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Csikánó
A  falióra  mutatója  gyorsabban  ugrott  percről  percre,  mint

ahogy az előtte állók sora fogyatkozott. A másik sor, az amerikai
útlevéllel rendelkezők oszlopa, egyre rövidebb lett. Bellai Magda
irigyelte az amerikaiakat, amiért azoknak minden teketória nélkül
ellenőrizték okmányaikat.

Jó tíz méterrel előtte, egy üvegkalitkában ülő megtermett néger
tüzetesen átvizsgált mindent, amit benyújtottak neki. Bizalmatlanul
méregette  az  eléje  kerülőket,  mintha minden egyes idelátogató
potenciális fenyegetést jelentene az Egyesült Államokra, s ő lenne
egyedül hivatott e hatalmas országot védelmezni.

Amikor Magda látta, hogy a néger félreállít egy fiatalembert,
akit  sötétszürke  egyenruhás  vámtiszt  kísért  el,  összeszorult  a
gyomra, kiszáradt a szája. Úgy érezte, nyelni sem tud. Sóvárgó
pillantást vetett a közelében álló ivókútra, de nem mert kilépni a
sorból.

Mégis  igazuk  volt!  -  gondolt  rémülten  az  otthon  hallott
szóbeszédre. Sok embert visszaküldenek a repülőtérről, egy lépést
sem tehetnek  az  országba.  Amikor  ezt  az  előző  nap  folytatott
telefonbeszélgetés  során  megemlítette  nagybátyjának,  az  csak
fölényesen nevetett. Hallottam én is, mondta a nagybácsi, de neked



nincs mitől tartani. Sok kétes alak jön ide, linkek, szélhámosok,
kalandorok,  azokat  visszaküldik.  Nagyon  helyes,  küldjék  is.  Te
azonban egy tisztességes családhoz jössz, tisztességes szándékkal.

Na igen, gondolta, tisztességes szándékkal, dolgozni. Engedély
nélkül. Ismerte magát, tudta, a legártatlanabb hazugságra is fülig
pirul, homlokára kirajzolódik minden titkos gondolata.

Már csak ketten álltak előtte, egy fekete kendőbe bugyolált nő,
akit  a  kinézete  után  arabnak  vélt,  és  egy  idősebb  úr,  aki
egykedvűen várt a sorára. Magda előhalászta útlevelét vállán lógó
retiküljének  oldalzsebéből,  közben  kitapogatta  nagybátyja
névjegykártyáját.  Az  többet  érhet  minden úti  okmánynál.

Újabb félelme támadt. A másik sor teljesen elapadt, az útlevél
vizsgálaton átesett utasok sietve igyekeztek a podgyászkiadóba. A
néger ellenőr még mindig az arab nőt faggatta. A faliórára tekintve
nyugtalanul tapasztalta, alig két órája van a csatlakozást elérni. Ha
ilyen lassan haladnak, lekési a repülőgépet. A rendelkezésére álló
rövid  idő  alatt  nem  fogja  megtalálni  azt  a  kaput,  ahonnan  a
Greensboróba tartó repülőgép indul. Emlékezett rá, hogy három
évvel  korábban,  amikor  az  anyjával  jött  ide  látogatóba,  milyen
félelmetesen nagynak látta az atlantai repülőteret. És mindig akkor
téved el az ember, amikor a legjobban siet.

Nyugodtabb lett,  amikor  a  fekete  fejkendős  nőt  minden baj
nélkül tovább engedték. Annyiszor hallotta már, a szeptember 11-i
terrortámadás óta az amerikai hatóságok sokkal alaposabban és
jóval nagyobb gyanakvással kezelik az arabokat. Ha ennek a nőnek
nem volt semmi gondja, akkor talán…

A néger gyorsan végzett az idős úrral.

Rá került a sor.  Lábával maga előtt tuszkolva kézitáskáját a
földön,  odalépett  az  üvegkalitka  ablakához.  Remegett  a  keze
amikor benyújtotta útlevelét.  Leszegte fejét,  nem mert  a  néger



szemébe  nézni.  A  fekete  férfi  lassan  lapozgatta  az  útlevelet,
minden egyes  bejegyzést  gondosan végigolvasott.

- Hogy hívják? - kérdezte angolul az útlevél utolsó lapjához érve.
Mély hangja közömbös, hivatalos dörmögés volt.

