások a tükör előtt… Na nem, ez azért túlzás. De tény,
hogy a padlón volt. Borbi pedig mindennap sírt. Aggódtam
mindkettőjükért.

A  változás  gyorsan  jött.  Néhány  csendes  célzás  egy



németországi  ösztöndíjról  a  történelem  szakon,  és  a
Szőkének nemsokára nyoma veszett. Így kezdődött minden.

 

Talán  nem  kellett  volna  megrendelnem  azt  a  koktélt.
Hazaindultunk  volna,  Borbi  talán  megmarad  a  józanság
határán,  nem vesznek össze a Szőkével,  és a húgom nem
csinál  látványos  ostobaságot  a  barátja  előtt.  Egy  boldog
Szőke  pedig  -  tipikusan  az  a  típus,  akit  nem  lehet
kirobbantani  a híradó elől  -  sohasem menekült  volna el  a
freiburgi  levéltárba,  hogy egérszagú második világháborús
jelentésekbe fojtsa a bánatát. És ha ez nem történt volna meg,
a  két  komor  acélszivar  Horn  Headtől  délnyugatra,  az
Atlanti-óceán mélyén érintetlen marad: tucatnyi olyan ember
élte  volna túl  a  kétezredik  évet,  akik  ma rég halottak.  A
barátaim, a szerelmeim és én pedig nem árulunk el annyi
mindent, amihez addig hűek voltunk.

Talán nem kellett volna megrendelnem azt a koktélt.

De akkor sosem tudtam volna meg, milyen remek fickó
Győző. Nem ismertem volna meg Erna tébolyító ölelését és
lehet,  hogy  nem  tértem  volna  vissza  Ágihoz.  Mi  több:  a
srácok sem születtek volna meg. És nem lenne ez a képeslap
a zakóm belső zsebében. De erről később.

Vajon látnom kellett volna a sors sötét örvényeit a magas
pohárban felszolgált Tequila Sunrise napkeltét idéző, vöröses
derengésében?

Így kezdődött, azt hiszem. De mikor kezdődött valójában?
Egy  téli  estén  a  Károlyi-kertben?  A  freiburgi  levéltár



hallgatag falai közt? A Füredi úti lakótelep egyik sarkában,
egy nehézkesen bonyolított szakítással? Nos, nem szokásom a
dolgokat az elején kezdeni. De ha megpróbálnám, messzire
jutnánk  az  ezredfordulós  Budapest  esti  fényeitől:  az
Északi-tenger  gonoszul  hánykolódó,  sötét  mélyére  1941
őszén.

Hideg,  sötétszürke  mélység.  És  két  csendesen  úszó,
halálos acélszivar.

 

Már nem tudnám megmondani, mi az, ami igaz volt, és mi
az, amit én találtam ki. Egyes dolgok eleinte nem léteztek,
csak a képzeletemben. Úgy éreztem, ezek a kis jelenetek és
hangulatok ott szunnyadnak valahol a város háztetői felett, az
éjjel elhagyottan ásító, nagy metróállomások kőcsarnokaiban,
a  vizes  aszfalton  tükröződő  fényben  vagy  a  Széchényi
Könyvtár ablakait  bearanyozó budai  napnyugtákban.  Aztán
egyszerre valósággá váltak. Minden valósággá vált.

Őszi dalok Zugló felett… Muskátlitól roskadozó virágládák
félköre  a  nagyszüleim  erkélyén;  Edit  félresikerült
szenvedélyei, bolondul színes, fájdalmas múltunk és később
Ági mindörökké kitartó mosolya – a háttér folyton változott,
de Ági soha. Lehetett szeles alkony a Vár árnyas sétányain,
zúzmarás hétfő hajnal a lakótelepi buszmegállóban, szitáló
esőben  kavargó  karneváli  tömeg  Velence  lámpafényes
sikátoraiban, ő nem változott. Márpedig a változatlanság az,
ami engem igazán gyönyörködtet.

 

Sokáig író akartam lenni.  Egy hosszú, régi történetben



szerelemről meséltem, idétlenül, szenvedéllyel, igazi fájdalom
igazi tüzével. Nem volt túl sikeres könyv. Akadtak sziporkázó
oldalaim, de valami hiányzott. Nem mondhattam el minden
olvasómnak,  hogy  lehetőleg  naplementekor  az  ablakba
könyökölve,  egy kiadós délutáni  szundítás utáni  jóindulatú
bódulatban olvassák a történeteimet, némi halk szvinggel a
háttérben… Viszont nem tudtam írásban érzékeltetni mindezt,
a napnyugtakoktélt. Amikor rájöttem, hogy az írásaimat csak
az az emberfajta értékelheti, amely pontosan úgy él, ahogy
én, jó időre felhagytam a dologgal.

