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Előszó
Egykor  talán  te  is  ezeket  az  utcákat  róttad.  Budapest  zegzugos  kis  mellékutcáit,  távol  a

főútvonalak nyílt és zajos forgalmától, a mindent láttató kirakatoktól, a nyilvánvaló és szégyentelen
megmutatkozástól. Mert a körúton minden látszik, a kéz a kézben sétáló párok, a felcsapott fejjel
kapucsengőt recsegtető látogatók, a kirakatok kitárulkozását vágyódva megcsodáló nézelődők és a
boltok, vendéglők, színházak ajtaján ki s betérő érdeklődők, akiknek akár a pillanatnyi hangulata is
jól leolvasható az arcukról. Ellenben alig pár lépéssel arrébb, a szűk kis utcácskák magas és sokszor
még a második-világháborús lövések nyomait őrző, gondozatlan házfalai által összeszorított büdös
levegőjében az ember egyszerűen eltűnik az épületek árnyékában. Maga is elszürkül, és mint egy
láthatatlan fuvallat a kutyagumik övezte járdán, csöndes magányában veszti el a méltóságát, amint
történik ez a kötetem szereplőivel is. Különböző emberek, különböző életek, mégis van valami, ami
közös bennük.

 

 



Vivien (25)
Csak állok és várok. Mintha csak véletlenül kicsit itt felejtettem volna magamat a lépcsőn, nézem

az Andrássy út forgalmát. Most is zajos az autók monoton tömege, amit néha egy duda vagy erősebb
fékezés hangja tör meg. A csenevész fácskák tövében hosszú pórázra engedett vizsla végzi a dolgát,
amit egy babakocsiból kihajoló gyerkőc csodál tátott szájjal, amint morgolódó édesanyja eltolja őt
mellette. Idős bácsi a póráz végén szemérmesen fordul el, mintha nem is hozzá tartozna a jószág,
sántikálva battyog el a helyszínről, maga után rángatva a még dolgát elkaparni készülő kutyát, és
még csak pillantást sem vet a sétány mentén kitett kutyapiszok-eltakarító zacskókra.

- Üdvözlöm! Csak nem az órámat piheni itt ki?

-  Á! -  mosolygok a legelbűvölőbb módon. -  Éppen csak nézelődtem egy kicsit,  van még egy
órácskám művtöri előtt.

- Hát, én ebédelni megyek ide a kis pizzériába. Nem volna kedve velem tartani?

- Végül is, enni mindenkinek kell…

- És közben akár megbeszélhetjük a térformákat is. Úgy vettem észre, maga nagyon kedveli ezt a
témát.

Lassan  sétálunk,  és  közben  a  térformák  jelentőségéről  csevegünk.  Hamar  eljutunk  a
kisplasztikákhoz,  a  porcelán  és  kerámia  tárgyak  jelentőségéhez  az  enteriőrök  kialakításában.
Mindezt olyan hangsúllyal, mintha a lelkünk rezdüléseiről mesélnénk a másiknak. Finom kezével úgy
gesztikulál a témához, a formák életre-keltéseként, hogy testemen végigfut a hideg. Szobrász létére
olyan finom, lágy keze van. Az egész ember annyira érzékeny, hogy el sem lehet hinni róla, képes a
legkeményebb anyagokat is megszelídíteni, hogy a legérzékibb formákat szülje meg belőlük.

- Akkor számíthatok magára?

- Tessék? Bocsánat, kicsit elkalandoztak a gondolataim?

- És mégis merre jártak?

- Izé, csak a formák…, azok az asszociatív formák… - mosolygok sokatmondóan.

- Azt kérdeztem, hogy volna-e kedve megtekinteni az aukciós kiállítást? Van pár felettébb érdekes
szobor és porcelán meg kerámia tárgy, amik most éppen témába vágnak az előadásaimhoz. A másik
csoport vetette fel, néhányan szeretnék, ha elkísérném őket, és ott beszélnénk meg a gyakorlatibb
dolgokat, reméltem, talán maga is velünk tartana.

- Persze, örömmel - vágom rá azonnal.

Simon feltűnés nélkül fizeti ki a számlát, „én is voltam diák” magyarázattal, és előzékenyen segíti
fel a blézeremet. Már sietnem kellene, mégsem tudom nem kiélvezni a pillanatot,  hogy közben
gyengéden végigsimít a vállamon.

- Visszakísérem, úgy is ott parkolok - mondja teljesen hétköznapian, de a szeme akkor is mosolyog.

A Képző lépcsőjén most is sokan ülnek, a búcsúnk rövid és hivatalos, de szinte éget a tekintet, ami
ringó csípőmet követi a lépcsőn felfelé.