-  Bellai Magda - válaszolta, s feltekintve látta, hogy a néger
többször is egyezteti magában valódi arcmását az útlevélképpel.
Ösztönösen felemelte kezét, igazított kicsit a haján. Az útiokmányt
öt  évvel  ezelőtt  váltotta  ki,  azóta  levágatta  haját,  mégis
felismerhető. A fényképen csak nem fog fennakadni ez a fekete!

- Utazásának célja? - hallotta a mély hangot.

- Látogatás.

- Hat hónapra? Nem lesz ez egy kicsit hosszú?

Bellai Magda már az első látogatás előtt, több mint három éve
kezdett otthon angolt tanulni. Gyorsan haladt a tanulásban, úgy
vélte,  eddig  szerzett  tudásával  könnyen  elboldogul.  A  néger
hanglejtése  azonban  nem  volt  az  angoltanáréhoz  hasonlítható.
Elnyelte  a  szavak  végét,  amit  mondott,  csak  egy  érthetetlen
brummogás volt. Mintha nem is angolul beszélne. Nehezen értette
meg a kérdést. Csak egy szót préselt ki magából.

- Nem.

- Járt már az Egyesült Államokban?

Remegés szaladt végig egész testén.

- Igen - válaszolta, az útlevelébe három éve bepecsételt vizum
ékes bizonyítéka ellenére is határozatlanul.

- Kihez megy?

- A nagybátyámhoz.



- Hol lakik a nagybátyja?

- Winston-Salemben.

-  Winston-Salemben?  -  A  néger  feje  előre  biccent.  Hirtelen
köpte ki a szavakat. - Merre Winston-Salemben? - kérdezte, mint
aki töviről hegyire ismeri a várost.

Magda jól emlékezett még a városra, nagybátyja házára is, de
nem tudta megmagyarázni merre és hol van. Az angol sem jött úgy
a  szájára,  ahogy  szerette  volna.  Elővette  a  névjegykártyát,
benyújtotta  a  kis  ablakon.  A  tisztviselő  hosszasan,  figyelmesen
tanulmányozta,  mintha  valami  titkot  keresne a  név  meg a  cím
mögött.

- Eugen Sarosi - mormogta maga elé. Felnézett. - Régóta ismeri?

- A nagybátyám.

- Ezt bárki mondhatja.

A  néger  jelzett  valamit  egy  közelben  álló  fiatal  nőnek,  aki
azonnal odalépett az üvegkalitkához. Feszesen állt rajta a frissen
vasalt  szürke  egyenruha.  Gondosan  kikészített  arca,  fényesre
lakkozott barna haja azt a benyomást keltette Magdában, mintha
hivatalos  fogadásra  készülne,  rögtön  munka  végeztével.  A  nő
néhány szót váltott a négerrel, majd kezébe vette az útlevelét, s
intett neki, hogy kövesse.

Összeszorult  a  gyomra.  Rosszat  sejtett.  A  következő  géppel
mehet  vissza  Magyarországra.  Holnap  este  már  újra  a  saját
ágyában alszik.  Nem bánta  volna,  ha  most  itt  van az  az  ágy.

Erősen kivilágított, jellegtelen folyosóra fordultak. A folyosó bal
oldalán üvegablakok sorakoztak, mindegyik mögött egy iroda. A
második ablakon bepillantva meglátta a fiatalembert, akit alig tíz
perce kísértek ide. Egy vámtiszttel szemben ült, lehorgaszott fejjel.
Most alacsonyabbnak látszott, jóval idősebbnek. Háta meggörnyedt,



hosszú, csapzott haja a szemébe lógott.  Rokonszenvet érzett az
ismeretlen  iránt,  legszívesebben  beszaladt  volna  az  irodába,
segítségére  lenni  a  megnyaggatott  embernek.  Viszonzásképpen
talán ő  is  élvezhetné valaki  támogatását.

A szőke, lakkozott hajú nő megkerülte íróasztalát, leült, s csak
azután mutatott a másik székre.

Magda a szék peremére ült, alig észrevehetően az előtte álló
íróasztalra támaszkodva. Kézibőröndjét szorosan maga mellé húzta,
ölébe vette retiküljét, kéznél legyen bármit kérnek tőle.

Az  irodában  hideg  volt,  a  légkondícionáló  éppen  ráfújta  a
levegőt.  Megborzongott.

- Szóval a nagybácsihoz jöttünk.

A többesszám hallatán az volt az érzése, kételkednek benne,
gúnyt akarnak űzni vele. Fejének biccentésével adta meg az igenlő
választ.

- És miért akarja látni a nagybácsit?