Pedig  úgy  szerettem  mesélni...  Arra  gondoltam,  hogy
miközben mesélek, önök elképzelik, milyen is volt. Hogyan
pillantott rám Edit egy büfében a teásbögréje mögül, hogyan
nyögött  fel  a  gyönyör  pillanataiban,  vagy  milyen  volt  a
hétköznapokon, ha lopva ránéztem a hetes buszon állva a
sápadt arcára, az enyhén zsírosodó, de csodaszép, kontyba
tűzött,  sűrű hajára és a keletiesen ívelt szemöldökére. Azt
hittem,  maguk  előtt  látják,  amikor  a  Szelidi-tavat  övező
erdőcskében  kergetőzünk  önfeledten  a  levéltengerbe  tűző
arany fénypászmákban, de könnyen felidézhetik azt is, hogy
kiábrándultan figyelem egy szemináriumon - az arca merev
és  rosszkedvű,  hülyeségeket  jegyzetel  a  megtévesztően
lendületes  felnőtt-írásával,  összeráncolja  a  homlokát,  és
bizony  úgy  sejtem,  nincs  most  a  lelkében  egy  cseppnyi
virágoskert, királykisasszony, távoli utazás vagy verssor sem.
Mert Edit nem volt regényhős. Sosem sikerült neki.

Úgy gondoltam, láthatják a pillanatokat, amikor maga alá
temet minket a végzet egy csillagos, enyhe estén a Mályva
utcai tetőteraszon, és láthatnak perceket, amikor viszolygok
tőle,  és azon töprengek, hogyan hagyhatnám el.  Végül ott



vannak  a  legsötétebb  pillanatok,  amikor  Edit  elhatározza,
hogy ez a sztori véget ért,  én meg tehetetlenül sodródom
tovább  a  gyönyörű,  értelmetlen  történetben,  magányosan
kóborolva immár a Vajdahunyad várát szegélyező platánok
alatt. Ha figyelnek, gondoltam írás közben, megpillanthatnak
egy télszagú, szomorú estén, ahogyan elsétálok egy lámpa
mellett a Városligeti tó partján, világosbarna szövetkabátban,
magányosan  kopogó  csizmában,  kesztyűs  kezemmel
megigazítom a sálamat, és rágyújtok - pedig valójában akkor
még nem is dohányoztam, azt hiszem.

De  nem  nagyon  sikerült  ezt  elmesélnem.  Vidéki
gyermekévek,  egyetemi  kalandok  és  magányos  küzdelmek
után zárkózott angoltanár lettem, lakótelepen laktam és saját
magamnak  írtam  regényeket,  néha  pedig  a  barátaimmal
iszogattam, és panaszkodni sem volt már kedvem. Talán nem
is volt miért. Hisz nem loboghat bennünk a tűz örökké.

Lesz még másképp, gondoltam. Hogy hamarosan miféle
küzdelembe  keveredünk  bele,  azt  persze  nem sejthettem.
Csak morzsolgattam a napokat, és szabadidőmben szomorú,
befejezetlen nőügyeket halmoztam egymásra.

 

Igen,  talán  most  már  önök  is  látják  mindezt,  a
hivatásommá  vált,  baromi  veszélyes  emlékezést.  Ehhez  a
fajta  élmény-rendezgető  életmódhoz  bizony  iszonyatosan
kemény  lélekjelenlét  szükséges,  ha  túl  akarjuk  élni  -  a
világért sem szeretnék önhittnek tűnni, de tényleg így van.
Engem mindez  nem zavar.  Élek  az  emberek között,  néha
elönt az emlékek lágy hulláma, és alig élem túl, de nemigen
beszélek  róla.  Valószínűleg  nem sajátítottam el  a  feledés



áldásos képességét. De ilyenkor élek igazán. Odavagyok az
ígéretekért,  önkéntelen,  forró  vallomásokért  és  lassú
számokért,  és  akármilyen  sok  ígéretet,  önkéntelen,  forró
vallomást  és  lassú  számot  hallottam is  már,  még  mindig
sokszor komolyan veszem őket.

