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Kissé feszültnek látszott Emma aznap, mikor azt gondolta, hogy követték az utcán.
És még egy másik különös eset is történt vele ugyanakkor, ez is foglalkoztatta, sőt
idegesítette.
Hirtelen kora tavaszba fordult az idő, és ő már tavaszias könnyedséggel öltözött,
át is járta a még hűvös levegő. Megkopott, világoskék kordnadrágot viselt, bár kissé
feszült rajta, és kinyúlt, világosbarna, ócska pulóvert, amely viszont vagy három számmal
is nagyobbnak tetszett a méreténél. Nem divatozott.
Egész délelőtt fényképezett, végig fényképezte a Rákóczi utat, előtanulmányként
egy filmhez, olthatatlan vágyat érezve a filmrendezés iránt, bár fogalma sem volt, hogyan
valósítsa meg, hogyan készítse el első filmjét, milyen pénzből, különben is a prózaírást
tekintette hivatásának, könnyes hivatásának.
Novellái, amelyek mind egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóltak, néhány
hónap óta megjelentek. Minden egyes elbeszélésének főszereplője ugyanaz a lány volt,
feltűnően érdekes jelenség, tudniillik kivételes képességekről tett bizonyságot, valamit
nagyon jól csinált, a legjobban, legértékesebben, ám elsősorban tisztességesen meg
újszerűen, no és az ábrándjai szerint, viszont a külvilág végzetszerű ellenállásával
találkozott, rosszindulattal, alacsonylelkűséggel, mindenféle csalárdsággal, ami nem törte
meg, ábrándjairól eszében sem jutott lemondani.
Emma elégedetten haladt, mert rengeteg fotót készített aznap.
A Bástya étterem előtt egy férfi oda lépett hozzá, és rámordult, mutogatva egy
igazolványt, hogy olyan nő ő, vagyis Emma, akit ellenőrizni kell, mert mintha rosszban
sántikálna, annyira idegenül fest. Idegenül, ezt hangsúlyozta a megtermett, sörhasú,
középkorú férfi, aki torzonborz, fekete hajat és középszürke öltönyt viselt, és aki
szúrósan tekintgetett rá, felszólítva, vegye elő szépen a személyijét. Emma megjegyezte,
hogy neki meg a férfi idegen, de nagyon. Megkérdezte, miért igazolná magát egy
civilnek, és haladt tovább, tele kellemetlen érzésekkel. A férfi, követve Emmát,
ráripakodott, ne szemtelenkedjen, vele nem szoktak, és kijelentette, ha ő valakit
igazoltatni akar, akkor az vágja haptákba magát, és adja elő, de gyorsan, a személyi
okmányát, és megint hadonászott az igazolványával. Nem tudta hova tenni Emma ezt a
férfit. Eszében sem volt megállni, és igazolni magát, miért is igazolná, gondolta, egy
egyszerű járókelőnek, akinek látszott a férfi, ellenére a mutogatott igazolványának;
ráadásul az olyan furcsa volt, Emma ilyet még sosem látott, és arra gyanakodott, hogy
hamis. A férfi megragadta Emma karját, és ismét, most már harmadszor felmutatta
igazolványát igen dühödten, majd megfenyegette Emmát, ha nincs tisztában azzal, kivel
áll szemben, akkor beviszi a legközelebbi rendőrőrsre, hogy kiderítsék, melyik idegen
bolygó lakosa, mert csak egy idegen mer arra vetemedni, hogy ellenálljon annak, akinek
ilyen igazolványa van. Emma jobbnak látta úgy tenni, mintha keresgélné a személyijét
ellenkezés helyett, majd felsóhajtott, nem találja, nincs nála. Persze hazudott. Miért volna
köteles igazolni magát, és mi okból, gondolta egyre, egy olyan valakinek igazolni, aki
csak úgy előtte terem az utcán, akiről fogalma sincs, kicsoda. A férfi elővett egy
jegyzettömböt, megkérdezte Emma nevét, mire Emma egy légből kapott nevet mondott
be. Akkor a férfi firkált valamit az első lapra, kitépte, és átadta Emmának, írja alá. Annak
a lapnak a fejlécén, a jegyzőkönyv megjelölésen kívül, csupán üres, kitöltetlen rovat
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díszelgett, nyilván a férfi utólag akarta kitölteni. Jegyzőkönyvet vett fel, mondta a férfi,
és gúnyosan kijelentette, ha nem tudná elolvasni Emma, akkor elmeséli, mit is írt, hát a
forgalom Emma által történő akadályozását, éppen ezt, és röhögött, meg még azt is oda
írta, hogy nem tudja magát Emma igazolni. Ezért megbírságolja ezerszáz forintra. Emma
megkérdezte, hogyan akadályozta a forgalmat? A férfi kijelentette, ne okoskodjon, ha ő
azt állítja, akadályozta a forgalmat, vagy bármit, akkor akadályozta, és jó volna, ha
Emma haladéktalanul aláírná, ha tud írni, ha meg nem tud, akkor elég egy iksz is, csak
gyorsan, nem ér rá, várják a Bástya étteremben. Emma nem volt hajlandó aláírni, sem
fizetni. A férfi erre rángatni kezdte, ingerülten és fenyegetően kijelentve, hülye picsa,
fogalmad sincs a következményekről ugye, mert ha volna, ész nélkül aláírnál és fizetnél.
Megkérném, ne tegezzen, mondta Emma. Ha magáználak az rosszabb volna, jelentette ki
a férfi, és hozzátette, elég lesz háromszáz, esetleg kétszáz forint is, az esetben eltépi a
jegyzőkönyvet, és mehet Emma, akit megvádolhatna akármivel, például, hogy ellenséges,
idegen érdekeket szolgál, mint egy kém, amúgy is olyan idegenes, de most szerencséje
van Emmának, ehhez nincs kedve. Emma okosabbnak gondolta a pénzt odaadni, persze
csak kétszázat, mire a férfi azonnal lelépett és indult a Bástya étterembe. Az ajtóból
visszafordult Emma felé, megjegyezve derűsen, hogy mi, magyarok csupán
harminchárom-harminchét liter bort eresztünk le a torkunkon egy évben fejenként,
Olaszországban meg száztizennégy litert, és akkor még azt állítják, hogy Magyarország
vezet az alkoholizálásban, mondta kedélyesen megjegyezve, és bement az étterembe.
Mikor Emma eléggé zaklatottan, a Rákóczi út tömegfolyamából kiszakítva
magát, befordult a Klauzál utcába, hazafelé, észrevett az áruház kirakata előtt ácsorogni
egy középkorú férfit, aki magára vonta figyelmét, mert leendő filmje egyik figuráját látta
meg benne. Emma zaklatottsága azonnal tovatűnt. A férfi tökéletesen szürkén festett, a
szürke reklámjaként, haja szürkés ősz volt, öltönye galambszürke, inge világosszürke,
nyakkendője sötétszürke, csak a cipője volt fekete. Emma gyorsan lefényképezte a férfit,
többször is, majd mint ki jól végezte dolgát, tovább állt.
Meg kell jegyezni, hogy az áruház kirakatait, amely előtt a szürkén festő férfi
ácsorgott, éppen átrendezték. Két kirakatrendező nő, az egyik hirtelenszőkére festett,
óriási mellekkel, a másik fekete és cingár, próbabábukat öltöztetett fel szürkés-vörösessárga ruhákba, úgy látszik ez lett az új tavaszi divatszín. Szájukban gombostűkkel nagy
hangon versengtek, melyikük kapartatta ki a méhét többször. Egy gyógyász meg akart
hágni kaparás előtt, képzeld, egy ronda alak, jegyezte meg az egyik, az óriás mellű, és
hozzátette, csupa szemét alak van különben a nőgyógyászok között Budán is, Pesten is, a
legtöbb le akar feküdni a betegével, főleg ha az küretre jön, de még inkább, ha várandós,
és minél nagyobb a hasa, annál jobban, annál hevesebben, romlott, fajtalankodó banda,
mondta így, és a cingár társa élénken helyeselt.
Azonban Emma lépteket hallott, mintha a maga lépteihez hasonló ritmusban jött
volna utána valaki. Gyorsított. Azok a léptek is gyorsítottak. Micsoda ócska krimi, futott
át rajta, csak nem veszi magára, a rohadt életbe. Mégis egyre gyorsított. Azok a léptek is
egyre gyorsítottak. Mindennapos dolog ez, gondolta, a követés, illetve, hogy azt hisszük,
követnek, főleg nagyvárosok zsúfolt utcáin érezzük mindennaposnak, mikor a járókelő ki
van szolgáltatva bárminek, bárkinek. Nem egyszer kerítette már hatalmába az érzés,
mintha követnék. És sosem követték, erről megbizonyosodott. Nem érdekes, gondolta, és
haladt tovább. Ámde továbbra is hallotta az őt követő lépteket. Úgy vélte, hogy ezek a
léptek biztosan a megtermett, sörhasú, középkorú, torzonborz, fekete hajat és
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középszürke öltönyt viselő férfi léptei, aki szúrósan tekintgetett rá, felszólítva, vegye elő
szépen a személyijét. Nyilván az követi, ki más is lenne. Próbálta magát lebeszélni a
hátranézésről, sikertelenül. És megpillantotta azt a középkorú, szürkén festő férfit, akit az
imént lefényképezett, és aki néhány méterrel mögötte követte, ráadásul napszemüvegben,
amely még inkább fenyegetővé tette. Emma egy pillanatra megtorpant és merően nézte.
A férfi Emmától körülbelül két méterre megállt, és parancsolóan rászólt Emmára,
kisasszony, adja ide a filmet. Emma hosszas magyarázkodásba kezdett arról, miért
fényképezett, de a férfit egyáltalán nem érdekelte, oda sem figyelt. Nagyon gyorsan add
ide, te, szemét picsa, mordult Emmára a férfi, mert baj lesz. Emma rohanni kezdett,
miközben arra gondolt, okosabb volna, ha odaadná a filmet, és miért is ne adná oda. De
csak futott, a férfi meg utána. Mi volna, kérdezte magában Emma, ha visszafordulna, és
tényleg odaadná a filmet? De nem fordult meg, maga sem tudta, miért nem, inkább
rohanvást vágódott be a kapunkon, a Klauzál utcának a Dohány utca sarkához közel álló
egyik nagy bérháza kapuján. A léptek, ugyancsak futó léptek, mintha oda is követték
volna. A felvonó nem működött. Kettesével vette a lépcsőket. Megbotlott és elesett. Hátra
nézett, miközben tápászkodott fel, vajon most utolérik-e azok a léptek? Nem látott senkit.
Már nem is hallott. Fellélegzett.
Engem nem talált otthon, szerencsére, hogy nem, gondolta, így nem fedezhettem
fel, hogy valami rendellenes történt vele, esetleg még azt is, hogy rohant. Nem szívesen
árulta volna el az okot.
Kinézett az ablakon, és észrevette a férfit a ház előtt ácsorogni, tekintgetve felfelé.
Szürke férfi, szaladt ki Emma száján. Szürke férfi. Mi van akkor, ha Szürke férfi nem
száll le róla? Gondolatainak, képzelgéseinek részévé fog válni? Ha még csak azoknak, de
ha az életének is?! Nem volna jobb, ha leszaladna és odaadná neki a filmet?
Elindult, hogy lemenjen és átadja Szürke férfinak a filmet, egyszer és
mindenkorra kitörölve emlékezetéből, de éppen akkor értem haza. Emma azt mondta,
leszalad kenyérért. Majd később, mondtam, mesélni akarok neki, mit tapasztaltam a
kutatási terepemen. Elképesztőek a viszonyok, meséltem, nehéz kibírni szemtanúként, jó
idegek kellenek hozzá.
A megfosztottságot és elesettséget, ahogy megfogalmaztam témámat, kutattam,
tulajdonképpen a szegénységet, pontosabban a szegénység kultúráját, amelyet egy
sajátos, felszín alá nyomott világnak láttam, a kiszolgáltatottság, a lealacsonyítás
csaknem állati szintjén, ahol a munka nem mutatkozott másnak mint robotnak,
tulajdonképpen a semmiért, amit követett az alkoholba menekülés, sokszor a családot
összeroppantó, elképzelhetetlenül durva viszályok véres bántalmazásba torkolló
mindennapos sorozatával. Azokban a hónapokban le is fogytam, elmélyült a szám körül
egy orromig húzódó kétoldali ránc, sokat gúnyolódtam, néha keseregtem.
Mikor befejeztem beszámolómat, Emma az ablakhoz lépett, lenézett, de már nem
látta a szürkeruhás férfit.
Eltitkolta előlem, mi történt vele, mibe mászott bele óvatlanul, mert tudta, ha
elárulná, rávágtam volna rögtön, és közben sokértelműen mosolyogtam volna, hogy
nyilván azért nem volt képes odaadni azt a filmet, mivel továbbra is szerette volna, hogy
kövessék, hogy elterjeszthesse, lám, Virágh Emmát követik, ismertségét tetemesen
növelve, hátha híressé válhat, ami egy írónőnél, főleg pályakezdőnél, nem közömbös,
különben is kit követnének, ha nem Újhely Gyula feleségét, hiszen egy ilyen feleség
követésre méltó. És még azt is elhintettem volna, amint gondolta Emma, hogy írjon egy
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novellát erről a követésről, lehetne nyitó darabja tervezett kötetének. És élveztem volna,
ahogy mindig is élveztem, vélte ezt is Emma, az ilyenfajta szövegemet.
Emma azon gondolkozott, milyen furcsa, hogy két nem mindennapi esemény
történt vele az utcán egymás után, kalandja azzal az igazolványát követelő és
jegyzőkönyvet felvenni akaró férfival, aki őt idegennek nevezte, és a szürkeruhás férfival.
Elmesélte nekem az előbbit, a szürkén festő férfiről hallgatott. Egyre csak azt kérdezgette
tőlem, méltatlankodva és feldúltan, vajon miért nézték őt idegennek.
Vedd kitüntetésnek, Emma, mondtam, hogy idegennek bélyegeztek, csak hát
pénzbe került. Az idegen más, magyaráztam, és te nyilván másnak hatottál, legalábbis a
téged igazoltatni akaró férfi szemében, aki mintha tudta volna, hogy az én feleségem
vagy, hahaha. Idegennek, másnak hatottál az öltözékeddel, hisz, amit viseltél, azt én
vettem neked egy párizsi piacon, nem is festhettél csak idegennek, aztán idegennek
mutatkoztál a járásoddal, azzal a sajátságos, tánclépésszerű Díszcserje (kis)asszony
járással, meg azzal, amilyen arcot öltöttél, és ahogy a többi járókelőt szemlélted. Mit
mondjak még, kérdeztem, ja igen, legfőképpen a kisugárzásod mutatkozott nyilván
annyira másnak, szögeztem le, a kisugárzásod feltűnt annak a férfinak, folytattam, meg is
sértődnék, ha egy férfinak nem tűnne fel a kisugárzásod, Emma! És végképp
megbizonyosodott aztán az idegenségedről az a fickó, hisz megtörted a helyi szokást,
mert mi, magyarok az akármilyen felsőbbség, vagy felsőbbségnek mutatkozók által
nekünk szánt szerepet, az alattvalóét a lehető legtökéletesebben játsszuk el, és
kifogástalanul, hát ettől gyökeresen eltértél, remélem, tettem hozzá, a hatásom ebben
nem elhanyagolható. Sajnos, nem is teljesen tértél el, mert azért adtál némi pénzt.
Apropó, honnan volt ennyi felesleges pénzed, Emma, kérdeztem, ha nem vagyok
tolakodó? Feleletet nem vártam, hanem kijelentettem, örülök, hogy a feleségemnél
mindig van elég pénz még arra is, hogy egy titkos rendőr éttermi számláját finanszírozza.
Mert tudd meg, Emma, ha nem tudnád, mondtam, hogy az a sörhasú bizony titkos rendőr
volt, és semmi mást nem akart, szerencsédre, mint pénzt egy kis ebédre meg persze italra.
Büszke vagyok rád, Emma, tettem hozzá, büszke, hogy ilyen feleségem van, aki munkát
ad egy titkos zsarunak, majd elmeséljük társaságban; és próbáltam nevetni.
Szidtam a mindenhol jelenlévő civil ruhás, titkos zsarukat, hozzátéve, hogy
hallottam a napokban egy szájról-szájra terjedő hírt, miszerint a titkosrendőrség feje, akit
titkos vakaréknak neveztem, csitri lányokat csinált fel, több gyereke is van ilyen
szerencsétlenektől.
Szóval egymás után két ijesztő dolog történt Emmával, és úgy tetszett
hovatovább, hogy egymást erősítették.
Akkor kaptunk egy telefont, hogy Katalin, a rendkívül tehetséges szobrász, jó
ismerősünk, öngyilkosságot követett el. Öngyilkos ismerős. Rohantunk hozzá, a földön
feküdt mozdulatlanul, rengeteg orvosságos üveg között. A földön kiterülve feküdt.
Öngyilkosságára senki sem tudott magyarázatot. Nincs magyarázat, magyarázat nincs.
Megsemmisültünk mindketten, Emma is, magam is.
Hazafelé haladtunkban Emma folyton hátra nézett, feltűnt nekem, és
megkérdeztem, miért nézeget folyton maga mögé? Ugyan, mondta Emma, nem is
nézeget; miközben bosszankodott, hogy ilyen képzetek merülnek fel benne, ilyen
hülyeségek, mint a követés. Most már mindig így lesz? Most már mindig? Ezt
kérdezgette magában.
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Láttam, meg kell vigasztalnom, hát egyből szerelmet vallottam neki, mondván,
mennyire magától értetődő testi-lelki tényként szeretem, és szeretném, ha azt kapná
tőlem, amire éhezik. És egymásba kapaszkodtunk hirtelen, fejünk összekoccant, oda
kaptunk, ahol sajgott, és nevettünk, kacagtunk, röhögtünk, beugrottunk az ágyba, és
magamba olvasztottam Emmát, és szavaltam, hogy spermát lövellnek a szemeim.
Szeretkezésünk után Emma még olvasni próbált, ám gyorsan lecsukódott a szeme,
azt se mondhatta magában, no most elalszom. De aztán egy félóra múlva felriadt,
felébresztette az a gondolat, hogy ideje lesz álomra térni, nem érzékelte, hogy már az
előbb elaludt, le akarta tenni a könyvet, amit olvasott, mert azt hitte, még a kezében van.
Később már nem tudott elaludni, mert eszébe jutott a titkos rendőr és a szürkeruhás férfi.
És töprengett a követésén.
Ha állandóan foglalkoztatni fogja, hogy követték, akkor szelleme lyukas lesz,
vélekedett.
2
Első alkalommal, mikor vendégül lát Emma egy este, szobájában nem gyújt
fényeket, hátha az esti félhomály, az a mélyszürke sötét ölelésre ingerel engem, éppen
ölelésre vágyódik, az én ölelésemre, akkor még nem ölelkezünk soha, de hát hogyan is
ölelkezhetnénk, hiszen bár találkozgatunk, nem járunk úgymond együtt, legalábbis nem
tisztázott, együtt járunk-e vagy sem.
Ölelésre való hajlandóságot nem tud felfedezni rajtam Emma, inkább, hátat
fordítva neki, könyveket vizsgálgatok a könyvespolcnál, próbálkozva kiolvasni a gyéren
beszivárgó mellékutcai fények segítségével, mivel még mindig esze ágában sincs
Emmának villanyt gyújtani, a szerzőket és a címeket. Hát erre mondják nálunk, vagy
sassal van dolgunk vagy vakkal, mormolja magában Emma, azoknak úgyis mindegy a
fényviszony.
Mikor ellépek a könyvespolctól, se szó, se beszéd, átölel, tényleg, pedig még nem
ölelkezünk, ismétlem, sosem, sőt, ha összeér a vállunk sétálás közben, elhúzódunk
egymástól. A karjaiba záródom, ez váratlanul ér, meglepetésként, állapítja meg Emma,
hát megdermedek. Ettől még vissza is ölelhetném, gondolja, és talán, ha így történne,
nem is emlékezne erre a késő estére. Azonban mintha karót nyelnék, vagy mintha magam
lennék karó, esetleg oszlop, gondolja, olyan érzéketlenül viselem ölelését. Karomat
leeresztve tartom, akárha nem volna karom.
Elszégyelli magát ölelése visszautasítása miatt, mégsem hagyja abba, karját
továbbra is körém fonja. Viselkedése talány, fut át rajta, de végre egy talány, szereti a
talányokat. Pontosabban fejezné ki magát, ha úgy mondaná, megijed saját magától. Mert
visszariad tényleg, és nem is elsősorban az én hihetetlen, legalábbis szerinte hihetetlen
elutasításomtól, hanem a talány egyfajta megfejtésétől riad vissza, nevezetesen az
ölelésre késztető vágya feletti hatalma elvesztésétől. Úgy látszik, az ő szerelme ilyenfajta,
gondolja, ezáltal ijedtségre késztet.
Abbahagyná ölelésemet szívesen most már, és mégsem tudja abbahagyni. Pedig
szemében visszataszító leszek csúnya ridegségem miatt, amit nem átallok, és milyen
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állhatatosan, gondolja, kimutatni, hiszen már legalább egy-két perce éppen csak tűröm
ölelését. Nem érti magát, miért nem hagyja azonnal abba ölelésemet.
Legfőképpen azonban engem nem ért, ugyanis számtalanszor kimutatom
vonzódásomat iránta, kétségtelenül mászkálok is utána, bár azért eléggé sajátosan;
tényleg, milyen sajátosan, jön rá, mert úgy teszek, mintha nem vonzódnék, nem
mászkálnék. Mindenesetre rendellenesen viselkedem vele, az igaz, gondolja. És most is
rendellenes, illetve furcsa, véli, ahogy nem is ölelem vissza, meg nem is bontakozom ki
öleléséből, olyan vagyok mint egy báb. A báboknak ellenben nincs illatuk, nekem van, és
az, nem tehet róla, elbódítja őt.
Felajzódik, és nem tessék-lássék, hanem egyre hevesebben szorít magához, sőt, ha
nem téved, nedvei is megindulnak. Ölelési esete tehát mind érdekesebbé, mind
bonyolultabbá kezd válni.
Közben magatartásom változik, érzi, elhagyom merev báb szerepemet, és
kegyesebben, lágyabban próbálkozom tűrni ölelését, érzi ezt is, ám csak tűrni vagyok
hajlandó. Ez rosszabb hatással van rá, hozzá ne legyen senki kegyes.
Éppen egy zöldes fénycsík vetül ránk valami reklámból, az ablakon át, amint hol
szorosabb, hol lazább ölelésben tart engem most már egy ideje Emma.
Miért ölel még mindig, záporoztatja magára a kérdést, mikor nem kap viszonzást?
És miért nem kap viszonzást? Lehet, hogy csak azért, mert még nem árulja el, fut át rajta,
az irántam való szerelmét? Ha elárulná, visszaölelném?
És bevillan Emmának, ölelése közben, mennyire meglepődöm és kelletlenkedem
már akkor is, amikor az imént még tart a házibuli, és hirtelen eltávolítja a társaságot,
nekem meg odaszól halkan, nehogy elmenjek a többivel. Azt is csak most kapizsgálja,
tehát utólag, viszont most már megvilágosodva, bizony csak azért rendezi ezt az
összejövetelt, hogy meghívhasson már egyszer. Szóval ő kezdeményez nő létére, vagyis
szokatlanul, ugyanakkor igen nyíltan is, tulajdonképpen erőszakos nyíltsággal, és akivel
kapcsolatban teszi, úgy látszik, mint véli, nem viseli el. Elővigyázatlan, nem tájékozódik
felőlem, gondolja. Pedig következtethetne abból, gondolja ezt is, hogy bár járok utána,
viszont burkoltan, és semmilyen vallomásra sem vetemedem, nem kezdeményezek, az ő
esetleges vallomását is meggátolva. Most ez az ölelés, még mindig átölelve tart ugyanis,
az első vallomása.
Nem változtatok tartásom merevségén, karjaimat felemelni képtele, élettelen test
vagyok, amely az ölelésre, a tűrésen kívül, nem ad jelzéseket.
Lágy suttogással próbálkozik Emma közvetlenül a fülembe, nevezetesen a bal
fülembe, hiszen ölelése folytán, és történetesen a szája közelébe az a fül esik, melybe
suttogja nyomatékosan, bizony ő nyújtani tudna nekem olyasmit, amit még senki sem.
Hát ez igen, közlöm kimérten, karjai között ugye, dagadhat a keblem ekkora
felértékelésem hallatán, azonban törhetem is a fejemet, vajon mi volna az az olyasmi?
Megsértődik és latolgatja, beleharapjon-e a fülembe, abba a baloldaliba, hisz
megtehetné, ki van szolgáltatva a fogainak, és meg is érdemelném, szerinte, aki egy ilyen
megátalkodott, rideg fapofa vagyok. És akkor megnyugtathatná magát, a harapás az oka
annak, ha eltaszítom magamtól, mert ez az eltaszítás nyilván bekövetkezik nemsokára,
gondolja, csakhogy ő megveti sajnos az ilyen ferde utakon járó, önfelmentő
magyarázatokat.
De vajon miért nem ő taszít el engem, egy ilyen a tuskót, mint én, végre?
Egyszerű ok játszik közre, gondolja, nevezetesen a szégyentől való félelem, mert az igazi
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szégyenkezés, előre tudja, a visszautasított ölelésének megszüntetése után következik
majd be, amikor, beismerve kudarcát, vagy azonnal el kell távolítania engem, vagy ha
erre nem lesz ereje, akkor jön a kínos zavar, a lesütött szem, a bénultság. Ha meg
nyomban magamtól távozom, még rosszabb, fut át rajta.
Inkább továbbra is átölelve tart, ne következhessen be az, amit felsorol magában,
pedig már szívesen elengedne, már nem érzi illatomat sem, testemet sem, csak valami
holt anyagot.
Kitartok, és kitartok, nem ölelem vissza, érzi is már Emma, nem fogom
visszaölelni, ha valami nem tetszik nekem, megkeményedem, ezt már érzékelnie is kellett
számtalanszor, érzékelnie, hogy nem engedek. És most sem engedek, állok leeresztett
karokkal, viszont már nem mereven, inkább ernyedten, elfáradok, akár ő, én az
ellenállásban, ő az ellenállásom megtörésében. Elfáradunk, miközben azért továbbra is
bizonyságot teszünk állóképességről, tűrőképességről.
Beköszönt az ernyedtség korszaka ugye, valami ilyesmit lehel a fülembe, csak
vigyázzak, figyelmeztet, nehogy teljesen elernyesztődjem, mert összeeshetek még itt
neki. Vigyázok, így én, és szájamból ez az egyszerű szavacska olyan gúnyos
hanghullámokon lovagol ki, amit írásban nehéz érzékeltetni, valahogy így, vííígyááázok,
legyen nyugodt, és hozzáteszem, mivel van szíves tartani karjával, az összeesés veszélye
nem fenyeget.
Csend. Beáll a csend. Egy csend, ami csend. Az igazi csend. A páratlan,
jellegzetes, tulajdonképpen a klasszikus, tehát az eredendő, mintaszerű, tökéletes csend,
remek, kiváló csend. Amiről a csendet mintázni lehetne. Csend és félhomály, illetve
háromnegyedhomály.
Ölel engem Emma, én nem ölelem vissza, ez most már képletté szilárdul.
No már most, nem sok nőnemű csinálná azt, amit ő, gondolja Emma, hogy
továbbra is öleli elutasítóját, sőt megalázóját. És gondolja, hogy mindez azért, mivel
késztetése erre hatalmas lehet, lapozgat is magában, vajon mi lehet ez a késztetés, és jobb
híján megint kideríti, hát a szerelem. Ez a szerelem az én bal fülembe való suttogásra
készteti megint, azt suttogja, hogy a biztonságérzésre célzott az előbb, amit még soha
senki hímnemű nem tudott neki nyújtani, én tudnám először. És mi van akkor, ha nem
akarok, kérdezem, biztonságérzés-nyújtóként működni? Érdesen és közömbösen
kérdezem, szerinte mindenképpen így. Hát egy ilyen férfiba beleesni nem kis dolog, ötlik
fel Emmában akkor.
Csak később tudatosul benne, mit gondol még, mert mást is gondol ott, a
háromnegyedhomályos szobájában éjfélkor, nevezetesen, hogy annak a férfinak, akit ő
ölel, és az nem öleli vissza, súlyos bajai lehetnek a nőkkel. Persze az is lehet, hogy
egyszerűen nem kell ő nekem. Meg aztán bizonyára azt gondolja, gondolom, hogy
óvatosnak kell lenni egy ilyen gyenge, elomló lélekkel, mint amilyennek én akkor
mutatkozom.
Csend. Újabb csend. És ezt a csendet ugyancsak páratlannak lehetne nevezni.
Mintha türelmem véget érne, észrevételezi, mert ebbe, a páratlan csendbe
egyáltalán nem illő hangossággal morgom bele, legalábbis Emma szerint nem illő
hangerővel, hogy szép dolog biztonságot nyújtani, felemelő, de mit tudna ő, Emma
cserébe nyújtani nekem? Hát ez azért sértés, durva és szándékos, gondolja, hirtelen abba
is hagyja az ölelésemet, és ezt tartja azon az estén vagy éjszakán önérzete
megnyilatkozása legjelentősebb mozzanatának.
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Szóval abbahagyja az ölelésemet.
És kijelenti, szomorú, ha nem tudom, mit tudna nyújtani számomra, ezáltal
szerencsétlen is vagyok, de elárulhatja, egy emberi lényt teljes életnagyságban
ajándékozhatna csekélységemnek.
Látja, elengedem fülem mellett szavait, odalépve a könyvespolchoz bámulni
ismét a könyveket, azonban, és ez a mai este újdonsága, mint Emma megérzi, hogy várok
valamire, mert ha nem várnék, akkor miért nem távozom el gyorsan.
Odaáll az ablakhoz, kifelé néz az éjszakába.
A légkör ott, a háromnegyedhomályos szobában felbolygatott, suta, és ez arra
készteti Emmát, hogy nekikezdjen, hirtelen támadt szorgalommal, az iménti társaság által
használt, mosogatásra váró tányérok, poharak, villák két keze általi kihordásának a
konyhába, kivédendő ölelése visszautasítója pofájába nézni.
Azonban nem volna az, aki, V. Emma, ha nem kezdene magyarázatokba, ugyanis
kényes helyzetekben beszédfolyam ragadja el, így próbálja ugyanis megtalálni, ez egyik
felfedezése magával kapcsolatosan, érzelmi egyensúlyát. Tehát, miután végez a
mosatlanok kihordásával, elhelyezkedik heverőjén, hátát a falnak, pontosabban a színes
faliszőnyegnek veti, hamutartót tesz maga mellé, cigarettára gyújt, elég férfiasra, a
közepesnél erősebb, népszerű Szimfóniára. Mélyen leszívja, ilyenkor az arcának összes
izma, a legparányibb is minden szívásra akkora mozgásba, sőt nyüzsgésbe kezd, hogy az
páratlan. Önteni kezdi magából a szót, és élvezete meghatványozódik, nikotin a beszéd
hatványán, illetve a beszéd a nikotinén, ahogy tetszik, és mivel távolságot akar teremteni,
iszonyú távolságot ölelésének visszautasítójával, egy hirtelen jött ötlettel lemagáz.
Boldog lehet most, kedves barátom, mondja, hogy bemutathatja, önnel, egy Ú.
Gyulával, nem lehet csak úgy, hát kitűnő adatokat szerezhetek önről, az ölelési
műveletem révén, és kitűnőeket adhatok magamról, becsülje meg, hisz tapasztalhatja,
milyen nyílt vagyok, sőt, hogy nyíltságom mennyire elragad, eredményezve, kedves
barátom, vereségemet, legyen hát elégedett.
Érdekes, felélénkülök, látja és gondolja Emma, belevetem magam egy karszékbe,
beszédre is hajlandó vagyok, sőt mintha tetszene nekem a magázódás, és előadom,
miszerint nekem van egy nagybátyám, aki feleségével csak magázódik, ezáltal
társalgásuk, hogy úgy mondjam, méltóságteljes lesz. No nézd csak, mennyire ráharapok a
magázódásra, gondolja Emma.