- A rokonom.

- Na persze, persze.

Nézte  a  nő  komoly  arcát.  Vonásaiban megpróbált  felfedezni
valami  reményt  keltő  szimpátiát.  De  a  tisztviselőnő  vastagon
rúzsozott  szája,  szőke  hajával  éles  kontrasztban  álló,  feketére
festett és hegyesre kihúzott szemöldöke, a vastagon krémezett arc
most inkább egy érzéketlen bábra emlékeztette.

- Férjezett?

- Nem.

- Hány éves? - kérdezte a nő, miközben az útlevelét lapozgatta. -
Harminckettő, ha jól látom. És még nincs férjnél? Elvált?



- Nem vagyok férjnél. És nem is váltam el.

- Vagy úgy? Tehát egyedülálló. És mivel foglalkozik?

- Egy irodában dolgozom.

- Értem. És fél évig nincs magára szükség?

Magda még mindig a nő szemébe nézett. Dacosan vágta vissza:

- De van.

- Mégis elengedték.

- Jól dolgozom, és igen… hozzájárultak.

- Vajon miért? - A kérdés csodálkozó volt inkább, mint gúnyos.
Erre jó választ kellett adni.

- Itt majd gyakorolhatom az angolt. Az a cég hasznára is válik.

A nő látszólagos egyetértéssel biccentett, kis mosoly jelent meg
a lakkozott hajkarima alatt.

-  Tudja, nagyon sok fiatal nő jön ide a világ minden tájáról.
Hajadonok. És angolt akarnak gyakorolni. Közben másra is támad
kedvük. Van lakása?

- Itt?

- Nem. Persze, hogy nem itt. Magyarországon.

- Nincs. - Rájött, hogy hibát követett el. Gyorsan hozzátette: -
Azaz van.

A nő hangja erélyesebben csengett.

- Most van vagy nincs?

- Édesanyámmal lakom. Kettőnké a lakás.

- Mennyi pénz van magánál?



- Nem tudom pontosan. Talán száz dollár.

- Úgy gondolja, hogy száz dollár elég lesz egy fél évig?

- A nagybátyámtól mindent megkapok. - Rövid szünetet tartott,
aztán még hozzáfűzte: - Jómódú emberek.

- Igen? - Úgy hangzott, mintha a gazdag Amerikát csak szegény
emberek laknák. - És mivel foglalkozik a nagybátyja?

-  Van egy étterme.  -  A bisztró jobban fedte a valóságot,  az
étterem viszont jobban illett a jómódhoz.

A nő kihúzta nagybátyja névjegykártyáját az útlevél alól. Magda
teljesen  elfeledkezett  róla,  holott  nem  akarta  elveszíteni.
Megkönnyebbült.  Biztos  volt  az  érkező  segítségben.

A nő karórájára pillantott, majd az asztalon álló telefon után
nyúlt.  Hosszú,  gyöngyház  színű  műkörmei  voltak,  azokkal
kopogtatta  a  telefon gombjait.

- Missis Sarosi?

Magda  fellélegzett.  Helyzetét  most  már  közel  sem  érezte
reménytelennek.

- Jude Leonard vagyok, az atlantai emigrációs hivatalból.

A  nő  figyelmesen  hallgatott,  majd  valamivel  barátságosabb
hangon folytatta:

-  Nem, nem! Nincs semmi baj.  Minden rendben van az ifjú
hölggyel.  Hamarosan  utazik  tovább.  -  Letette  a  telefonkagylót.
Jókora pecsétet húzott elő az íróasztal fiókjából, valamit igazított
rajta, aztán a pecsét tompán koppant az asztal lapján. Behajtotta a
pecséttel ellátott útlevelet, és átnyújtotta.

- További jó utazást!



Most először látta úgy, hogy a kozmetika emberi arcot takar.
Felemelte  kézibőröndjét,  elindult  kifelé,  de  két  lépés  után
visszafordult.

- Bocsánat. A névjegykártya…

Nevetés volt a válasz.

- Óh, hát persze, a névjegy. Még szüksége lehet rá. Tudja, hogy
merre kell menni a csomagkiadóba?

Magda csak bólintott.

Megérkezett Amerikába.

***

A Greensboróban leszálló repülőgépből a váróterembe kilépve
megdöbbent. Három évvel ezelőtt nagybátyja és felesége, Éva itt
várták őket a beszállókapunál, már borulhattak is egymás nyakába.
Most azonban a Delta légitársaság pultjánál álló utaskísérőn kívül
nem látott senkit, aki az érkező utasokra várt volna. Az egy órás
repülőútnak már a kezdetén elaludt, a stewardess ébresztette fel, s
most az álmosságtól és a fáradtságtól még mindig kábán, azt hitte
rossz helyre került.