 

De  azért  gyilkol  az  idő,  vagy  legalábbis  eltolja  a
hangsúlyokat. Ezt régen - amikor Edittel szerelmesek voltunk,
és később, teljes erőbedobással kínozva egymást, a fájdalom
romantikus  pózaiba  csavarodva  -  bizony  el  sem  tudtuk
képzelni.  El  sem tudtuk képzelni,  hogy eljön majd a  nap,
amikor már nem sokat számít mindez: hogy miért és hogyan
történt, hogy milyen volt a hangunk, az ajkunk, a kezünk és
hogyan vártuk egymást utcasarkokon, villamosmegállókban,
kapualjakban, hogy mi mindent tervezgettünk együtt, hogy
valaha mit mondtunk egymásnak egy konyhaasztalnál ülve;
és hogy egy fehér komphajón utazva Észak felé mit láttunk a
viharos tengeren. Pedig végül ez is elhalványult.

Így  esett,  hogy  ez  a  történet  nem  Editről,  egykori
legendás ellenségemről fog szólni, hanem kicsinyes hírszerző
szolgálatokról, nagy árulásokról és még nagyobb barátságról.
És  Budapestről  –  egy  olyan  világról,  amiről  régóta
képzelegtünk, de mi hökkentünk meg a legjobban, amikor
valóra vált.

 

- Figyelj, ezt nagyon bírom – hangosítottam fel a rádiót -,
Sting, hallod?

- Arany mezők, énekelte Sting. Győző oda sem figyelve



bólintott: a hóesést bámulta, és az Erzsébet híd fehér pilléreit,
ahogy a lucskosszürke égbe fúródnak.

-  Nem,  szóval,  az  lehetetlen,  hogy  mi  Vikikével
összevesztünk, iszonyú, beleőrülök… - sóhajtotta reszketegen.

Az,  hogy  egy  mondatot  a  “nem,  szóval”  -  formulával
kezdett, a legkevésbé sem számított újdonságnak: egyetemi
kalandjaink kezdete óta, vagyis körülbelül hét éve és három
hónapja,  csaknem  minden  mondatát  így  indította.  Kisebb
változás akkor következett be, amikor Győző, ez a kopaszodó,
meleg  tekintetű,  mackószerű,  mégis  izgága  barátom,
megismerkedett Vikivel,  élete nagy szerelmével (mert van,
akinek ilyen is akad).

Negyedévesek  lehettünk;  egy  reggel  az  egyetemen,  a
félemeleti  lépcsőfordulóban  gubbasztva  próbáltuk
megemészteni a létezés szörnyű tragikumát, ami úgy el tud
áradni a levegőben hétfő reggelente, és Győző egyszer csak
megszólalt: “Nem, szóval mi, VIKIKÉVEL, lényeg a lényeg…”
Itt aztán elhallgatott, mint rendesen, ha nem jutott eszébe
semmi, de azért beszélni akart. Döbbenten álltunk a Szőkével,
tűnődve igazgattuk válltáskáinkat – mi a fene, egy nő került
Győző megszokott mondatába! És valóban, egy nő lépett be
Győző  sokszínű  kis  világába,  Széchenyi-idézetek,
függőhíd-tervrajzok és birodalmi csillagrombolók közé.

Viki jó társ volt, már amennyire az ember Győzőnek jó
társa  lehet.  A  Szőke  egyszer  így  foglalta  össze  az  ehhez
szükséges  tulajdonságokat:  légy  imponálóan  művelt,
elképesztően türelmes és ne legyen ki mind a négy kereked.
Így  is  volt  ez  mindnyájunkkal,  akik  ismertük és  szerettük
Győzőt. Viki négy éve volt hűséges asszonya tenyérbemászó



barátunknak.  Sok  mindenen  keresztülment,  annyi  biztos;
ezért aztán nem is értettem – és ezen morfondíroztam most is,
sávot váltva a kocsival az Erzsébet hídon, hogy kitérjek egy
agresszív  turistabusz  elől  -,  miért  lepődik  meg Viki  azon,
hogy  Győző  a  Közlekedési  Múzeumból  a  titokzatos
szolgálathoz teszi át a főhadiszállását. Barátom lelki életébe
szervesen illeszkedtek az efféle döntések. Igaz, egy kicsit én
is  aggódtam érte.  Nehéz volt  elképzelni,  hogy Győző elég
kíméletlen  legyen  egy  efféle  világhoz.  Annak  idején
magamról  is  ugyanezt  tartottam.