A csoport talán, ha egy fél órát bírta az intelligens értekezést az aukciós tárgyakról. Pedig ők
szobrásznak tanulnak, sokkal inkább témába vág nekik, mint nekem, aki festőművész kívánok lenni.
Simon toleránsan engedi fogyatkozni a csapatot, marad a bevált oktatói módszernél, annak beszél,
aki meg is hallgatja. Egy-két erőtlen próbálkozás, hogy a féléves jegyet felsrófolandó, érdeklődőnek
tetsző kérdést préseljen ki magából némely hallgató, majd máris azon kapjuk magunkat, hogy ismét
kettesben vagyunk. Nem használom ki az alkalmat, mert engem valóban érdekelnek ezek a tárgyak
és Simon hatalmas tudása, amit olyan szórakoztató stílusban tud átadni, hogy nem is igen értem,
miért nem állnak most itt tömegek mellettem. Bár iszom a szavait, és hunyorogva próbálom meglátni
az üvegburával védett fajansz törésvonalának porózusságát - ami egyértelműen megkülönbözteti a
porcelántól -, oly kicsi az a sérülés, hogy alig-alig veszem észre. Mégis a nagy koncentrálás mellett is
eszembe jutnak Judit barátnőm szavai: „Vesd rá magadat! Szemmel látható, hogy ő is oda van érted.
Te meg már mióta is nem találkoztál egy épkézláb pasingerrel?”. És mi tagadás, van benne valami,
de hát mit tudhatja azt Judit, mivel is járhat az ilyesmi. Ő csak azzal van tisztában, hogy mennyire jó
a  pattanásos-képű  tapasztalatszerzők  helyett  végre  olyan  alternatív  figurákkal  kavarni,  akik
tisztában vannak a női anatómiával. És ilyenekből aztán bőven akad itt a Képzőn. Arról viszont még
fogalma sincs, milyen, amikor összetörik az embert, mintha minden csontját külön élvezettel zúznák
porrá, úgy tiporják meg a lelkét. Akkor jön majd csak rá, hogy nem is volt olyan rossz a tini korból
felnőni  nem  akaró  fiúk  esetlen  udvarlása,  inkább  testvérinek,  mintsem  érett  szerető  társnak
mondható kötődése, bizonytalan szexuális kísérletezése. Mert amikor jönnek a tapasztalt széptevők,
mikor az a cél, hogy egy újabb trófea fényezze a státuszát megőrizni akaró menő srác nimbuszát, és
ezért ledönt minden gátlást, akkor ott marad a kalandos és tüzesen romantikus, szerelemre éhes
leányzó anyaszült meztelenül,  megfosztva minden védelmet nyújtó illúziótól.  És akkor már csak
vérmérséklet és naivitás kérdése, ki hány súlyos testi-lelki sérülés után törik össze teljesen. De ez
most  nem a  fájdalmas  emlékek felelevenítésének pillanata,  most  örülni  kell  annak a  rövid  kis
órácskának, amit Simonnal tölthetek. Még akkor is, ha pontosan tudom, holnap újra találkozunk.

25 évem minden tapasztalatával próbálom eladni magamat, mint igazi úrinő. Ez jár a játékhoz, a
több százezer forintot kipengetni képes műértő asszony képéhez. Valami vázát vettem meg, amit
egyébként soha ki nem raknék a saját otthonomban. Persze nem is igen volna helye abban az alig 25
négyzetméteres kis garzonban. De itt most ez nem számít, az érték az érték, és nekem ezt minden
mozdulatommal  illik  közvetítenem.  Simon elém tolja  a  papírokat,  a  galéria  vezetője  pedig  úgy
mosolyog rám, mintha mindent tudna. Gyanítom, tud is mindent, de lehet,  hogy csak majdnem
mindent. Azt szinte biztosan tudja, hogy ehhez a vázához semmi közöm. Mégis, ő is épp úgy a játék
része, mint én. Miután összegyűjtötte a papírokat és az asztalra helyezett pénzösszeget, kezet ráz
velünk. Elsőnek persze velem, mint boldog tulajdonossal, és lehet, hogy csak én vagyok túl érzékeny,
de mintha volna valami lesajnáló a tekintetében, mikor odaadja a csomagot, pedig én annyira, de
annyira hoztam a merev eleganciájú úrinőt, hogy Oscárt érdemelnék érte. Viszont, ahogy Simonnal
fog kezet, ház az felér egy aktussal.

- Imádom azt a született eleganciát, ami önben van - súgja nekem Simon, miközben előzékenyen
nyitja ki előttem a galéria ajtaját.