És megjegyzem, ez igen, ez az önözés, tisztelt Virágh kisasszony, illetve, ha nem
haragszik, Díszcserje kisasszony, hadd nevezzem így, a vezetéknevéből, a virágból is
származtathatóan, mivel egy díszcserjét képzelek magam elé mindig, ha eszembe jut a
neve. És megkérdezem, hogy az az előbbi öleléses tombolás, tisztelt Díszcserje
kisasszony, illetve másfajta életidegen, hogy így mondjam, megnyilvánulás, milyen
gyakran következik be magánál? Kíváncsian bámulva rá, várom a választ. Mire metszően
nekem szegezi, micsoda szemenszedett éleslátó beszéd ez, kedves barátom, Jelzőművész
úr, magam meg hadd nevezzem így önt, mivel szeret jelezni, jelezgetni csak úgy,
éleslátásban tetszelegve, feltűnően jelezgetve, bár nem tudom meghatározni, mi ez a
jelezgetés önnél, ne haragudjon, sőt a művészi jelezgetés. Minden esetre
megnyugtathatom, mondja, hogy a továbbiakban, ha lesz még nekünk továbbiak, nem
kell félnie, mert hanyagolom majd ölelési tudományomat, és a hozzá hasonló, ön által
már megelőlegezett, életidegen megnyilvánulásokat, amit ön, fiatalember, tombolásnak
címez, és majd egészen mással, amit még titok övez, mutatkozom majd be, bár,
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gondolom, azt is tombolásnak fogja nevezni. Én meg kinyilvánítom, tetszik nekem a
válasza, és tudatom vele, bennem is van némi életidegen, sőt tombolásra való hajlam
szintén. Hozzá teszem, létezik köztünk hasonlóság, Díszcserje kisasszony, ha ez nem is
derült ki most, viszont még kiderülhet, sőt az ízlésünkben is lehet egyezés. És
emlékeztetem, megbeszéltük már többször, mennyire vonzanak mindkettőnket bizonyos
filmek, amelyekből kebeldagasztóan sugárzik a hit nélküli hit látomásos világa, a zavaros
és zaklatott életérzés-divatok színpompás, mozgalmas, tetszetősen formatervezett, és a
lelkületre is vonzóan ható, ámbár kívülálló és felülbíráló ábrázolása, főleg, ha
megszentségtelenítő bájjal, meghatóan visszafogott gúnnyal van ábrázolva, ami mintha
megejtene mindkettőnket, fogalmazok így. Levesz a lábamról ön, fiatalember,
Jelzőművész úr, ezzel a szöveggel, mondja Emma, de nem tudom megbocsátani önnek,
miért nem ölel vissza, és sírni volna kedvem, ha arra gondolok, hogy hiába találok egy
olyan férfit, akinek a szagát is bírom, a szövegét szintúgy, a látványáról nem is beszélve,
viszont hiába szeretem a megnyilvánulásait, ő meg az enyémet, mert hát az előbb
elárulja, hogy szereti, mégsem akar engem. Ezt hallva, elárulhatom, zavarba kerülök, és
hümmögök, nem vagyok képes másra, csak hümmögésre.
El is határozza, hogy mindjárt eltávolít. Olyasmit gondol, hogy a pofámba fogja
vágni, ne koslassak utána többé, mert ha nem tudnám, koslatok utána, és felvilágosít
majd arról mindjárt, jut erre, mennyire színlelek, hiszen úgy teszek, mintha nem
koslatnék. És akkor fel fog nevetni élesen. Tényleg, ez az alak ilyen, vagyis én ilyen
vagyok, ilyen falmelléki koslató, gondolja. Nyilván azért titkolom az utána járásomat,
mert félek a kedvezőtlen fogadtatástól, rettegek a kudarctól. És hiába derül ki, nem kéne
rettegnem, változtatni mégsem tudok a vele szembeni viszonyomon. Rejtély miért,
gondolja. És még mindig nevetve, sőt röhögve fogja hozzátenni, lám, amitől rettegek,
íme bekövetkezik, és ebben a szent pillanatban. Akkor mindjárt utat is mutat nekem majd
kifelé. Még azonban rám fog pirítani, vegyem tudomásul, csupán a gőgöm akadályoz
meg, hogy visszaöleljem. Micsoda gőg az ilyen, szar gőg, jelenti majd ki, mint elképzeli.
Aztán ismét fel fog nevetni. Kacagva gratulál aztán állhatatos önmegtartóztatásomhoz,
amelynek eredménye, le is út, fel is út, mehetek nyugodtan. Azonban mindezt csak
elgondolja.
A hangulat, az előbbi egyetértő mondatváltások ellenére is, mintha egyre
kimódoltabbá válna Emma szobájában, amely, mélybarna lévén, nem illik hozzá. Semmi
köze a mélybarnához, erről fel is világosítana engem, gondolja, ha megérdemelném,
mondván, az ő hevülete, magatartása, ízlése, kifejezési módja és formája világos
árnyalatú.
Az orromra köti azért, milyen szívesen mesélné el nekem, még egy órával ezelőtt
is, szobája átrendezésének friss történetét, még azt is elárulva, hogyan és mint kell
korlátoznia lakberendezési képzeletét, szüleit megóvandó a kétségbeeséstől. Mégis
egyszeriben mesélni kezdi tényleg, elmélyülten. Rámutat az új szekrénysorra, kifejezvén,
hogy nem ilyenre vágyik, mert undokul szokványos, különben is divatját utálja, ráadásul
nem férnek el rajta a könyvei. A könyvek szobája díszei, nem is kell neki más dísz, a
könyveket dédelgeti, simogatja szemével. Könyv mindenhová jut, mint láthatom,
nemcsak polcra, hanem íróasztalra, heverőre, dohányzóasztalra, karszékekre,
szőnyegekre. Az ugyancsak friss szerzemény, az íróasztal, tényleg igazi és komoly,
betölti egy íróasztal képzetét egészen, csaknem mindene van, amit egy ilyentől elvárhat
az ember, meg aztán lehetne formásabb, akár formátumosabb is, de majd egyszer lesz
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neki olyan, sok-sok rejtett fiókkal, és tisztességes faragással. Így is legszívesebben ezen
az egyszerű darabon, meg a rajta lévő kusza rendetlenségen pihenteti szemét.
Rendetlenségének, melyet magas fokon művel, sajátos, leírhatatlan formája van, egyszer
megkísérli jellemezni. A nemrég vett heverő szokványos, jegyzi meg, és csak azért
nyugszik bele lényegében sezlon voltába, mert sikernek könyveli el huzatának
visszafogott, meghatározhatatlan színét. A dohányzóasztal és a két karszék, amelyeket
szintén mostanában szerez be, rondaságával, silányságával tisztában van, bár a tekintet
elsiklik, szerencsére, felettük, jelentéktelenségük okán, és ezt örömmel nyugtázza. Mint
azt is örömmel, hogy az új lámpák végre rendesen világítanak. A szőnyegek meg, hála
istennek, nem nevezhetők sem rongynak, sem perzsának, sem torontálinak, sem
semminek, a parkettába olvadnak feltűnésmentesen, ez roppant nagy érdemük. Azt a
szürkés, kékes, pirosas és még néhány megfogalmazhatatlan színt vegyítő faliszőnyeget,
az egyetlent, amely megtöri a szoba mélybarnaságát, szívesen nélkülözné mégis, hiszen
alaposan megveti műfaját, de belátja, jobb annak vetni a hátat, mint a csupasz falnak.
Mondja és mondja, mint aki kíváncsi, vajon mit szólok a szobájához.
Felugrik hirtelen aztán a heverőről, az előszoba felé indul, az odavezető ajtó
félfájának támaszkodik, karba téve kezét, félreérthetetlenül tudtomra adva, lépjek le a
színről. Ám én nem nézek felé, a könyvespolcot vizsgálgatom most újfent, mintha
struccpolitikát folytatnék, gondolja, várok valamire, gondolja ezt is, nem tudni, mire.
Aztán egy látszólag teljesen semleges pillanatban elindulok a kijárat felé.
Ámde ismét feltámad a vágyakozás Emmában, amint egyre közeledem a kijárati
ajtóhoz, amelynek félfáját támasztja, habár küzd mérhetetlen vágya ellen, ellenem,
könnyesen, görcsösen, jajgatva, elveszve, verejtékezve, fohászkodva. Hiába. Nem nyit
nekem utat, megint átölel, pontosabban belém csimpaszkodik.
Emma éjszakai szobájában néma minden körülöttünk.
És visszaölelem, alig akarja hinni. Csoda történik, gondolja. Illetve helyesbítenie
kell, mert éppen csak habozva, lagymatagon teszem kezemet, mint érzi, derekára.
Mégsem történik csoda. Ebből elég, mondja Emma és ellök magától. Hátrál néhány
lépést. Szeretne belenézni a szemembe. Szemem azonban nem rá, hanem valahova
eltekint.
Megfekszem ám én a gyomrát önnek, kedves barátom, veti oda Emma nekem, de
mintha ki is lyukasztanám, úgy látszik. Csak érzékeltetni szeretném, mormolok valami
ilyesmit, hogy mint férfit nem igen érhetnek már meglepetések. Szegény férfiú, mondja
Emma, aki már mindenen túl van, akkor hát, kedves barátom, érdemel is egy végső imát.
Erre felé lépek határozatlanul, zavartan, mint Emma megállapítja, de ölelési
szándékkal, bizonyítani a bizonyítandót, lám, saját jószántamból is képes vagyok őt
ölelni. De ellök magától.
Tévedések láncolata ez a mai este, úgy látszik, jegyzem meg kesernyésen, sőt
önkritikusan, és kisietek az előszobába, hogy távozzam. Lép néhányat utánam, szinte
szökellve.
Kioldalgok a lakásból, becsukom magam mögött az ajtót, és akkor nyomban
csengetek. Odaugrik az ajtóhoz, feltépi. Berontok és magamhoz szorítom. Emma is szorít
engem. Alig kapunk levegőt. Szorítjuk, öleljük egymást reggelig ott, az előszobaajtóban.
Búcsúzáskor, miközben cigarettára gyújt, kijelenti, kérem, kedves barátom, mit
szól ön ahhoz, ha azt mondom, végre meg szeretnék születni, sohasem sikerült eddig
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igazán, segítsen ebben nekem, sőt tovább megyek és elárulom, a maga segítsége nélkül
nem is szeretnék megszületni. És én megígérem, hogy segítek a megszületésében.
3
Hogy boldog és imádja az életet, egy cigányasszony, aki fiatal és termetes,
hadarja Emmának, színes göncökben, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van
átfonva, hadarja, mikor babakocsiban tolja anyja Emmát a Rákóczi úton, eléjük pattanván
a tömegből. Elkapja a csecsemő Emma bal kezét, belenéz a tenyerébe, elmosolyodik,
fehér fogai villognak. Nyár van, a forró nap felolvasztja az aszfaltot. Ez a kislány lesz az
élet császárnője, mondja a jósnő, bár mindig megfosztják trónjától, hogy aztán új trónra
tegyen szert, mert ilyen az, akinek rózsaszín, virág alakú anyajegy van a füle tövén.
Aztán megsimogatja Emmát, és felszívódik a sokaságban. Legalábbis így tartja a
mendemonda Virághéknál.
Az anya, lánynevén Kerek Anna, szegény, aki kissé határozatlan és ijedős,
dermedten néz a cigányasszony után, ugyanis Emma anyajegyét a cigánynő nem láthatja,
mégis eltalálja, hogy van, és ott, ahol van, a színével és virágformájával együtt, ugyanis
valóban rózsaszín anyajeggyel a füle tövén, amely hasonlít egy virágra, pottyan ki anyja
hasából Emma, sőt ugye még ráadásul Virágh névvel is. Az apa, Virágh Ambrus
dühödten legyint, amikor tudomására jut az eset. Viszont Emma Kerekné nevű
nagymamája megjegyzi bizonyos kétértelműséggel és mosolyogva, hogy unokája
anyajegye boszorkányságra vall. Nyomban meg is rója a nagymamát az apa, Ambrus,
miszerint ez babonaság, s mintha idézné az újságokból, „a babonaság visszahúzó erő
ám”, anyuka. A sötét fejkendője nélkül soha meg nem pillantható Kerek nagymama,
akiből öregen is sugárzik leánykori szépsége, és Emma majd remélni fogja, hogy a
vonásait tőle örökli, csak ennyit válaszol, feltűnően ki vagy okosítva te, Ambrus. És
mindig csak ilyesmit mond máskor is, semmi többet, pedig volna oka a többre, hisz a veje
minduntalan kioktatja az új gondolkodásra, az új szokásokra, mint arra is, hogy szó sem
lehet Emma megkereszteléséről, az már elavult. Kerek nagymama annyiban hagyja,
pedig érzékenyen érinti. Emma csak később jön rá, hogy mennyi mindent hagy rájuk
nagymamája, és milyen finom tapintattal.
Hármas társbérletben laknak, zaklatottan a szűkös élettér kiváltotta
ingerültségektől. El lehet képzelni a három család tíz tagját, egymásnak idegen embert,
ahogy káromkodnak, mivel a közös fürdőszoba nem működik, elképzelhető, ahogy
sorban állnak mosdatlanul az ugyancsak közös gáztűzhely előtt, türelmüket vesztve. A
svábbogarak ezrei történetesen mindent megmásznak, a lábasokat, tányérokat, ételeket is
persze. Ide születik Emma.
És akkor fordulat következik családjuk életében, ugyanis, mint apja és anyja is
vallja, az új hatalmi forma, ahogy az hirdetve vagyon, „népi demokrácia”, mindent
megtesz az olyanokért, mint ők. Egy megváltozott világ, amelyben a „dolgozó
embereknek”, főképpen, ha gyereket szülnek, minden megadatik, hisz példamutatóan
működik, ahogy az újságok állítják, a „szociális igazságosság”, ennek tulajdonítják
Virághék, hogy lakást kapnak. Sokáig él Emma ebben a hitben, egyszer persze számára is
kiderül, nem minden „dolgozó” családot jutalmaznak lakással, miután gyerekük lesz,
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csak ha az a család beletartozik az „élcsapatba”, és ezt a kifejezést a rádió percenként
harsogja. Virághék leteszik a garast az új hatalom mellett, hithűek, alkalmasnak
bizonyulnak a sűrűn ismételgetett kifejezés, a „munka frontja” bizalmi állásait betölteni.
Ámde csak, megjegyzem a tények kedvéért, a harmad, negyed vonalban tevékenykednek,
az apa, Ambrus csupán hadnagy, katonai egyenruhában jár, zöld jelzésesben, az anya,
Anna szintén a hadseregben szolgál titkárnőként, bár ő civil ruhában.
Ambrus gőgös, kiegyensúlyozatlan, középmagas, vékony, szőke férfi, az
egyenruha lóg rajta, keményfejű, makacs, utálja, ha parancsolnak neki, igen megviselten
tér haza esténként, ráadásul soha, senkivel nem tudja megszerettetni magát. Nincs ideje
semmire, nem birtokolja, mondhatnám, az idejét, sem ő, sem felesége, Anna.
Nem is viszik Emmát az új lakásba magukkal, nem akarják kikísérletezni általa,
hogyan létezhetne csecsemőként egész nap tökéletesen egyedül. A régi házban hagyják a
házmesternő felügyelete alatt. Szomorkodnak is, mint később megtudom, pedig belátják,
ha igazán, ahogy tanulják tanfolyamokon „öntudatos elemek” volnának, nem viselné meg
őket annyira, ha pólyás lányuk annak a pincelakásnak, ahol a házmesterék élnek, dohos
levegőjét is szívja. Az a doh beivódik Emma pólyájába, mosással sem távozik, néha ma is
érzi Emma, ha rossz a hangulata. Apja megmagyarázza, főképpen Kerek nagymamának,
aki félti Emmát, hogy a pince egészségre káros levegője, és, amit maguk előtt is
titkolnak, a házmesternő gyerekeinek fertőző tüdőbaja, a mindenhonnan harsogó
kifejezés, a „szocializmus építése” szempontjából elhanyagolható, apró jelenség,
legfeljebb szóra sem érdemes áldozat, ám áldozatokra, szónokolja Ambrus, sokkal
jelentékenyebbekre is, készen kell állni. Kerek nagymama állítólag megjegyzi,
szerencsére igen halkan, hülye vagy te, Ambrus, így az apa színlelheti, hogy nem hallja,
és megkérdezheti, némi felhorkanással ugyan, mit mond, anyuka? Kerek nagymama nem
szól többet, csak csúnyán néz.
Valaminek történnie kell Emmával, de nem jutok megfelelő tények birtokába,
minek is, talán megbetegszik, mert szülei akkoriban igen kényesnek számító lépésre
szánják el magukat, felvesznek egy háztartási alkalmazottat miatta. Anna, az anya
levélben jelenti Kerek nagymamának Kiskunfélegyházára, nyilván fontosnak találja
megnyugtatni, képzeld, anyu, hazahoztuk a kis Babinkót, ez Emma beceneve, egyúttal
figyelmezteti is nagymamát, nehogy elkotyogja a háztartási alkalmazottat, még rájuk
foghatják az „úrhatnámságot”, egyúttal a „kizsákmányolást”, ezt az egyik legtöbbet
hangoztatott, mélységesen megbélyegzett cselekedetet, és akkor mindjárt cselédnek
minősül az alkalmazottjuk. Ambrus, mintha a lelkiismeretét szeretné megnyugtatni, azt
mondogatja, hogy alkalmazottjukkal családtagként bánnak, tehát nem ragaszthatnak
rájuk, alapos vizsgálat után sem, ebben biztos, semmifajta elítélő bélyeget. Fiatal lány az,
vidéki, Anna az utcáról szedi fel, ott kószál.
Azelőtt, a forgatagos fordulat előtti „úri világban”, amivel jellemezve van a
háború előtti kor, bizony szolgálnak cselédek, mint hírlik, abban a Klauzál utcai lakásban,
amelybe szerencsésen beköltözhetnek, de csak a valamikori lakás harmadába, ugyanis
hármat csinálnak belőle, erről felvilágosítással szolgálnak a régi házbeliek, amikor
kíváncsian bekukkantanak Emmáékhoz, és megjegyzik, jé, hát rá se lehet ismerni, és
rögtön tudtukra adják Virághéknak, micsoda drága bútorokkal, képekkel, dísztárgyakkal,
perzsaszőnyegekkel van az telehalmozva annak idején.
Később kapizsgálja Emma, hogy az ő akkori berendezésük az ócskapiacról való:
egy úgymond rekamié, vagyis ágyszerű heverő vagy heverőszerű ágy, iszonyatos darab,
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mozdíthatatlan, viszont célszerű, éjszakára kétszeres terjedelművé alakítható, üveges,
világító szekrénykékkel keretezve, érdes, elszíneződött, sötétbordó huzattal; egy
úgynevezett kombinált szekrény, vagyis amely igen különböző tárgyak, holmik tárolására
alkalmas, roppant kiszolgált, roggyantan áll, és recseg-ropog, ha kihúzzák fiókjait,
kinyitják ajtait; két fotel, egyszerű és elhasznált, hajlított vagyis domborított, homorított
fakerettel, sötétzöld, foltos huzatú, rugói nagyot szólnak, ha beleül valaki. A többi,
néhány kopott szék, asztal még ennyire sem érdekes. A falakon semmi, a padlón
rongyszőnyeg.
Ők, úgy látszik, sínen vannak, de nincsenek sínen az anya, Anna testvérei; mint
nővére, született Kerek Ilma, aki csodagyereknek indul, sem férje, a kissrácos kinézetű
Baglyas Illés; nincs sínen Anna húga, született Kerek Sári, a maga rátartiságával, meg
tömörfiút mintázó férjével, Mező Samuval; és nincs sínen Ambrus nővére, született
Virágh Bözsi, ráadásul még hajadon, akit mesebelinek lát Emma. A rokonságnak csak
azokról a tagjairól szólok, akik feljönnek Budapestre, Emmáéknál lebzselnek esténként,
nincs lakásuk, kollégiumban, munkásszálláson laknak, gyakran jönnek enni valamit, ha
úgy adódik, és vigyáznak Emmára mindezért cserébe. A családi fényképeken, huszonöt
év múltán látva őket, olyan ideiglenes benyomást keltenek bennem.
Lesz egy nevezetes megfázása Emmának, amit utólag is emleget a családi
mendemonda, mivel azt nem baktérium vagy vírus okozza, hanem egy hónapos
szüneteltetése az egyik télen a központi fűtésnek, amelyre pedig igen büszkék, hisz nem
mindenkinek adatik meg ilyen korszerűség, és derülnek, mikor Kerek meg Virágh
nagymama, ritka Pestre utazásaik alkalmából, egyaránt hibáztatja őket, no lám, itt az
eredménye, az unokájuk betegsége, ha a meleget nem maguk csinálják, hanem rábízzák
valami központ kényére-kedvére. Virágh nagymama ugyanolyan fejkendős, mint Kerek
nagymama, ugyanolyannak is látszik, felületesen szemlélve, csak csúnya és szűklátókörű,
tőle semmit sem szeretne Emma, mint később gondolja, örökölni.
Amikor huszonnégyes cipő kell Emmának, és nem kapnak, hiánycikk éppen az,
hát vesznek két számmal nagyobbat és fehéret meg nyárit, holott télit szeretnének, tél
lévén, na aztán leszállnak a villamosról, és repül valami utánuk, hát az új fehér pár cipő
fele, dobja valaki, az utasok röhögése közepette, hogy hát ez lemarad, nyilván mert
csónakázik benne az a kislány.
Annak a háztartási alkalmazott leányzónak hamarosan felmondanak, ugyanis
minden elszíneződik gyanúsan, amit megfőz, legyen az eredetileg fehér, zöld, sárga és
így tovább. Minden kárba vész, amit Kerek és Virágh nagymama küld a kertjéből, és ami
Budapesten akkortájt kincsnek, régen látott és óhajtott, a házbeliek többsége szerint is,
békebeli ritkaságnak számít. Ambrusnak nem tetszik ez a kifejezés, „békebeli” és, ahogy
a szemináriumon hallja, „reakciósnak” nevezi azokat, akik ezzel élnek.
Nekik azonban még így is, hogy színüket vesztett ételeket esznek, hogy nyári
cipőt hordanak télen, és dideregnek a lakásban, sokkal jobb, mint régebben, teli szájjal
nevetnek is, ezt a családi fényképek bizonyítják. Ambrus főhadnagy lesz, egyenruháján
most már kék jelzések pompáznak, Anna változatlanul titkárnő, viszont a katonai
elhárításhoz kerül.
Egy ötven év körüli pomázi asszonyt ajánlanak nekik, Magduska nevezetűt, aki
nem bírja az állami állásokat, és elszegődne magánemberekhez háztartást vezetni,
elfoglalt szülők gyerekeit gondozni. Bevallja, hogy vallásos, hát Ambrus rögtön jön is a
gyakran hangoztatott jelmondattal, hogy nagyon „az egyházzal összefonódott, régi
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rendszer neveltje lehet, klerikális”, azonban, mint kiderül, szorgalmas, takarékos,
tisztaságszerető, gyerekimádó, Emmával nagymamaként viselkedik, Emma meg
unokájaként viszonyul hozzá. Szerencséjük van, mondhatom, Magduskával, aki vagy hathét esztendőn át, a legkeményebb időkben cipeli vállán a Virágh család háztartásának,
meg Emma és testvére, Kisöcsi gondját, és bár utálja a kommunista rendszert és híveit,
például mert belegázolnak vallásos hitébe, Virághékkal kivételt tesz.
Az előszobában toporog esténként Emma, várja a szüleit, néha egy-két órán át is,
soha nem akarnak hazaérni, még öreg este sem. Ha megjönnek, Emma ölébe veti magát
anyjának, apjának távolugróként, ez a nevezetessége, repíti magát, s ha nem kapnák el
idejében, nagyot koppanna a padlón. Pedig észrevehetné, kímélni kéne egyiket is,
másikat is, igen elnyúzottak. Megöleli őket és kijelenti, anukája erősz, apukája sép;
látható, igen egyéni a felfogása. Hízelgéssel szeretné elérni, a hízelgés az egyik
tudománya, játsszanak vele vakulásig. Mikor nem az történik, amit Emma akar, elveszti a
fejét már másfél éves korában.
Egyszer a már említett cigányasszony becsönget hozzájuk, a családi
mendemonda szerint, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van átfonva továbbra is,
ócska ruhafélét vásárolna, mire Ambrus megrovón elutasítja, javasolván, menjen gyárba
dolgozni, mire a cigányasszony teli szájjal nevetni kezd, és megkérdezi, hol van az a
kislány a rózsaszín anyajegyével a füle tövén. Persze ott van Emma már az ajtóban, a
cigánynő el is kapja Emma bal keze tenyerét azonnal, belenéz, elmosolyodik, és mondja,
hogy ez a kislány, még mindig boldog és imádja az életet, az élet császárnője, sajnos
megfosztják trónjától, éppen mostanában, és az apja miatt, akivel baj történik, de a
kislány új trónra tesz majd szert. Ambrus elsápad, és becsapja a cigányasszony orra előtt
az ajtót.
És tényleg, Ambrust egyszer csak nem látja többé egyenruhában Emma, igen
furcsán hat civilben, egészen megváltozik, sápadt, lefogy, fájlalja a gyomrát, ingerült és
ideges, és hárítja, hogy Emmával játsszon. Meg is orrol rá akkor eléggé Emma.
Egymással suttogva beszél Anna és Ambrus, és amikor a közelükbe kerül Emma,
elhallgatnak. Titkolóznak előtte, pedig nem értené meg egyáltalán még akkor, ami bántja
őket.
Abban az időben igazi játékféléhez nehéz hozzájutni, hiánycikk, és a hiánycikknél
természetesebb cikk nincs is, ezért ki kell nevezni sok mindent játéknak találékonyan. Az
élelmiszerjegyeket is kinevezik kártyának, mert különböző színűek, és rakosgathatják
azokat, szabályokat kieszelve. Közben felvilágosítják Emmát az élelmiszerjegyről,
tudniillik Ambrus elve, hogy mindenről kapjon Emma már korán elégséges
magyarázatot, tehát elmagyarázza, pontosan, ahogy az újságban írva van, mire is való az
élelmiszerjegy, „az egyenlőség és az igazságosság szempontjából fontos és hasznos a
bevezetése, ezentúl a gazdagok, hiába van sok pénzük, nem juthatnak több élelemhez a
szegényeknél”. Emma ezt szajkózza, a családi hagyomány szerint, két-hároméves
korában, és, állítólag, ezekkel a szavakkal.
Hírlik a télikabátról szóló égető hiány, több egymást követő télen sincs meleg
kabátja Emmának, tavaszi kabátja meg még évekig nincs, sőt, hogy erre is kitérjek, meleg
bugyija sincs, amit az anya megszállottan ismételget, hozzátéve, ilyesmit nem lehet
beszerezni.
Gyorsan kiütközik, mennyire találékony Emma, például anyja és Magduska
szerepét felcserélni kívánja, és milyen éles elméjűen: ne anya járjon dolgozni, ne anya
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járjon egyemtemre, Magduska járjon. Vidulnak persze Emmán, ráadásul ördöge van
Emmának Magduska továbbképzését illetően, hiszen apja, Ambrus is megjegyzi, hogy ha
házvezetőnőjük „fejlettebb” volna, a „fejlettség” mibenlétéről a rádióban sok-sok jegyzet
hangzik el, nem hozná elő minduntalan, hogy, na ugye, áremelésekkel kezdődik ez az új
év megint. Emmának nem esik nehezére helyére tenni Magduskát, pedig csak ötéves
lehet akkor, és felvilágosítja, hogy az áremelés azért kell, hogy megszűnjön az
élelmiszerjegy meg a sorbaállás, csak bemész a boltba, Magduska, és azt veszel meg
annyit, amennyi pénzed van. Sokáig el is hiszi a családi mendemondának, hogy ezt ő
mondja óvodásként, és így, ahogy tulajdonképpen az újságok is írják. Magduska persze
továbbra is teszi a megjegyzéseit, például, hogy érdekes, egyszer az a jó, ha bevezetik,
máskor meg az, ha megszüntetik a jegyrendszert, micsoda álnokság.
A korabeli fényképeken látnom kell, egyáltalán nem nevetnek már tele szájjal,
sőt nem is nevetnek, hanem mereven néznek a lencsébe; mereven néz Ambrus és Anna;
és mereven néz mind Anna nővére, csodagyerek Ilma; mind húga, Sári, a rátartilány;
mind férjeik, kissrácos Baglyas Illés és Mező Samu, a tömörfiús; mind Ambrus nővére,
mesebeli Bözsi; feltűnve mellette egy férfi végre, Fekete Béla, az örökfickós, akihez
férjhez megy. Ezeken a képeken a felnőttek mintha önmaguk torzképei volnának, vagy
talán inkább élettelen viaszfigurák. Viszont a gyerekeik vigyorognak, Emma és Kisöcsi
vigyorog, vigyorognak unokatestvéreik, Baglyas kis-Illés, a leendő matektanár; leendő
biológus Mező kis-Sári; és Fekete kis-Bözsi, a leendő angoltanár.
Azokra az évekre már Emma is jól emlékszik, és bár akkor nem tudatosul benne,
dereng számára azért, mintha apját és anyját betegnek látná. Az is feltűnik neki, hogy
rokonaik, Feketéék, Baglyasék, Mezőék elmaradnak, igaz, van már lakásuk, így a
megszületett és megszületendő unokatestvéreivel alig találkozik. Észreveszi, apja surran,
anyja inkább oldalog a lépcsőházban, ne fussanak össze senkivel.
Apját a zöldség- és gyümölcskereskedelemben helyezik el, pontosabban a
nagyvásártelepre, ellenőrféle lesz, mégis úgy beszél, úgy viselkedik továbbra is, mintha
valami jelentős politikai állást töltene be. Anyja tanácsi panaszirodába kerül, mint előadó.
Amikor először engedik el egyedül Emmát, és a legközelebbi fagylaltoshoz
igyekszik, hirtelen mellette terem a Dohány utcában az a cigányasszony, legalábbis a
családi mendemonda szerint, ugyanúgy fest mint régen, ugyanabban a ruhában, nem
öregszik semmit, fehér fogait villogtatva nevet Emmára, elkapja bal tenyerét, vizsgálgatja
és elégedetten mondja, hogy reméli, tudja Emma magáról, mennyire boldog és imádja az
életet, s ha tudja, akkor semmi baj, akkor az élet császárnője lehet, még akkor is, ha
megfosztják időnként trónjától, ne keseredjen el, vissza fogja szerezni, és kitapogatja
Emma rózsaszín anyajegyét a bal füle tövén.
És igaza van a cigányasszonynak, mert Emmát még az sem tántorítja el
életimádatától, csak részben, amikor a nyúl jelet kapja az óvodában. Természetesen
tiltakozik, nem gyáva nyúl ő; hozzátenném, a gyávaság akkori megvetése közkeletű,
benne van a levegőben. Az óvónők nem akarják megérteni a szempontját, még Marika
néni sem, pedig ő szereti Emmát, egyénieskedésnek minősítik. Nosza, mintha csak
igazolni akarná érvüket, Emma nekiesik serényen levakarni, engedély nélkül, szekrénye
ajtajáról a gyáva nyúl jelét. A vezető óvónő felháborodik, és kijelenti Annának, ez a
maguk lánya egyáltalán nem olyan mintha „becsületes dolgozó emberek” gyereke volna.
Na, erre Annának sem kell több, megsértődik és magyarázni kezdi, milyen „fejlett” is a
lánya politikailag, és felhozza, hogy, mikor megpillantja apai nagyapja holttestét,
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odaszól, Tati, Tatikám, Virágh Tati, kelj fel, te kulák, és gyere sétálni. A vezető óvónő
elismerés helyett ridegen jegyzi meg, kulákcsalád, gondolhatta volna. Az anya, Anna
elvörösödik, milyen hülye is, most mit csináljon, tudniillik, ha magyarázkodna, miszerint
a lánya csak azt mondja, amit állandóan hall, a kulák szót, és különben ők egyáltalán nem
is kulákok, sőt azok ellen vannak, akkor még gyanúsabb színben tűnne fel, hát elkullog.
Mikor beszámol Ambrusnak erről, Ambrus jól leszidja, mire Emma közbekotyog, hogy
az az óvó néni bizonyosan fél, nem tehet róla, a halott kulákoktól.
Vizsgálgatom továbbra is a fényképeket, látom azokon, hogy később, mikor
Emma már iskolába kerül, ismét jobb a kedve anyjának, apjának, nevetnek, ha nem is teli
szájjal. Szebben is öltözöttek, ez is látszik. Ambrus pihentebb, többet van otthon, Anna
viszont kevesebbet, fáradtabb is. Már csak az ötöd, hatod vonalban dolgoznak, ami
mintha jót tenne közérzetüknek.
Kutatásaim során beleütközöm egy kabátba, amiről regék születnek, tudniillik
csodagyerek Ilma nagynéni ócska ballonjából csináltatják Emmának, kibéleltetik
vattával, meleg, csinos, piros, nem is akarja Emmát megismerni benne Kerek nagymama.
Az apa gőgösen nevet, szokatlan mi, anyu, magának, hogy ilyen úrilány unokája van,
mondja. Kerek nagymama meg azt mondja, azt hittem eddig, Ambrus, te nem szereted az
urakat, hát csalódok.
Aztán lesz Emmának egy másik kabátja is, csodák csodájára, valami kék
kulikabát, ezzel Sári nagynénje, a rátartilány ajándékozza meg, és egy sötétbarna, csatos,
magas szárú cipője is lesz, meg egy abba belehúzható zöld posztónadrágja, amelyek
bevonulnak a családi beszédtémák közé. Emmát nem foglalkoztatja, inkább egy papagáj
iránt érdeklődik, egy igen tarka iránt, és megvételét azzal erőszakolja ki és támasztja alá,
hogy Kisöcsit, aki öt évvel fiatalabb nála, ezzel a madárral együtt tanítja meg beszélni.