Mégsem lehetett tévedés, a repülőtér váróterme ismerős volt.
Talán nem érkeztek meg időben, elnézték az órát, elakadtak egy
forgalmi dugóban, késnek néhány percet, nyugtatta magát. Vagy
talán már elmentek? Azt hitték lekéste a gépet?

Utolsónak szállt ki, a többi utas már messze a kijárat felé tartott.
Elindult azok nyomában. A folyosón nem lehet eltévedni, útközben
biztos  találkoznak.  Ahogy kiért  a  szárnyfolyosóról  a  főépületbe,
azonnal meglátta erősen kopaszodó nagybátyját, meg a mellette
toporgó feleségét.

- Már azt hittük lekésted a gépet - méltatlankodott Éva. - Hiszen



már olyan régóta várunk.

- Én meg azt hittem, hogy ott fogtok várni a repülőgép ajtajában.
Három éve…

Sárosi Jenő lemondóan legyintett.

- Azok az idők elmúltak, csillagom. A terrortámadás óta senki
sem mehet  ettől  beljebb,  hacsak  nincs  érvényes  jegye.  Hosszú
ideig még parkolni sem lehetett a repülőtér előtt. Mintha az arabok
pont erre fennék a fogukat. New Yorkban igen, ott megérteném.
Na, gyere, biztos fáradt vagy, ne itt vesztegessük az időt. - Elvette
Magdától  a  kézibőröndöt,  és  elindult  a  podgyászkiadóba vezető
mozgólépcső felé. A két nő követte.

-  Jaj,  olyan  ideges  lettem,  amikor  telefonáltak  Atlantából  -
mondta  Éva,  s  átkarolta  Magdát,  mintha  védelmezni  akarná,
megóvni  minden  további  atrocitástól.  -  Nem  értem,  miért  kell
akadékoskodni  tisztességes  emberekkel?  Azokat,  akik  tényleg
veszélyt  jelentenének  az  országra,  minden  teketória  nélkül
beengedik.  A mexikóiak úgy jönnek át  a határon,  mint az utca
egyik  oldaláról  a  másikra,  onnan  aztán  terroristáknak  is
gyerekjáték bejutni ide. Inkább azt a határt őriznék jobban. Most,
hogy késve jöttél, már azt hittük tovább kellemetlenkednek, ne adj
isten, tényleg visszaküldenek.

Éva egészen belepirult a felháborodásba.

- Nem volt olyan nagy baj - nyugtatta Magda.

- Mondtam annak a nőnek, hogy ki vagy, s hogy veled nem lehet
semmi probléma. Úgy hangzott, mintha nem akarná elhinni.

- Elhitte.

- Még jó! Jenő bátyádat nagyon feldúlta az eset. Mondta is, ha
netán visszaküldenének, meg sem áll a szenátorig. Felháborító! Az
adóba fizetett pénzt persze elfogadják. Mi az hogy! Próbáld csak ne



befizetni!

Az  autóban  nem  sokat  beszélgettek.  Az  indulásnál  még
kérdezgették Magdát az otthoniakról, de látva, hogy figyelme az
ablakon kívülre irányul, nem erőltették. Lesz rá idő, ha hazaérnek.

Sötétedett  már,  a  szürkületben  csak  elsuhanó  házakat,
bevásárló  központok  neonfényeit  és  fákat  látott.  Támpontot
keresett, amiből megállapíthatná merre járnak, de egyetlen egyet
sem talált. Csak a környék volt ismerős, úgy általában.

A halványkékre festett házat is csak akkor ismerte fel, amikor
az autó megállt  előtte.  Tisztán emlékezett  rá,  most mégis jóval
nagyobbnak  látszott,  mint  ahogy  képzeletében  létezett.  A  hall
egymaga  közel  akkora  volt,  mint  pesti  lakásuk.  Berendezése
mindössze egy antik fiókos szekrény, meg a sarokban álló, indián
motívumokkal  díszitett,  karcsú  virágváza.  A  bútorok  hiánya  a
ténylegesnél  is  tágasabbá tette  a  helységet.

A  nappali  szobába érve  azonnal  belevetette  magát  az  egyik
öblös  fotelbe,  kinyújtotta  lábait.  Most  érezte,  hogy  a  hosszú,
kimerítő  utazás  véget  ért.