Győző  elemző  akart  lenni  a  Cégnél,  vagyis  nem  egy
.38-assal  a  markában  szaladgált  volna  a  háztetőkön  a
gonoszok  után,  hanem  a  történész-esztéta-népművelő
végzettségével  felszerelve  hasznosnak  tűnő  információk
tömegét olvasgatta volna az asztalánál naphosszat. Olvasni
akart,  fordítani  és  elemezni,  kergetve  az  illúziót,  hogy  a
hazáját  szolgálja,  mint  annyi  kalandvágyó bölcsész ezen a
földön, akiket az unalom, egy szerelmi csalódás vagy a jobb
megélhetés  reménye  valamelyik  titkosszolgálat  karmaiba
űzött.

Vikinél azonban, úgy látszik, ekkor telt be a pohár. Ezt a
poharat  a  Szőkével  és  a  többiekkel  vödörnek  képzeltünk
inkább, tekintetbe véve a sok fejfájást,  amit  Győző okozni
tudott.  A  mackóforma  vőlegény  ezt  a  haragot  alig  tudta
elviselni:  önző  és  gyermeteg  módon  rettegett  attól,  hogy
valaki haragudjon rá, különösen Viki. Akárcsak valaha én…
Szerencsére rám azóta annyian haragudtak már, hogy idővel
meg sem éreztem. Győző viszont képtelen volt megnyugodni:
panaszkodott,  megoldásokat  követelt  tőlem,  és  egy  sajtos
rolóval összekente használtan vett Honda CRX-em utasterét.



- Feri, ha ezért elhagy, nem élem túl – mondta maga elé
meredve.  Lekanyarodtam  a  hídról  a  pesti  oldalon,
parkolóhelyet  kerestem  a  Március  15-e  téren.

- Kicsit korán idegeskedtek. A kémek még fel sem vettek
téged, és ha van egy csepp eszük, nem is fognak. Ha pedig
ennyire  fontos  Viki  véleménye,  minek  mész  kémnek?  –
provokáltam  a  zsebembe  süllyesztve  a  slusszkulcsot.
Megindultunk a latyakban az egyetem épülettömbje felé.

-  Egyszerűen  el  kell  mennem.  Változtatnom  kell  az
életemen – nézett a szemembe Győző szokatlan nyíltsággal.
Elkedvetlenedtem. Na persze, hány művész dicsőíti az efféle
nagy  változásokat!  A  kegyelem  pillanata,  változtass  az
életeden…  Semmi  szükség  az  ilyesmire,  ha  idejében
megtanulunk  lazítani.  Győzőre  sem  tört  volna  most  rá  a
romantikus  hevület,  ha  elengedettebben él  egy  kicsit.  Ha
veszi a bátorságot, hogy néha káromkodjon egyet, leszokjon a
hazaérkezést  követő  tízperces  kézmosásról,  vagy  örökös
bizonyítási  kényszer  helyett  magasról  leszarja  a  többiek
véleményét  a  saját  életéről.

Jól  ismerem  a  rendezett  életű  emberek  hirtelen
pálfordulásait.  Aki  évekig  építget  fészket  maga  köré
tárgyakból,  szokásokból  és  szabályokból,  előbb-utóbb
rendszerint ráébred, hogy ki szeretne törni. A sokáig elfojtott
vágyak  néha  oktalan  vakmerőséget  csalnak  ki  a
legfegyelmezettebb  emberekből  is,  sőt,  főleg  belőlük.
Mondom, jól  ismertem ezt.

- Talán hamarabb kellett volna lazítanod a sok megrögzött,
hülye szokásodon – korholtam feldühödve -, akkor most nem
hajtana a véred.



Győző értetlenül pillantott rám, hogy miért bántom. Én
persze  Editre  gondoltam,  amikor  ráförmedtem,  de  ő  nem
gondolt Editre – miért is tette volna?

Mindent  megbocsátottál  neki,  te  szerencsétlen,  mondta
Győző régebben. Holott éppen az volt a probléma, hogy még
mindig  nem  bocsátottam  meg.  Győzőt  is  ezért  szidtam,
helyette.