Eme ötletét Ambrus „egy új gondolkodásmód szülöttje újításaként”, pontosan ezzel a
kifejezéssel, amit a rádióból és máshol is hallani egyre-másra, üdvözli.
Kirívónak találja Emma, mennyire isteníti őt a tanító nénije, Lívia nevezetű,
minden reggel puszival fogadja, és csak őt, igazságérzete berzenkedik is, de mit tehet,
belenyugszik. Ambrus nem nézi jó szemmel ezt a tanító nénit, miután az igazgató
barátian elárulja neki, tart attól, hogy mivel ez a tanítónő zárdában végzett, „klerikális
szellemben” nevel, mondja így a diri, ahogy a propaganda. Felháborodik Emma és
felhozza, hogy anyja is zárdában tanul, még sincs a szellemével semmi baj.
Bekéredzkedik az igazgatóhoz, látom magam előtt, ahogy a komor, sötétbarna ajtón
nyolcévesen kopog és tájékoztat, ne tessék félni, igazgató bácsi, az én tanító nénim
sohasem beszél istenről, viszont szereti a gyerekeket. A diri szeme kigúvad, kiparancsolja
Emmát a szobájából, felhívja Ambrust, figyelmezteti, rossz vége lesz a lányának, és
Ambrus is, Emma csalódására, ezt fogja ismételgetni aztán.
Ennek ellenére Emmát választják meg kisdobos vezetőnek, Lívia tanító néni nagy
örömére, át is veszi az osztályt, ahogy a kisdobos szabályzat írja, „szocialista
megőrzésre”, ám mivel valami ablakkilincs elromlik, és Emma se azt nem jelenti, hogy ki
a tettes, se kijavításáról nem gondoskodik, leszidják. Nem lepődöm meg Emma válaszán,
aki kijelenti, hogy nem vagyok sem kilincsszerelő, sem kilincsrongáló után szimatoló,
sem árulkodni kilincselő. Le is váltják, hivatkozva hiányzó „öntudatára”. Ez a szócska
nagy pályát fut be, mivel nélküle hivatalos mondat alig hangozhat el.
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Pedig eléggé öntudatos Emma, túlságosan is, meg is van babonázva tőle
osztálytársa, Zita, aki viszont öntudathiányos, legalábbis Emma szerint, és éppen Emma
öntudatától van elkápráztatva, meg Emma olyan faliújságcikkeitől, amilyeneket képes
kanyarítani, már kilencévesen, és ilyen mondatokkal, mint „az iskolának minden
embertársát megbecsülő diákjai nevében mélységes undorral ítélem el a tanulói
közösségben megbújó néhány olyan felső tagozatos jampecet, aki szennyes
gondolatvilágát a vécé fülkék falára vetíti ki”. Nem nevetek, mikor megmutatja, ugyanis
gondosan elteszi, csak sóhajtozva megállapítom, korabeli újságcikkekből másolhatja ki.
Lassan ébredek rá Emma egy furcsaságára, ugyanis világnézete van már gyerekkorában,
igen, és ez egy gyereknél, hát még egy lánygyereknél bizony természetellenes. Különben
meg a legtermészetesebben viselkedik, tényleg a korának megfelelően, nála
természetesebb gyereklányt, aki futkározik, fogócskázik, labdázik, tornázik,
indiánszökdell, kézenállásban közlekedik és nevet és cserfes és… boldog meg imádja az
életet, keresve sem találni. Írhatnám, dúl Emmában a harc a természetes és a
természetellenes között, amely harc a csúcspontját éppen akkor éri el, mikor szétlövik a
házukat. A természetes Emmából fakad, ha dicsekvésként hangzik, akkor is, a
természetellenes, merem remélni, környezeti ártalom, amelyre, úgy látszik, igen
fogékony.
Hiába lövik a házukat, a környezőkkel együtt, életszeretetén nem változtat, sőt
még mindig azon dohog, hogy apja abból a jelentős pénzjutalomból, amit
munkaversenygyőztesként kapott nemrég, még az utcai harcok előtt, kevés könyvet vesz
neki, csupán kilencet, amelyekkel hamar végez, és így kénytelen a Ványa, az ezred fiát,
szerzőjét elfelejti, negyedszer elolvasni, és azon gondolkozni, hogyan lehetne maga is
ama könyv, és más általa lelkesen olvasott szovjet regény szereplőihez hasonlóan „hősies
és önfeláldozó”, hiszen ez követelmény, legalábbis, ahogy a tankönyvek írják.
Izgatott, nagyon érdekli a felfordulás, a tüntetések, a fegyverek zaja, a golyók
süvítése, a sorbaállás élelmiszerért, a felajzottság, a tömeg áramlása, az oroszok, az
ávéhások, a nemzetőrök, a rommá lőtt házak, nézheti az ablakból meg az erkélyről,
szerencséje van, kiláthat valamennyire a Klauzál utcai házukból az egy ugrásnyira lévő
Rákóczi útra, amely a harcok egyik központja. Zúg a tömeg, mindenhonnan hallatszik,
„ruszkik, haza!” meg az, hogy „nem kellenek az elvtársak!”. Ambrus, mikor Emma
kérdezi tőle, miért kiabálják ezt, elzárkózik, nem akar erről beszélni.
Felemlegeti apjának, valamilyen ösztönből, a néhány nappal korábbi, mikor még
semmi harc sincs, beszélgetésüket, amelyben elhangzik, hogy új bútorokat vettek,
láthatod, kislányom, ugye korszerű csőbútorokat, gyarapodunk, magyarázza apja,
másokhoz hasonlóan, és hozzáteszi, akár egy hivatásos agitátor, „persze az út, ami
előttünk áll, még göröngyös, de a nehezén már túljutunk, elégedettek lehetünk életünkkel,
és biztosítjuk a világnak a békét”. Ha így van, okvetetlenkedik Emma, mi ez a nagy
elégedetlenkedés meg békétlenség, mert ez az óriási felfordulás, a harcok, a romokban
fekvő város nyilván nem véletlen. Apja igen ingerült, feszült, és kikelve magából
megjegyzi, hogy úgy látszik, kislányom, „csorbát szenved a reakció elleni következetes
harc”, mondja, amit a rádió is harsog még pár nappal ezelőtt, de most már egészen
másképp beszél, azt mondja, „győz a forradalom”.
Amikor észreveszi Emma a sorban állókat a házukhoz közeli élelmiszerbolt előtt,
órák óta toporognak ott egyre gyarapodó tömegben, hát krumplit kezd ledobálni nekik az
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erkélyről. Csak azért marad meg pár szem krumpli nekik, mert ismét lövedékek
csapódnak a házukba, a sorban állók szétfutnak, Emmának meg be kell szaladnia.
Nincs kibékülve a szülei félelmével, mert bizony félnek, és firtatja, ugyan mitől
tartanak annyira. Apja valami jellegzetes barna félcipőről beszél, amely megmarad neki a
szekrényben, és amelyet korábban, a leszereltetése előtt, az egyenruhájához hord. Ezen
jót nevet Emma, majd gondol egyet, bemászik a szekrény aljába, előkeresi azt a cipőt,
kidobja a szemétbe, persze látványosan, vegye észre apja és nyugodjon meg. Arról a
cselekedetéről is megmarad egy családi mendemonda, amikor bizonyos iratokat előkeres
és lángra lobbant a konyhai gáztűzhely felett. Felmerül bennem, ugyan honnan is
tudhatná egy olyan kislány, mint akkor Emma, mit csinálnak vészhelyzetekben bizonyos
iratokkal, hát elárulom, kiszökik a Rákóczi útra megszemlélni a harcokat, szerencséjére
szünetel a lövöldözés, mire a cigányasszony mellette terem, és Emma tenyerének
vizsgálata után javasolja az iratmegsemmisítést. Na, ez aztán mendemonda a javából,
gondolom. Mindenesetre kap egy pofont apjától az égetési megmozdulása miatt, mire
alkalmazottjuk, Magduska megvédi Emmát, mondván, nehéz egy ilyen család
gyerekének lenni ezekben az időkben, és az ilyen szócskát nagyon hangsúlyozza.
Hamarosan Magduska, mivel elege van abból, hogy a lakás egyik falát elviszi egy
lövéssorozat, hazaköltözik Pomázra, és búcsúzásképpen felajánlja, ha kell, tanúskodik
mellettük, óvja meg őket a Jóisten.
Megint nincs semmijük, mindenük odaég, mikor tűz keletkezik a belövésektől a
házban, a bútorok is elégnek, kivéve a mozdíthatatlan, világítószekrényes, kétszemélyes
fekvőalkalmatosságot, meg a nikkelezett fémkereteket a divatos, új csőbútoraikból, azok
ugyanis éghetetlenek.
Ambrus a szomszédos házak óvóhelyére tereli őket, hátha ott nem találkoznak
ismerőssel, saját óvóhelyükre nem mernek lemenni, s ezt igen szégyelli Emma.
Amikor elcsendesedik minden, és a rádió az „ellenforradalom leveréséről”
beszél, és a romok között iskolába kell járni megint, megpendíti Emma, nem volna
ellenére, ha folytatódna a felfordulás egy kis további iskolaszünet érdekében, mire
Ambrus kiborul és „ellenforradalmárnak”, ami a leggyakoribb kifejezés az újságokban
akkor, címkézi lányát. Megkapja ugyanezt a bélyeget nagynénjétől, csodagyerek Ilmától
is, amikor őt és Kisöcsit befogadja hónapokra, amíg tatarozzák rommá lőtt házukat, mert
se víz, se villany, se gáz, se fűtés nincs abban. Bizony ellenérzéseket kelt Emma Ilma
nénjében, és férjében, Illésben, a kissrácosban, főképpen mivel a gyerekükkel,
unokatestvérével, leendő matektanár kis-Illéssel nem bírják egymást. El is költözik aztán
Emma a másik nagynénjéhez, Sárihoz, a rátartilányhoz, aki díjazza, azt gondolva, hogy
Emma nem az anyját, Annát, hanem őt mintázza.
Új oldaláról mutatkozik be egyszer csak Emma, lemond erről-arról, elsősorban
Kisöcsi javára, kapjon Kisöcsi édességet, neki nem kell, nyilván tudja, csínján kell bánni
az ilyesmivel, sőt a közönségesebb élelmiszerekkel is, lássák a szülei, őt nem érdekli, ha
nincs. Legfényesebb ételük a paprikás krumpli, amely nélkülözi a húst, illetve a kolbászt.
Az sem mindennapi, mennyire visszafogja magát a ruházkodástól, megelégszik még
vasárnap is az úgynevezett mackóruhával, kettő van neki ilyen, egyik le, a kék, másik fel,
a piros, kismackónak néz ki ezekben, egy leány bocsnak. Moziba a piros mackóruháját
veszi fel, szerinte az illik oda. Nem győz csodálkozni utólag, milyen jól ráérez a
szükséghelyzetre, amely egészen addig tart, bár javulással, két-három évig, amíg, ahogy
Ambrus kifejezi, átvéve megint a propaganda nyelvét, „kibontakozás” nem történik.
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Pátyolgatja Kisöcsit eléggé Emma, tudatosan teszi, neveli, történeteket mesél neki
a múltról, amikor még ép bútorok között laknak, nem ilyen üres a lakás, ilyen kietlen, de
majd meglátja Kisöcsi, magyarázza neki, berendezkednek újból. És tényleg, csőbútoraik
nikkelezett keretére rugózást és huzatot, természetesen sötétbordót tetetnek, és kapnak,
mind Emma, mind Kisöcsi, egy-egy használt, ronda heverőt.
A szülők azonban rosszkedvűek, bár az újságok csupa biztató dolgot írnak,
legalábbis Ambrus szerint, mint, hogy „most már aztán lerakjuk a szocializmus alapjait”.
Persze Emma továbbra is boldog, szükséghelyzet vagy kibontakozás ide vagy
oda, imádja az életet, beváltja a cigányasszony jóslatát, ha családi mendemondának
minősül, ha nem, mindegy.
4
Amikor Emma elvágódik egyszer, első osztályos korában, az iskola udvarán, és
vérezni kezd a keze, felháborodik, mert úgy tartja, ő nem vérezhet. Ám csöpög a vére, hát
felkiált, áruló a vére. És feltartja vérző kezét felkiáltójelként.
A tanítónő, Lívia nevezetű elképed, miközben bekötözi gyorsan Emma sebét a
tanári szobában, ahol az igazgatóhelyettes is felfigyel a jelenetre.
Ne kötözd be… tanító néni… azt nem kell… az nem olyan seb…, mondja Emma,
első b. osztályos tanuló.
Kis boszorkány…, mondja Lívia tanító néni.
Te meg… tanító néni… nagy boszorka vagy… emeletes…, mondja Emma, első
b. osztályos tanuló.
Pulykakakas… vigyázz…, mondja Lívia tanító néni.
Te meg lyukas kas… Nem engedem bekötözni… Hadd folyjon el az ilyen vér…
amelyik vérzik… Az ilyen vér áruló… nekem nem kell…, mondja Emma, első b.
osztályos tanuló.
Épeszű vagy… elvetemült…, mondja Igazgatóhelyettes.
Az én eszem ép… tanító bácsi… a te eszed meg… nem mondom tovább…,
mondja Emma, első b. osztályos tanuló.
A bácsi nem tanító bácsi… ő az igazgatóhelyettes…, mondja Lívia tanító néni.
Bánom is én… akárki…, mondja Emma, első b. osztályos tanuló.
Elképesztő… ki fia borja ez a kis hozzánk beférkőzött vipera…, kérdezi
Igazgatóhelyettes.
A legjobb tanulóm különben… csak hát ilyen…, mondja Lívia tanító néni.
Igazgatóhelyettes dühösen beparancsolja Lívia tanító nénit és Emmát az
osztályukba.
Első b. viigyáázz!..., kiáltja Igazgatóhelyettes.
Minden tanuló vigyázzállásba vágja magát, kivéve Emmát.
Gyermekeim… közösítsétek ki Virágh Emmát… ő ellenség… nézzétek csak…
nem áll vigyázban… hát ilyen elvetemült az ellenség…, mondja emelt hangjon
Igazgatóhelyettes.
Ilyeeeeeen…, kiabálják az első b. osztály pöttöm tanulói.
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Nem tudod… igazgatóhelyettes bácsi… hogy ellenség csak háborúban van…,
kérdezi Emma, első b. osztályos tanuló.
Nem tűröm… elvetemült kis reakciós…, kiabálja Igazgatóhelyettes. …
Gyermekeim… büntessük meg jól… hogy attól kolduljon… a közösség által…
Javasoljatok valamit… mint közösség… Na… kezdeményezzetek… na… gyerünk már…
népi demokratikus első b. osztály…
Doooooobááááááljuk meeeeeg… dooooobááááááljuk… Iiiiiigen, iiiiiigen…
Épíííííítőőőőőőkockáááááával… iiiiiigen…, kiabálják az első b. osztály pöttöm tanulói.
Ez igen… kitűnő ötlet… rajta…, biztat Igazgatóhelyettes. … Tapasztalja csak
meg Virágh Emma… a mi szocializmust építő iskolánkba nem való leány… hogyan
büntet egy virágzó közösség… Rajta…
Azért a szemére nem árt vigyázni…, mondja Lívia tanító néni.
A szeméééééére… a szemééééééreeeeee… eeeeee…, kiabálják az első b. osztály
pöttöm tanulói.
Az építőkockák, amelyeket a délutáni szabadfoglalkozásokra rendszeresítenek,
zúdulnak Emmára, ütik, ahol érik. Emma rezzenéstelenül tűri, az arcát sem takarja el. Az
igazgatóhelyettes figyeli, könyvelgeti, talál, nem talál, esetleg nem pontosan. Fájnak a
találatok Emmának, mégis őrizkedik attól, hogy a szüleit akárcsak némán is szólongassa
ilyen csekélységből kifolyólag, ahogy gondolja.
Anyja, Anna persze érdeklődik, mik ezek a kék, sötétkék, mélykék, liláskék foltok
rajta, még a szeme környékén is, de mivel Emma nem hajlandó válaszolni, Anna bejön az
iskolába megkérdezni. Lívia tanító néni néma marad, és elviszi Annát és Emmát
Igazgatóhelyettes irodájába. Bekopognak.
Azok a kék foltok a maga lányán… anyuka… egy igazi… szocialista
gyerekközösség büntetésének nyoma…, mondja Igazgatóhelyettes. … A maga lánya
ugyanis… tájékoztatom… a piros vért… és itt a piros a lényeg… a mi jelképünk…
árulónak meri bélyegezni…
Nem értem… vért… milyen vért…, kérdezi Anna, az anya.
Inkább beszéljünk arról… anyuka… hogy az ilyen Emmához hasonló típusok
kiformálódásához ellenséges családi közeg melegágya szükségeltetik…, mondja
Igazgatóhelyettes.
Mi nem vagyunk ellenség… sőt…, mondja Anna, az anya.
Ne nézzen hülyének… anyuka… felvilágosítom… több szemináriumot
elvégzek…, mondja Igazgatóhelyettes.
A családunk minden tagja… igazgatóhelyettes elvtárs… éppen a mi új világunkért
küzd…, mondja Anna, az anya.
Ez a bácsi… anya… nem szeret engem…, kotyog közbe Emma, első b. osztályos
tanuló.
Emma… mit képzelsz… ez a bácsi az igazgatóhelyettes…, mondja Anna, az anya.
Tudom… na és…, mondja Emma, első b. osztályos tanuló.
Látja … anyuka… milyen a maga lánya… egy provokátor… nem a mi új
világunkba való…, mondja Igazgatóhelyettes. … Javasolni fogom az egyik javító-nevelő
intézetünkbe… majd ott beléverik… a népi demokratikus pedagógia útmutatásai
szerint… a mi eszmeiségünket…
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Az egyik nyár eleji napon megint észre vette Emma Szürke férfit, de most nem az
említett áruház vagy a házunk előtt, hanem az Uránia mozi feltűnően keleties stílusú,
környezetétől tökéletesen elütő épülete előtt ácsorogva. Most szürkébbnek látszott, mint
máskor, mert még egy szürke sapkát is viselt. Elég melege lehetett a szürke öltönyében,
meg a sapkában, hétágra sütött a nap, kánikulai nyár köszöntött be. Emma könnyű
szoknyát viselt, fekete-fehér csíkos vászonból, nem túl hosszút, és fehér, ugyancsak
vászonból készült blúzt. Úgy intézte, nehogy észrevegye Szürke férfi, különben is a
Rákóczi út ama részén, ahol a mozi állt, elveszhetett a szakadatlanul áramló tömegben.
Hallótávolságra haladt el Szürke férfitől, ezért hallotta, mikor egy fiatalember,
magas, vállas, vékony, szőke, pengeéles arcú, azt mondta Szürke férfinak, hogy, képzeld,
fater, megvettem a motort, Jawa ohc, valamikor erre vágytál, fiatal korodban, jól tudom,
de csak vágytál, még egy ilyen old timer nincs egy sem az országban, és minden alkatrész
eredeti, eredeti fusi munka, mondta és nevetett, száguldok majd, faterkám, még száztízzel
is, van egy motorkirály fiad. Szürke férfi felvillanyozódott, kijelentve, rám hasonlítasz,
fiam, csak te szerencsésebb korban születtél, lehet egy ilyen motorod, amilyen nekem
soha nem lehetett, két idióta motorbuzi vagyunk mi ketten, mondta és nevetett ő is, hisz
bennünket csak az érdekel, ami berreg. Legalább tud valamit Szürke férfiről, gondolta
Emma.
Aztán, mikor befordult a Klauzál utcába, elhűlt, mert megint hallotta maga mögött
a lépteket. Már megint követik?! És bár meg akart bizonyosodni arról, követik-e valóban,
Szürke férfi vagy más, illetve, egyáltalán követik-e, nem mert hátra fordulni, hanem
rohant haza. A léptek azonban rohanvást követték. Kényszerítette magát, már a kapuból,
nézzen hátra, hátranézett, és mintha Pengeéles arcú fickót vette volna észre, Szürke férfi
fiát, de, mivel elég távol volt, nem bizonyosodhatott meg erről. Mibe keveredett,
dühöngött.
Aznap is, másnap is otthon lézengett, nem mert kilépni az utcára. Kimentette
magát telefonon megfázásra, lázra hivatkozva a szerkesztőségben, ahol dolgozott,
megfázással, lázzal. Hallottam és meglepődve megkérdeztem, tényleg láza van-e, és
ugyan mitől? Harmincnyolc három, vágta rá, biztosan megfázott.
Azokban a napokban szomorúnak láttam Emmát, igen szomorúnak, meg is
mondtam neki, majd próbáltam felvidítani, megkérdezve tőle, na mi van, talán nem jutott
krumpliföld? Egyáltalán nem szomorú, mondta, semmi oka szomorúságra, hazudta.
És tanakodott magában, nem volna-e jobb elmesélnie nekem Szürke férfit meg
Pengeéles arcú fickót, akik követik. Miért is ne mondhatná el? De úgy határozott, most
még nem. Hátha nem követik többé.
Csinálunk valami hibát, és rabjai leszünk, gondolta, és van jóvátehetetlen hiba is,
úgy látszik, és akkor csapdába esünk.
Felszaladtam a szüleimhez, a Jókai térre, és miközben habzsoltam a nagymamám
főzte aznapi ebédet, csirkepaprikást galuskával, uborkasalátával, nagymamám, Rozália
figyelmes odaadása közepette; anyám, Ilona ajánlkozott, eljönne hozzánk takarítani, mert
nálunk senki sem takarít; apám, Frigyes viszont pénzt adott volna, csak vegyek már végre
valami rendes ruhafélét magamnak. Gyulám, kezdte Ilona anya, miért nem szerepelsz te
például a televízióban, nem értem, annyian szerepelnek, te is tudnál úgy, mint azok, sőt
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jobban festenél náluk a képernyőn, amilyen, lekopogom, intelligens a külsőd. Anyuka, az
a baj, hogy a belsőm is intelligens, állítólag, sőt annyira intelligens, mondtam, hogy fel
sem kérnek a tévétől, mert előre tudják, ha én szerepelnék, le kéne tiltani a műsort. Jaj,
fiacskám, hördült fel apám, Frigyes, hagyd már ezt a krakélerséget, nem is tudom, kire
ütöttél, és mi a nyavalyát akarsz tulajdonképpen, mert miért volna az rossz, ha mindenki
láthatna a képernyőn, ráadásul még, ha erre elszánnád magad végre, rendesen felöltözve
is. Nincs nekem a képernyőhöz illő öltözékem, apuka, jegyeztem meg, de az még
hagyján, viszont pofám sincs ott megjelenni. Micsoda egy különc is vagy te, eigentlich,
Gyulus, jegyezte meg nagymamám, hasonlítasz a nagyapádra bizonyos mértékig, de
nagyapád a maga javára tudta fordítani különcködését, például azért járt még a piacra is
zsakettban, hogy olyan libát kapjon, amelynek a mája legalább egy kiló. Nagymama,
mondtam, zsakettban hajlandó volnék a képernyőn megjelenni, abban igen, de még
inkább ruhátlanul. És mielőtt szüleim meg nagymamám mondhattak volna még valamit,
gyorsan elillantam.
Nem vártam meg, hogy emlékeztessenek arra, micsoda belső béke töltött el
kisgyerekkoromban, a természetem belső békére ösztökélt ugyanis, így születtem, erről
is szólnak családunk mendemondái, erről, az én belső békére áhítozó természetemről,
hogy roppant törekedtem a magammal és a környezetemmel való összhangra,
kiegyensúlyozottságra, zavartalanságra, mikor jónak, szépnek, igaznak érezhettem az
életemet, soha sem tapasztalt rendben lévőnek, élvezve, hogy úri gyereknek születtem,
egy világoskék bútorokkal drágán berendezett szoba volt az enyém, egy szép családi
házban, rengeteg játékkal, és Sátoraljaújhely legjobban öltözött fiúcskájának tartottak.
Arról viszont inkább hallgattak, mikor bekövetkezett, hogy elröppent a belső békém, és
birtokba vett az elvágyódás, ami ugyancsak jellemző lett rám. Mert elvágyódtam, mikor
az életem zavarossá vált, csapások érték családunkat, apám eltűnt a háborúban, hosszú
ideig nem került elő, már nem is emlékeztem rá, nekünk meg, mivel az itthoni viszonyok,
párban a külhoni körülményekkel nem kedveztek számunkra, túl kellett élnünk. A túlélés
megterhelte idegeimet, valószínűleg, mert ezt nem tudatosíthattam, kisfiú lévén, viszont
nem találtam az összhangot magammal meg a külvilággal, és továbbra is elvágyódtam.
Szomorú voltam és elveszett, egyedül járkáltam a lepusztult, akkor már lepusztult
házunk, amelyet kiraboltak, kopár kertjében, a környékbeli gyerekek elkerültek, láthattak
valamit rajtam, de elkerültem őket én is. Magamba zárkóztam. Ellenszegültem. Gyakran
csapkodtam magam a földhöz. Miután apám életben maradt és visszakerült, hát a kezdeti
apámtól való idegenkedésem után, hisz a sok év távollét elidegenítette tőlem, megint
elfogadtam apámat apámnak, egyúttal felszabadultam és eltöltött ismét a belső béke. Az
évek múltán fordulat következett az életemben, visszahúzódásom, félénkségem oda lett,
élénknek, fennforgónak, kedvesnek mutatkoztam, sőt viccelődőnek. No lám, mivé
fejlődtem egyszer csak, kitűnő fejűnek tartottak, még együttműködőnek is, akire lehetett
építeni, sokat szerepeltem, tudtam a választ mindenre, győzelmet győzelemre, sikert
sikerre halmoztam. És vezér lettem Újhely egyik jobb utcájában, meg jó focista egy
külvárosi téren. Mindez addig tartott, amíg szüleim el nem küldtek egy soroksári
kollégiumba, középiskolába, ahonnan elvágyódtam, árvának érezve magam, messze az
otthontól. Minden és mindenki kifogásolásába kezdtem, nem állhatott meg senki és
semmi előttem, hát oda is lett kedvelt voltom. Ismét magamba zárkóztam. A forradalom
napjaiban nem tudtam, hol a helyem, sem apám, sem anyám nem igazított el, senki sem
igazított el, tájékozatlan kamasz maradtam, így aztán hol a belső béke vett birtokába,
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furcsa módon, a fegyverek zaja közepette, mert a szabadság meg a függetlenség jelszavai
tetszésemre voltak, hol elvágyódtam, látva a romokat meg az idegen csapatokat, és a
meg- és kinyilatkoztatások furcsa egyvelegét.

6
Mikor egyszer becsönget Virághékhoz az a cigányasszony, aki szerint Emma
boldog és életimádó, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van átfonva továbbra is,
megkérdezi, hol van az a kislány a rózsaszín anyajegyével a füle tövén, aki most már
egészen nagy lány lehet. Persze ott van Emma az ajtóban, el is kapja a cigánynő Emma
bal tenyerét, belenéz, elmosolyodik, és mondja, hogy ez a nagylány még mindig boldog
és imádja az életet, a mostani körülmények között is, az élet császárnője lesz, ha
megfosztják, ha nem trónjától. Majd előadja, szeretne ócska ruhafélét vásárolni. Mire az
apa, Ambrus megrovón elutasítja, megígérve neki, elhelyezi a nagyvásártelepre, ahol
dolgozik, takarítónak, mire a cigányasszony teli szájjal nevetni kezd. Ambrus
felmérgesedik, és Emma rosszallására, elzavarja a cigányasszonyt. Így marad fent ez a
mendemonda a családjukban.
Különben Ambrus megállapítja, kissé lazábban már, ám újságolvasás közben,
„sok mindent megértünk, amit azelőtt nem”, idézve Emmának a lapból, de hogy Emma
mit értsen ezen, az nem érdekli. És Emma, aki kiskorában mindent ért, most, felső
tagozatosan nem ért semmit. Minden olyan homályos, kétértelmű, tisztátalan, de Emma
boldogságra törekvése, életimádata fittyet hány mindennek.
Csak a nyarak fényesek, tiszták, egyértelműek, a nyarak Kiskunfélegyházán.
Minden nyáron Kerek nagyszüleinél nyaral Emma, Kisöcsivel és unokatestvéreivel,
leendő matektanár Baglyas kis-Illéssel, Baglyas kis-Ilmával a leendő rajztanárral, leendő
biológus Mező kis-Sárival, és Mező kis-Samuval a leendő közgazdásszal. Emma lesz,
mint a legidősebb is, a vezér, de nemcsak ezért, hanem mert vezérnek születik, gondolja
magáról akkor, és mások is így gondolják. Nagyapjáék földbe süppedt, nedves,
salétromos, összedőléssel fenyegető kis házának udvarán, amely maga a paradicsom
Emmának, van egy eperfa, azon rendezik be tanyájukat. Emma birtokolja a legfelső
ágakat, ő van a csúcson, a többiek, szép erősorrendben, az alacsonyabban lévő ágakon
osztoznak. A temető melletti réten is, ezt a környékbeliek, nem tudom miért, nyomásnak
nevezik, Emma lesz a vezér, egyesíti vezérlete alatt a helyi bandákat, pedig ott már nem ő
a legidősebb, ráadásul idegen meg városi, nem is fiú, és mégis. Hunyóznak, fociznak,
fogócskáznak, barangolnak, és Emma, lány létére, a legjobb focista, a legjobb futó, a
legjobb birkózó, mert birkóznak is. És Emma az értelmi szerző. Kerek nagypapa meg is
jegyzi, olyan vagy, kisunokám, mintha nem is lánynak születtél volna. Emma testét,
lelkét átjárja a vezérség diadalmas és izgató ténye, átjárja a napfény, a szél, átjárja az
éles, friss, de az állatok meg az ürülékük szagától is terhes levegő, átjárja Félegyháza,
átjárja Kerek nagymama maga, aki imádja, bár figyelmezteti, vigyázz, kisunokám, a nagy
vezérek pórul járnak ám. De Emma csak nevet, kacag.
Felmerül azért Emmában, hogy szerencsésebb lenne, ha fiú volna, mert a fiúknak
szabadabb az életük, és ő bizony elsősorban, mint már akkor kiderül, szabadságra
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áhítozik; és a fiúknak, úgy látja, több lehetőségük van arra is, hogy egyéniségüknek
megfelelően éljenek; és ő persze az egyéniségére akarja alapozni jövőjét.
Véletlenül kezébe kerül a nagyszülei padlásáról egy szakadt, penészedő jóskönyv,
amely szerint az anyajegyből, mint a bőrön lévő különleges alakzatból, amilyen neki is
van, tulajdonképpen az égbolt csillagait mintázó testi csillagból, mint a jóskönyv írja,
olvasni lehet, nevezetesen a fültövi anyajegyből ki lehet olvasni, hogy tulajdonosa boldog
lesz és imádni fogja az életet, történjen vele akármi. Felragyog, milyen igaza van annak a
cigányasszonynak, hát, ezek szerint, tényleg így van, és nem mendemonda, amit a
cigányasszony állít.
A tavaszok egyszerre mintha napfényesebbek volnának, apja néha mosolyog is
már, megy előre munkahelyén, a ranglétrán, főelőadó a nagyvásártelepen, emelkedik a
fizetése, folytatja az egyetemet, a közgazdaságit, vesz egy új öltönyt, középszürkét,
gondosan borotválkozik. Sajnálja apját, nem azt kéne csinálnia, amit csinál, semmi köze a
kereskedelemhez.
A nyarak igen melegek, anyja imádja a strandot, ritkán, ha van ideje, kiszalad oda,
megint jár fodrászhoz, felfésülteti, tulajdonképpen felfújatja a haját, a hajas babáknak van
ilyen hajviseletük, szintén megy előre, már csoportvezető a tanácsi panaszirodán, mindig
többet és többet keres, és ugyancsak a közgazdaságit végzi levelezőn. Anyját kevésbé
sajnálja, hozzá illik a munkaköre.
Szeretnének már végre berendezkedni rendesebben, hát beszereznek néhány
fényezett, világosbarnán csillogó, a nemes faanyag erezetét utánzó, fahulladékból
gyártott, ronda szekrényt, asztalt, széket, ilyen egyendarabokat lehet kapni, ezt tudják
megfizetni.
Kinövi nejlontalpú cipőjét végre, mennyire várja már, hogy kidobhassa, és
ugyancsak várja, mikor adhatja át az enyészetnek lódenkabátját is, amely még csak nem
is igazi, mert csalánszövet, ezért aztán ólomnehéz. Egy sötétszürke durva anyagút kap
helyette, ami szintén undorító, silány és ólomnehéz. Átlátszó műanyag esőkabátjától
viszont nem engedik megválni szülei, mert mit hord majd esőben. Kijelenti, orkánt, ami
most jön divatba, alá is támasztja, feleselve világnézetileg, mintha az újságból olvasná,
hogy „a divatnak szintén megvan a maga jelentősége és helye a szocialista társadalom
életében is, bár azért túlzások nélkül”. Máskor meg éppen ellenkezőleg vélekedik, elítéli
a divatozást, a fodrászhoz, kozmetikushoz járást, és megfogadja, sohasem fog hordani
elavultan nőies, legalábbis számára elavult holmikat, mint harisnyatartó, melltartó,
semmilyen tartó, még akkor sem, ha kitüntetett barátnője, Zsuzsa, aki folyton náluk tölti
az időt, a felsoroltak közül mindet, már akkor, amikor még fölösleges neki, olyan
felnőttesen kedveli.