Jenő italt kevert a sarokba állított bárszekrénynél.

-  Na,  csillagom,  isten  hozott.  Pihensz  egy-két  napot,
hozzászoksz  az  időeltolódáshoz,  hét  végén  meg  lehet,  hogy
lehajtunk az óceánhoz. Augusztus vége van, ha most nem megyünk,
tavaszig már nemigen lesz értelme. -  Kortyolt az italból, s félig
komolyan,  félig  tréfálkozva  folytatta:  -  Meg  aztán,  nem  is
vakációzni jöttél most, hanem dolgozni, pénzt keresni. Hétfőn már
munkába is állhatsz.

Magda  egyetértően  helyeselt.  A  munka,  a  pénzkeresés
lehetősége jobban vonzotta, mint a tengerparti napozás. Egy héttel
kijövetele előtt eltöltött négy napot a Balatonon, ennyi elég a nyári
pihenésből.



-  Tényleg! Még sohasem kérdeztem, dolgoztál  már valaha is
vendéglőben vagy eszpresszóban?

-  Egyszer,  nagyon  rövid  ideig,  kávét  meg  süteményeket
szolgáltam  fel  egy  cukrászdában  -  mondta  Magda  enyhe
riadalommal  hangjában.  Attól  tartott,  ez  nem  lesz  elegendő
képesítés. - Konyhában, úgy értem nagyüzemi konyhában még nem
dolgoztam soha. Az igazat megvallva, azt sem tudom, hogy néz ki
egy ilyen.

Sárosi Jenő hangosan felnevetett,  a kezében tartott pohárból
két csepp piros ital kilöttyent a drapp padlószönyegre. Éva nem
szólt, csak elhúzta száját.

- Ne butáskodj! Tudhatod, hogy nem üzemi konyha, voltál már a
boltban. Még csak nem is egy igazi étterem konyhája. Nem folyik
ott nagy sütés-főzés. Hamburgert készítenek, szendvicseket meg
hasonló gyors ételeket.

- Még jó! - szólt közbe Éva. - Már csak egy nagy étteremmel járó
fejfájás  hiányozna.  Nekem már  ebből  is  elegem van,  mint  sok
minden másból.

- Most panaszkodsz, drágám? Amikor még csak ketten csináltuk,
dolgoztunk éjjel nappal, nem volt egy szavad sem.

- Most sem lenne, csak már sok mindenbe belefáradtam.

-  Neked nem is  kell  csinálnod ott  semmit.  Törődj  te csak a
házimunkával.

- Ezen most ne veszekedjünk - mondta Éva.

Magda  nézte  az  asszonyt,  és  nem  tudta  eldönteni,  saját
fáradsága okozza, vagy tényleg sokat öregedett mióta utoljára látta.
Arca  megviseltenk  látszott,  szemei  körül  karikák,  mintha
legalábbis  ő  mögötte  állna  egy  hosszú,  fárasztó  utazás.



- Inkább helyezzük nyugovóra ezt a lányt - mondta Éva. - Úgy
látom leragadnak a szemei. Rengeteg időnk lesz még beszélgetni.

Magda ugyanazt a szobát kapta fenn az emeleten, mint három
évvel ezelőtt. A szobában nem változott semmi. Az ágy, mellette a
két kis szekrény az éjjeli lámpákkal, a komód, a gardrób szekrény,
mintha csak tegnap lépett volna ki innen. Valami mégis hiányzott.
Vetkőzés közben azon töprengett, minek a hiányát érzi? Kint, a
folyosóról nyíló fürdőszobában jött rá.

Az édesanyja!

Az ő társaságában barátságosabb, otthonosabb volt ez a ház!
Most, az ismerős környezet ellenére is, idegennek talált mindent.

Fáradt volt, lefekvés után mégis nehezen aludt el. Éva szavai
jártak a fejében. Elege van már az bisztróból. Mi a szándéka? Arra
akarja  rávenni  nagybátyját,  hogy  adják  el?  Hiszen  csak  most
érkezett meg, még el sem kezdett dolgozni, és máris veszélyben
forog a jövője?

Látta magát tanácstalanul állva az utcán egy bezárt üzlet előtt.
Zuhogott az eső, és senki nem volt a közelében

Aztán mély álomba zuhant.

***

A  meteorológusok  borús,  esős  időt  jeleztek,  a  tengerparti
kirándulásból  nem lett  semmi.