- Jó neveltetést kaptam - mondom lezserül, és komolyan is gondolom. Mert bár én amolyan bohém
művész lettem, a családi hátterét senki le nem tudja tagadni. Én sem, de miért is tenném. Azért,
ahogy kilépek a Falk Miksa utcára a merev tartást a galériában hagyom, lazán ringó léptekkel
kísérem Simont az autóhoz.

- Köszönöm. Nagy segítség volt ez nekem. Nem akarom, hogy bárki tudja, miket vásárolok fel
mostanában.

- Nincs mit. Igazán - mosolygok, de valahogy nem érzem jól magamat a bőrömben. - Hogy van az



édesapja? - kérdem komolyan.

- A végén - válaszolja elhaló hangon. - Nem is tudnám feldolgozni, ha maga nem segítene. A maga
hite nekem is erőt ad. És, amit a minap mondott az elengedésről és a gyász fájdalmáról, az örökre
belém ívódott. Nem sirathatom magamat, őt pedig tényleg nem kell, hiszen olyan békével várja
sorsát, tűri szenvedéseit, ami példát kellene, hogy mutasson nekem. Sokat elmélkedtem, és arra
jutottam, teljesen igaza van. Nem azért gyászolunk, mert olyan nagyon sajnáljuk az elhunytat, azt
sajnáljuk, hogy nem tudtunk olyan kapcsolatot tartani vele, amilyet kellett volna, de ennél is inkább
magunkat gyászoljuk. Hogy itt maradunk nélküle, és hogy egyszer minket is ugyanígy elér a vég. És
hát ismer, én leginkább ezért nem tudtam kezelni a kérdést. Rettegek az öregedéstől, ezért aztán így,
45 évesen úgy érzem magamat, mintha legalább 55 lennék - kis szünetet tart, de látszik, hogy nem
jött még ki minden. - És annyi is vagyok - vág egy kellemetlen grimaszt, amit éppen olyan jól értek,
mint ő.

Ismét egy csöndes, talán nem túlzás, hogy unalmas hétvége. Próbálom függetleníteni magamat,
de nem nagyon megy a programszervezés. A biztos péntek, mint mindig, most is enyhülést hozott.
Csupán egy óra, vagy kettő, ha szerencsém van, de az maga a mennyország. Olyankor újra érzem,
hogy nő vagyok, még akkor is, ha mindez intellektuális kielégülést ad csak, mégis mennyivel több,
mint  a  matracszerep,  amit  a  legtöbb  barátom  akasztott  rám.  Bulik,  amiken  matt  részegen
támaszkodik  rám,  vonszolva  engem,  akárcsak  valami  mankót,  „nem  semmi  a  csajom!”
kurjantgatásokkal biztosítva kizárólagosságát, és akkor még szerencsés vagyok, hogy nem vizelt
körbe, mint egy kutya. Aztán a kötelező szex, ahol én legfeljebb mellékszereplő lehetek, hiszen
annak célja is az ő csodálatosságának bizonyítása, az ő hiúságának kielégítése. Nem is kérdés, mi
mindent adhat egy ágybetétté alázott nő lelkének, amikor valaki azt mondja neki, hogy olyan ő, mint
egy szalmaszál a fuldoklónak, egy utolsó esély, ami megmentheti az életét! Ezek a péntekek meg az
én életemet mentik meg. Végre újra hiszek magamban, hogy szép vagyok, hogy nő vagyok, hogy
értékes vagyok. Hogy vagyok valaki. Hétről-hétre egy óra, és a morzsák, a szellem játéka, ami pótolja
a szexuális izgalmat. De a hétvége mindig olyan sivár, olyan magányos. A kontraszt, ami a péntek
este után a valóság kemény körvonalait rajzolja ki.

- Túl sokat beszélsz - mondja anyám megint a telefonba. - A férfiak nem szeretik az okos nőket.
Csak hallgasd meg őket, had öntsék ki a szívüket, és máris nyitott az út előtted.

- Hova?

- Ezt hogy érted? - kérdi anyám döbbenten.

- Nyitott az út, de hova?

- Hát a házassághoz - válaszolja boldogan.

- Ezek szerint az volna az egyetlen cél, hogy megházasodjunk? Az, hogy abban a házasságban
milyen szerep jut nekünk, az nem is fontos?

- Kicsavarod a szavaimat. Én csak azt mondom, hogy egyetlen férfi sem fog elvenni, ha azonnal
azzal szembesül, hogy okos és határozott vagy.

- Az jobb lenne, ha buta és elesett lennék? - kérdem már egyértelműen provokálva az anyámat.

- Bizonyos szempontból igen - válaszolja mérgesen. - Egy nő legyen nő.