Beleütközik aztán megint egy minduntalan és meg nem szűnően kísértő hiányba,
a tavaszi kabátéba, kellene továbbra is, és minden tavasszal, de addig ilyen sajátos
ruhadarabra még nem telik, miért pont most telne.
Megjelennek a személyautók, melyek, ahogy a rádió bemondja, „már személyi
tulajdonban vannak, ahogy a nevük is mutatja, tágítva a tulajdonformákat”. Ezt
hangsúlyozza apja is, biztatván, nézze csak, milyen jól festenek suhanva a vadonatúj
fények alatt, például a Rákóczi út nemrég felszerelt, korszerű neonfényei alatt; azok
bizony szokatlanul vakító fények. Persze apja tamáskodik, ismételve a hivatalos
szöveget, hogy „az autós elszigetelődhet a gyalogostól, ez bizony veszély, és ezáltal az
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emberi kapcsolatok meglazulhatnak”, amit lehetségesnek tart Emma is, hiszen térbelileg
csakugyan elkülönülnek.
Jönnek sorra a tavaszok, velük Emma, hogyan is fejezzem ki szakszerűen,
mondjuk bimbózásának, majd virágzásának kezdete. Hirtelen megnyúlik, igen sovány,
csak csont és csupa laposság, a melle sem bontakozik ki kellően, azonban anyja
megnyugtatja, nem a mell vagy a hasonló dolgok számítanak ma már a nőknél, hanem, és
átkapcsol valami népszerűsítő szövegre, „az elhivatottság a munkában, és a cselekvés a
közéletben”.
Mindezek ellenére egyre diadalmasabban éli az életét Emma, meséket ír
Kisöcsinek, és nagy magasságokba jut képzeletben, miszerint ő lesz a világ vándora, új
népeket fog felfedezni. Zsuzsa, a barátnője igyekszik jó köznapiasan, mert Zsuzsa ilyen,
lehozni Emmát a föld közelébe, kijelentve, hogy jó volna, kislányom, ha először itt, a
szomszédban fedeznéd fel, mondjuk a Dohány utcában, a sötét hátsólépcsőkön, az omló
körfolyosókon, hogyan tengődnek és hogyan kurválkodnak. Tamáskodik Emma,
mondván, ha majd Zsuzsa elfolyat egy kanna tejet az utcán, ahogy ő, Emma a múltkor, a
sötétzöld színű, lepattogzott zománcú kannájukból, amely éppen kilyukad, és képes a
járókelőkkel összedobatni a pénzt új kanna tejre, ahogy jómaga, azzal, hogy ha tej nélkül
megy haza, nevelőintézetbe csapják, akkor majd elmondhatja Zsuzsa, jobban ismeri nála
az életet.
És azután következnek azok a tavaszok és nyarak, amikor minden idejét
uszodában tölti, versenyez, vízfekvése egy nagy tehetségé, Nyúlgerincnek nevezik az
egyesületben, célozva alkatára. Megnyeri a kétszáz méteres női mellúszás bajnokságát, az
ifjúságit, és mégis megveti az élsportolókat, dehogy akar ő az lenni, mert azok, mint
ráébred, az altestükkel gondolkoznak.
Kárhoztatja, és ebben apját utánozza, a még aránylag újnak mondható időtöltést, a
tévénézést is. Tévékészülék helyett lemezjátszót szeretne, hogy Mozart hallgathasson, ám
hiába, televíziót vesznek inkább, anyja meg Kisöcsi nyomására, és apja és az ő
elégedetlenségére. Szinte mindenben egyetért apjával akkoriban, még az is elképzelhető,
hogy a női jellegű érésével kapcsolatos kérdéseit is vele beszéli meg, mert anyjának csak
ilyesmit vet oda, egy ismeretterjesztő cikk hatására, hogy fel a fejjel, anya, „a biológiai
érettségnek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, mert az alacsonyabb rendű a
társadalmi érettségnél, legalábbis a mi viszonyaink között”, és jómaga ugye ez utóbbit
tartja jelentékenynek csupán.
Mondhatja, boldog, imádja az életet, nemhiába díszeleg a füle tövén az az
anyajegy.
És jön az az ősz és az a tél, amikor az úgymond társadalmi érettségét próbára
teheti, teszi is, például mindjárt találékonyan azonosítja a divatot, a rendezett külsőt, és az
államrendet egymással. Maja osztályfőnöknő részéről nyomás éri, hogy legyen
rendezettebb külsejű, ezt faliújságcikkben visszautasítja, egy televíziós vitából
kölcsönzött véleménnyel, miszerint „úgy lép fel az iskola, mint valami kispolgári
divattervező vállalat vagy nyárspolgári fodrászipari szövetkezet, az illedelmes külső
rendmániás szervezeteként, és mindezt azzal, mintha államunk részéről ez volna a fő
szempont”. Balhé lesz, nyomban le is szedi a cikket az úttörővezető a faliújságról.
Mindenesetre tüskehajat visel, és hanyagolja a szoknyát, az átlátszó harisnyát,
meg a nőies cipőket, a nadrágot részesíti előnyben, ezért aztán időnként összetévesztik
egy fiúval.
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Ilma nagynénje, a csodagyerek, és mesebeli Bözsi nagynénje célozgat arra az
anyjának, Annának, hogy nagyon szabadjára ereszti Emmát; és gyerekeiket távol tartják
tőle. Sári, a rátartilány nagynénje ellenben példának állítja fia és lánya elé, nem nagy
sikerrel.
A házban szájtátva hallgatják, persze nemcsak ott, hanem az iskolában is, a
környéken is, a rokonság bizonyos köreiben is, például az olyan megnyilvánulásait,
miszerint a világirodalom és a világtörténelem kockás füzetekbe kívánkozik saját
zsinórírással.
Még nyolcadikos korában ír egy kétszemélyes tündérjátékot, melynek címe
akkoriban igen közkeletű szavakból áll: „Hinni kell példamutatóan!” Előadják az iskola
színpadán Zsuzsával, a legjobb barátnőjével. Természetesen Emma a főszereplő, a
rendező, a díszlet- és jelmeztervező, a zenei összeállító valami titkos bűverőnél fogva.
Testhezálló fehér kezeslábasban, fodros, combtövig érő fehér szoknyácskában, fehér
balettcipőben lép színre, a balettpatkányok, pedig szerepe szerint nem az, ősi viseletében.
Kistündérnek kellene lennie inkább, szándéka szerint, de ezt csak a fejét keretező fehér
papírkorona jelzi. Színpadi apja, a tündérkirály, akit Zsuzsa, férfinak maszkírozva,
bajusszal testesít meg, arany papírkoronával fején, méreténél több számmal nagyobb
vérvörös bársonyköpennyel takarva, hatalmas karosszékben trónol. Mindez, és persze a
kísérő népdalegyveleg is Emma rendezése értelmében van így. Amikor kilép a gyanús
szagokat árasztó tornaterem színpadára, megérzi, valami áramlik felé a nézőtérről, apja
irányából. Ezt a valamit amolyan táplálék erőnek fogja fel, és hatalmas önbizalmat
kölcsönöz neki. Izzó érdeklődésre hangoltan kérdezi kistündérként, amit, ismétlem, ő ír
magának, kérdezi apa-tündérkirály-Zsuzsától, mi vár rá kistündérként, ha ki kell lépnie
egyszer az apa-tündérkirály oltalmából az Üveghegyeken inneni világba? Apatündérkirály-Zsuzsa, felelősségteljes arckifejezést öltve, azt válaszolja, amit, nem
győzöm hangsúlyozni, Emma ír ugye, felhasználva apja évek óta belsővé tett szavait,
hogy „dicső és minőségi feladatok sora vár rám”, miniszter is lehetek idővel, bizony, az
Óperencián innen, „ha jól sáfárkodom erőimmel, és ha méltóan képviselem, amihez
persze minden adottságom és jogom megvan, a hozzám sorsban és gondolkodásban
hasonlóak közös ügyét”. Mikor ezt hallja apja a nézőtéren, Emma látja, szívesen felintene
hozzá a színpadra, hogy csak így tovább, kislányom, de apja fékezi magát, bár bólogat,
meg földöntúlian mosolyog, és persze sugározza azt a valamit továbbra is. Mint kistündér
azt kérdezi Emma apa-tündérkirály-Zsuzsától a továbbiakban, vajon égig érő életében
tesz-e olyasmit, ami miatt lelkifurdalást érezne? Nem, kislányom, kistündérem, válaszolja
nemes egyszerűséggel apa-tündérkirály, Emma drámai szövege szerint, amit ugye,
ismétlem, apjától kölcsönöz, „tisztakezű” tündérkirály és apa marad mindig. Nem
vérengzésből, bosszúból vagy féltékenységből vágja le a hétfejű sárkány hét fejét, mert
levágja, hanem „erkölcsi parancs” készteti erre, az, hogy a sárkányokat, illetve bizonyos
„eszméket és képviselőit meg kell rendszabályozni”. A továbbiakban, tragikusra
hangoltan, azt firtatja Emma-kistündér, miért, hogy mégis derékba törik égig érő élete
apa-tündérkirálynak, mert tudja, amit tud. Felhevülten kiáltja ezeket a szavakat, mint egy
igazi tragika, a színpad előterébe lépve egészen, a közönséggel szemezve, miközben
keresi apja tekintetét a nézőtéri sötétben. És harsogva folytatja, miszerint a tündérkirályapjának nemcsak a tündérek királyának, hanem az egekig felmagasodó emberek
vezetőjének kéne lennie, akiknek, mint apjától idézi, „gerincük gyémántból csiszolódik,
lelkiismeretük örök tűzként lángol”. Ilyesmikkel írja tele ezt a darabot, nem hiába, mert
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látja, hogy apja szeme megtelik könnyel. Aztán odaadóan tudakolja kistündérként, vajon
az alvilág lényeinek eredményes támadása ellenére, azért hisz ugye még továbbra is az
apa-tündérkirály „az igazságos, égig érő történelemben”? Megáll, megmerevedik, mint
egy szobor, tekintetük, az övé a színpadról, az apjáé a nézőtérről szorosan
összekapcsolódik, miközben apa-tündérkirály-Zsuzsa hévvel bizonygatja, amit neki ír
Emma, „hisz, hisz, hisz, mert hinni kell, példamutatóan”. Akkor elsötétedik a színpad, és
Emma elszavalja a maga kistündér versét: „Pipacs apámat szeretem,/ vöröslő tűzhányószirmai/ fellángolnak bennem,/ magányos őszi esten,/ utcán, parkban sárga zizegés,/ hulló
neszezés közepett,/ viták hevében,/ táncoló égre szegzett szememben/ szirmának tüze vad
lánggal éget,/ pusztító erővel magasba lök,/ s én repülök, szállóigeként,/ erdők mezők
emberek fölött,/ miközben pipacs-szavaim, apám szavai/ az emberiség arcába zuhannak.”
A közönség tombolva tapsol, nagy a siker, és mikor ismét kivilágosodik a színpad,
legzengőbb hangján kiáltja Emma-kistündér, hogy jól figyeljen mindenki, ők az apjával,
az égig érő tündérkirállyal nem úgy búcsúznak ám lefekvés előtt aranypalotájukban, hogy
szia, vagy szép álmokat stb., hanem így: „hinni kell példamutatóan!” És látja, apja
megdicsőül. Sugározza Emma felé azt a valamit, amit az átható tanítás és a serkentő
gondolatok igézetének folytonos Emmába táplálásaként lehetne, hülyén és kényszerűen,
megfogalmazni, és ez mindig igen erős hatást gyakorol Emmára.
A világirodalom számos művét elolvassa akkorra már, ami le van fordítva, és
anyja tapasztalja szülői értekezleteken, kivirulva újságolja is, hogy minden szülő tud
Emmáról, legalább hírből ismerik, mert társai az osztályból ámulva mesélik otthon,
ahogy olvasmányairól regél, és olyan szavakat használ, amiket társainak külön meg kell
magyaráznia, mint cinizmus, közöny, apjától tanulja ezeket, aki kijelenti „hallatlanul
terjednek az ilyen negatív jelenségek az undorító anyagiassággal, a nyárspolgári
haszonleséssel együtt”; persze mindezt, mint meggyőződik róla Emma, szó szerint
olvasni lehet az újságokban is.
Csillog, villog akkoriban, mégis elégedetlen lesz magával, mert rájön, hogy azt
az időt, amit más hétköznapi kamaszlány srácokkal való sétálgatással tölt, azt jómaga a
sokoldalú, ahogy kifejezi, tájékozódásra fordítja, ám most már úgy érzi, ez
egészségtelenül, egyoldalúan és bénítóan hat rá. Szomorúan tudatosítja, hogy amúgy sem
megy pusztán tudás iránti vággyal, mesés törekvésekkel, de még népszerűséghajhászással és mulandó sikerekkel sem semmire, erős akarat meg alkalmazkodási
készség nélkül, és ezek belőle mintha hiányoznának.
Ráakadok egy feljegyzésére, amelyben panaszolja, hogy elismertsége hol a borral,
hol a vízzel jellemezhető, és sajnos nem választ közülük, holott ez, mint olvassa valahol,
„erkölcsi kérdés volna”, és minduntalan belebotlik akkoriban az erkölcs szócskába, no
persze, mindenkinek minduntalan ezzel kell operálnia. Visszavonulót kéne fújnia a
villogástól, gondolja, meghúzni magát szürke kis egérként. A fenébe, dehogyis, határozza
el, mert azt, aki ő, ugyan nem adja fel, inkább mozgósítja minden úgynevezett adottságát,
ahogy apja is kívánja tőle, azért, hogy csak bor lehessen, mert igazat ad apjának, aki
valami sokat idézett szerzőre hivatkozva kijelenti, „kedvező korban születsz, a sors
kegyeltjeként”. Emma azonban úgy érzi, hogy a sorsa kedvezőtlenre fordul, iskolai
összetűzései miatt. Erről panaszkodik is apjának, az viszont leinti, elég a
világfájdalmasságból.
Ugyan, világfájdalom, az csak látszólagos, ellenkezik azonnal, hiszen boldog és
imádja az életet, bármi történjék is vele. Azonban boldogsága, életszeretete apjából,
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anyjából mintha szorongást váltana ki, mintha az ő felhőtlen létezése zavarná őket. Apja
nem győzi figyelmeztetni, kislányom, te még csak egy ebihal vagy, az nem tudhatja,
milyen lesz, ha béka lesz. Mire odamondja apjának, amilyen ebihalnak, olyan lesz
békának is.
Az a cigányasszony megint rámosolyog a Dohány utcában, leteszi a batyut,
elkapja Emma tenyerét, vizsgálgatja, villogtatja fehér fogait és megismétli, Emma
boldog, imádja az életet, de vigyázzon, éppen most fosztják meg nagyvárosi terek és kies
falusi mezők vezérének trónjától. Hát akkor majd visszaszerzi, így Emma, és ez nem
mendemonda.
7
Gyakran tört ki zápor azon a nyáron, mikor Emma még mindig azt gondolta,
követik, és amikor villámlott, dörgött, akkor Emma, mint észrevettem, minduntalan hátra
fordult, sokkal gyakrabban, mint szép időben. Különben megbizonyosodott arról, hogy
nem követik, hetek óta nem vette észre, hogy követték volna. Mégsem szabadult fel.
Töprengett lelkiállapotán, arra gondolva, miszerint az utcai követés hite válasz
valamely bennünk meglévő, általunk kínosnak vélt ingerre, ingercsoportra, esetleg több
ilyenre, nyilván felbukkant nála bizonyára egy olyan elem, érzelem, amelyet
félelmetesnek, elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek ítélt, ettől szorongani kezdett,
mert ugye szorong. Jól tudta, szorong. Szorongásának kifejeződése, az érzés, hogy
követik. Meg kell tudnia, mi az a kínos érzés, amely szorongásra készteti, kényszeríti, és
ha sikerül, akkor semlegesítheti. Hát ilyen egyszerű, gondolta. Bizonyára
kényszerképzete van, gondolta ezt is. De mitől van kényszerképzete, és mi ez a
kényszerképzet?
Történt egy júliusi napon, a Lottó Áruházban vásárolván, úgy délután öt óra tájt,
éppen éles árnyékok keletkeztek a lemenő napból, hogy légszomj kapta el, mikor
keresgélt valami nyári ruhadarabot nekem és magának, mellkasi fájdalmat érzett, kipirult,
elsápadt, remegett, reszketett. Igen irigyelte az eladókat a női ruha osztályon, akiknek
nem volt más gondjuk, legalábbis látszólag, csak arról mesélni egymásnak, milyen is
volna a nekik tetsző férfi, hát mint Mario Andretti Forma-1-es világbajnok, akinek saját
gépjármű-parkja van, huszonhét autóból és motorkerékpárból, kedvenc kocsija egy
vérvörös Lotus Espirit, ezt saját maga mossa, van télre való motoros szánkója is, amely
százhetvenet tud, saját taván vízisízik Open Woods nevű amerikai birtokán, és Piper
Navajo kétmotoros repülőgépét hivatásos pilótákat megszégyenítően vezeti.
Ki kellett rohannia az áruházból rosszulléte miatt, ámde rohanását gyanúsnak
ítélte az áruházi nyomozó, jellegtelen arcú, gyomorbajos kinézetű, szeplős férfi, utána
eredt, elkapta a karját, ráripakodott, miért fut, és ráparancsolt, mutassa meg a táskáját, mit
lopott. Emma széttárta karját, nem lopott, és nem is vásárolt semmit, mondta, mert
rosszul lett. Az áruházi nyomozó azonban motozásnak vetette alá, majd csalódottan
megkérdezte, sőt sértődötten, a rohadt életbe, hát miért kellett gyanúsan viselkednie,
vagyis rohannia, tulajdonképpen menekülnie? És akkor kiejtette a száján, hogy aki így,
ilyen megtévesztően viselkedik, mint Emma, azt igenis figyelni kell. Ezt vágta Emma
fejéhez.
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Megöleltem, ölelgettem Emmát, mikor zaklatottan, idegroncsként ért haza, és
elmesélte ezt az esetet. Legyen büszke, mondtam, hogy megtévesztőnek bélyegezték, ez
manapság kitüntetés, ezzel is jelzik ugyanis néhol és némelykor, hogy valaki különbözik,
és a következményekkel sem számolva nem fél, nem fél az önkéntelen, őszinte,
közvetlen, nem eltervezett, előkészítés és kényszer nélküli, szabad elhatározásból,
tulajdonképpen az ösztönből született viselkedéstől, mert azt már régóta irtják nálunk.
Örülj neki, Emma, hogy olyannak látszottál, akit figyelni kellene, jelentettem ki. Ám
kijelentésemre, mintha Emma még borúsabbra változott volna.
Egy hatalmas nyári záporban, napok múlva, Emma, hazafelé igyekezve,
lehúzódott a Blaha Lujza tér alatti aluljáróba, ne ázzon el, és akkor, az óriási tömegben,
amely az eső elől ide menekült, észrevette Pengeéles arcú fickót, a magas, vállas,
vékony, szőkét, egy másik fiatalember, egy karikalábú, hordószerű figura társaságában.
Vitában álltak a nemrég felépített metró kijáratánál egy metró ellenőrrel, aki szerint
potyáztak. Az ellenőr igen durván lépett fel, csaló bitangnak nevezve őket, lógósoknak,
akik a társadalmat bomlasztják. Pengeéles arcú az ellenőr pofájába vágta, hogy ideje
volna, ha elmenne dolgozni, a kurva anyját; a hordószerű figura meg kiröhögte,
faszfejnek nevezve. Majd mindketten kifejezték, hogy olvasták, miszerint az ellenőrök
szolgálatot teljesítenek, hát akkor legyen szíves, viselkedjen szolgálatkészen.
Emma megbújt a tömegben, nehogy felfedezze az a két fiatalember, és mikor az
eső elállt, hazafelé véve az irányt, felment a térre, a Blaha Lujzára, viszont a Corvin
Áruház elé érvén megpillantotta megint azt a két fickót, akik, észrevéve őt, merően
bámulták, és mikor Emma szaporázta lépteit, vigyorogva Emma után szegődtek.
Utolérték és leszólították. Emma gyorsított, igyekezett faképnél hagyni őket, ám nem
hagyták magukat, jöttek utána. Már megint követik, a rohadt életbe, káromkodott
félhangosan Emma. A fejébe áramlott minden vére, futni kezdett, el a fickóktól, és jónak
látta nem a Klauzálba, ahol ugye laktunk, hanem félrevezetésként a Nagydiófa utcába
befordulni, majd besurranni az egyik házba, felrohanni a lépcsőn, és várni, mikor lesz
tiszta a levegő. A fickók szem elől tévesztették. Szóval mégiscsak követik, és még
mindig, háborogott magában. Őt most már mindig követni fogják?! Ráadásul többen is?!
Nekem úgy adta elő az esetet, büszkén mosolyogva, hogy csinos nőnek tartják őt
a járókelő fiatalemberek, nem képesek magukat fékezni láttára, hanem leszólítják. Ez
igen, mondtam, lám, jól választottam feleséget, mert csak megy az utcán a feleségem, és
felkelti a hímnemben a szunnyadó jó ízlést; ez ám a küldetés, Emma, amit megvalósítasz,
mondtam, javítod országunk lakóinak különben elég rossz ízlését.
És felhoztam a rossz ízlésre, hogyan érvényesült az egyik kolléganőm férje, aki
iparművész, és, láss csodát, megkapta az Országház valamelyik főfejes által birtokolt
terme felújítását, egy bennfentes építész támogatásával, aki szép összeget kért ezért,
hálapénzt. Érvényesülés, bennfentesség, hálapénz. És ráadásul még a kolléganőm
erkölcsi kérdéssel jött, bizony, bizony, nekem jött, hogy részt vállalhat-e a férje
egyáltalán, sőt ily módon, az uralkodó kaszt, ezt persze szalonképesebben fejezte ki,
egyik fellegvárának újra díszítésében ilyen áron? Erkölcs, ilyen összeg, olyan ár,
fellegvár. Hm, hümmögtem kitérően, nem akarva megsérteni. Hm, hm, hm.
Közben Emma állandóan az ablakon tekintgetett kifelé, és mintha észrevett volna
egy alakot, aki a túloldali ház kapualjából az ablakunkat fürkészte volna. Karikalábú,
hordószerű figurának látta Emma, éppen olyannak, aki Pengeéles arcú fickó barátját
formázta, akik ketten együtt délután leszólították. Mivel alkonyodott, nem vehette ki jól
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Emma ama fickó alakját a negyedik emeletről, nem tudta biztosan azonosítani, viszont
mérhetetlenül nyugtalanította.
Megéreztem Emmán, valami nincs rendben vele.
És arra gondoltam, hogy nekem is mennyi bajom volt, sokszor elvágyódtam, de
aztán rendszerint megint rendbejöttem, és eltöltött a belső béke. Az elvágyódás és a
belső béke váltakozott bennem. Felrémlett, mennyire eltöltött a belső béke, amikor
felköltöztek a szüleim Budapestre, kijöhettem a kollégiumból, megint otthon lakhattam,
jól megvoltam a külön szobámban. Angolul tanultam, regényeket faltam, színházba
jártam, divatos külsőt öltve, készülve a jövőmre, persze először az érettségire. Ráadásul,
mikor kiderült számomra, hogy én bizony teljesíteni akarok, és ez a vonás kezdett
uralkodni rajtam, és fő törekvésem lett a teljesítés, sőt a túlteljesítés, persze, hozzá kell
tenni, hogy csak abban, amit szerettem csinálni, akkor ismét az óhajtott belső béke
kerített hatalmába, és a bölcsészkarra akartam menni. Aztán osztályidegennek
bélyegezték családunkat, hirtelen csak úgy, egy nagybátyám miatt, nem mehettem
egyetemre, no persze, hogy elvágyódtam. Keserűségem határtalan lett. El innen, el innen,
ismételgettem magamban, el ebből a megalázottságra, félelemre, szomorúságra,
megbélyegzésre hangolt országból.
Erre gondoltam, megmagyarázhatatlanul erre, miközben jöttem hazafelé, és kissé
fulladoztam a füstködtől, miközben kifigyeltem, hogy a fény áthatolt eme füstködön, a
budapesti füstködön, és az áthatolást nagy teljesítménynek véltem, mert áthatolni egy
ilyen füstködön, miközben az áthatoló fény narancssárgára színezte az eget, majd kékre,
hagyományos kékre, aztán úgy, mintha vékony arany fátylat terítettek volna ki rá,
aranykékre változtatva, és itt-ott aranyfúvatú felhőszigeteket képezve, hát érdekes
jelenség, és mindez elsősorban a Duna jobb partján.
8
Évszakok váltakoztak, de Emma még mindig azt képzelte, hogy követik.
Ősz végén jártunk, hűvös lett az idő, a sötétkék, karcsú, hosszú, csuklyás kabátját
hordta Emma, a kedvencét, amelyet tőlem kapott, csuklyáját a fejére téve járt az utcán, és
leste, most ugyan ki követi. Régmúltnak tűnt neki, mikor még felszabadultan járt-kelt.
Minden egyszerűnek és magától értetődőnek látszott addig, abban az értelemben
mindenképp, hogy nyugodtan járhatott az utcán. Most viszont rebbenő tekintettel,
szorongva nézett szerte-széjjel. És hiába nem követték, hiába nyugtázta, nyugtázhatta,
nem követik, nem nyugodott meg. Pedig már hosszabb ideje nem vette észre, hogy
követték volna.
Egyszer beült, hogy kissé megszabaduljon komor gondolataitól, a lakásunkhoz
közeli Rákóczi presszóba, ahová még soha sem tette be a lábát, és amely zsúfolt volt és
zajos, mint valami kocsma. Egy szemölcsös arcú férfi, sötétkék, gyűrött zakóban, barna
pöttyös ingben elektromos orgonán játszotta, holott még csak délután hármat mutatott az
óra, „Szeretlek én, jöjj vissza hozzám”. A zene szünetében a bárpulthoz telepedett, s az
egyik felszolgálónőnek, hirtelenszőkére festett hajú, vérvörösre kipingált ajkú, telt idomú
nőnek újságolta, hogy kitette szűrét az asszony, vádolva őt sok ivással, pedig csak annyit
iszik, amennyit egy magyar férfinak illik. Majd megkérdezte a felszolgálónőtől, nem
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költözhetne-e hozzá? Az gyilkosan nézett rá és megjegyezte, mit képzelsz, neked már
csak az jár, amit a paci himbál.
Ott, a presszóban Emma elképzelte, hogy szemben ülnek egymással, ő és követői
a kerek, piros műbőrrel bevont, földkeménységű székeken. Csak lopva mer rájuk
pillantani, s ha véletlenül találkozik tekintetükkel, elkapja fejét. Elképzelte, hogy inkább
bámulja a kis, kerek, alacsony, ingatag, üveglapos asztal felületét, amelyet fehér,
kávéfoltos csipketerítővel takartak le, közepére meg alumíniumból készült hamutartót
helyeztek. Úgy vélte, hogy sem ő, Emma, sem utcai követői nem vették volna le
kabátjukat, mindannyian a szék szélén kucorogtak volna, mintha ideiglenesen, tévedésből
tartózkodtak volna a presszóban, kabátzsebükbe süllyesztve kezüket, és így, kezük
segítsége nélkül itták volna meg kávéjukat, a csésze peremét fogaik közé szorítva
valahogy. Elképzelte, hogy ugyan faggatni szeretné utcai követőit, mégsem szól egy szót
sem, és persze utcai követői is hallgatnak, mint a csuka. A testhelyzetükön jottányit sem
változtatnak, így ülnek mozdulatlanul már igen elmerevedve addig, amíg egyszer csak ő,
Emma fel nem ugrik, és búcsúzás nélkül, feldúltan kisiet a presszóból.
Érezte és tudta, fordulat következett be életében. De milyen fordulat? Talán az
állandó, az állandósult szorongásának korszaka jött el? Görcs szorította össze torkát.
Élhetnénk szépen, kiegyensúlyozottan, gondolta, mégsem élünk, valami akadályozza,
aminek nem kéne, és mégis akadályoz, valami akadályoz, valami, ami zavar és kiborít
bennünket, holott nem kéne zavarnia, kiborítania, nem kéne befolyásolnia, mégis
befolyásol, és mi tehetetlenül alávetjük magunkat.
Azon töprengett, hogyan fejezze ki utcai követőinek, hogy semmi baja velük, sőt
szeretni is kész őket. Arra gondolt, hogy majd, mikor legközelebb követik, leáll,
megszólítja őket, és a szeretetről beszél nekik. Elmondja, hogy a szeretetet kell
meghonosítani minden áron, sőt a szeretet kultuszát, amelynél szebb, igazabb, jobb
kultuszt el sem lehetne képzelni, vagyis tisztelni a szeretetet, hódolni annak, imádattal,
szertartásosan. Aztán hülyének mondta magát, ugyan, csak ne képzelje, hogy a szeretet,
sőt a szeretet kultuszának emlegetésével eltérítheti azokat a követéstől, figyelmeztette
magát, legfeljebb azt éri el, hogy még inkább beleavatkozzanak az életébe, látva,
mennyire ki van nekik szolgáltatva, és röhögjenek azon a kifejezésen, hogy kultusz.
Különben rohant, mindig rohant, Emmának általában rohannia kellett. Rohanó az
Emma, gondoltam. Persze én is rohantam, bár kevésbé rohantam. Program, program
hátán tornyosult előttünk. Belefulladunk a programokba, gondoltam.
Gyakran jártam egy fiatal tudományos embereket és művészeket tömörítő klubba,
ahol hasonszőrűekkel szoktam találkozni, és ott egy klubbeli barátom, miután
megterhelve éreztük magunkat a világmegváltó, jobban mondva a magunkat megváltó
szövegeinktől, és ittunk is már egy kicsit, azzal fordult hozzám, hogy képzeld, Újhely, a
százméteres síkfutásban megrendezték hazánkban az első versenyt a felhizlalt, kétmázsás
sertéseknek. Mivel kipurcantak ebben, azonnal felismerték az illetékesek, hogy a nálunk
hagyományos, késsel való, szíven szúró levágásuk helyett, ezentúl futtatják majd őket, az
kíméletesebb halál, és ez bizony egy változás, nagy-nagy változás szele. Ugyan, öreg,
feleseltem, ugyan, sokkal lényegesebb változás lesz, ha majd ezentúl a delfineket
kérdezik meg a történelmi eseményekről, mivel, mint kiderült, emlékezetük jobb az
emberekénél. Ne akarj te mindig, mondta klubbeli barátom, felülmúlni mindig és
mindenkit, Újhely, unja az ember, különben is túljutottál már a csúcson, szerintem.
Dehogy, öreg, handabandáztam, szilárdan rajta állok, a csúcson, miközben élvezem
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onnan fentről, mennyire kitágult előttem a látóhatár, így aztán nem csoda, ha csúcsról
csúcsra hágva, szépen haladok előre kutatásaimban.
Anyám, Ilona váratlanul megjelent nálunk, bejelentés nélkül, amit nem szokott, és
megjegyezte, Gyulám, rossz rád nézni, olyan nyúzott vagy, ne engedd magad lestrapálni
senkitől, még… de elharapta, nem árulta el, kitől. Ja, igen, akarom mondani, Gyulám,
hogy, fűzte hozzá, valamikori barátod, tudod ki, egy nagyon híres ember lányát vette el,
már épül a lakásuk a Rózsadombon, persze azt a lányt, emlékszel, neked is be akartuk
mutatni, de te, Gyulám… Talán csak nem az a csaj, vágtam közbe ingerülten, akinek az
egyik lába kissé rövidebb a másiknál, hát bár kiállok a testi fogyatékosok érdekeiért, de,
anyuka, ami sok az sok. Jaj, Gyulám, borzalmasan nyilatkozol, mikor jön már meg az
eszed, nem vagy te a mai világba való, meg Emma sem való, olyan lányt kellett volna
elvenned, aki… de megint elharapta a mondat végét. És tudd meg, Gyulám, folytatta
Ilona anya, annak a lánynak, akit ugye ajánlottunk neked, az apja nem akárki, de tudod te
azt. Tudom, anyuka, mondtam, egy undorító, tehetségtelen, hatalomvágyó alak, remélem
nemsokára feldobja a talpát. Miket beszélsz, Gyulám, te jó isten, te meggárgyultál, veled,
már régen tudom, nem lehet szót érteni, bár mindig melletted álltam, de sajnos…
Anyuka, észrevehetnéd már, vágtam közbe ismét, mikkel érdemes traktálni engem meg
mikkel nem, és észrevehetnéd azt is, anyuka, hogy már választottam párt. Hülye a fiam,
sajnos, jelentette ki anyám szomorúan, sajnos, hülye, majd bolond leszek izgatni magam
miattad, Gyulám, úgy, hogy szerbusz, köszönt, és eltávozott.