- Nem baj - mondta Sárosi Jenő szombat délben -, ha csak borús
és nem fog esni, grillezünk kint a teraszon. Ha meg esik…

Magda  már  kipakolt  bőröndjeiből,  elrendezte  ruháit  a
szekrényben,  más  dolga  nem  lévén,  elfoglaltság  után  nézett.
Felmerült benne a tévé nézés gondolata, de nem akart félrevonulni,
annyira még nem érezte otthonosan magát, hogy elkülönülve saját



kedvtelésének éljen.

Szobájának  ablaka  a  hátsó  teraszra  nézett.  A  füves  kert
végében vastag derekú, lombos tölgyfák zárták le a házhoz tartozó
telket,  a  mögöttük  álló  családi  házat  ilyenkor  nyáron  nem  is
lehetett  látni.  A  pázsitnak  mintegy  két  méter  széles  része,
közvetlenül  a  terasz  kőpárkánya  mellett,  virágágyásnak  adott
helyet. Sárosi ott gyomlált, kis kapával lazította a virágok körüli
földet. Pár perce még szemerkélt az eső, és Sárosi barnára sült
kopasz fején víz - vagy lehet, izzadság - cseppek csillogtak. Kimért,
lassú mozdulatokkal  hajlongott,  mégis  olyan ember benyomását
keltette, aki megszokta a munkát. Koráról csak maradék hajának
füle felett húzódó őszes sávja és domborodó pocakja árulkodott.
Szemmel láthatólag élvezte a kertészkedést.

Magdának  kedve  támadt  lemenni  a  kertbe  és  segíteni,  de
gyorsan meggondolta magát. Tősgyökeres városi lány lévén nem
tudta  megkülönböztetni  a  hasznos  zöldet  a  gyomtól,  anyja
gondozta még azt a pár cserepes virágot is, ami otthon lakásukat
díszítette. Szégyellt volna hasztalanul téblábolni nagybátyja körül.
Inkább a konyhába ment.

Éva  a  mosógatógépből  rakta  helyére  a  tiszta  edényeket,
tányérokat.  A  vízcsapot  és  a  mosógatógépet  magába  foglaló
konyhai pult fölött széles, kétszárnyas ablak nyílott a kertre. Innen
jól lehetett látni Sárosi tevékenységét.

Magda jöttére félig magának, félig Magdának jegyezte meg:

-  Nem értem,  miért  nem fogad  fel  kertészt?  Azt  hiszi  még
mindig mai gyerek. Aztán, ha megint meghúzza a derekát, járhat
hónapokon keresztül a kiropraktorhoz.

- Egy kis kertészkedéstől még nem lesz semmi baja.

Éva felhúzta szemöldökét, feddően nézett a lányra.



- A fenét nem! Szerencsére, a másik házat Manyóra bízza. Még
így is többet jár oda a kelleténél.

Tudta,  hogy  nagybátyjáéknak  a  bisztró  mellett  van  egy
nyolclakásos  bérházuk is.  De Manyóról  még sohasem hallott.

- Ki az a Manyó?

- Manuel. Csak Jenő bátyád elnevezte Manyónak. Egy csikánó.
Ő tartja rendben a bérházat. Hál’ istennek! Bár még így is van vele
éppen elég fejfájás. Még jó, hogy Manyó ért a csikánók nyelvén.

- Mi az a csikánó?

-  Ah,  ja  persze!  Honnan  is  tudnád?  A  mexikóiakat  nevezik
csikánóknak. Van belőlük annyi, mint a nyűg.

Éva egy lendülettelel széttárta húsos karjait, jelezni, amerre a
szem ellát, mindenütt csikánókba ütközik az ember.

- Lassan már több lesz belőlük, mint a feketékből.

- És ez baj? - Magdának sohasem volt különösebb gondja az
emberekkel, teljesen mindegy volt neki, hogy valaki néger, kínai
vagy hottentotta. Volt azért benne is némi előítélet a cigányokkal
szemben,  de  ez  inkább  hallomásból,  másoktól  ragadt  rá,  nem
sajátmaga formálta. Cigányokkal sem volt dolga soha.

- Baaaj? - Az asszony megrökönyödött. Hihetetlen, hogy akad
ember széles e világon, aki nem tudja mennyi rossznak, bajnak
okozói  a  csikánók.  -  Rosszabbak  a  feketéknél.  Koszosak,  a
legtöbbjük doppozik…

- Mi az a dopp?