Részemről itt véget is ért az aznapi fejmosás. Ezzel aztán igazán nem tudok mit kezdeni. Egy
értelmiségi család, ahol azt sulykolják az emberbe, hogy nem kell okosnak lennie, nem kell tanulnia,



mivel lánynak született, sőt a tudás direkt hátrány. Feudális szemlélet a művelt körökben, akkor
mire számíthatok egy egyszerű család egyszerű fiától? A költői kérdésre már rég nem keresem a
választ, csak az életemet keresem valahol. És ha az heti egy napon adatik meg, akkor azzal érem be.

- Hogy van? Hoztam magának ebédet - hallom a kellemesen csengő hangot a fülemben, miután
ingerülten veszem fel a mobilomat. A lelki segélyszolgálat nem egyszerű feladat. Van, hogy a 12 órás
műszakom alatt még a mosdóba is alig jutok ki, nemhogy enni lenne időm.

- Hol van? - kérdezek vissza köszönés nélkül.

- Itt állok a kapu előtt.

- Csak nem teniszezni volt?

- De igen, és közben beugrottam a kedvenc éttermembe, hogy hozzak magának valami finomat.
Na, lejön végre?

A vasárnapi önkéntes munka egyszerre kimerítő és lélekemelő is. Különösen akkor, amikor az én
lelkem is segítségre szorulna, nem egyszerű feladat, másokba lelket önteni. De ilyenkor, amikor a 45
perces ebédszünetem szeretetteljes gondoskodásban telik, mindig feltöltődöm. Nem az első alkalom,
hogy Simon a vasárnapi tenisz után hazafele beugrik hozzám, hogy szebbé tegye a napomat. Nem
titkolja a csodálatot, amit az vált ki benne, hogy egy fiatal, egyetemista nő képes vasárnap reggel
6-tól este 6-ig, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül bevállalni, hogy egy lelki segélyszolgálat
ingyenesen hívható telefonvonalán csevegjen azokkal, akik minden reményt elvesztettek.

- Maga nagyon erős - mondja Simon, amint mosolyogva nézi, ahogy eszem.

- Nem vagyok erős, sőt, épp ellenkezőleg, gyenge vagyok.

- Nem lehet gyenge az, aki képes másokba erőt önteni.

- Hacsak nem maga is reményvesztett, és tudatosan keresi a lehetőségét, hogy megoldást találjon
arra, miként vonszolja előre magát.

- Nem. Maga nem vonszolja magát, maga szárnyal.

Megáll a falat a számban. Szárnyalnék? - gondolkozom el a hallottakon.

- Lehet, de én mégis úgy érzem, mintha vakon repülnék - válaszolom csendben.

- Inkább ösztönösen, amint a vándormadarak. És higgye el, jó az irány.

Az ebéd finom volt, a lelkem pedig megtelt melegséggel, és úgy éreztem, az a nap már nem tud
olyan feladatot adni, amit ne tudnék kezelni. Tévedtem.

Már estébe kezdett  hajlani  az  idő,  pedig mostanában már egyre később sötétedik,  és  ezzel
egyenesen arányosan egyre később kezd a magány érzése is erősödni. Talán ennek köszönhetően
szaporodnak a telefonhívások is ma, a szerető gondoskodást hiányoló gyerekek, a magukra maradt
öregek és az elhagyott házastársak órái érkeznek el az esős, borús időben. Éppen ezért késő ősztől
egészen a kövér tavasz beköszöntéig az utolsó pár órám a legnehezebb ilyenkor. Sokszor akár egy
órát is itt kell maradnom pluszban, mert kinek lenne szíve lerázni például egy szuicid hajlammal
küzdő magányos, megtört szívű embert?

- Én… izé… csak gondoltam…



- Nagyon jól tette, hogy telefonált - mondom kedvesen a bizonytalan női hangnak. - Van, hogy az
ember feje felett összecsapnak a hullámok, és úgy érzi, menten megfullad. Aztán kiönti a szívét
valakinek, szavakba foglalja a baját, és ezzel máris megfoghatóvá vált az egész, valami megoldásra
váró feladattá. Akkor pedig meglátja az ember, hogy nem is fuldokol, csak éppen nem tudja, hogy
merre ússzon tovább.

- Szóval maga szerint nekem úsznom kellene? - kérdi kétségbeesetten a nő.

- Nem kell, de fog, mert tud úszni, és akkor miért ne tenné?

- Kedves - enyhül kicsit meg a kétségbeesés, és érzek egy kis mosolyt is a szavak mögött. - Ezek
szerint, ha elmondom, jobb lesz?