9
Emma apjának, Virágh Ambrusnak felszökik a vérnyomása, Emma legutóbbi
levelétől szökik fel, és egészen magasra. Persze Emma levele, azt hiszem, kegyetlenebbre
és szókimondóbbra, sőt igazságtalanabbra sikerül, mint szeretné, főképpen annak
fényében, hogy apját valaha mennyire bálványozta.
Apja keserűen, felháborodottan válaszol, szintén levélben.
Kislányom, Emma, akit oly forrón szerettem valamikor, mint soha senkit!
Egy sziklát görgetsz rám, Emma. Utazz távoli tájakra inkább, mint, hogy
ilyesmiket írj nekem, amiket írsz. Akár a Kaukázusba is mehetnél, adok pénzt. Vagy
olvass inkább humanista műveket. Esetleg sportolj, ahogy gyerekkorodban. Még az is
jobb volna, ha ellenforradalomra buzdítanál. No nem, azért azt mégsem. Igen olcsó
vádaskodásokkal élsz, amelyek az ízlésemmel tökéletesen ellenkeznek, kislányom, bár,
elutasításom ellenére, megteszem azokat azért türelmem tárgyává. Minden, de minden, a
tények, a szemléletmód, a hagyomány, sőt a gondolkodás stb., stb. megkérdőjelezi a
leveledben tükröződő felfogást.
Úgy látszik, már egy idő óta nem bírsz magaddal, ha rólam, apádról van szó.
Nem tartasz többé apádnak már. Üres tekintetűnek látsz, nyárspolgár módjára
anyagiasnak,
személyiségemet
eltorzultnak.
Kisszerűséggel,
póriassággal,
gondolattalansággal és ki tudja még mivel bélyegzel meg. Ráadásul önmagam
megcsúfolásával, elveszítésével, érzéki kíváncsiságom mérhetetlen eluralkodásával,
vagyis farkamtól, ahogy a te korosztályod nevezi, való vezettetéssel is vádolsz, amiért új
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feleség és család meg szerelem lesz az osztályrészem. És azt várod, hogy bűntudatom
legyen, nyomot lelkiismeret, amióta elhagytalak benneteket.
Ökölbe szorul a kezem, kislányom, de csak egy pillanatra, mert mindezt elnézem
neked.
Infantilis magabiztossággal nyilatkozol, általad nem ismert, vagy
memóriazavarod miatt félremagyarázott mozzanatokról, tényezőkről, cselekedetekről,
elragadnak antiempatikus indulataid, judíciumhiányoddal pedig szenvedést okozol
nekem.
Különben jó ötlet tőled, kislányom, kétségtelenül, vállalatom címére küldeni a
leveledet, azért nem a lakásomra nyilván, mivel Erzsinek, új páromnak alantas
levélfelbontási rögeszmét tulajdonítsz, hát ne tulajdoníts. Ráadásul feladó nélkül címzed,
ezért hiszik azt a vállalatomnál, amely csupán csak a harmadik(!) munkahelyem, hogy
bizonyára jelentéktelen levélről van szó, és felbontják. Jól elcsámcsognak rajta,
szolgáltatsz nekik matériát bőven. Ám egyelőre, minden mendemonda ellenére,
kikezdhetetlen vagyok mint második számú vezető, még élénken emlékszik mindenki
arra, mikor ide kerülök, milyen keményen kezdek, tiszta helyzetet teremtek, néhány
embert félreállítok, viszont az eredmények engem igazolnak, azóta is tapasztalható, ha
nem irányítok, megáll minden. Azon meg elbámulnak, milyen ember is vagyok, aki nem
vár kitüntetéseket, jutalmakat, elég neki, ha szeretik és népszerű.
Annak a levelednek, kislányom, a megállapításait, amelyek felháborítóak,
visszautasítom, mert vedd tudomásul, nem cserélek személyiséget, nem vagyok
kihegyezve fogyasztásra, és nem függök az altestemtől. Nem akarom mindezt
bizonygatni, felesleges, mindenesetre maradok az, aki voltam, Isten (isten) és ember,
most már csupán az ember (Ember) előtt, egy életre.
Ölel Apád, Ambrus.
Utóiratként még azt írhatom, miszerint a primitivitás szolgálatába állsz,
kislányom, szomorú leszek, sajnálkozom rajtad, és sajnálkozom magamon, hát a szavaim,
amiket nevelésedre pazarolok, ennyire pusztába kiáltott szavak volnának?! Emma, azt
váltod ki belőlem, hogy a megdöbbenés, a bénultság, a merevgörcs testi és lelki
fájdalmával a szívemben viszonyuljak hozzád. És tudd meg, kislányom, továbbra is
vallom, hogy az Ember (nagybetűvel), örök feladata, hogy az életet eszközként használja
egy végső cél, egy isten (kisbetűvel) nélküli isteni világ megteremtése érdekében, és én
ezt mindig eszemben tartom.
Továbbra is ölel Ambrus, az Édesapád.
Ambrust egész életében a hit üldözi, foglalkoztatja, a hitnek lesz alattvalója.
Kiváló képességűnek tartja a tanítója, kinek javaslatára a katolikus egyház kiemeli
Pálmonostora tanyavilágából, Méntelekpusztáról, kiképezni a maga egyházának hite
számára, taníttatják a legközelebbi városban, Kecskeméten, a piarista gimnáziumban,
fedezve a költségeket. A ferencesek rendházában kap szállást, hajnalban kel, ministrál,
mosogat, takarít, súrol, tanul a cellájában, tanul és tanul. Nyolc évig, mint valami szolga
él ott, a szerzetesek között, nyaranta pedig haza kell mennie dolgozni a tanyán, őrizni az
állatokat, és eltűrni, hogy a nagyobb testvérei verjék, mivel irigylik kivételezett helyzetét.
Négy évig csupán a rendház és a gimnázium között közlekedik, mást nem lát
Kecskemétből, lehajtott fejjel haladva tanulmányozza a járdát. Magányos. Az osztályban
csúfolják és kiröhögik, elsősorban beszéde és ruházata miatt; osztálytársai már
gyerekként úriembert formáznak, ő meg parasztot. Röhögik, hogyan viselhet például
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olyan nadrágot, amelyik éppen csak térd alá ér, és vastag, durva posztóból készül.
Kikezdik tájszólása miatt, hónapokig nem mer megszólalni, felelni sem akar, a padja
felületére szögezi tekintetét. A szüleit helyettesítő magiszter, miután a gimnázium
igazgatója tájékoztatja Ambrusról, megelégeli, leszidja és kijelenti, ha nem hajlandó
megszólalni, mehet vissza a tanyára, hát akkor Ambrus megijed és kénytelen-kelletlen
beszélni, felelni kezd. És hamarosan kiderül, mindent tud.
Az ötödik évben három barátja támad, kettő amolyan kakukkfióka, Ambrushoz
hasonlóan, mert az egyik egy lakatos fia, a másik meg egy zsidó orvos fia, aki naponta
hoz neki uzsonnát, a lakásukra is meghívja; a harmadik apja azonban a város második
embere, a polgármester után, a fogyasztási hivatal vezetője, hozzájuk is bejáratos lesz.
Megismeri milyenek is az úri lakások, a hatalmas, egymásba nyíló, napsütötte szobák, a
gyönyörű, drága berendezési tárgyak, festmények, szőnyegek, itt-ott hatalmas könyvtár.
Akkor már csavarog a városban ezekkel a barátaival, virgonckodnak. Nyáron nem is
megy haza, hanem úszómester lesz, nagyhatalmú barátja apjának ajánlásával a strandon.
Kiderül, hogy a legjobb irodalmi dolgozatok az ő tollából származnak, ha másnak ír,
azért pengőket kap, és a zsidó fiú házitanítói állást szerez neki.
Első port felvert szereplése érettségi előtt, nyolcadikban következik be, mikor a
miniszterelnök öngyilkossága után, megemlékezésként az önképzőkörben, nyilvános
előadást tart, a piaristák fekete ünnepi egyenruhájában, arról, milyen is az ő hite. Kifejti,
hogy hisz a magyarság erejében, az éppen zajló háború megnyerésében, hisz a magyar
öncél és a magyar önérdek parancsaiban, hisz a nagy-magyar útban. Az a kérdés,
folytatja, hogy a nemzeti szellem légies anyagában, ahogy megfogalmazza, miként
valósítható meg a magyar öntudat elmélyítése. Szép dicséretben részesítik.
Ferences rendi szerzetesnek szánja az egyház, fel is veszi a barna csuhát,
amelynek csuklyáját mélyen a fejébe húzva, sehova sem pillantva, csak maga elé
mereven nézve, akárcsak valaha Kecskeméten, jár a kisváros, Szerencs, ahol a szerzetesi
kisfogadalmat leteszi, utcáin, ha jár egyáltalán, könnyű, barna bőr sarujában, kötélszerű
fehér cingulussal a derekán, barna, kis, kerek sapkában, amely a tonzúráját takarja. Úgy
véli, minek is akarná látni azt a külvilágot, amit bírnia tilos, az úgyis csak káprázat, neki
elég az ég, a Magasságossal, meg a hívő társak, és az emberi hit szubsztanciája, mint
kifejezi, tehát a lényege, sűrítetten, amit bent a rendházban megtapasztalhat, és amit kint
egyáltalán nem. Cellájában, ahol félhomály, nedvesség és ridegség honol, mint valami
pincében, rácsos ablak, kényelmetlen priccs, kimustrált szék, asztal, a fő helyen feszület,
amely előtt térdepelve egész valóját átjárja az Úr, akinek szüzességet, engedelmességet és
szegénységet fogad, meg azt, hogy önmaga számára megszűnik, hogy kész magát egész
szívével megalázni érte, Istenért, például akárkinek a lábát megmosná. Mindez betölti
érzületét, belső világát, és észleli, milyen tiszta a lelkiismerete, mert nem törődve
evilággal, mintha rejtett mannát, így mondogatja, amit Isten hullat az égből, találna
lelkében.
Azonban mikor szerzetesi-papi tanulmányaiban, amely latinul folyik, mind inkább
előrehalad, már a gyöngyösi rendházban, egyszer csak kételyek merülnek fel benne,
elsősorban akkor, ha bizonyos kérdésekre azt a választ kapja professzoraitól, hogy credo
quia absurdum, hiszem, mert lehetetlen vagy képtelenség. Tudniillik tényszerűen
próbálják a tanárok és a tankönyvek megmagyarázni a dogmákat, hogy miért igaz
kézzelfoghatóan is a szentháromság tana, vagy Krisztusnak egyszerre ember és Isten
volta stb. Eme magyarázatokat feleslegeseknek tartja, számára minden magyarázat
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szükségtelen, mert ő hisz. Abban a pillanatban, amikor magyarázni kezdik a lehetetlent, a
megmagyarázhatatlant, elpárolog a hite. Egyszeriben képtelen elfogadni hitének
alappilléreit, nevetségeseknek, hitelteleneknek tartva, habár ad magának még egy
lehetőséget azzal, hogy nyilván a gonosz keríti hatalmába.
No de, ha még csak ennyi volna, ám terhessé válik egyszerre csak a szüzességi
fogadalma is. Ha a cellában tartózkodik, az ajtót, a többi társához hasonlóan, nyitva kell
hagyni, csak a magiszter csukhatja be, miután megvizsgálja, nincs-e ott véletlenül még
valaki. Jelenteni kötelező, ha egymáshoz látogatnak, zárt ajtón belül két papnövendék
nem lehet együtt. Az ilyen együttlét persze Ambrust, ahogy hangoztatja, hidegen hagyná.
Kezdetben nem irigyli azt a társát sem, aki a rendház udvarának kerítésén átmászva,
rendszeres látogatója lesz egy mosónőnek, kankót is kap, amit Ambrus Isten
büntetésének tart. Viszont az igaz, hogy elég ritkán, de igénybe veszi az önkielégítés
intézményét, ami csak úgy magától jön, akár, mint véli, egy majomnál, ám óriási
lelkifurdalás gyötri ilyenkor, még a meggyónása után is. Fohászkodik Istenhez, hogy
irányozza szívét magára, csak magára, meg a mennyországra, ne tűrje az ő, Ambrus földi
bolyongásait, csak magát, a Magasságost találja vonzónak eztán mindörökre. Könyörög
Istenhez, bárcsak egészen fölgyújtaná, elégetné, magába ölelné, hogy egy lélekké
legyenek a belső egyesülés kegyelme, és a tüzes szeretet meg a mélységes hit hőjének
mindent megolvasztó hatalma által. Rengeteget fohászkodik Istenhez, tegyen neki
keserűvé minden földi dolgot, türelem tárgyává minden neheztelést, egyszerűen tegyen
megvetetté, elfeledetté mindent és mindenkit, ami és aki evilági, földi, teremtett.
Nem adatik meg nekem, kislányom, mondja Emmának, nem adatik meg a
Magasságoshoz fűződő, odaadó, boldog egyensúly, fohászkodásaimat, könyörgéseimet
nem hallgatja meg az Úr.
Az eszével belátja, de sajnos csak azzal, hogy a paráznát bizony, ahogy írva
vagyon, izzó szurokkal és büdös kénnel kell megöntözni. Elhiszi ő, hiszen tapasztalja,
miszerint az az ember, aki magát teljesen meg nem töri, hamar kísértésbe esik. Igyekszik
is a maga megtörésére, például ha onanizál, hát büntetésül magára rója, hogy két napig
szomjaznia kell. Mennyire igaznak bizonyul az a megfigyelése is, hogy érzéki
kíváncsisága arra biztatja, járjon, keljen mindenfelé, viszont következménye nyomott
lelkiismeret, megosztott szív lesz. A szeretet fölfelé igyekszik, ezt tanítják nekik,
kispapoknak, Isten irányába, és nem akar semmi alantasba bonyolódni, el akar szakadni
minden világias vonzalomtól, nehogy a belső látás elhomályosuljon. A szeretet minden
világi érdektől szabad akar lenni, ez is sulykolva van, ámde az ő esetében, úgy látszik,
rab marad.
Meg aztán nem bírja megemészteni a rendházban is elterjedő nézeteket, miszerint
az éppen folyó háborúban a magyar katonák Krisztus katonái, az ellenség pedig maga az
Antikrisztus. Nem ért egyet a háborús gyilkolással se így, se úgy, se amúgy. Nem tudja
megemészteni, hogy az egyik oldalon megáldják a fegyvereket, a másikon elítélik.
Ráadásul egy nyilas pap lesz a magiszter, aki otromba módon, Ambrus szerint, érvel a
nyilasok kormányra kerülésének létjogosultsága mellett, és hangsúlyozza, mostanság már
nem elég a vallásos hit világában elmerülni, hanem az újonnan hatalomra kerülő világi
politika mellé kell állni, a nyilas mellé, és irtani azokat, akik egyrészt vérük szerint,
másrészt eszméikben ellenségek. A magiszter, mivel Ambrus nyíltan ellenszegül neki,
feljelenti a tartományfőnöknél, ahol Ambrus kifejti, megsápadva, tört szemmel, hogy
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képtelen Isten létével a világ folyását összeegyeztetni, és ha elnézi Isten meg a
tartományfőnök, hogy a magiszter egy fasiszta legyen, akkor neki nem kell a reverenda.
Kap egy ócska, nem rávaló civil ruhát, amelyben idegenül mozog, haját teljesen
kopaszra nyíratja, hogy tonzúráját eltüntesse, és elindul haza, a tanyára. Mindenhol
romokat lát, orosz csapatokat, és ez félelemre hangolja. Otthon nem ismerik meg
reverenda nélkül, és mikor anyja rájön, kicsoda, sikoltozni kezd, apja meg sötéten
ismételgeti, becsapsz bennünket, az isten nyomja beléd a faszát. A legidősebb bátyja
kijelenti, ez a kis szarházi semmire sem jó, még papnak se. A szomszédok örvendeznek,
hogy Virághéknak nem sikerül urat nevelni a fiúkból. Elüldözik szülei, és Ambrus, mikor
kifordul a tanyáról, Kecskemét felé véve az irányt, fogalma sincs, mihez kezdjen.
Egy újabb hit foglyává válik hamarosan, elcsábítja a kommunizmus. Népi
kollégista lesz, egyből kiválik műveltségével, jó fejével, és kiemelik, felívelő pályára
állítják.
Beleveti magát a pártmunkába, mert azt látja, a párt az olyanokért van, amilyen ő,
akiknek semmijük sincs, az első akkoriban számára a párt, a szerelemnél, a házasságnál is
lényegesebb, és úgy látja, az ő munkájának, amivel megbízzák, nincs más célja mint
gyarapítása a hazának, ahol majd boldog lesz mindenki, az egyén, a család, a közösség, a
társadalom, a nép, a nemzet, az ország.
Minduntalan emlékezteti Emmát a munkaköreire, megbízatásaira, amiket valaha
betölt: kollégiumi igazgató, a pécsi kollégiumok főigazgatója, a népi kollégiumok pécsi
csoportjának főfelelőse, a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége pécsi csoportjának bizottsági
tagja, a Szabadságharcos Szövetség helyi vezetőségének tagja, Baranya megye
tömegszervezeti oktatási felelőse.
Lenne még néhány, kislányom, mondja Emmának, de az iméntiek a főbbek, és
ezek nem ám üres címek, hanem komoly tevékenységeket jelentő elkötelezettségek.
Nagyon szeretik őt Pécsett, emeli ki ezt is, szeretik a rá bízott kollégisták, de a
város ifjúságának minden rétege, főleg a lányoknál népszerű, persze nem kell rosszra
gondolni, jegyzi meg, mert már neki ugye felesége van, és ahhoz tartja magát. Az első
egyetemi napok megrendezésével egészen szárnyra kél a neve, pedig szerény, soha nem
vár ünneplést, meg elismerést, mondja magáról, talán ezért is ismerik el, de azt meg kell
vallania őszintén, hogy úgy nem hivatalosan, nem megrendezve, hanem szívből jövően,
nagyon jólesik, ha kimutatják, hogy meg vannak vele elégedve. Mindent megmozgatnak
a pécsi illetékesek és a munkatársai, hogy maradjon, mivel hívják Budapestre, pedig
mikor ide, Pécsre helyezik, népi kollégium igazgatónak, nagyon keményen kezd, és
bizony, míg rendbe hozza a dolgokat, sok embert kell félreállítania. Gyorsan megszünteti
a visszaéléseket, nem beszélve a nemi szabadosság felszámolásáról, ami akkoriban igen
fontos tett a kollégiumokban, és tiszta helyzetet előállítva, az általa kiválasztott
segítőtársakkal eredményesen dolgozhat.
És vár rám is a feladat, kislányom, meséli, az ellenség kisöprése ebből a különben
nagyon festői városból, mert festőiség ide vagy oda, Pécs szervezetten reakciós.
Mikor összeházasodnak Annával, addigi egyetlen szerelmével, úgy gondolják,
egymáséi lesznek egy életre. Az ő két szívük most már egy szív, örökre bennük fog élni
az egymásra találás és az egymás megtalálásának szent, misztikus, ahogy Ambrus
emlegeti, pillanata. És csak ketten alkotnak egy egész embert, ketten a szeretet és a
szerelem perzselő, tiszta, örök tüzében. Egymás mellett járják az élet ösvényét, együtt
éneklik a boldogság dalát. Csodálatos érzések, a tiszta szerelem, az örök szeretet szent
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érzései hullámzanak bennük. A boldogság igézetes hangján szólnak egymáshoz,
Annuskájával. Elképzelhetetlen, hogyan lehet ilyen jó, jóságos egy leány, mint Anna. És
ahogyan Annuska körülveszi őt melegségével, szeretetével, egész nőiségével, az
leírhatatlan, vallja így.
Észre sem veszik, ami igaz, az igaz, hogy csak egy ócska bőröndre való holmijuk
van, egy kevés és silány felső és alsó ruházati cikk, semmi más. A kollégiumban, ahol
Ambrus vezető, vaságyon alszanak, elhasznált matracon, közönséges honvédségi
pokróccal takaróznak, de hát bármivel betakarnák szerelmüket, szerelmes testüket.
Nászéjszakájukon reszketve várja Ambrus, hogy Annát magáévá tegye, hiszen
előtte egyetlen nő van az életében összesen, az is egyszeri alkalommal, holott már
huszonhat éves. Mikor lefejti Annáról a hálóinget, nyomban megérzi lángolni magában a
szerelem tüzét, és ezt szóról-szóra így is mondja, aminek anyaga azonnal ki is lövell
belőle, és éppen Anna arcára. Anna feljajdul, értetlenkedik, és megkérdezi, mi ez a
nedves ragacs, hogyan kerül az arcára, undorral törölgeti, még sírdogál is.
Megmagyarázza Ambrus, hogy ez a valami a szerelem anyagi megtestesülése, akkor
keletkezik, amikor belső egyesülés folytán, amelynek eszköze a külső egyesülés, egy
lélekké válnak a szerelmesek, s ha most, a nászéjszakájukon sikerül eggyé válniuk,
azontúl is mindig sikerülni fog. És boldogan nevet, Anna viszont továbbra is csak sír, és
furcsállja Ambrus nevetését, hiába mondja neki Ambrus, hogy ő a szerelem perzselő,
tiszta, örök tüzében ég. Talán ő nem ég, kérdezi Annától.
És bizony, kislányom, előrebocsátom, hogy anyád nem ég, mondja Ambrus, és
nem nevet, és a későbbiek során sem ég, a nevetést is hanyagolva, és ez bizony engem
elkeserít, letör.
Rendkívül meglepi Ambrust, hogy Anna még érintetlen, holott már betölti a
huszonhármat is, persze azért igencsak elvárja Ambrus, hogy ő, a férje legyen az első
nála. Anna külső és belső tisztasága kettőjüket összekötő kapocsnak és nagy értéknek
tűnik Ambrus szemében, azt is gondolva, hogy Anna olyan a női nemben, mint jómaga a
férfiben. Akkoriban szárnyra kap, és ír Annához egy nagy csomó verset, melyekben
kifejezi, mennyire mélyrehatóan átérzi az egymásra találásukat, amit szentnek, titokzatos
pillanatnak tekint.
Kislányom, mondja Ambrus, képzeld el, hogy édesanyám, a te Virágh
nagymamád kikotyogja nekem egyszer, egészen furcsa, merev arccal, hogy mielőtt férje
vagyis édesapám, a te Virágh nagyapád meghal, előző nap még vele akar hálni.
Kérdezgetni kezdem, hogyan és mint, hát ki is derül, hogy édesapa vénségére, úgy
hetvenen túl is közeledne mindig, sokszor felizgulva még akkor is, édesanyához, holott
az már régen nem engedi, Istentől kérve védelmet párja ellen. És aztán édesapám a
halálos ágyán édesanyám fejéhez vágja a következőt: miattad halok meg, te fapicsa. Ezt
megtudva, leesik nekem a tantusz, miért nem hallom szüleimtől soha a boldogság
igézetes hangját, miért nem látom őket együtt járni az élet meghitt ösvényén. Kislányom,
maradjon köztünk, ezt a sorsot, édesapám sorsát kerülöm ki a válásommal, mondja
Ambrus.
Pedig nem szándékozik soha elválni Annától, fejti ki, egyáltalán nem, őt Annához
szent érzés, legalábbis ezt gondolja valaha, örök szeretet fűzi. Nélküle kezdeményezi a
válópert Anna. A tárgyalóterem előtt, a folyosón találkoznak hosszabb idő óta először.
Ambrus roppant elgyötört, összehúzza magát, mint aki ott sincs. Neheztel Annára, mert
szíven üti a bírósági idézés, amely előrevetíti, nincs többé családja, olyan család, ami
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neki a család, hisz nem tudja elképzelni, mást jelentsen számára a család, mint Annát és a
két gyerekét. Hogy az ő családjának tagjai más személyek legyenek, ez a képzeletét
felülmúlja. És, hogy ez az érzés megváltozik benne, mert megváltozik, és egyenesen az
ellenkezőjére, abban Emmának, jelenti ki apja, nagy szerepe van.
Megszenvedi, mikor kilép a rendből, megszenvedi, amiért sikerül a mennybéli
világot egy földi világra cserélnie szellemileg is, lelkileg is, ünnepnapokon is,
hétköznapokon is, aztán megszenvedi a félreállítását, hogy leszerelik, levétetik vele az
egyenruhát, már felkerülve Budapestre, mikor a kispap múltja kiderül, ámbár lehet, hogy
szerencséje van, mondja, mert nincs ideje túlkapásokat elkövetni abban a fegyveres
testületben, ahol szinte csak túlkapás történik, és megszenvedi a pártból való eltávolítását
is aztán.
Fogalma sincs Emmának, persze nem is lehet, hogyan távolítják el az
Államvédelmi Hatóságtól apját, fogalma sincs, apja titkolja. Kiadják Ambrusnak, mint
főhadnagynak parancsba, hogy szedje ki egy úgymond kémből, mit és hogyan csinált, kik
a megbízói satöbbi, és ehhez megmutatják neki az összes fogást, a fenyegetéstől a
verésig, az elkábításig, az első ilyen bevetése volna Ambrusnak az illető kém
kihallgatása. Bemegy Ambrus a kihallgató terembe a segítőivel, beosztottaival, már ott
van az állítólagos kém bilincsbe verve, Ambrus kezdené a kihallgatást, mikor hirtelen
besötétedik a szoba, beront több társa, kivezetik a kémet, és a koromsötétben egy hang,
melynek gazdája láthatatlan, Ambrusra förmed, vetkőzni, te, Virágh, kivetkőzni az
egyenruhából, gyerünk. Ambrus a döbbenettől csak tehetetlenül áll, mire letépik róla a
ruhát, és mikor ott áll anyaszült meztelenül, hirtelen reflektorok világítják meg, és
legalább öt vagy hat kollégája gúnyos megjegyzését hallhatja a hímtagjáról, hogy az
milyen apró, mennyire össze van húzódva, töpörödve, hát azzal baszni nem igen lehet
már többé, és ők gondoskodnak is róla, ne is lehessen. Rugdosni kezdik, lerúgják a
földre, és ott rugdossák tovább, miközben ordítják, eltitkoltad, hogy kispap voltál, te
csuhás, beférkőztél közénk és kémkedtél, te, csuhás, csuhás haverjaidnak mindent
kiadtál, elismered? Ambrus hallgat, de mikor már nem bírja a rugdosást, mikor már
vérzik mindenhol, bordái töröttek és fogainak többsége kihullva, akkor elrebegi, hogy
elismeri. Aláíratják vele, hogy elismeri, ócska civil ruhát dobnak oda neki, távozzon
abban. Azonban túlkapásnak, a rendszerre nem jellemzőnek tartja, ami vele történt,
főképpen, miután segítenek neki elhelyezkedni.
Persze felmerül benne minduntalan, hogy talán szerencséje van, mert megússza,
nem kell azt csinálnia, amit vele csináltak.
Nagyobb megértéssel lehetnél hozzám, kislányom, mondja Ambrus, ám túl teszel
az öreg Lear király kegyetlenségén is velem szemben, pedig fiatal vagy, nő vagy, sőt
koronát sem viselsz.
Ott a bírósági folyosón, a válóperi tárgyalásuk előtt köszönti Ambrus Annát, leül
mellé a padra és azt kérdezi: muszáj ennek így történnie, Anna? És akkor Anna elsírja
magát, és azt mondja, nem fogja elfelejteni azt a húsz évet, amit együtt töltöttek. Feltolul
Ambrusban az Annához fűződő hajdani tiszta szerelem, szeretné megsimogatni Anna
haját, de nem meri, pedig érez meghittséget iránta, érzi a szeretet szagait, ízeit, emlékeit
újra, és berohan az illemhelyre, ne lássák sírását, sőt zokogását. Viszont mikor kijön a
toalettből, már nem akarja megsimogatni Annát, elmúlik az előbbi hangulata, hiába.
Egyetlen porcikája sem kívánja megérinteni már Annát, sőt a harag is elönti, amiért Anna
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válni akar, és hogy Anna akar elválni, hogy Anna kezdeményezi, hát ez képtelenség
Ambrus számára.
Te mondogatod anyádnak, kislányom, hogy váljon el tőlem, mondja. És te
tudatosítod bennem, kislányom, és most őszinte leszek, jegyzi meg, nagyon őszinte, de
hát ilyen vagyok, szóval, hogy bizony nincs már tőletek származó, szívből jövő szeretet
irántam, erről ennyit.
Viszont és szerencsére újjászületik, vallja, új családot alapítva, új szerelemmel,
ami, mint elismeri, sokféle kockázattal jár, amelyek közé a tévedést is beleérti.
Mostanában már-már azt gondolja, milyen jól megvannak Emmával, még akkor
is, ha új felesége társaságát el nem viseli Emma. Pedig Erzsi mindent megtesz Emma
kedvéért, vasárnapi ebédekre hívja, és mintha oldódna is a köztük lévő idegenkedés,
ellenségeskedés, és akkor, egyszer csak rá kell döbbennie, és ama levél után, hogy
mindez csak látszat, álcázás, képmutatás.
Rengeteget dolgozik, mondja, továbbra is szerény, névtelen munkásként, miután
félreállítják, a közösségi társadalom felvirágoztatása érdekében, egy vállalatnál,
nagyvállalatnál, most már főosztályvezetőként, miután elvégzi a közgazdasági egyetemet
estin, munkájának célja az ország, ha divat, ha nem mostanság érdek nélkül hangoztatni,
felvirágoztatása, hogy legyen mindenki boldog és egyenlő ebben a szocialista hazában.
Azon van, hogy a teljesítmény mértékében jussanak javak; még el kell gondolkoznia,
megérdemeljük-e valaha, miszerint szükségletünk szerint adasson. Mindez nem elavult
közhely és hazugság, ahogy Emma hiszi, mondja Emmának, nem baj, nem akar már
meggyőzni, úgyis hiábavaló lenne a próbálkozása. Tovább is lép, tudja meg Emma ezt is,
éppen új házasságának révén, amely önfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen
változtatás, melyben kiteljesedhet, amit most már elfogadhatna a lánya.
Emma, ha tudnád, mondja Ambrus, mennyire körülvesz engem Erzsi a
melegségével, egész nőiségével, akkor mindent megértenél.
Hogy úgymond elmerül a fogyasztásban, amivel Emma vádolja, mert ugye
vádolja, ezzel nem akar foglalkozni, rangján aluli. Talán csak nem azt szeretné a lánya,
hogy megint úgy éljen, mint a tanyán, ahol születik, hetedik testvérnek: istállóban aludjon
a lovak mellett, röfögjön a disznókkal, mikor kanásznak állítják, mezítláb járjon még
télen is, és lábfejét tehénszarba mártva melegítse meg?! Tudja-e a lánya, hogy annak
idején, ha nagy kegyesen elengedik néha a kilométerekre eső iskolába, akkor meleg
krumplit kap szorongatni, le ne fagyjon a keze? Az édesapja ütlegeli, a nagyapja meg,
tehát Emma dédapja úgy fejbe vágja az egyik testvérét, egy kislányt, Emma nevezetűt,
akitől Emma a nevét kapja, hogy az meghal, az ő szemeláttára, a halottkémmel pedig
szépen elintézik a dolgot. És talán csak nem azt szeretné a lánya, hogy úgy éljen, mint
húsz, huszonöt évvel ezelőtt, mikor nélkülöznek, mindent nélkülöznek.
Ha elfogulatlanul tekintene rá Emma, akkor tudná, nem attól függ, nem attól van
vezettetve, amit emleget Emma, nem az altestétől, hanem mély szerelemtől. Erzsi
nőiségében, ami elmondhatatlan, érzéki kíváncsiságát végre kielégítheti, ezzel nem is
akarja zavarni Emmát, ám azért nem árt, ha Emma tudomásul veszi. Éppen kielégülése
következtében, a puszta nemiség csábítása belső látását nem homályosíthatja el többé,
vissza is nyeri érzelmi és érzéki kiegyensúlyozottságát. Csodálatos érzésekkel, a
boldogság igézetes hangjával vannak tele ők ketten, Erzsivel. Szellemiekben persze nem
olyan szintű Erzsi, az új párja, mint Anna, de hát ebből a szempontból az irányító
szerepet játssza Erzsinél, és el fog csodálkozni Emma, mennyire felhozza majd
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nemsokára Erzsit, aki még egyben-másban Emmának is, aki egy entellektüel pózában,
magas műveltségével tetszeleg, versenytársa lehet, például a matematikai tehetsége
révén, ami sokszorosan felülmúlja az Emmáét, s amit áruforgalmi csoportvezetőként
kitűnően hasznosít.
És Ambrus kifejti, hogy szeretne adni a világnak most már tényleg egy olyan
utódot, az új gyereke, kisfia, Józsika személyében, aki az elképzelése szerint nevelődik,
miután a régi gyerekei, Emma és Kisöcsi nem aszerint nevelődnek, és szeretné, ha
Józsikában igazolódni láthatná újból feltámadt reinkarnációba, mint kifejezi, tehát új
alakban való újjászületésbe vetett hitét.