-  Miért  ne dolgozhatnék a szolgálatnak? Egyszer én is
csinálhatok  valami  különlegeset,  nem?  Talán  nem vagyok
hűséges párja Vikinek? Jó férje lehetnék, nem? Mondd meg,
Feri, ha nem! – kiabálta Győző. Sokat kiabált, és semmit sem
utált jobban, mint ha valaki rászólt, hogy “ne kiabálj”.

Lehetett volna a világ legócskább vőlegénye, akkor sem
mondtam volna meg neki. Ahhoz túlságosan kedveltem. De az
a  helyzet,  hogy  jó  vőlegény  volt.  Hisztizett,  érzelmi
zsarolásokkal  fegyelmezte  az  embereket,  feltűnni  és
bizonyítani  akart,  és  egyáltalán,  ő  volt  az  az  ember,  akit
elviselhetetlen fickónak szokás nevezni; de Vikit ő szerette a
legjobban a világon, ehhez nem fért kétség. Meg is mondtam
neki. Mogorva arcot vágott, de megnyugodott egy kicsit.

Komoran  és  sötéten  tornyosult  az  egyetem  épülete  a
Március 15-e tér fölé, komoran, mondom, de nem nekünk.
Hét évig jártam ide; Győző is eltöltött itt egy párat, miközben
a három-négy szakját elvégezte. Felnéztünk az öreg falakra, a
világító ablaksorokra a havazásban, aztán beléptünk a kapun.
Az Afrika-találkozóra igyekeztünk.

Késő  délután  lévén  a  legtöbb  terem  üres  volt,  és  a
lépteink végigvisszhangzottak a faliújságokkal dekorált, fehér,



hideg folyosókon.

- Mint egy birodalmi csillagrombolón – súgta mosolyogva
Győző. Hm… Birodalmi csillagrombolók. Ez rég nem jutott
eszembe. Nem voltam többé gyerek vagy diák. A nővel, akit
szerettem, már minden kínzóeszközt kipróbáltunk egymáson,
és épp külön éltünk, pénzem alig volt és eléggé meg is fáztam
–  de  akkor  helyeslően  bólintottam.  Egy  birodalmi
csillagromboló a világűr jeges, halott csendjében. Igen, az
egyetemi folyosók esti, lámpafényes kihaltságáról nekem is
mindig ez jutott eszembe. Egymáshoz igazítottuk a lépteinket.
Eddig  is  mentünk  a  folyosón,  de  csak  úgy,  ahogy  az
átlagember – jelentéktelenül. Most viszont… Most egyszerre
léptünk,  mint  a  sötét  egyenruhás,  szigorú  arcélű,
kérlelhetetlen birodalmi tisztek egy csillaghajó parancsnoki
hídján,  és  nyomban  legendák  lettünk.  Ehhez  megvolt
bennünk  a  tehetség.

 

Az ezredforduló tele. Milyen rövid volt a boldogság… Alig
két hónapot töltöttünk együtt Edittel, miután annyi harcot és
fájdalmat félresöpörve visszatértünk egymáshoz. Nagyszerű
idők voltak; pokolian jól ismertük egymást. Néha úgy éreztem:
ez az! Még a végén tényleg meghódítjuk a csillagokat. És
megtettük.  Különös éjszaka volt,  jeges októberi  szélben,  a
badacsonyi  hegyoldalban.  Akkor  végképp  összekeveredett
bennem jelen, múlt és jövő – évszázadonként egy, legfeljebb
két ilyen éjszakája van az embernek.

Csak  egy  dologgal  nem számoltunk,  mi,  minden  hájjal
megkent,  árulásokat  halmozó,  öregedő,  csodálatos
szerelmesek: hogy egy napon, a kilencvenkilences Bond-film



premierje  utáni  estén,  töprengeni  kezdek.  Mert  engem
mindig felébresztenek a Bond-filmek. Nem a történet. Nem a
párbeszédek. A hangulat. Kamaszkorom kéken fénylő földje,
amikor pontosan tudtuk, miben hiszünk, mire kell figyelnünk
– valahogy ez jut eszembe az elegáns, fanyar mosolyú gyilkos
láttán.  Amikor  szamurájok,  papok  és  lovagok  voltunk
valamennyien.