-  Kábítószer.  Azon  élnek.  Meg ők  is  csempészik  be,  ide  az
országba.  Legtöbbjük  illegális,  még  angolul  sem  hajlandó
megtanulni. Ez a hülye nép meg nem tesz ellene semmit. A végén
még nekünk kell majd spanyolul is megtanulni.



- Hát - mondta Magda bizonytalanul -, nem olyan nagy baj az, ha
az ember egy másik nyelven is beszél.

- Mi az, hogy nem baj? - Éva teljesen kikelt magából. Idegesen
cigarettára gyújtott, még a szagelszívót is elfelejtette bekapcsolni,
holott  mióta  Sárosi  Jenő  négy  éve  leszokott  a  dohányzásról,
egyezmény volt közöttük, a ház falain belül Éva csak a konyhában
cigarettázik, ott is csak akkor, ha bekapcsolja a szagelszívót. Erre
még Magda is emlékezett, kínosan ügyelt is betartani a ház eme
íratlan törvényét.

-  Amikor mi idejöttünk, ki a fene tanult meg magyarul a mi
kedvünkért? Senki. Ha mi nagy kínkeservesen megtanultuk ezt a
nyelvet,  saját  boldogulásunk  érdekében,  akkor  ők  is
méltóztathatnának venni a fáradtságot. Csakhogy ők már nagyon
nagy urak itt. Még papírok nélkül is.

Magda  is  rágyújtott.  Ő  már  -  kettejük  érdekében  is  -
bekapcsolta  a  szagelszívót  a  tűzhely  felett.  Nézte,  ahogy  Éva
cigarettájának füstje  bodrozott  a  mennyezet  felé.  Az  elszívónak
nem sok hasznát vették. Több értelme lenne az ablakot kinyitni,
gondolta, de akkor meg a klímaberendezés működne hiába. Fél
pillantást vetve az ablak felé, csalódottan tapasztalta, hogy odakint
eleredt az eső. Nagybátyja is eltűnt a kertből. A grillezésből sem
lesz már semmi, pedig szívesebben ült volna kint a teraszon a kerti
asztal mellett, mint bent a hűvös házban.

Éva folytatta:

- Mert papírja egyiknek sincs. Adót sem fizetnek, ennek ellenére
természetesnek veszik az ingyenes orvosi ellátást, még segélyeket
kérni  is  van  pofájuk.  Gazdag  ország,  telik  rá.  A  tisztességes
emberek meg fizessenek. Legalább élnének normális, becsületes
életet! Azt nem! Ha nincs munkájuk lopnak, betörnek, csak hogy
legyen pénzük doppra.



- Már megint a csikánókat szapulod? - Észre sem vették, Sárosi
ott  állt  a  konyhaajtóban.  Csapzott  volt,  trikója,  rövidnadrágja
átnedvesedett,  látszott  rajta,  bármit  csinált  is,  nem  fejezte  be
amikor eleredt az eső.

- Legalább öltöztél volna át a garázsban - zsörtölődött Éva. Félig
szívott,  immár második cigarettáját elnyomta a hamutartóban. -
Csöpög rólad a víz. Én meg töröljem fel utánad a konyhát.

- Megyek már - csitítgatta Sárosi Jenő az asszonyt. - Csak azt
akartam mondani,  rád  hárul  a  sütés  főzés.  Úgy  csináld,  hogy
vendégünk lesz este. A Johnny gyerek.

- Ő hívott?

- Nem. Én hívtam át.

- Gondolhattam volna - sóhajtott fel Éva.

A  nagybácsi  kifordult  a  konyhából.  Éva  elhallgatott.  Nem
folytatta a csikánókról kezdett eszmefuttatását. Edényeket kotort
elő tessék-lássék lassúsággal, majd kinyitotta a hűtő ajtaját, aztán
csak  állt  a  hűtő  előtt,  mint  aki  nem tudja  eldönteni  mire  van
szüksége.  Magdának  feltűnt,  ahogy  Éva  nézett  a  férje  után.
Egyszerre  volt  ebben  a  nézésben  szemrehányás,  fájdalom  és
elégedetlenség.  Szerette  volna  tudni,  vajon  csak  azért,  mert
rámaradt a vacsora elkészítése, vagy más oka is van rá. Netán a
váratlan vendég érkezésének híre keserítette el?

- Johnny gyerek? - kérdezte.

Éva nem válaszolt azonnal. Kiemelt egy tálca húst a hűtőből,
letette a konyhapultra. Szembefordult Magdával, megint rágyújtott
egy cigarettára.