Nem vár hálát Emmától, amiért imádatával halmozta el valamikor, és törődése,
odafigyelése legmagasabb fokával nevelte, már egy kis szeretetet sem vár el tőle, de némi
tiszteletadást a részéről, mint hangsúlyozza, nem tartana feleslegesnek.
10
Többször ült be a Rákóczi presszóba Emma, elképzelve, hogy követőivel egy
asztalnál ül, és egyszer, jól emlékszem, meglátott engem, mikor kilépett a presszóból,
éppen hazafelé tartottam, és rögtön átölelt. Mi a fene, jegyeztem meg, presszózol, Emma,
micsoda új szokás, inkább írnád a novelláidat. Ki is kell néha kapcsolódni, mondta
Emma. Összeráncoltam homlokomat, furcsállva néztem rá.
A szüleimtől jöttem, kikkel mindig kiástuk a csatabárdot. Sokat töprengtem
rajtuk, elsősorban apámon, és nem voltam vele kibékülve. Pedig apám nem akárki, ezt
felmértem. Hihetetlen szegény családból származott, el sem tudtam képzelni azt az életet,
amit huszonéves koráig élt. Hét testvérével és a szüleivel lakott egy földes szobában
gyerekként, egyetlen játéka akadt, valami fütyülő, de tiltva volt neki, hogy belefújjon.
Apja, az én egyik nagyapám cipész volt, aztán pincemester, majd favágó, szerette az italt.
Verte apámat, aki megedződött a sok veréstől, bár apám hímzőnő anyja, a nagymamám,
lágy, kedves asszony, próbálta védeni. Ugyanakkor szellemileg már kisgyerekkorában
kiművelt lett apám, hisz a világ első számú könyvével, a Bibliával kelt, feküdt az egész
család, ő is, mert a vallásos hit töltötte be az életüket. Hát érdekes. Kereskedőinasnak
adták apámat, majd vásározni kezdett, aztán segédmunkásnak kellett állnia, nyári
konyhában élt, poloskák mászkáltak rajta. De sokat olvasott, elsősorban vallási meg
ismeretterjesztő műveket és újságokat. Géppuskás lett a honvédseregben,
felülmúlhatatlanul jó katonának tartották. Viszont, ha tehette, félrevonult, olvasott és
olvasott, meg templomba járt a fegyverével is. Miután beleszeretett leendő anyámba,
anyám meg belé, megváltozott az élete, mint egy mesében, hisz anyámnak gyönyörű
kertes ház volt a hozománya, ahová születtem, sőt apám megkapta apósa borkereskedését
is, és egy nagyobb darab szőlőbirtokot. Elegáns lett, sőt hirtelen jóképű, a borászatot
ügyesen vezette, tárgyalt, szerepelt, feltalálta magát, úriemberré lett. Hogy mit élt át a
fronton, egy furcsa alakulatba kerülve, azt nem szívesen mesélte el. Miután fogságba
esett, sikerült szószólónak lennie, ezáltal fennforgónak, a táborvezetőséggel kapcsolatot
tartónak, szerezhetett amit akart, csicskásai támadtak. Hogy túlélt, kezdhetett elölről
itthon mindent, romokban hevert a családunk. Járta a falvakat különböző árucikkekkel,
azokat csereberélte más árukra, főleg élelemre, legyen mit ennünk, a pénz, mint tudjuk,
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nem ért semmit, miközben próbálta a szőlőt is művelni, illetve műveltetni. Anyám meg
papírboltot működtetett. Miután az új rendszer elkommunizálta az üzletet, és a
cserekereskedés lehetősége ugyancsak elveszett, a szőlőművelésből meg, a saját szőlőből
sem lehetett megélni, hát engedte magát apám üzletvezetőnek kinevezni egy állami bolt
élére, és engedte magát, kénytelen-kelletlen bekényszeríteni a pártba. Teljesítette a
parancsokat, de ő is parancsolt. Tették ide-oda, mindenhol bevált, ám nem érezte jól
magát. Népszerűséget vívott ki, mégis mindig tartott valamitől. Eléggé ellentmondást
nem tűrően bánt velem, ugyanakkor mindent megadott nekem, amit csak adhatott.
Hajlíthatatlanul viszonyult hozzám, bár nagyvonalúan is. Elég korán összeütközésbe
kerültünk, mert kifogásolta a természetemet, hogy nem rá hasonlítok. Mikor a magam
feje után szerettem volna már menni, tovább éleződött az ellentét köztünk, mivel apám
félt amiatt, hogy én elrontom az életemet. Magam meg azzal vádoltam, hogy engedte
magát ide-oda sodortatni. Felbőszült és felvilágosított, őt nem sodortatták, nem sodródott,
hanem az esze vezette, észnél volt mindig, velem ellentétben.
Megeredt az eső, de bennünket védtek az árkádok, hisz az a presszó, ahol Emma
egy kis időt eltöltött, a Rákóczi út árkádos részén volt. Sokan húzódtak be az árkádok alá,
várva, velünk együtt, mikor áll el a zuhé.
És Emma észrevette, hogy mellettünk toporog Karikalábú hordószerű figura, aki
egyszer a barátjával leszólította. Most egy másik barátjával téblábolt, egy léggömbfejű
kopasszal. Nem akart Emma a közelükben lenni, és odaszólt nekem, siessünk haza,
telefont vár, ezt hazudta, és erősködött, gyerünk már, az a kis eső nem érdekes.
Dehogynem, jegyeztem meg, nagyon is érdekes, és szokásom szerint kerekítettem valami
szöveget arról, teljesen öncélúan, hogy aki megázik, az ugye, mint tudjuk, megnő egy
kicsit, a népi bölcsesség szerint, és akkor kinőjük a ruhatárunkat, és újakra nincs
pénzünk, különben is ritkán kapható olyasmi, ami az ízlésünknek megfelel. Ázik az
ország, Emma, tettem még hozzá, csak nehogy teljesen elázzon.
Miközben hazafelé haladtunk, Emma minduntalan hátratekintett, és úgy látta,
hogy követ bennünket valaki, mégpedig Léggömbfejű kopasz.
Még betértünk a Klauzál téri csarnokba, sorban álltunk egy zöldséges előtt,
miközben láttam, mennyire le van törve Emma, hát gyorsan elújságoltam egy általam
kitalált rádióhírt, és persze a sorban állók füle hallatára, hogy világtalálkozójukat
Nairobiban tartják a protestánsok, hát jól kiválasztották, hol legyen, igazi protestáns hely,
például paradicsoma az oroszlánvadászatnak, viszont a magyar küldöttség javaslatát,
miszerint békepapok kellenének szerte a világban, békepapok, mint ahogy nálunk már
bevált, elutasították. Na erre Emma elkezdett vihogni. Vihogtunk, hallhatta mindenki, de
mintha senki semmit sem hallott volna. Hát ezen még jobban vihogtunk. Azonban mire
hazaértünk, Emma visszasüppedt a szomorúságába.
És azzal állt elő, hogy kell lennie a Teremtő helyett, hisz kételkedik egy Teremtő
létezésében, valami másnak, valaki másnak, ami vagy aki nem istenszerű, bár isteni
hatalommal bír. A szeretetre szavaz, mondta, mint aminek a teremtő trónjára kéne lépnie.
Ahhoz persze, hogy a szeretet uraljon bennünket, folytatta, vigyáznunk kellene a másikra,
kínosan vigyázni.
Meglepődtem ezen az eszmefuttatásán, ugyanakkor érdekesnek, bár gyerekesnek
találtam. Nem érdemes keresni isteni hatalmat, mondtam, viszont azzal egyetértek, hogy
vigyázzunk a társainkra, a másikra, vagyis nemcsak a magunk bőrébe, hanem a mások
bőrébe való belehelyezkedés is elengedhetetlen feladat és fontos érdek lehetne, az ilyen
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érdekek igaz megalapozását kellene szorgalmazni, a kölcsönös érdekekét, melyekben
persze a szeretet is fontos szerepet tölthetne be, mint lényeges érdek, persze nem a
megfoghatatlan, lila ködbe vesző, könnyes, érzelgős, önző, hanem a másik javát akaró,
kemény és kölcsönös, világot átfogó szeretet, tulajdonképpen a szeretet iránti hódolat,
tisztelet, imádat, ami a legritkább fajta, főként Magyarországon ritka, tértem ki erre is,
mert ez az ország híres a szeretetlenségéről. Egyetértettünk. Hát igen, azért is találtunk
egymásra Emmával, mert így beszélgethettünk.
Olvasott tanulmányokat a szorongásról, de nem sokra ment vele, bár néha
jókedvre derítették az olyan javaslatai bizonyos pszichiátereknek, miszerint a
szorongásban szenvedő hagyjon a padlón újságokat és ruhákat egy hétig heverni;
változtassa meg a tárgyak elrendezését a fürdőszobapolcon véletlenszerűen; keverje
össze az evőeszközöket a konyhai fiókban; állítsa ferdére a szőnyegeket és, ha vannak, a
képeket is a falakon; húzzon ki félig egyet a szekrényben álló, egymásra helyezett
párnahuzatok közül, és hagyja úgy; a szekrényajtókat ne csukja be; ne tüntesse el a
morzsákat az asztalról; ruháinak egyik ujja legyen felgyűrve, hordja így. Elhűlve nevetett
mindezen.
Én meg próbáltam felvidítani. Sajnos nem tudtam még mindig, mitől szorong
annyira, miközben jócskán szorongtam magam is, mivel hol gégerákot, hol bőrrákot
képzeltem be, hol sérvem keletkezett, mint gondoltam, hol az aranyerem vérzett, az
viszont tényleg vérzett.
11
Mintha egy szoborcsoport középponti figurája volna Emma, a családjukat
jelképező szoborcsoporté.
Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon, tavasszal, nyáron, kora ősszel parkokban,
ahol rengeteg a piros virágból kirakott vörös csillag, sétálgatnak, kisgyerekkorában, más
lehetőség híján, így próbálkozva a kötelező országépítés forradalmi cselekedetének
hétköznapi robotjából kikapcsolódni. Közben Emma magabiztos kézenállásba lendül,
hogy, mivel fűre lépni tilos, azért is megkockáztassa a fű birtokba vételét, ha lábon nem
lehet, akkor kézen. Több se kell Kisöcsinek, négykézlábra ereszkedik a kézenálló Emma
jobb oldala mellé a füvön, felemelve aztán rögtön a bal lábát, bár tétovázva, mintha
kutyus lenne és pisilne, ez a háromkézláb. Az apa, Ambrus sem habozik sokat, belép a
tilosba, a fűre, megkapja Emma levegőben himbálózó bal bokáját, ehhez meg kell
roggyantania térdét, mintha nagydolgolozásra készülődne, de azért nem annyira mélyen,
miközben mosoly ömlik az arcára. Az anya, Anna szintén bemerészkedik a fűre,
leguggol Kisöcsi mellé, megcsókolni fiacskája szőke fejét. Testhelyzetüket, kézenállás,
háromkézláb, térdroggyantás, guggolás, vagyis egymáshoz való térbeli viszonyukat
megtartják néhány másodpercig, esetleg percig, néha percekig, istenem, bírják, az apa is,
az anya is fiatal még, ráadásul belső késztetésük sem elhanyagolható. Hát ezt a családi
alakzatukat nevezem szoborcsoportnak önkényesen.
Megbámulják őket a sétálók, nem vennék zokon Virághék, ha tapsolnának is
nekik, egy ilyen szép család láttán, a családi összetartozást ösztönösen példázó mutatvány
láttán. Ilyenkor még az ünneplőruháikra is büszkék, holott rosszul szabottak, sosem
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kényelmesek, szűkek vagy bővek, és persze silányak. Sőt büszkék a merevre fésült, a
rossz nyírás következtében csúnya hajviseletükre is, mely torzítja fejformájukat és
arcvonásaikat. Ugyanakkor Emma azért is áll kézen, mert a szép ruhának nevezett
ruháját, és az ehhez kötelezően járó illedelmes magatartást nem akarja figyelembe venni.
Akkoriban apja sugárzásában létezik, mert apja imádja, fáradtan is, rosszkedvűen
is, szorongva is, és fickándozik, ha Emma a közelében van. Lóghat apján,
csimpaszkodhat belé bármikor, szökdécselhet és fészkelhet rajta, apja engedi, sőt igényli.
Hevesen rohangálnak a lakásban is ők ketten, azonban Emma sosem tudja meddig, mert
apja az egyik percben még élvezi, a másikban már megunja és anyjához irányítja Emmát,
kinek bele kell nyugodnia, mert apja ellenére nem csinálhat semmit.
Ellenben azt tehet anyjával, amit akar; tetszik is neki, nem is ez a fajta
kapcsolatuk. Tetszik, mert mindenféle játék tárgyának és alanyának tekintheti anyját,
játszanak és játszanak a végtelenségig, Emma érzi anyja türelmét, odaadását, holott
közben anyja főz, takarít, talán még mosogat is, mos is, vasal is, mégsem utasítja el a
dolgára hivatkozva lányát. És nem tetszik Emmának, mert tekintélyt parancsolóbb anyára
vágyik.
Akkoriban mélyen tudatosodik Emmában a félelemmentesség, és kell-e ennél
több egy gyereknek, ráadásul egy félelemmel telített korszak kellős közepén, mikor a
félelem hiánya ritkább a fehér hollónál is. Neki nem kell félnie semmitől, senkitől, ezt
hallja apjától, és imádja hallani, ebben a mostani rendszerben ugyanis, mint érzékelteti
apja, megvédheti Emmát bármitől, bárkitől. És milyen furcsa, mikor már félnie kellene
apjának, és Emma tapasztalja, fél is, sőt gyomorfekélye támad, Emmát továbbra is a
félelemmentességgel látja el; hogyan csinálja, rejtély.
Nem is fél egyáltalán Emma továbbra sem, s akik meg akarják félemlíteni, azok
az ő veszélyérzettől mentes világának falába ütköznek, aminek majd, előrebocsátom,
messzemenő következményei lesznek. Ha anyja bizonyos veszélyekre figyelmezteti, mert
olyan kissé ijedős meg bizonytalan, és főképpen szorongó, akkor Emma kurtán elutasítja.
Ilyenkor nem szereti az anyja tekintetét, tapintását, illatát, inkább az apja tekintetére,
tapintására, illatára vágyódik.
Amikor felmászik a legmagasabb fára a téren, ez a tér a mozgalmas, lepusztult,
mocskos Klauzál tér, megnézni, hogyan élnek ott a madarak fenn, és kipróbálni, lehet-e
egy lánygyerek, mint ő, madár, és ottfelejtkezik órákig, és az anyja, aki lélekszakadva
keresi, rátalálva lágyan magához öleli, akkor Emma, bár jólesik az ölelés, megrója,
persze csak gondolatban, miért nem kever le neki egyet. Az apja feddi meg keményen,
mire megsértődik, rohan az anyjához védelemért, holott elismeri, az apja viselkedik
helyénvalóan.
Kisöcsit is arra ösztönzi Emma, ne féljen, legyen egészen bátor, önálló, öntudatos,
kövesse mindenben őt, meg is magyarázza öccsének, milyen szerencsés, nincs
mindenkinek ilyen nővére, mint ő, aki lány létére fittyet hány a félelemérzetnek.
Egyszer Kisöcsi, akit előszeretettel küldözget Emma vásárolni maga helyett, lehet
úgy hatéves, elfelejt kenyeret venni, visszaszalad az üzletbe a szatyrában már kifizetett
vajjal, tejjel, felvágottal satöbbivel, de mert most már csak a kenyeret akarja kiegyenlíteni
a pénztárnál, viszont a többi megfizetését igazoló blokkot meg nem találja, ráfogják,
hogy lop. Kisöcsi bőg, az üzletvezető jegyzőkönyvet vesz fel a lopásról, majd még a
lakásukba is felpofátlankodik, aláíratni a jegyzőkönyvet, és megnézni magának egy
úgymond lopós gyerek környezetét; divatozik akkoriban a környezettanulmányozás. Csak
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Emmát találja otthon, aki tizenegy éves, viszont öntudata kortalan és határtalan,
kifejezőképessége nemkülönben, hát több sem kell neki, felháborodik. Felvilágosítja az
üzletvezetőt, hogy egy olyan gyereket gyanúsít lopással, akit a szülei csak szépre és jóra
tanítanak, nemkülönben a nővére, vagyis ő, elsősorban az erkölcsösségre, szónokolja, és
reményének ad hangot, talán ismeri az üzletvezető ezt a fogalmat, hogy erkölcs. És
szégyellheti magát az üzletvezető, teszi hozzá Emma, mert egy olyan gyereket vádol
erkölcstelenséggel, akit szülei és nővére már régen kioktatnak nemcsak arra, hogy
tartózkodjon a közösség tulajdonának megdézsmálásától, hanem megvédésének és
gyarapításának szükségességére is nevelik. Felhozza Emma az apát, akitől tanulhatna az
üzletvezető, mert szintén a kereskedelemben tevékenykedik, de sohasem vádolna senkit
lopással, mielőtt az igazságról meggyőződne, igen, az igazságról, hangsúlyozza Emma,
és semmiképpen nem alázna meg egy ilyen fejlődésben lévő kisgyereket, mint Kisöcsi,
inkább az öntudatára próbálna hatni, ha szükségesnek látná. És tanulhatna az üzletvezető
az anyától is, folytatja Emma kérlelhetetlenül, aki panaszirodában dolgozik, és éppen
ezért tisztában van azzal, kik jelentgetnek fel, kik rágalmaznak, hát az ellenséges elemek,
az idegbetegek, a falmellékiek, meg akiknek vaj van a fülük mögött, az ilyenek, közéjük
tartozik nyilván, hangsúlyozza Emma, az üzletvezető is, ha üzletvezető egyáltalán, ejti el
a kétely magvát, hisz nem igazolta magát. Legyen nyugodt az üzletvezető, a szülei nem
fogják engedni, így Emma, hogy szégyenbélyeget üssön a gyerekükre, ráadásul ezzel a
hazug jegyzőkönyvvel, eljárást fognak kezdeményezni az üzletvezető vagy ál-üzletvezető
ellen törvénytelen lakásbehatolásért, sőt, és most éles fordulattal él, fiatalkorú lány
megrontási kísérletéért, úgy hogy most már tűnjön el a balfenéken, és semmisítse meg azt
a szemét jegyzőkönyvet. Élvezi az üzletvezető zavarát, elképedését egy kislány
népnevelő hevületű szóáradatától, élvezi Emma a győzelmét, hiszen az iménti szavak,
melyekkel él, győztes szavak, jól tudja, sőt veszélyes szavak, ezeknek következményei
szoktak lenni. Az üzletvezető jónak is látja elpucolni.
Szülei mosolyognak, mikor elmeséli Emma mindezt, megdicsérik helytállásáért,
és főleg azért, mivel ráérez, bizony az erkölcsről van szó és nem holmi anyagiakról.
Győzelmi mámorokban él Emma akkortájt, hiszen szüntelenül hallhatja,
elsősorban apjától, milyen fogékony a szépre, a jóra, a tisztességre, az igazságra, az
igazságosságra, persze az apja tanítása értelmében, és mindenekfölött az egyenlőségre.
Ha viszont úgy ítéli meg az apja, hogy dicséretekből többlettel rendelkezik Emma, minek
következtében az elkapatottság bizonyos tüneteit produkálva sokat enged meg magának,
a papucsát vágja Emma után hatalmas indulattal. Ilyenkor, a kőhajigálást helyettesítő apai
papucshajigálás elől, anyjához menekül.
Imád körbe-körbe forogni anyjával, akkorákat nevetnek, hogy megfájdul a hasuk.
Ha anyja nem akar vele forogni, vagy nem akarja azt, amit ő, Emma, ilyen is megtörténik
nagy néha, mivel, ahogy kifejezi anyja, most már azért túlzás, amit követel, akkor
felhúzza az orrát és visszapártol apjához könnyedén.
Megállapítják minduntalan az apjával, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint
egyik krumpli a másikra, tehát igen is, meg nem is, de inkább igen. Ellenben Kisöcsi
egyértelműen az anyjukat formázza. A fényképek, amelyeket többször átnézek, nem
igazolnak ebből semmit.
El van telve akkoriban Emma a szüleitől, akik mindketten egyetemre járnak
esténként. Elsősorban az apjától van eltelve, mert ugyan kinek van még ilyen apja, aki
kitűnően vizsgázik mindig, lélekölő munkája mellett is, amihez kora hajnalban kell
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felkelnie, ráadásul latinban is beszélőképes. Anyja sem kutya ám azért, gondolja Emma,
mert ha nem is kitűnő az egyetemen, de idegfeszültséggel terhes elfoglaltsága ellenére,
jeles, ráadásul gyorsíróversenyeket nyer, és nem utolsósorban egy földre szállt, jóságos
angyal.
Néha belopózik a szülei szobájába, ha alszanak, nézi őket a kétszemélyes
kihúzható ágyon, berendezésük egyik érthetetlen csodáján, melynek mindkét oldalát
párkányszerűen kiugró, homályos üveggel borított, kis, üvegezett szekrényke keretezi,
benne négy-öt hangulatlámpaként világító villanykörtével, és megszemléli, ahogyan
átkarolják egymást álmukban, és ez az átkarolás az örökkön örökké érzetével tölti el
Emmát.
Majd aztán jön a filmjük, mondom így, hogy film, családi film, azért nevezem
filmnek, meglehetős önkénnyel, mert csupán a filmtechnika révén volna
megtapasztalható, milyen ellentétes tevékenységek folynak egyidejűleg, lakásuk
különböző helyszínein, elsősorban hétvégén, mely cselekvések egymás mellé vágva,
igen érdekes képet mutatnának.
Az egyik helyszínen, a nagyszobában, az apa meg Emma tartózkodnak; Emma,
akkor már nagyobb lányként, apja karszékének karfáján lovagol, miközben apja a
karszékbe süppedve Ötéves terv cigarettákat szív, egyiket a másik után, és elmerülten
beszél Emmához. Közben a másik helyszínen, a konyhában az anya főz, mosogat,
rakodik, Kisöcsi társaságában, aki a lába alatt téblából addig, amíg hírvivőként benyitva a
nagyszobába, vagyis az apjához és Emmához, bizonyos elfogódottsággal, mint
hangsúlyoznám, jelenti, miszerint kész az étel, jöhetnek megenni. Rendszerint várni kell
kettőjükre, annyira belefeledkeznek témáikba, sőt ebéd közben is folytatják kibontását,
ők ketten, zavartalanul csevegnek evés közben, mintha Anna és Kisöcsi ott sem volna.
Miután bekebelezik Anna főztjét, visszavonulnak a nagyszobába, az eszmecserélés
lázában, hátrahagyva használt tányérjaikat, evőeszközeiket. Ambrus ismét belesüpped
karszékébe, füstfelhőt ereget, Emma ismét a karfán lovagol. Ha kimerítik témájukat,
akkor rádióznak, olvasnak, később tévéznek. Anna és Kisöcsi meg tovább tüsténkedik a
konyhában, és miután elvégzik, amit kell, bejönnek, pontosabban beoldalognak ők is a
nagyszobába, leülnek egymás mellé az ágyra, jó szorosan, előrehajolnak furcsán,
kényelmetlenül, mivel hátratámaszkodniuk lehetetlen, a fal messze van ehhez, és
próbálnak tájékozódni némi tanácstalansággal, vajon mi is folyik itt bent Ambrus és
Emma között. Bekapcsolódhatnának, Emma szerint, az ő és Ambrus élénk társalgásába,
csatlakozhatnának értékes tevékenységeikhez, de nem, Annának például rögtön le akar
ragadni a szeme, Kisöcsinek meg olyan nevetségesen kell tapadnia szülőanyjára, mintha
tartana az apjától és Emmától.
Ha Emma nem bírja megállni, akkor kérdőre vonja anyját, miért olyan kedvetlen
és fásult. Az is átfut rajta, mennyire ápolatlan meg izzadtságszagú az anyja, és milyen
csúnyán tapad haja a fejéhez. Bár apja és Emma is elhanyagoltak, mégis egy még mindig
fiatal nőnél, mint az anyja, mindez szembeszökőbb. Anna kissé értetlenül, de
bocsánatkérően tekint Emmára, ugyanakkor fájdalmasan, segélykérően, riadtan is.
Ha nagy ritkán kiböki, csak egyszer mosogatna el Ambrus és Emma az életben,
rögtön megbánja, visszaszívná szívesen, elnézést kérne. Megsajnálja ilyenkor Emma az
anyját, és bűnbánóan odabújik hozzá. Ambrus viszont tesz valami barátságtalan
megjegyzést, rendszerint Emmára is rászólva, hogy ne törődjön azzal, mit lamentál az
anyja, csak a szoknyájához akarja Emmát kötni, de erre Emma, szerencsére, úgysem

48
alkalmas, ám ott van Kisöcsi, akit az anyja már magához láncol, szépen elidegenítve
tőlük, a család másik két tagjától. Anna szomorúan, megverten hallgat, és ha szól, csak
annyit, hagyjuk ezt, hagyjuk már.
Nem tetszik és rosszul esik Emmának, amit az apja állít, de az még rosszabbul,
hogy az apa szemében Kisöcsi mintha egyenesen szálka lenne. Ha egyáltalán szóra
érdemesíti, akkor ingerülten ráförmed. Szegény Kisöcsi, ha apja szól hozzá, összerezzen.
Mikor erre Emma rájön, kellemetlen érzés motoszkál benne. Helyteleníti apja csúnyán
szűk szívét, amelybe nem fér a fia, csak ő, a lánya. Próbálja megnyugtatni magát, hogy
túloz, de nem sikerül. Végül is úgy látja, hogy amennyire az apa eltaszítja magától
Kisöcsit, annyira vonzza magához az anya. És ellenkezőképpen, amennyire az apa
kimutatja imádatát iránta, Emma iránt, egyúttal és egyre jobban el is távolítja tőle az
anyát. Bár anyja bálványozza Emmát, már-már felnéz rá, azonban mintha idegenkedve
viszonyulna hozzá, miközben Kisöcsit meghittségével halmozza el. Ha így van, akkor
bizony majd kettéválik a családjuk, illetve már meg is történt a kettéválás, és kinek jó ez,
tanakodik magában Emma, valamit tenni kéne, de mit tehet ő, egy lánygyerek.
Kedve volna figyelmeztetni néha anyját, ne legyen olyan visszahúzódó,
érdeklődésnélküli, belenyugvó, mert ha ilyen, akkor megérdemli a konyhát, a háztartás
robotját osztályrészéül, sőt sejtetni szeretné vele, hogy bizony anyja a házi munkába
menekül, s milyen jól jön neki, hogy menekülhet, elsősorban az apával való eszmecserék
elől, amelyekhez nyilván nem érne fel, akkor meg nincs mit tenni, magára vessen.
Apja mintha észrevenné Emma őrlődését, ugyanis megpendíti Emmának, hogy
anyja csak a maga kis köreire figyel, a család úgynevezett ellátására és nyugalmára, ami
persze igen fontos, ám ezen kívül és Kisöcsin kívül semmi más nem érdekli
tulajdonképpen, legfeljebb még a kötelességszerűen végzett munkája a panaszirodában.
Pedig ha ezek az anya által képviselt, különben kétségtelen, bár hétköznapi értékek
uralkodnak el egyedül, tudatja Emmával Ambrus, akkor kiiktatnak más és magasabb
rendű értékeket, és marad az érdektelenség, élet helyett életpótlék. Áhítattal issza Emma
apja szavait. Ők ketten más értékeket tesznek magukévá, hallja apjától mindig, például
olyasmit, hogyan érvényesül az igazság, vagy hogyan nem, hát erre Emma igen büszke
is. Persze könnyen érheti kettőjüket többfajta vád is, hangoztatja Ambrus, a fellengzősség
esetleg, hovatovább az önzés, ilyesmik, de ezek a vádak is a hétköznapi semmit sem
akarás kilátástalanságából fakadnak. Emma persze átveszi gyorsan apjától ezeket a
szavakat és kifejezéseket.
És észreveszi, hogy anyja egyre magasabbra helyezi őt, ugyanakkor egyre
idegenebbnek tartja. Látja, mennyire el van telve az anyja az ő képzeletétől,
érdeklődésétől, jellemétől, azonban szélsőségességet, szertelenséget, túlságosan is bíráló
hajlamot vet azért szemére. Mindezekből le kellene faragnia, inti erre anyja néhanapján
óvatosan Emmát, és több szorgalmat meg önfegyelmet kellene tanúsítania. Megsértődik
Emma, milyen igazságtalan anyja vele, és szeretetlenségre gyanakszik. Ha pedig szereti
mégis, akkor rosszul. Persze nem ő, Emma, az igazi gyereke, vádolja meg anyját, hanem
Kisöcsi, akiért a tűzbe menne.
Ambrus meg Emmáért menne tűzbe az biztos, ékesszólóan dicséri, neki tetsző
dolgokat duruzsol, és ettől, nem tehet róla Emma, mindig elvarázsolódik, és viszonozza,
amitől meg Ambrus olvad el, kimutatva Emmának még nagyobb imádatát, miközben
szegény Kisöcsit levegőnek nézi. Emma egyáltalán nem helyesli, ahogy apjuk Kisöcsihez
viszonyul, szeretné megmondani neki, de valami visszatartja.
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Egyszer, késő délután a körfolyosóról beszűrődő, felháborodott hangra lesz
figyelmes Emma, hallja, amint az új szomszédasszony rátámad a munkából éppen
hazatérő Annára, azt harsogva, hogyan van nevelve Emma, mert ha nem tudná Anna,
iskola után becsábítja lakásukba Emma a ház összes rohadt kölkét, rohangálnak,
ordítoznak, bömböltetik a rádiót, még bicskát is, ahogy hírlik, hajigálnak a padlóba meg
az ajtófélfába. De ennyi még nem is elég nekik, folytatja az új szomszédasszony, hanem
Emma vezetésével, mint valami megvadult csapat, kirohannak a folyosóra, lépcsőházba,
elsodornak mindenkit, üvöltöznek, hát nevelje meg a lányát Anna, mert rossz vége lesz.
Anyja csak hebeg, szegény, ezért Emma jónak látja kipattanni a folyosóra és kiosztani az
új szomszédasszonyt, tizennégy éves lehet.
Hogyan merészel anyjára támadni, kezdi, tudja meg a szomszédasszony, hogy
anyja őt mindig csak arra tanítja, miszerint az embereket, mivel emberek, tisztelni kell, és
ő ehhez tartja magát. Embert elsodorni, amivel vádolva van, számára elképzelhetetlen, ha
tudni akarja az új szomszédasszony. És az sem titok, mit is csinálnak a lakásban náluk,
hát felvilágosítja a szomszédasszonyt, hogy felolvasást tartanak, tanulságos történeteket
olvasnak fel példaképértékű hősökről, követendő jellemű korszakos alakokról a ház
érdeklődő ifjúságának, és ha ilyen hősökről még nem hallott az új szomszédasszony,
felajánlja, jöjjön be, vegyen részt a felolvasásokon, szívesen látják. Ha meg hall valami
zajt, akkor az semmi más, mint színielőadás, ugyanis eljátsszák a felolvasott történeteket.
És amit felfordulásnak nevez a szomszédasszony, az egyszerűen papírgyűjtés, ők
ugyanis, házbeli kamaszok, elég öntudatosak, azonkívül ismerik a népgazdaság
szükségleteit, amivel, úgy látszik, az új szomszédasszony nincs tisztában, vagy nem
érdekli. Arról meg nem tehetnek, szavalja Emma megállíthatatlanul, legfeljebb az, aki
tervezi és építi ezt a ronda, régi bérházat a múlt elavult rendszereinek valamelyikében,
hogy annyira visszhangzik. Egyáltalán örülhetne az új szomszédasszony, adja meg neki
Emma a kegyelemdöfést, ha a saját gyerekeit olyan színvonalas és a kor
követelményeinek megfelelő nevelésben részesítené, mint az anyja és apja őt meg
Kisöcsit. Az új szomszédasszony, aki most megismerheti és megtapasztalhatja, ki is
volna Emma, persze csak hápog.
Anyja nem helyesli, ha így lép fel, azt mondja, számoljon tízig, mielőtt bármit
csinál, hátha közben lehiggad. Emma válasza éles, ő nem bújik be egy egérlyukba, mint
anyja, aki azt várná el, hogy ő is bebújjon. Elég csúnyán elragadja a hév Emmát akkor,
mert apjával példálózik, akivel az új szomszédasszony nem merne így viselkedni, mire
anyja megbántódva meg is jegyzi, tudja, hogy Emma úgyis csak az apját szereti. Ilyenkor
észbe kap Emma, belenyilall a szívébe, megcirógatja anyját.
Szívesen megcirógatná akkor is Annát, amikor a nagyszobába való éjszakai
leskelődései alkalmából felfedezi, bizony Anna most már igencsak a saját térfelének
szélére nyomódik azon a kétszemélyes, kihúzható, nemkülönben vitrinnel keretezett
ágyon, Ambrus roppant elterpeszkedése folytán, és ez valahogy, nem tehet róla Emma,
kellemetlen érzésekkel tölti el.