Igen, ez már csak így van. Ismét felébredtem egy időre.
Felötlött bennem, ki volt a legkedvesebb, ki volt a legjobb
szerető,  ki  volt  a  legrendesebb… Egyik sem Edit  volt.  És
akkor – egek, úgy tűnik, bármi lehetséges – ráuntam az én
régi,  nagy  szerelmemre.  A  beavatottak,  akik  ismerték  a
történetünket, ezt a logikátlan, kétségbeesett, vad legendát,
nagyot  néztek.  “Te  nem  vagy  normális”  –  kiabálta  Janus
barátom,  aki  a  keleti  istenséget  idéző  név  ellenére  egy
Porst-üzlet  vezetőjeként  működött  ekkoriban  (igaz,  valaha
költő  és  hadvezér  volt,  ez  minden fáradt  mozdulatából  és
dekadens udvariaskodásából kitűnt). Győző és Viki, a sokéves
majdnem-házaspár  elhatározták,  végképp  leveszik  rólam a
kezüket,  hiszen  láthatóan  eszement,  felelőtlen,
vadromantikus balfék vagyok, akinek semmi se szent. Nekik
pedig  annyi  minden  szent  volt,  hogy  azon  mosolyognom
kellett.

A  Szőke,  langaléta  barátom,  idősebb  húgom  szívének
elrablója, hamisítatlan kispolgári fejcsóválással reagált (igaz,
ezért a kispolgári hangulatért jártam hozzá a Józsefvárosba),
amikor  elhagytam  Editet.  De  láttam  a  Szőke  okos
tekintetében valami mást is: ravasz fény csillant benne egy
pillanatig. Hát persze. A barátomban gunnyasztó, Karcagról
elvándorolt pusztai farkas lelkesen vigyorgott az új kaland



hallatán. Tetszett neki, hogy elhagyok egy nőt, akiért évekig
mindent odaadtam volna.  Csodálatos,  hányféle lény verhet
tanyát egy huszonéves, kelet-európai kobakban.

Miklós, a nagydarab, munkanélküli közgazdász, röhögött.
Természetesen. Mulattatta, hogyan dobom el, amiért olyan
fogcsikorgatva  verekedtem  csaknem  három  évig  –  én  is
mulattam ezen. Hisz végtelenül törvényszerű volt. A lelkem
mélyén nemegyszer gondoltam valaha a bosszúnak erre a
formájára, bár sosem hittem benne komolyan. Visszahódítani
régi nagy szerelmünket, aztán otthagyni a lerombolt életével
meg az új tervei nevetségessé vált, nőies kis vázlatrajzaival –
Edit  mélységesen megérdemelt  valami  ilyesmit.  Igaz,  nem
bosszúból tettem. Komolyan rám tört a vágy, hogy most én
vegyek ki szabadságot. Miklós mindent értett: azon röhögött
a ritkán kitörő féktelen jókedvével, mennyire beleillik ez a
döntés a megkomolyodni képtelen, gyermeki játékos-lelkem
sötét  világába,  amit  mindketten  annyira  szerettünk.  “Ami
másnak a hegedűje, a versei vagy a földje” – mondta egyszer
Miklós  –  “az  neked  az  életed.  Szerintem  úgy  próbálod
végigélni, ahogy más szimfóniát ír. Valószínűleg mosolyogva
kinyuvasztanál egy tucatnyi ártatlan embert egy hatásvadász
bekezdés kedvéért az életrajzodban.”

Bármennyire jól esett is, tagadtam a dolgot. Nem akartam
én bántani Editet. Még mindig szeretnék tőle pár gyereket,
mondtam, csak faképnél hagyom egy időre, mert valami ezt
súgja, és kész. Persze, persze, legyintett Miklós. Edit meg
te… Fél év együtt, fél év külön. Két romantikus kis hitszegő.
Hol ő hagy ott, hol te őt, de mindig megígéritek egymásnak,
hogy  egyszer  összeházasodtok.  "Jó  játék"  -  mondtam
bizonytalanul. "Remélem, erre ő is rájött, mert ha komolyan



veszi a dolgot, egy gumiszobában fog kikötni" – fanyalgott
Miklós. “Azt nagyon élvezném” – vágtam rá sötéten.

 

Edit és Ági, Miklós és a Szőke, Janus és Győző. Ismeretlen,
felcserélhető, jelentéktelen nevek az önök számára – de ez jól
is van így. Ezek a nevek csupán kopott táblák az emlékek
országútján; amit visszahoznak számomra, azt úgyis ismerik
önök  is.  Mennyi  mindent  kell  felforgatnom,  hogy
kibogozhassam ezt az egy, furcsa történetet… Még rémlik,
hogy semmiben sem voltunk biztosak azokban az időkben.
Azaz csak egyvalamiben: hogy soha az életben nem történik
majd velünk semmi különös. De ebben az egy dologban is
tévedtünk.