- Igen, hiszen tudod. Meséltünk róla sokat. Az apja jó barátunk
volt. Rengeteget segített nekünk annak idején. Mióta meghalt, mi
pátyolgatjuk a fiát - mondta Éva. Megszívta cigarettáját és gyorsan



hozzáfűzte:  -  Na,  nem mintha sokat  kellene pátyolgatni.  Ügyes
gyerek és jól megy az ingatlan üzlete. Rendes fiú, tulajdonképpen
szeretem, de…

- De mégse szereted. Ezt akartad mondani?

Éva elgondolkodott. Tényleg ezt akarta mondani?

- Nem, ezt nem mondhatnám. Csak néha olyan érzésem van,
hogy sumákol.  Valamit  takargat,  mégpedig Jenővel  együtt.  Tőle
vettük, illetve ő szerezte nekünk a bérházat, s azóta egyre többet
van a nagybátyáddal. Jenővel csináltak már néhány közös üzletet,
ami hozott is pénzt a házhoz. Ezzel nem is lehetne semmi bajom.
De  valami  mégis…  -  eloltotta  félig  szívott  cigarettáját.  Aztán
határozottan kijelentette:  -  Persze  lehet,  hogy csak képzelődöm.

Megfordult,  s  mint  aki  már túl  sok időt  pocsékolt  el,  sietős
mozdulatokkal látott a vacsora elkészítéséhez.

Magda  is  felállt  a  konyhasztal  mellől,  nem  akart  tétlenül
ücsörögni.  Ahogy odalépett  a tűzhely mellé,  szeme megakadt a
konyhaszekrény fűszeres  rekeszén.  A  fehér  porcelán tégelyekre
ciánkék betűkkel, magyarul voltak felfestve a fűszerek nevei. Egyet
kivéve.  Az  az  egy  műanyagból  készült,  sárgásbarna színben és
ormótlanul  nyomtatták  rá:  cumin.  Az  eredeti,  köménymagot
tartalmazó porcelán összetörhetett valamikor, kirívó pótlás volt az
amit a helyére tettek. Helyrehozhatatlan repedés a sorban.

***

Johnny  Saunders  harminc  év  körüli,  testes,  lomha  mozgású
fiatalamber  volt,  aki  minden  ok  nélkül  és  szinte  állandóan
vigyorgott. Két első foga, mintha ki akarna ugrani szájából. Úgy
rontott  be  a  házba,  mint  aki  hazajön,  s  Magda majdnem félve
húzódott el tőle, amikor Éva után őt is átölelte esetlen karjaival.
Mint egy régi ismerős, még bemutatkozni is elfelejtett. Dobozból
nyakalta a sört, és be nem állt a szája.



- Tudod, Eugen - mondta két falat között - itt volna az ideje
eladni azt a házat, még mielőtt tönkremegy s túl sokba kerül a
rendbehozatala.

Éva  tett  még egy  szelet  húst  a  tányérjára,  közben lelkesen
helyeselt.

- Régen el kellett volna adni. Még a késelés előtt.

Johnny  csámcsogott,  s  Magda  bármennyire  visszataszítónak
találta is ezt, csak csendesen mosolygott. A két lófogtól nem tudja
becsukni  a  száját,  vagy  az  anyja  sohasem  tanította  meg  az
illedelmes  táplálkozásra.

Magda szótlanul hallgatta őket,  ha maga a téma nem is,  de
Johnny szórakoztatta.

- A bisztrót ki lehet adni bérbe - folytatta Johnny. - Úgy, ahogy
van.  Egy  megszabott  összegért,  amelyet  minden  hónapban
kifizetnek,  aztán  a  bérlő  csináljon  amit  akar.  Legyen  az
árúbeszerzés, az üzletmenet, az adózás, egy szóval minden az ő
dolga.

Sárosi Jenő elgondolkodott, majd, mint aki nem tud dűlőre jutni
gondolataival, tétován mondta:

- Erre már gondoltam én is, sőt… - félbehagyta mondandóját,
szeme  felcsillant,  mint  akinek  nagyon  jó  ötlet  jutott  eszébe.
Magdára  nézett,  aki  felhúzta  szemöldökét,  még  a  vállát  is
megrántotta  egy  kicsit.  Ha  tőlem  vársz  választ  vagy  tanácsot,
mondta ez a mozdulat, akkor rossz helyen kereskedsz. Nem értette
miért néz rá úgy a nagybátyja.