Aztán lesz, néhány év elteltével, egy olyan életképük, amely színházi előadás után
kiált.
Történik, hogy centiről centire próbálja Emma behajtani lassan, fokozatosan,
zajtalanul a két szobájuk közötti szárnyas ajtót, nehogy nyikorogjon, és felébredjen apja,
aki délutánonként alszik, hiszen kora hajnalban kel, ilyen a munkarendje, miközben
Kisöcsi, minden lépést gondosan előkészítve, zajtalanul lopakodik lábujjhegyen, Emma
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cinkos biztatásával, az alvó apa fekhelye felé. Az egyik szemével Kisöcsi surranását nézi
Emma, a másikkal az apa alvását, élő bizonyítékként, hogyan figyelhet kétfelé a két
szem, miközben centiről centire halad a szárnyas ajtó becsukásával. Kis pisszenések
közben eredményesen irányítja az ajtószárnyak bezárását, és Kisöcsi lopakodását,
röhögését visszafojtva, miközben az apa horkol. Ha az apa felhorkan alvása közben,
megtorpannak, lélegzetüket visszatartják, és mikor az apa a másik oldalára fordul,
folytatják az eddigieket, még nagyobb zajtalanságra figyelmeztetve magukat, Kisöcsi
apja fekhelyének megközelítését, Emma az ajtószárnyak becsukását. Mikor Kisöcsi
célhoz ér, gyakorlott mozdulattal, súlytalan karral benyúl apja párnája alá, hogy kihúzza a
lakáskulcsát, amelyet apja elvesz tőle, nehogy elrohanjon moziba, amit Kisöcsi imád, és a
kulcs birtokában, észrevétlen jöhessen haza. Emma meg éppen bezárná már az
ajtószárnyakat, hogy leválasztva a kisszobát a nagyszobától, senki se láthassa, mit csinál
a kisebben, azonban rendszerint ilyenkor berreg fel a telefon. Cseng, mindketten
megmerevednek, mintha egy rendező utasítaná őket a színpadon, de csak egy pillanatra,
mert azonnal rohannak az előszobába, a készülékhez, felkapni a kagylót, ne
csengethessen még egyet az a rohadék. Csakhogy az apa felriad, párnája alá nyúl, és
rájuk förmed, hol a kulcs, és miért vannak bezárva azok az ajtószárnyak. Kisöcsi
megverten adja vissza a kulcsot, Emma meg a telefonba hallózik anyjának, mert az anya
telefonál ilyenkor rendszerint, és közvetíteni kezdi Emma neki a délutáni, szokásos
életképet, amely kísértetiesen ismétlődik nap mint nap, s amelyet szépen színpadra is
tudna állítani. Az anya dohog a kagylóba, mindig ugyanúgy és ugyanazt dohogja, hogy
nem érti, minek Emmának bezárni a szárnyas ajtókat, és miért nem adja oda Emma a
saját kulcsát Kisöcsinek. Emma ezredszerre kifejti, hogy egyrészt, ha két szoba van,
legyen is kettő, elválasztva, másrészt jól nézne ki a kulcscsomója nélkül, akkor hogyan
juthatna haza kapuzárás után.
Neheztel anyjára, aki semmiért sem tud harcolni, mert anyjának vezérlő eszméje a
minden áron való alkalmazkodás, legfeljebb Kisöcsiért küzd, akit félt az apjától,
legszívesebben eltüntetné az apja szeme elől. De hát milyen nő, feleség, anya az ilyen,
füstölög Emma, akinek semmi más szerepe nincs a családjában, mint a fiát pátyolgatni
szorongva, és mindent mindenkinek jó lélekként megbocsátani, és robotolni mind a
munkahelyén, mind otthon. Elgyötört, ez a jelző illik leginkább anyjára, és ezt nem bírja
Emma elviselni. Tüzelni is kezdi anyját, ne szolgálja ki őket rabszolgaként, igenis
szervezze meg, ossza meg a házimunkát. Példát akar mutatni, és nagy lendülettel belevág
az anyjának szánt segítésbe, de néhány nap múlva abbahagyja, tapasztalva, hogy anyja
élete nem változik, ha segít neki, ha nem, láthatóan mindegy. Ilyennek, mint az anyja,
nem szabad lenni, háborog, mert anyja megtestesíti a rossz értelemben vett jóságot,
hagyja magát kihasználni fizikailag, megfélemlíteni lelkileg, szellemi elnyomásába
beletörődni. Belenyugszik mindenbe, abba is, ne legyen egy szava sem. Figyelmezteti
Emma, el fog jelentéktelenedni, egyre kevésbé figyelnek rá még ők, a gyerekei is, mintha
nem is létezne. Anyjára olvassa, hogy az apából zsarnokot csinál, Kisöcsiből riadt kis
hülyét, belőle a bírálóját. Mire anyja, kinek a bánattól megöregszik az arca, hogy a lánya
így látja, leinti, hagyja abba. Ha erre, a leintésre mer vetemedni az anyja, ez is nagy
dolog, gondolja Emma.
Nem hasonlít egyáltalán anyjára, felesleges is hangsúlyoznia, mindig arra is
törekszik, kezdetben ösztönösen, később tudatosan, mindenben más legyen, mint anyja.
Egyre rosszabbul esik mindkettőjüknek, ahogy egymáshoz viszonyulnak.
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Egyszer Ambrus valami pecsétes papírt lobogtat magából kikelve, és ordít, mi ez,
mi ez, kurva lett a lánya, vagyis Emma. Megrémül Emma, mert felismeri, az a papír, egy
abortuszengedély, egyik gimnáziumi osztálytársáé, aki nem meri otthon tartani, nehogy
szülei kezére jusson. Hova dugja, hát Emma felajánlja nagylelkűen, adja oda neki, nála jó
helyen lesz, és addig, amíg csak szükséges, az ő szüleitől nem kell tartani, dicsekszik
ezzel, azok mások, korszerűen gondolkoznak. Kikapja azt a papírt egy kétségbeesett
lendülettel apja kezéből, apja azt hiszi, mivel meg sem nézi, hogy Emma nevére van
kiállítva. Emma begyömöszöli a szájába, vadul rágni kezdi, hogy lenyelhesse. Őrjöngve
ugrik Emmához apja, szétfeszíteni a száját, miközben üvöltözik szünet nélkül, hogy
kurva lett a lánya. Birkóznak, apja ütni kezdi, csépeli, ahol éri, és üvöltözik, kurva lett
Emma, a lánya. Rágja azt a papírt Emma, egy ív papírt, hiába rágja, túl nagy, túl sok,
lenyeléséről szó sem lehet, alig puhul is. Dulakodnak keményen, igyekszik kiszabadulni
apja kezéből. Anyja rémülten ugrik közéjük, kap is jócskán az ütlegekből. Kisöcsi
mellettük szipog szerencsétlenül. Rágja Emma azt a papírt szélvészgyorsan, őrli
erőteljesen, forgatja, dulakodás, ütlegelés közepette a szájában. Apja szétfeszíteni nem,
csak felsérteni tudja Emma száját, vérzik szépen. Szeretné Emma lenyelni azt a papírt
minden áron, de nem sikerül, csaknem megfullad. Anyja szétválasztaná őket, ha tudná,
mindenesetre lökdösi mindkettőjüket, az apát erre, Emmát arra. Ezt kihasználva, egy
pillanat töredéke alatt bemenekül Emma a vécébe, magára zárja, beleköpi az
abortuszengedélyt a csészébe, lehúzza, úgy ni. Apja eszét vesztve ráncigálja a vécéajtót,
ököllel üti, nekirohan és üvöltözi, kurva lett Emma, a lánya. Az ajtó nem enged a
rohamainak. Emma meg azt bömböli a vécéfülke biztonságából, ha apja be mer törni
hozzá, kiugrik az úgynevezett világítóudvarra, értse meg apja, kiugrik innen, a negyedik
emeletrőlk. Engesztelhetetlen és fenyegető figyelmeztetése miatt, meg a vízöblítő
működésének hallatára, apja elrohan otthonról, és csak éjszaka állít haza részegen.
Hetekig nem is tisztázzák apjával az esetet. Annak az osztálytársának meg azt hazudja
Emma, sajnos elvesztette a papírját, őrület ez az elvesztés, ámde szerez újat, a szülei
révén, mire szegény társát elönti a sárga irigység, hogy Emmának ilyen szülei vannak.
Aztán Emma kényszerül elárulni otthon, kinek szól az a kaparásra szóló engedély, hogy
szülei segítsenek egy újat szerezni.
Mikor ráébred Emma, egyik napról a másikra, hogy apja megváltozik, végtelenül
fásult lesz, hát sírhatnékja támad. Nyilván kimerül a napi robotban, gondolja Emma, és
miután felismeri, hogy apja mérhetetlenül utálja pénzkereső foglalkozását, görcs szorítja
össze a torkát. Apja egyre önismétlőbb, egyre unalmasabb, egyre önigazolóbb lesz a
szemében, mert nem tud már mással előhozakodni, csak azzal, miszerint világ életében
becsületesen él, dolgozik, mindent a családjáért tesz. Hát persze, húzza az igát a betevő
falatért, az igaz, de a kurva életbe a betevő falatokkal, gondolja Emma. Ámde az is igaz,
jön rá, hogy szegény apja, mibe is kapaszkodhatna másba, mint az igahúzásba, igazolni
üres, örömök nélküli életét, igazolni a sikertelenségét, hisz mást szeretne az élettől, mint
amire kényszerül. Sokáig nem veszi észre Emma, mennyire a körülmények fogságában
tengődik apja, szidja is magát ezért, milyen vak. Apja áldozatnak tartja magát, nem azt
csinálja már hosszú ideje, amire vágyik. Áldozat voltából szeretne kovácsolni magának
valami erkölcsi tőkét, vonja le a következtetést Emma, ezért aztán feljogosítva érzi magát
basáskodni felettük, rájuk nehezedni, már-már betegesen villogni előttük értelmi
képességeivel.. Kiéli magát otthon az apja, mert máshol nem teheti, és családja rovására
éli ki. És akkor még nem is veszi számba Emma a sajnáltatást, mert ez marad apjának,
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hogy családja sajnálja, az önsajnálaton kívül. Most már tehetetlennek, gyengének,
kétségbeesettnek látja apját, és olyannak, mint egy vakondot, földalatti járatokban
vakoskodva.
Azt is felismeri, hogy anyja viszont szereti a munkáját, örömmel megy dolgozni,
megnyugszik és kivirul a munkahelyén, az menedék neki, viszont, ha hazaér, szorong,
otthon nem érzi jól magát.
Emma legszívesebben sírna apján, sírna anyján, sírna Kisöcsin, néha még saját
magán is sírna, sírna a családjukon. Holott halálosan unja már apja jobb sorsra
érdemességét, anyja önfeláldozását, Kisöcsi szenvelgését és félelmét, akit tönkretesz az
apja szeretethiánya és az anyja majomszeretete. És halálra untatja Emmát, hogy mindezt
átlátja.
Havonta, kéthavonta drámaian felelősségre vonja apját és anyját, mennyire
hazudnak, elsősorban önmaguknak, egyszerűen öncsalók és tehetetlenek, engedik szarrá
válni az életüket. Anyja úgy tesz, mintha nem is hallaná. Apja viszont, ha sikerül neki,
higgadt marad és gúnyolódik Emmával, vajon milyen hazugságról beszél a lánya, hisz
fogalma sincs az igazságról. Ha felidegesedik az apja, akkor meg akarja pofozni Emmát,
hát Emma odatartja az arcát, erre apja leengedi kezét, elrohan otthonról és leissza magát.
Gyorsan kibékülnek mindig, és a következő veszekedésükig örül Emma az apja szép és
okos szavainak, örülnek egymásnak. Azonban nem várat magára sokáig, hogy Emma
megint vádaskodni kezdjen.
Ha akkoriban pillantja meg véletlenül szüleit alvás közben azon a kihúzható,
vitrinnel keretezett, kétszemélyes ágyon, megfigyelheti, amint Anna rendszerint hátat
fordít Ambrusnak, aki viszont Anna felé nyújtja karját, mintha kérlelné, és úgy gondolja
Emma, sejti és sajogva sejti, miért van ez így.
12
Emma észrevette, hogy két fiatalember téblábolt a Blaha Lujza téren, kezüket a
zsebükbe mélyesztették, kihívóan szemlélték a nőket, egyiküket már látta, Léggömbfejű
kopaszt, aki egy testes, zsíros hatást keltő fickó társaságában élesen figyelte őt, mikor
elhaladt előttük, majd kiesett a szemük, ahogy mondani szokták, úgy bámulták, hisz a
combja is jócskán kilátszott a miniszoknyájából, amelyet aznap felvett. Gyorsított.
Megint nyár volt, forrón sütött a nap, az a két fickó átizzadta már a feltűnően tarka ingét.
Azonban, Emma megkönnyebbülésére, nem eredtek utána, és Emma fellélegzett.
Hirtelen felmerült benne, mi volna, ha megfigyelné őket, utánuk lopakodna,
hasonlóképpen követné őket, ahogy őt követték, hátha ezáltal megtudhat valamit
követőiről. Tisztes távolságból figyelte a két fickót, a Corvin Áruház sarkánál
meghúzódva.
Mikor elindultak, utánuk lopakodott. Valamifajta vadászszenvedély kerítette
hatalmába, és átfutott rajta, majd most megtudja, milyen az, követni, mert eddig csak azt
tudta, milyen az, ha őt követik. A Nagykörútra fordultak, a Rákóczi tér irányába, és
mikor elérték azt a teret, egy onnan nyíló keskeny mellékutcába tértek, ahol az
ablakokban ruhaneműk száradtak, az úttesten gyerekek rohangáltak. Bementek egy
háromemeletes, ronda, kopott bérház kapuján, ahonnan szemét bűzös szaga terjengett.
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Beoldalogott Emma is utánuk, hogy majd követi őket a lakás ajtajáig, hátha az ajtóra van
írva valami név, legalább egy név. Félhomály terjengett a kapu alatt, és mivel csak
távolról merte követni a két fickót, elvesztette őket szem elől.
Hanem aztán egyszer csak jött visszafelé Zsíros hatást keltő egyedül, és mikor
észrevette Emmát, vigyorogva megkérdezte, talán csak nem őt keresi, mire Emma futni
kezdett. A fickó utána szólt, hogy remélem, vagy olyan vagány bige, nem szívbajos, hogy
eljössz velem moziba meg a Vidám Parkba, elhülyéskednénk együtt, nem bánnád meg,
jól megkúrnálak többször egymás után, igen élveznéd, kielégítenélek szépen, mint egyik
unokahúgomat is, aki félt tőlem, mielőtt jól megkúrtam volna, megbetegedett a
félelemtől, akkor viszont megkúrtam többször is betegágyában, meg is gyógyult, és már
nem fél tőlem, most már bármikor megkúrhatom, ma reggel is megtettem.
Lélekszakadva rohant Emma, ki innen, ki innen. Nem mert hátra nézni, nem
akarta tudni, jön-e utána, követi-e Zsíros hatást keltő. Rohant, és eltévedt, errefelé nem
volt ismerős.
Egy kies téren találta magát, lebontott házmaradványok, deszkából ácsolt
felvonulási épületek és munkagépek között. A talajt durva kaviccsal szórták fel,
bicsaklott rajta Emma bokája ide-oda. Szemébe ötlött egy üres újságosbódé is, mellette
kopott telefonfülke, lepattogzott róla már nagyrészt a sárga festék, és ki voltak törve az
üvegei. Belépett a fülkébe, meglehetősen büdös volt, és ha már belépett, bedobta a
megfelelő pénzérmét, bár biztos volt benne, úgysem működik, ám meglepetésére
működött, így hazatelefonált nekem, belebúgva a telefonba, hogy gyönyörű helyen sétál,
kilazult, fellazult ettől a környezettől, és megtanítaná a zöldséges kofákat a Marseillaisere meg a szovjet himnuszra. Micsoda, kiabált egy középkorú férfi, aki hirtelen a
telefonfülke előtt termett, egy pufajkába öltözött, öregedő, szikár, beesett arcú,
valószínűleg rendész, mikor meghallotta, mit beszél a kagylóba Emma. Blablázunk,
kisanyám, harsogta, és nyomban megvádolta Emmát, hogy nyilván ez a zagyva duma a
megbeszélt jel, most telefonált, mint felderítő, a haverjainak, jöhetnek lopni ide; már csak
ránézésre is kitelik Emmától. És nyilván még azért is császkál egyedül ilyen kietlen
helyen, nő létére, jegyezte meg a rendész, mert várja, hogy felszedjék, bizonyára
megirigyelte azokat a csajokat, akiket egy galeri felszedett, begyömöszölték őket a
Népstadion kis fülkeszerű pénztárablakain, hasmánt, a fejükkel előre, hogy a hátsó felük
kint maradjon, és úgy egymás után megbaszták őket. Vigyázzon magára, vágta a rendész
Emma fejéhez, mert egy ilyen blablázót, mint őt, veszélyes elemnek tekintik a rendes
emberek.
Emma egyszerűen faképnél hagyta a rendészt, aki egy darabig még ment utána, és
ordibált, hogy az ilyen blablázóktól kell megvédeni a rendet. Feszülten érkezett haza.
Láttam, milyen szomorú és sápadt, miután visszatért a sétájából, hát kissé
mérgesen mondtam neki, mi baja van, állandóan van valami baja, az istenért, pedig
mindig is tudta, mi akar lenni, az is lett, író, meg aztán szerelmesek vagyunk egymásba,
mi kell még több?!
Akkor Emma elmesélte esetét a rendésszel, de csak azt, Zsíros hatást keltő fickót
titokban tartotta, mire kijelentettem, nagyon jó, hogy réveden, Emma, az ilyen rendészek
beállítottságára, irányultságára fény vetülhet majd egy homályos, keservesen őszi, késő
délutánon játszódó novelládban, de nem most, egy ilyen gyönyörű nyári napon.
Próbáltam nevetni, nehezemre esett, mert elfogott a lehangoltság, a levertség engem is,
hallván Emma történetét.
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Azért kijelentettem, hogy formálódó novelláskötete, az egy ábrándjait el nem
vesztett leányról szóló, igazán eltölthetné örömmel és könnyedséggel, tulajdonképpen
boldogsággal, tudniillik az a leány, a teremtménye, egyenesen keresi a veszélyt, nem
hátrál meg, sőt segít azokon, akik elkeserítő helyzetbe kerülnek, és próbál nekik
életkedvet kölcsönözni, hogy legyenek bizakodók, eltéríthetetlenek, töretlenek.
Hogy oldjam feszültségünket, igyekeztem magunkat szórakoztatni, és előadtam,
miszerint meg akart verni délelőtt egy káder tudós, akivel összetalálkoztam annak a
folyóiratnak a szerkesztőségében, amelynek hasábjain kedvezőtlen bírálatot írtam, az
egyedüli kedvezőtlent az illető értékelhetetlen könyvéről. Dühödten rontott rám az a
tudományban utazó káder, úgy kellett lefogni. Magából kikelve ordította nekem, mit
akarok én, szerencsétlen, egyedül vagyok a véleményemmel, egyedül, egyedüliként,
egyedül is maradok, belefulladva az egyedüliség névtelenségébe. És meg tudott volna
verni, kérdezte Emma, ha nem fogják le? Ugyan, mondtam, hát nézz rám, tapogasd meg
az izmaimat. Emma megtapogatta a karizmomat és felvidult, mondván, ez bizony elég
kemény. Az a káder tudós azt is megpendítette, meséltem, hogy a kutatásom eredményeit
közlő, folyóiratokban megjelenő tanulmányaim tele vannak hazugsággal.
Hát igen, feltűnt, hogy jómagam a megfosztottság és elesettség témáját kutatva
minduntalan ilyen kifejezéseket voltam kénytelen használni, mint: lepusztultság,
kisemmizettség, távlattalanság, alantas és piszkos munkák, kizsigerelés, alig fizetés,
bűnözés, alkoholba és késelésbe menekülés, számkivetettség, éhezés, civilizációhiány, és
ezt bizonyos hatalmi körökben nem viselték el.
Különben keserített a szüleimmel való rossz viszonyom, hiszen szerettem őket.
Szerethettem is, mindent megadtak nekem, amire csak képesek voltak. Néhány dologra
persze nem voltak képesek. Nem voltak képesek megemészteni, hogy a természetem elüt
az övékétől. Elviselhetetlennek tartották, hogy ha méltánytalanság ért, vagy úgy
gondoltam, ér, akkor mérhetetlenül kivetkőztem magamból. Mikor egyszer kisdiák
koromban az igazgató felképelt, azt mondtam otthon dühödten, hogy megölöm.
Megtörtént, mikor kamaszkoromban sorba kellett állnom valamiért, ámde kiszorítottak a
felnőttek, és már nem kaptam meg, amiért órákat fecséreltem feldúlt idegekkel, hát
kijelentettem, hogy máskor az ilyen tolakodót felöklelem. Egyetemistaként, miután
sikerült bekerülnöm a bölcsészetre, minduntalan kifogásoltam és kifogásoltam, mindent
kifogásoltam, sőt fenyegetőztem, egyszer például anyám legjobb barátnőjét, magas
hivatalt viselő pártnőt megfenyegettem azzal, hogy lesz még egyszer felelősségre vonás.
Ezekre a kijelentéseimre apám felhördült, anyám csitított, nagymamám ellenben
mosolygott. Mindig megbántam, ha rossz perceket okoztam a szüleimnek, mert
nyilvánvaló volt számomra, hogy példás családot alkotnak, alkotunk, annak ellenére is,
hogy gyakran civakodnak egymással. Tudtam, hogy összekerülésük idején, és még jó
ideig mindenben egyetértettek, hogyan is ne, hisz szerelmesek voltak, tudtam és örültem
ennek, de néha azt éreztem, engem kizárnak maguk közül, és lehet, hogy nagymamám is
ezt érezte, ezért pátyolgatott feltűnően gyerekkoromban. Ámde egyszer csak anyám hátat
fordított egy időre apámnak, ezt szépen érzékeltem, de úgy csináltam, mintha nem
érzékeltem volna. Apám kiállhatatlan és erőszakos lett akkoriban, mindig összezördült
anyámmal, akkor vesztek először össze rajtam is, azon, hogy a kezdeti jó irányba
indulásom, véleményük szerint, megakadt, rossz felé fordultam, és ezért egymást okolták.
Ütközőpont lettem, hol anyám, hol apám állt mellém, illetve támadott, mikor hogy, ami
attól függött, éppen milyen volt a kapcsolatuk. Majd hosszú évekig ismét meghitten
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viszonyultak egymáshoz, már-már annyira a másiknak éltek, hogy engem hanyagolni
kezdtek, legalábbis úgy éreztem. Később anyám kemény hangot kezdett megnyilvánítani,
uralkodói zöngékkel, apám meg visszafogott lett, sőt lemondóan viselkedett. Mostanában
meg, hogy kezdtek öregedni, kitört köztük ismét a szerelem, csodálkozásomra, öregkori
szerelem, úgy láttam, anyám apámnak él, apám meg anyámnak, és csak magukkal
foglalkoznak. Mindezen közben egyszer csak anyám kifejtette nekem, hogy ő és apám
tulajdonképpen nem valók egymáshoz. No erre jót nevettem.
És nem hagyott nyugodni az Emma körül kialakult feszültség, és éjszakánként
álmatlanul törtem a fejemet azon, miért, hogy mindig, amióta csak ismerem, burjánzik a
feszültség körülötte. Persze adódhat, hogy megtanuljuk a feszültséget állandóan táplálni
magunkban, gondoltam, szokásunkká is válhat táplálni, sőt annyira szokássá, hogy már
nem is létezhetünk nélküle.
13
Táncjátékot, mintha feszült táncjátékot, játszana el Emma az apja fehér kórházi
ágya körül. Minden fehér a kórteremben, és bár ez természetes, mégis úgy látja Emma,
mintha fehér díszlet volna. Apja fehéren fekszik, bőre, hálóinge, ágyneműje, ágya,
mindene fehér, és bágyadtan egy pantomimes kézmozdulatával, vagyis érzelmeket
testmozgással kifejezve, mintha néma mozdulatjátékkal intené magához Emmát. Emma
szintén fehéren álldogál apja ágyától kis távolságra, sápadt, fehér arccal. Közelít az
ágyhoz az intésre, puha, óvatos kis léptekkel, lábujjhegyen, ámde bénultan, bénán mozog,
annyira így, hogy már-már táncolásnak hat, egy béna figura balett-táncának. Apja elkapja
kezét, színpadias mozdulattal a szívére szorítja. Mire még fehérebb lesz Emma és
megmerevedik, úgy álldogál, mintha karót nyelne, miközben apja a kezét szorongatja.
Aztán, mikor megérzi az apa Emma merevségét, ellenállását, hát eltolja Emma kezét szó
nélkül. Akkor Emma eltávolodik néhány pici lépéssel a fehér ágytól. Azonban apja
magához inti megint, ismét közelítenie kell, és azokkal a lábujjhegyes, béna, pici
lépésekkel közeledik ismét. Újra elkapja Emma kezét az apja, újra szívére szorítja,
miközben Emma még fehérebb lesz, és azt kérdezi magától, mi is volna a teendője? Csak
annyit tud, hogy szeretne apja kórterméből, apja mellől minél hamarabb szabadulni,
viszont azt kell mutatnia, ami sok energiájába kerül, hogy maradni szeretne még sokáig.
Nap nap után ismétlődik így minden, a táncszínházi táncjáték. Lépeget előre és
hátra Emma az apja fehér kórházi ágya mellett, álldogál tanácstalanul, megmerevedve,
tele rosszalló, mégis csordultig részvéttel teli mozdulatokkal, kezét kölcsönadva apjának.
Tudja a szerepét.
Mindeközben az anya és Kisöcsi elfogultan álldogálnak a háttérben
szerencsétlenül, sőt mozdulatlanul, sápadt fehéren szintén, ámde ők nem tudják, mi volna
a szerepük.
Felmerül ilyenkor Emmában sok emlék az apja és jómaga kapcsolatát illetően.
Ott van például a ballagása, szeretné örömtelinek tudni, de csak anyját és a Kerek
rokonságot látja, nyomkodják kezébe virágcsokraikat, azonban apját meg a Virágh
rokonait nem látja, holott, méricskélve az eltelt időt, továbbra is kétségtelen, neki az apja
hiányzik. Miközben társait, főleg a lányokat csókolgatják, ölelgetik apáik, mindenhol az
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apját keresi, folyosón, udvaron, teremben, de sehol sem találja, és azzal próbálja
vigasztalni magát, hogy a nagy tömegben képtelen felfedezni. Be kell rohannia a vécébe
virágcsokraival sírni. Mikor felsorakoznak az udvaron, észreveszi végre a tolongó
sokaságban apját, aki azonban elbújik, nyilván elsősorban az anya és rokonsága elől, az
udvar egyetlen fája mögé, görbe törzsű fa mögé, szalmaszőke, ritkuló haja onnan világít.
Apja a régi, kék orkánkabátját viseli, félrecsúszott szürke nyakkendőt, és persze szürke,
jellegtelen öltönyt. Arca vörös, hevült, akkor ilyen az arca, mint Emma jól tudja, ha
rohan, persze az utolsó pillanatban határozza el, gondolja Emma, hogy mégis eljön.
Emmát keresi, ám mikor felfedezi, és egy másodpercre összevillan a tekintetük, rögtön
elkapja. Többé nem néz Emma felé, pontosabban csak lopva. Kukkoljon csak, gondolja
Emma, mert mi ez a lopott nézése, ha nem kukkolás, és persze tudja, görcsösen belé is
temetkezik apja e műveletbe.
Mikor ennek a ballagási szenvedésnek és szenvelgésnek vége, Emma várja, majd
csak odajön hozzá azért apja, de nem, sőt eltűnik. Bőgni volna kedve Emmának, és
valami ürüggyel otthagyja anyjáékat, fut a kijárat felé az áramló tömegben, hátha utoléri
még apját, mielőtt teljesen felszívódik. Kiszalad az utcára, észreveszi a sarkon, éppen
befordul, rohan utána, utoléri, s mielőtt felszállhatna apja egy autóbuszra, elé toppan a
megállóban, virágcsokrait a kezébe nyomja, és kijelenti, legalább egyszer viselkednél
rendesen és felnőttként, apa, az istenért. Apja odamondja sértőn, hogy Emma túlságosan
magasan viseli a fejét. Emmának sem kell több, emeli a tétet, kijelentvén, még örülhetsz
is, apa, ha nem hozom fel gyávaságodat, tekinteted elvesztését, léggömb voltodat, hisz
nézni is csak alulról felfelé vagy képes már lesipuskásan, persze gyakorlatot szerzel az
ilyen nézésben hosszú, fáradtságosan kimunkált hazugságrendszered következményeként.
Apja kikel magából, Emmára förmed, most már aztán elég, mert majd a fal adja a
másikat. Micsoda bölcsesség, gúnyolódik Emma, és ha már annyira bölcs, miért lesz
olyan semmi, amilyen lesz. Akkor apja ütésre emeli kezét, ledobva a virágcsokrot a
földre. Emma azonban csak mondja tovább felhevülten, miszerint most persze
nyújthatná homlokát atyai csókhoz, mint a jó leány-báránykák szokták, de ebből nem
eszik az apja. Meg olyasmiket is kerepel, hogy apja ugye az elvek embere, őt elvi
okokból nem lehet támadni, elvből kell tisztelni, elvből kell elnézni, amint elvből
gyönyörű dolgokat mondogat. És csak sértegeti tovább apját, ha orron fricskázná, az sem
lehetne a mondatainál tapintatlanabb, és csak hadarja elfogultan, szemellenzősen, mint
aztán bevallja magának, és megállíthatatlanul, hogy te, apa, már csak felejtesz, és amit
elfelejtesz, az mind bennem halmozódik fel, a lányodban, tudd meg, és így tovább.
Egyszerűen faképnél hagyja az apja Emmát, a földön heverő virágcsokraival együtt,
fellép a következő buszra, Emma meg néz utána, és az jár a fejében, hogy apja
reggelenként megállíthatatlanul krákog, hogy állandóan keres valamit a fiókokban, de
nem találja, pizsamája foszlott a könyökén, évek óta levegőbe bámulással telik el minden
éjszakája, reggeli nélkül távozik gyomorfekélye örömére, magára kapkodva ruháit, éppen
azt, ami jön, ideiglenes a külseje, olyan, mint aki elillan nemsokára valahová, s mintha
ködből és párából volna. Hát így.
Egyetlen hangot sem ad ki napok óta az apa, Ambrus, mióta behozták az
idegosztályra. Emma nyögésszerű kérdéseire csak fejmozdulatokkal és mutogatással
válaszol.
Valahányszor az apja fehér kórházi ágya mellett téblábol Emma, a háttérben
anyjával és Kisöcsivel, úgy érzi, mintha végtagjai nem rajta, hanem szögeken lógnának.
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Komolyan szeretne ilyenkor valamilyen állattá változni. Aggódik apjáért, de
idegenkedéssel. Ez az ember ebben a kórházi ágyban tulajdonképpen már nem is az apja,
ez az ember, akiről az idegorvos könnyedén azt nyilatkozza, túl van az életveszélyen, de
a dolog, így fejezi ki, dolog, megismétlődése ellen nincs biztosíték.
Fázik az első apa nélküli nyáron Emma, hosszú ujjú vastag pulóvert kényszerül
hordani a hőségben, mindenki ámulatára, némelyek azt hiszik, ez most a nyári divat a
feltűnési viszketegségben szenvedőknek. Villamosokon, buszokon utazza körbe a várost,
hanyagolva az egyetemi órákat, véget érni nem akaró utcákban gyalogol némán, csak az
égre tekintve, és hálát adva a magasságosnak, hogy még képes gyaloglásra. Nyilván
örököl apjától, aki kamaszkorában a távfutással kacérkodik, valami szívósságot.
Ha találkoznak, Emma mindig ostorozza apját, pedig szeretné megállni, ne
csinálja. Általában anyjával példálózik, kijelentvén, anyjában csupa szeretet és melegség
lakozik, és azon ritka kevesek egyike, aki energiát szán a másokkal való törődésre, hát
egy ilyen embert becsül le apja, sőt őt, a lányát is az anya lebecsülésére neveli, nem is
sikertelenül. Ideje lenne bocsánatot kérniük az anyától, Annától, s ha nem teszi meg az
apja, majd ő, Emma helyette is megteszi. Vádolja apját, hogy magával van elfoglalva
világ életében, őt, a lányát is csak önzésből szereti, amikor szereti, és csupán az
úgynevezett értelmes és helyénvaló életről szóló igazolásának megszerzése céljából.
Mélyen megsértődik az apa, látszik, nem ezt várja Emmától, látszik, szívesen
elmorzsolna a szeme sarkában egy könnyet önmagáért, amiért a lánya így látja őt.