 

2. Velem minden megtörténik

EVERYTHING HAPPENS TO ME
4:19

 

Az  Afrika-találkozót  az  egyetem  “A”  portája  melletti
büfében rendezték meg. Nem sikerült valami látványosra. Az
egyik  sarokban  számítógép  állt,  itt  néhány  CD  ROM-ot
lehetett  megnézni,  az  asztalokon  pár  színes  prospektus
hevert,  amiket  Afrikát  megjárt  kutatók  hoztak  haza,  ezek
nemzeti parkokat és borsos árú üdülőfalukat reklámoztak az
Indiai-óceán  partján.  A  legtöbb  prospektus  évek  óta



porosodhatott az Afrikanisztika tanszék békebeli,  üvegajtós
könyvszekrényeiben.

Két fekete is erősítette a soványan csörgedező egzotikus
hangulatot.  Egyikük kínos eleganciával  öltözködött,  amivel
szögesen  elütött  a  rafináltan  gondozatlan  bölcsészektől,
valamelyik  nagykövetségről  jöhetett.  A  másik  fekete  fiatal
egyetemista volt. A szülőföldje iránt feltámadt érdeklődéstől
úgy  meghatódott,  hogy  tökrészegre  itta  magát  az  olcsó
vörösborból,  és  rendre  belebeszélt  a  fiatal  doktorjelöltek
döcögős előadásaiba.

Mádé  Laci,  egy  Nigériát  megjárt,  rettentően  modoros
történészhallgató,  aki  idehívott  bennünket,  a  lelkes
mosolyával megint úgy nézett ki, mint egy reményteljes fiatal
diplomata. Furcsa, hogy idegesített.  Éppen engem zavarna
egy  modoros  fickó,  engem,  a  hírhedt  álmodozót,  festői
vereségek  megéneklőjét,  a  szélfútta  hosszúkabátommal  a
hajnali utcán? Miért éreztem valami kibírhatatlanul giccses
hatásvadászatot Mádé Laci angolszász eleganciájú pózaiban?
Tulajdonképpen  sokban  hasonlítottunk.  Nem kellett  volna,
hogy zavarjon a CNN-kék ing,  a fehér vászonnadrág és a
keresett  modor.  Hiszen  ő  is  csak  afféle  csavaros  eszű,
jólfésült, angyalarcú kurva volt, mint én – sokkal jobb barátok
is lehettünk volna.

Két  teát  rendeltünk  Győzővel.  Éppen  nem volt  szabad
asztal, a falnak támaszkodtunk a bejárat mellett. Mádé Laci
pozitív energiákat sugárzó mosolyt küldött felénk, miközben
a terem másik végébe igyekezett, mert most ő készült előadni.
Kiteregetett a falon egy nagy Kelet-Afrika térképet, beszélni
kezdett,  és  én  egyszerre  rájöttem,  mit  utálok  benne,  ha



amúgy  kedvelem is.  Olyan  magabiztos  és  céltudatos  volt,
mint egy menedzser, aki egyszerű, gondtalan harmóniában
van önmagával, és más vágya sincs, mint hogy megoldja a
nagy  feladatot.  Fellépését  nem  színezte  a  valódi  ember
leheletnyi  öniróniája  és  szomorúsága  –  ezt  az  éretlenség
jelének  tartottam.  Mindazonáltal  szépen  beszélt  az  első
világháborús  angol-német  gyarmati  összetűzésekről
Kelet-Afrikában: hamarosan transzba estem egy kissé, és a
száraz  fűtenger  felett  remegő  forró  levegőről,  szétterülő
lombú  ernyőakáciákról  és  billegve  vágtázó  zsiráfokról
gondolkoztam.

 

- Most pedig hadd mutassalak be titeket valakinek, ahogy
megígértem – mosolygott Mádé Laci rejtelmesen az előadás
után. A büfé mögötti irodába vezetett bennünket. Sivár kis
helyiség volt: a falon húszéves Pepsi-Cola plakát, egy üres
könyvespolc,  a  sarokban  egy  porlepte,  régi  írógép,  pár
sörösláda  és  egy  íróasztal.  Az  asztal  mögül  egy  pohár
kakaóval  és  egy  puncs-szelet  romjaival  a  kezében  régi
ismerős nézett  ránk.