Emma azt gondolja, hogy apja új felesége, Erzsi közéjük áll, meg is pendíti, hogy
nyilván ez a helyzet, mire apja helyben hagyja, mondván, Erzsi nem szereti, ha csak ők
ketten, négyszemközt találkoznak. Emmának sem kell több, megkérdezi Erzsitől, ritka
találkozásaik egyikén, vajon mi kifogása van az apjával való négyszemközti találkozásaik
ellen. Szegény Ambrus feszeng és csúnyán, szemrehányóan nézi Emmát. Erzsi is
feszeng, és Ambrusra tekint igen dühödten. Emma mulat meg bosszankodik, lám a
szokásos nyíltsága mindig megteszi hatását. Erzsi összeszedi magát, és visszautasítja
Emma állítását, sőt Emmára támad, honnan veszi? Hát a legilletékesebbtől, apjától,
Ambrustól, kitől mástól, mondja Emma. Erzsi tetemre hívja Ambrust, és gonoszul
megkérdezi tőle, miért hazudozik? Na, erre Emma firtatni kezdi, szóval Ambrus az, aki
hazudik? Nem hazudik, jegyzi meg Ambrus kimérten. Erzsi felcsattan, ő sem hazudik,
nem hazudós, és hogy nem, mondja csak meg Ambrus Emmának. Ambrus habozva,
kelletlenül, leverten kijelenti, Erzsi nem hazudik. Aha, így állunk, állapítja meg Emma
vészjóslóan, ezek szerint marad ő, aki hazudik. Ambrus nem szól, elnéz a levegőbe.
Szánalmasnak látja Emma. Hát veszi a sátorfáját. És tombol, hogy apja egy rohadt áruló,
semmis minden visszamenőleg is vele kapcsolatban, így hergeli magát, holott tudja,
éppen az ellenkezőjét kéne csinálnia.
Jólesik Emmának azért, mikor megtudja, hogy apja azzal szédít mindenkit, hogy
egyedül neveli fel lányát, aki egyetlen gyereke, és nagy tehetség a bölcselet számos
területén, ráadásul szép és melegszívű, bár lázadó természete nem mindennapi
összeütközésekbe sodorja, de hát bizony az apja lánya. Emmának jólesik, de röhög is
rajta.
Egyszer gondol egyet Emma, és levágja a haját csaknem kopaszra, holott éppen
növeszti, sűrűn beszeplősíti az arcát, kölcsönkér egy nagykockás férfiinget meg egy
fiúszandált, amely nagyobb a lábánál, farmert húz, az történetesen az övé, és hatalmas
napszemüveget tesz fel. Így tervezi meglátogatni apját, hogy álruhásan majd egy cetlit
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helyezzen el valahol apja lakásában, legyen mit felfedeznie apjának, és derüljön fény a
látogató kilétére, ha csak utólag is, bár abban bízik, azonnal felismeri apja, s akkor már
nem kell a cetli. Mikor eme fiú álruhában becsenget apjához egyik este, és megpillantja
az ajtót nyitó apját, elvörösödik, majd zavartan motyogja, csak nem a saját hangján,
begyakorol egy rekedtes fiúhangot, viszont majdnem kiesve a fiú szerepéből, hogy jó
estét kívánok, Virágh Emmát keresem. Apja levélzöld fürdőköpenyben van, nemrég jött
ki a fürdőkádból, zsebébe dugja kezét és kelletlenül kérdezi, kihez van szerencséje,
különben adjon isten. Tovább vörösödik Emma az álruhájában, lesunyja fejét, egyik
lábáról a másikra áll, és félszegen darálja az álhangján, megismételve, hogy Virágh
Emmát keresi, aki évfolyamtársa, és aki biztatja, bármikor eljöhet hozzá, ha kell valami,
és most… Vajon mit gondolhat apja, fut át Emmán, mikor megpillant egy ismeretlen,
hosszúkás koponyájú, feltűnően ügyetlenül megnyírt, nagyon sovány fiút, rengeteg
szeplővel az arcán, egy hatalmas napszemüvegben, holott régen besötétedett, vajon mit?
Akkor apja oldalról ráles új feleségére, Erzsire, aki, kisietve az előszobába, kíváncsian
bámulja a fiút, vagyis az álruhás Emmát, pontosabban gyanakvással szemléli, miközben
az apa hivatalos hangon kijelenti, a lánya már nem lakik vele, majd gyorsan helyesbít,
hogy velük nem lakik. Emma, fiúként, követve apja pillantását, ránéz Erzsire, aki
továbbra is szemérmetlen gyanakvással méregeti, mert mi volna ez a látogatás, ha nem
ürügy, ha nem valami rejtett szándék, ahogy Erzsi arcáról lerí, amivel Emma akarja őket
idegesíteni, felbérelve nyilván ezt a fiút, hiszen Emma sohasem lakott itt, s ezt a fiú is jól
tudhatja. Ettől a fürkészéstől kissé megriad fiúruhájában Emma, hátrál egy-két lépést, a
lábbelijére irányítva tekintetét. Apja egyre idegesebben szemléli, mert látszik rajta, hogy
mind inkább meggyőződésévé válik, ismernie kell, és mintha Erzsi tekintetéből is ezt
lehetne kiolvasni. Azt mondja az apa a fiúruhás Emmának, engedje megkínálni magát,
kerüljön beljebb, vegye már le napszemüvegét, minek az ilyenkor este, és tessékeli előre.
Közben fiúruhás Emma érzékeli, hogy a háta mögött Erzsi súg valamit az apának, és
akkor apja hirtelen arra kéri, mint fiút, és most már tegezve, hozz vagy három üveg bort
innen a sarokról, nincs itthon ital, és két darab százast nyom a Emma kezébe. Emma
elfehéredik ettől a megaláztatástól, és miközben lefelé halad a lépcsőházban borért,
elfogja a keserűség, hogy-hogy nem ismeri meg apja, ha álcázva is van, akkor is. Az jut
eszébe kínjában, jó volna akkorát röhögni ezen a hülye vállalkozásán, hogy a ház, ahol
apja lakik az új feleségével, összeomoljon. Mikor megjön fiúként a három üveg borral, és
a visszajáró aprót az asztalra teszi, apja megköszöni fáradozását, ezt a szót használja,
majd hozzáteszi, hogy aki a lánya barátja, az az ő barátja is, íme a bőség kosara, mutat a
megterített asztalra. Sebtében ugyanis, míg távol van Emma, megterítenek. Majd mikor
visszajön, megkérik, üljön le és falatozzon, csak vegye már le a napszemüvegét. De
álruhás Emma kitér, felhozza azon a begyakorolt, furcsán rekedtes fiú hangon, hogy
csupán Emmához jön, és ha nincs itthon, akkor el is megy, és kihátrál gyorsan a lakásból.
Elejti azt az előre megírt papírdarabot az előszobában, amelyre a következőt írja: Mióta
áldozatként viselkedsz, baj van veled, apa. Mindennek a világ volna az oka? Előre
gyártott elméleteiddel szépen megtéveszted magad. Féltelek. Hát ez vagy te? Persze
honnan is vehetnél hirtelen egy saját életet? Azon dolgozom, ne kelljen szégyellnem,
hogy hasonlítok rád. Nagy munka. Fel is jelenthetsz, ha gondolod, azzal, miszerint egy
ismeretlen alak kiadja magát a lányod barátjának, így hatol be a lakásodba, vegyenek
csak ujjlenyomatokat a kilincsről a rendőrök, vizsgálják csak meg a lábnyomokat
rendőrkutyákkal. Élj, boldogulj, apa, ha már nem találkoznánk. Emma.
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Még ott ácsorog fiúként a szemközti ház huzatos kapualjában egy darabig, apja
lakása ablakait szemlélve. Elképzeli, amint apja, szokása szerint, a fürdőszoba tükre előtt
áll, széthúzza száját, az ujjával végigtapogatja fogsorát, amely ép, de barna hatást kelt,
mint a szárított dohánylevél. Miközben ácsorog fiúruhás Emma, esni kezd, arcáról a
ráfestett szeplők mosódnak le, napszemüvege üvegét ellepik az esőcseppek, nem lát már
semmit.
Anyjának meg azt mondogatja, hogy megérti az apját, most már megérti, elrontja
az életét. Anna ilyenkor csendesen megjegyzi, ugyan, és ennek ki az oka, mert ő nem érzi
magát sem oknak, sem okozatnak, sem okozónak, amióta ismeri, Ambrus mellett áll.
Igen, igen, ezt elfogadja, mondja Emma, de a kettőjük kapcsolatából valami hiányzik
Ambrusnak. Anna elsírja magát, és csak akkor kap észbe Emma, mennyire megbántja.
Anyja témái nem túlságosan érdeklik Emmát. Nem lehet pénzzel győzni semmit,
mondja általában anyja, soká lesz még fizetés, megint nagy a villanyszámla, a szomszéd
varrónő lánya férjhez megy, a felettük lakó már megint cirkuszol Kisöcsi magnózása
miatt, új körzeti orvos van, tartja a markát az is. És így tovább. Pakolja már össze, az
istenért, Emma a kacatjait, mindig ezt tudja mondani neki anyja, figyelmeztetésül, pedig
tisztában van Emma vele, nem ezt szeretné mondani, de hogy mit, azt nem sikerül
kiderítenie.
Anyját szeretik, ezt jól tudja Emma, szeretik mindenhol, mert szeretetreméltó, és
mert nincs semmi önbizalma, és az is a javára szolgál, hogy minduntalan átverhető, és
tetszésére van az is mindenkinek, ha, bizonyos értelemben, önállótlan, mindez fokozza
népszerűségét. Mindenben más akar lenni Emma, mint az anyja, és ez aztán szépen
sikerül is neki.
Egyszer kipróbálja, milyen egy ilyen anyának lenni, legalább külsőleg, és felveszi
anyja egyik régi ruháját, haját az anyjáéhoz hasonlóan fésüli, és elmegy a körzeti
orvoshoz, hát beválik, soron kívül beengedik.
Mélységesen mély eszméket próbál cserélni szüleivel arról, hogy ha tartanák
magukat a kezdeti nézeteikhez és lendületükhöz, akkor ők volnánk azok, akik
hozzásegítenének másokat a forradalmas köznapokhoz, amelyek nem köznapok, az életet
tükröző ünnepnapokhoz, amelyeknek nincs közük az élethez, a jövő reménybeli
öröméhez és bánatához, amely nem jövő. Majd hozzáteszi, ha ilyen alapvető és fennkölt
érzésekre és cselekedetekre futná nekik, akkor közeledne az ő Kánaánjuk, a külön
bejáratú, amely nem Kánaán. Anyja és apja, külön-külön, bosszúsan legyint rá,
mérsékelje magát, tehetségét ne ilyen szövegre pazarolja.
Nagy néha elejt Anna egy-két megjegyzést Emma furcsa voltáról, meg Ambrus
ugyancsak sok furcsaságáról, melyek szöges ellentétben állnak az ő és Kisöcsi
személyével, mert bizony ők nem furcsák, és ennek isszák a levét. Anna még azt is kiböki
egyszer, azért mégsem gondolná sosem, hogy ilyen lesz a vége, ez lesz a vég, családjuk
vége, és felhúzza vállát, széttárja karját. Szíven üti Emmát ez a szó, a vég, temetői szó.
Anna nem változik, megbocsát Ambrusnak, szelíd és szeretetreméltó vele is,
mikor nagy néha egy-két szót váltanak telefonon, persze véletlenül, ha nem Emma veszi
fel a kagylót, mert Ambrus csak Emmát hívja.
Elégedetlen Emma és szomorú, mert fogalma sincs, hogyan segíthetne szegény
anyján és szegény apján, nekik most már a szegény jelző jut tőle. És átérzi, csak ő
segíthetne rajtuk, más senki nem teheti meg helyette, ráadásul a saját nagyszerűségétől is
elvárná a segítségnyújtást. Minden rendben velük, ezt kéne nekik sulykolni, mint
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gondolja, hisz semmibe sem kerülne neki, ám ha így tenne, szélhámosnak érezné magát.
Pedig sok értelme tényleg nincs bombázni őket a nekik nem tetsző dolgokkal. Inkább egy
férfit kéne szereznie anyjának, egy új nőt apjának, Erzsi helyett, bár ez már nem fog
menni, mivel Erzsi életet ad Emma féltestvérének, Józsikának.
Nem szereti látni Emma az anyját, amint egyedül fekszik, széttárt karokkal a
kihúzható, kétszemélyes ágyon, az egyetlen bútordarabon, ami régről megmarad, és
amelyet mindennap két személyre ágyaz, pedig évek óta egy személyben használ, és
szigorúan a saját térfelére húzódik, holott bőven volna helye, miközben a
fekvőalkalmatosság mindkét oldalát keretező, párkányszerűen kiugró, homályos üveggel
borított vitrin villanykörtéit égeti egész éjjel, nyilván azért, mert leküzdhetetlen
akadályokat szeretne tornyosítani alvása, és ebből következően, minden más dolga elé.
Emma szívesen megsemmisítené eme akadályokat, mert még mindig bizakodik a szüleit
tekintve, ha érdemes, ha nem.
Továbbra sem tudja megállni, pedig már férje van, ott vagyok mellette, ne bírálja
őket, apját, anyját. Anyja, miközben valami házimunkába merül, kitér, jaj, hagyja már
végre abba a marcangolását, itt van neki a férje, tehát én, törődjön inkább a maga
alapította családdal. Apja meg, sűrűn tekintgetve órájára, mikor presszókban találkoznak,
mert fél a késéstől, vagyis Erzsitől, leinti Emmát, túl vannak már a régi dolgokon, neki,
az apának fel kell nevelnie Józsikát, Emma féltestvérét, és ha Emma nincs túl a dolgokon,
hát legyen túl.
Hogy kimondottan megszeretem Annát, az hatással van Emmára, soha semmi
súrlódás sincs köztünk, legalábbis látszólag, és elsősorban Annának köszönhetően, aki
hihetetlenül képes alkalmazkodni. No persze, Anna oroszlánrészt vállal a házasságunk
mindennapjaiban, főz nekünk, vásárol, mos, mosogat is, pénzt kölcsönöz, és unokáját,
miután azzal is megajándékozzuk, imádatával halmozza el, bármikor hajlandó vállalni,
vigyázni rá, vele lenni, így nekünk igen nagy szabadságunk lesz. Emma átérzi, mekkora
áldozatot vállal anyja a mi tehermentesítésünkkel, a teljes embert kívánó állása mellett,
ugyanakkor el akarja hinni, hogy Annának fontos és kedvező, hogy megteheti, mert
különben mit is kezdene magával. Miután feleség lesz Emma, aztán majd anya,
bensőséges lesz kapcsolata anyjával, olyan, mint még soha, valószínűleg nekem is
köszönhetően.
És aztán, egyszeriben az apjához és Erzsihez is megváltozik a viszonya, az övék
is hozzá, ebben is fontos szerepem van, azt hiszem, tudniillik, mikor Emma felpanaszolja
nekem apja dolgait, legyintek, ne foglalkozzon apjával, pontosabban ne így tegye,
ennyire gyerekesen, felnőtt már; és apjának joga van új családot alapítani, vegye
tudomásul, mondom. Csúnyán néz rám Emma, de elismeri, hogy igazam van.
Rendszeresen meghívnak bennünket vasárnapi ebédekre apósomék, Erzsi kitesz
magáért, bőségesen és jókat főz. Büszkén mutogatják új lakásukat, friss szerzeményeiket
bútorban, háztartási gépekben, televíziós és egyéb készülékekben, és mutogatják Józsika
meglehetősen drága játékait, látszik, jól keresnek. Néha még pénzt is dugdos Emmának
Ambrus.
Emma felhozza, ők soha sem éltek apjával ilyen jól, mint ahogy most Ambrus az
új családjával. Örüljön neki, jegyzem meg, nem nekünk kell támogatni őket, apja végre
egyenesben van anyagilag, és megtalálja magát érzelmileg, talán életében először. Emma
morog valamit, de nem ellenkezik.
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Apósom fellép nagyapának is, Ádámot rajongással veszi körül. Mikor két éves
elmúlik Ádám, akkor Emma féltestvérével, Józsikával, bár van vagy három év
korkülönbség köztük, szépen eljátszik, Józsika alkalmazkodik Ádámhoz. Furcsa
Emmának, hogy fiának van egy alig idősebb félnagybátyja, ámde hamar megszokja.
Beszélgetéseink Ambrussal és Erzsivel persze erőltetettek és óvatoskodók.
Megvonjuk a határokat. Így aztán nem is tudjuk elengedni magunkat. Még én vagyok az,
aki leginkább képes önmagát adni, persze könnyű nekem, nem köt hozzájuk a múltam.
Fogalmunk sincs, miről beszélgetünk, pedig be nem áll a szánk, lehetetlen visszaidézni.
Valószínűleg úgy dumálunk, és arról, mint általában szokás, vagyis a semmit ragozzuk,
ez nekünk azért szokatlan és idegesítő. Erzsi szépen kibontakozhat, Ambrus csatlakozhat
hozzá. Ambruson érződik, hogy ez a semmi őt is idegesíti, és látom, szeretné igazi
valóját nekem megmutatni, ám erre nem adódik alkalom. Néha felszikrázik köztünk némi
eszmecsere érdemben is, azonban hamar elhal, tudniillik Ambrus gyorsan elfásul, elejti a
fonalat, kifárad, érdektelen lesz, és azt hiszem, szerencsére, mivel azonnal kitűnik,
mekkora távolság választja el tőlem, más gondolkodás, más műveltség, más értelem és
érzelem. Hát persze, Ambrus nem tud semmit sem kezdeni, hogy ilyen egyszerűen
fejezzem ki, velem, gyanakodva méreget, leplezve mégis, mintha nem gyanakodna. Néha
megtörténik, hogy magam kezdek komolyan beszélni, megfeledkezve a helyzetről, és a
köznapitól eltérő szóhasználattal élek, ráadásul a viselkedésem is megváltozik ilyenkor,
és ezzel zavart okozok, Erzsi például kivonul a konyhába. Emma megbök, hogy most már
álljak le. Aztán megszid, miért kell nekem minduntalan élére állítani, amit nem kéne. No,
nézd csak Emmát, gondolom, eddig ő csinálta azt, amiért engem megszól.
Emma, mint panaszolja nekem, sosem álmodik anyjával, csak mindig apjával.
Egy párás, ködgomolyos kertben ülnek ketten, egy visszatérő álma szerint, és újabb meg
újabb cigarettákra gyújtanak. Hónapok telnek el így, miközben egyetlen szót sem
váltanak, de rajongva bámulják egymást. Úgy érzi közben Emma, mintha ködből és
párából volnának mindketten, és bármikor elillanhatnának, otthagyhatnák egymást, és
akkor megoldódna minden. Az elillanás előtt azonban felébred álmából.
14
Emmából kibomlik még alsótagozatos korában egy vers, amelyben elmeséli,
hogy ha telihold van, az narancssárgán világít, és ez a telihold kívül, belül narancssárgára
festi bérházukat, a keskeny, aszfaltszürke Klauzál utca egyik jellegzetes, a Dohány utca
sarkához közeli, ötemeletes épületét, kívül, belül. Ráadásul, mutat rá a versében a kis
Emma, mintha harangszó helyett jelezné a halált, mivel szerinte ilyenkor meghal valaki
mindig valamelyik lakásban, idő előtt, furcsa körülmények között. Mikor elhaláloz a
Saci, az egyik és a másik Tóbiás ikernéni, Tibi bácsi, Fürstner néni, Lőrincz úr,
Katonáné, újabb és újabb versben ritmizálja el, hogy lelkük kilehelésével egy időben
éppen feljön a telihold narancssárgán.
Az akkori Emma tehát látni véli, hogy megjelenik a narancssárga telihold, sőt,
néha úgy is, mintha az udvarukat keretező tűzfalra lenne szerelve. Felhívja a házbeliek
figyelmét erre a jelenségre, és ugyancsak egy versben, írván, milyen szilárdan tartja a
teliholdat a tűzfal, pedig hiányos téglázatú, néhol mohazöld, mégis, akár valami igen
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széles váll és mell, túl széles is, koponyájaként viseli ama teliholdat. Oda is mondja neki
némely szomszéd, Emma, a kis kibaszott teliholdkóros, és érdekes, csak azok mondják,
akik az udvari lakásokban laknak, tudniillik ők kísérik figyelemmel Emmát,
hasonlóképpen Emma is őket, mivel az utcai lakásokban terpeszkedőkkel, habár Emmáék
is egy ilyenben laknak, nem tud mit kezdeni. Például Sósnéval sem, akit majd még
emlegetni fog, meg azok gyerekeivel sem, hisz nem ereszkednek le az udvari lakásokban
élő fiúkhoz, lányokhoz, és nem jönnek le játszani az udvarra, például bújócskázni a
tűzfal tövében. Különben egyre feketébb lesz a tűzfal, s az emeleti körfolyosók
rozsdásodó vaskorlát cirádáiban mind több kosz gyűlik össze.
Hát egy ilyen, Emmának telihold-koponyásnak mutatkozó, századelőn épült,
eklektikusan díszített házban, amelynek homlokzati cirádái hulladoznak, erkélytartó
gipszszobrai málladoznak, lakik huszonhét évig, az utolsó négy esztendőt már velem, s
ennyi év már történelmi időnek számít.
Ez a bérház komfortos erzsébetvárosi, pontosabban belső-erzsébetvárosi
viszonylatban is, mindenképpen komfortos, bár ez az úgymond és úgynevezett komfort
sajátos Budapestnek ezen a részén. Nevezetesen: van lift, de megáll két emelet között;
van központi fűtés, de kevés a fűtőtest; van fürdőszoba, de meleg víz nélkül; nincs
kapukulcs, de van házmester, amíg van, a Terus, illetve Teri. Érdekes ház, esküsznek rá
jobb és rosszabb emberek.
A kapualjban, ahol a század eleji műmárvány borítás nyomokban még
felfedezhető, csípős, azonosíthatatlan szag lengedezik és facsarja az orrot. Mintha
rohadna a műmárvány alatt valami, gondolja Emma, valószínűleg édes illatú
penészgombák által, tehát a műmárvány alól, amely a múlt úri hagyatékából származik,
gondolja így ezt is, lehelődik az orrfacsaró, ezáltal ugye büdösíti, az urak bosszújaként, a
jelent, melyet ugye végre a valaha volt szolgák uralnak. Alsó tagozatos korában, a
legfelhőtlenebb kommunista korszakában csúnyán gondol Emma az ilyen múltra.
A lépcsőházban is gyomorforgató bűz-egyveleg lengedezik, amelynek forrásáról
házvezetőnőjük, Magduska világosítja fel Emmát, mondván, figyelje csak meg, ha főznek
is véletlenül valamit a lépcsőházból nyíló, utcai lakásokban, az ételt odaégetik, nem divat
manapság bizonyos körökben jó háziasszonynak lenni, viszont milyen érdekes, hogy az
udvari lakásokban divat, onnan nem származik gyomorforgató szag. Magduskának
azonban elmagyarázza Emma, még felső tagozatos, szintén kommunista ihletettségű
korszakában, hogy az utcai lakásokban élő családok nőtagjai új világot építenek,
dolgoznak is, tanulnak is, művelődnek is, politizálnak is, harcolnak is, az étel
odaégetésével biztosan az otthoni, szakácsnővé való lealacsonyításuk ellen tiltakoznak,
amíg az udvari lakásban élők mindezt nem teszik, ők elmaradottak, mintha a régi
világban élnének; hát csóválja is fejét Magduska. És Emma mégis aztán ezekkel az
udvariakkal van jóban.
Nem érzi a gyomorforgató rossz szagot azonban, ha tele is van vele a lépcsőház,
amikor éppen tanulmányozza a dúsan tenyésző falfeliratokat. „Ki vécépapírt használ,
imperialistákkal paktál; nem paktálok ellenséggel, törlöm seggem Szabad Néppel.” Ha
változik az idő szava, meg a tér szelleme, változnak a feliratok. „Van aki
(ellen)forradalmár és golyóval lő, van aki ellenben gecivel, mert férfi lőn ő.” Ezeket
érteni véli, de van, amin megütődik, például: „Mártanám vaskos kő-lécem Sósné
mindhárom síkos nyílásába.” Töri a fejét egy időben, mi is ez a három, és mit szól hozzá
az alattuk lakó Sósné, sőt a férje. Íme, ennyit Sósnéról, aki igen rátarti, felcicomázott

63
asszony, holott csak egy üzletvezető, viszont a férje egyenesen főkönyvelő. Különben
még a visszaköszönés is igen terhes Sósnénak, lehet hogy azért, mert elvtársnő.
A körfolyosók bűze, mert annak is van, legalábbis Emma szerint, tüdőszűkítő
mivoltával tűnik ki. Értelmezésével várnia kell, mert még a gimnáziumba kerülve sincs
ehhez benne elég bíráló szellem, hisz aránylag még kommunista, ámde úgy harmadiknegyedik gimnazistaként már egyre kevésbé, és elkapja a mindent kérdőjelező hevület,
szemben korábbi pártos véleményeivel, főleg, miután megállapítja, miből tevődik össze
ez a tüdőszűkítő: hát szúrós vegyszerből, amit a szél egy kitelepítésre ítélt kisüzem
környékéről hord, de mert igazgatója munkásőrtiszt, a kitelepítést nem hajtják végre;
aztán illatos pernyéből, amit a kéményseprő vállalat által nem tisztított kémények
magasságából sodor a légáram; és az udvarukban őshonos, a veszettség ellen soha be nem
oltott macskák húgyszagából; meg a körfolyosó lakásaiból dőlő átható, fáradt zsírbűzzel
keveredett krumpliszagból, ugyanis az udvarra tekintő hely szelleme szerint, az itt lakók,
a nekik adatott idő szavának megfelelően vitézkednek abban, hányféle módon képesek
elkészíteni még a csírázó és a fagyott krumplit is, és századszor is felhasználni a zsírt.
Mindezen illatok együtt tehát igen szűkítik Emma tüdejét, mint érzi is, és nem tesznek jót
kommunista meggyőződése maradékának.
Házuk saját balkáni gerlékkel bír, sorban ülnek a sánta Fürstner néni ablaka előtti
folyosórész korlátján, kövér, undok gerlék, várva és ürítkezve, mikor szórja
ablakpárkányára Fürstner néni nekik a morzsát jó vastagon, szólongatva őket, tubi, tubi,
tubicáim, csak egyetek, mint Velencében. Ilyenkor pattan elő valamelyik Tóbiás ikernéni,
amíg él, fürgén a morzsáknál terem, nem lehet tudni, melyik néni, hisz kettő van és
egypetéjűek, belemarkol és tömi a szájába. Fürstner néni, mielőtt leveti magát a
másodikról, mindig rásivít Tóbiás ikernénire, hogy tolvaj morzsafaló, éhenkórász,
galambnak képzeli magát. Tóbiás ikernéni, valamelyik, miközben besöpri az utolsó
morzsát a szájába, odaveti, hogy ezekkel a gyenge morzsákkal Velencében,
szégyenszemre, hahaha, műveletlen, öreg banya. Az ilyen mondatok hiányoznak aztán
Emmának, miután eltemetik Fürstner nénit, meg az ikernéniket.
Az udvar tele van ecetfával, amelyek afféle világvárosban tengődők lévén,
igyekeznének a fény felé a homályból, ha jutna ide elegendő fény. Annál több van
rozsdás fémdarabból, színes műanyaghulladékból, szanaszét heverő meghatározhatatlan
ez-azból, még használt kotonon is elcsúszik egyszer Emma; bár azért virágágyások is
találhatók foltokban.
Hirtelenszőkére festett, hófehér bőrű, cseresznyepiros ajkú, harmincas nő a Saci,
virágmintás, hosszú, omló pongyolába öltözik, ha alkonyatkor Emmáék közé, mikor az
időjárás engedi, a ház kölkei közé jön az ecetfákhoz. Mosolyogva szemléli, ahogy várják
a fiúk és lányok, és várakozásukhoz a feszült jelző illik. Lesik, főleg a srácok, mikor
szólítja fel őket, húzódjanak közelebb hozzá, vegyék körül. Ha kacsint, mert bizony
kacsint, akkor szertartásosan meg kell kérniük arra, amire annyira várnak. A Saci tanítja
be, mit kell mondani neki, és persze Emmára, aki akkor még tízéves sincs, osztja
kitüntetésként a mondandót: Sacikám, kisanyám, emeld a szoknyádat, mutasd a picsádat.
A Saci ilyenkor felvihog, nekitámaszkodik a legnagyobb ecetfának, ennek még
jelentősége lesz, felemeli, szétnyitja pongyoláját, és miközben bugyit nélkülöző alteste
feltárul kéjre biztató meztelenségében, lesi a hatást a gyerekseregen. Les, megmegremeg. A gyerekek, különböző korúak, bámulják fekete szeméremszőrzetét, ami
belevész lassan a sötétedésbe, ezt bizony sajnálják, bár nem Emma, hanem a kamaszodó
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srácok, akik lihegve veszik a levegőt. Emmát csak addig érdekli ez a dolog, amíg
szerepét, azt a mondatot eljátssza, különben unja.
Egyszer azonban verset ír arról, hogy a telihold, az az általa megénekelt
narancssárga megvilágítja, mint valami fényszóró, azt az ecetfát, aminek a Saci nekidől,
csak azt, de úgy, mintha tényleg egy fényszóró volna, mire annak az ecetfának sem kell
több, terebélyesedik, dúsulni kezd, és szemmel láthatóan, hát felkiált Emma a versben, és
írja, rímbe szedve, hogy csoda, csodálatos, csodás stb. Elszavalja, de a kölkök leintik
durván, ne zavarja őket a Saci altestének nézegetése közben. Ám a Saci érdeklődést
tanúsít Emma költeménye iránt, és miközben lemeztelenített altestét továbbra is illegeti,
áhítatosan hallgatja, amit Emma regél versében a telihold fényszóróvá változásáról és
hatásaként az ecetfa szemmel látható burjánzásáról. És a Saci látja, fel is kiált, hogy
tényleg látja, és felszólítja a kölköket, figyeljék csak, ahogy a telihold éppen
fényszórózza az ecetfát, aminek ő nekidől, imígyen terebélyesedésre készteti, de azok
csak a Saci altestét vizsgálgatják. Akkor a Saci rájuk förmed szokásos végkifejletként, na,
tűnés stricijelöltek, kurvavárományosok, potyalesők, nem mutiban készült, leengedi
pongyoláját, és hessegeti el a ház gyerekeit vadul. Emmát rendszerint marasztalja, átöleli,
és kéri, szavalja el még néhányszor a versét ecetfájuk telihold általi növekedéséről és
ragyogásáról. A többiek szétszaladnak és úgy röhögnek, mintha egy Chaplin-filmet láttak
volna az előbb.
Amikor utoljára mutatja meg szeméremtestét a Saci, igen megdöbbenti a
lányokat, fiúkat, mert egy hatalmas hímtag himbálózik ott neki, és miközben himbálózik,
megkapják az első belövést. Ez már történelem, de erkölcs is, sőt társadalom hovatovább.
Azon a hím nemi szerven nem röhög senki, a belövésen sem, a véren sem, ami a Saciból
sugárszerűen ömlik. Évekig beszélnek erről a belövésről a házban, meg a Saci véréről
jelentőségteljesen, ámde a hímtagjáról hallgatnak. És akkor ír Emma egy verset,
amelyben a Sacit eltemetik, és amelyben feljön a telihold narancssárgán, pedig nappal
van, ámde hiába fényszórózza azt a nevezetes ecetfát, terebélyesedése a Saci halála után
megszűnik; ez is már történelem, írja a versben Emma. Tényleg az, hiszen azokban a
napokban szétlövik a tűzfalukat, nincs már a teliholdnak támasztéka, el is tűnik, állítja
Emma a versben, holott éppen akkoriban kéne narancssárgán világítania, ha tényleg jelzi
a halált, a számtalan halált, hiszen hullanak az emberek, valóságosan hullanak, és hetekig
folyamatosan, de, úgy látszik, az a telihold ilyenfajta halálokat nem jelez. Az az ecetfa
viszont, emlékeztetve a békésebb viszonyokra, megmenekül.
Miután újra felépítik romos házukat és tűzfalukat, megint látni véli Emma, ismét
egy versben, a narancssárga telihold házbeli megjelenését, ahogy sugaraival terebélyesíti
az ecetfát. Elszavalja, persze kiröhögik, mondván, Emma, a kis kibaszott ecetfanövesztő.
Tibi bácsi halála egészen más lapra tartozik. Léggömböznek Emmáék a hideg
dohot lehelő, visszataszító pincelejáró közelében, amikor látják, amint a kopasz,
hordóhasú Tibi bácsi egy idegen, ugyancsak hordóhasú, és ha nem is kopasz, de
feltűnően ritkáshajú nővel, nem a Tibi nénivel, betüremkedik ebbe a nyílásba, hasuk
éppen csak befér. Felismerik a kölkök, mit kell tenniük, és ez már az erkölcs, kiabálni
kezdik, hogy éppen most durran el a Tibi bácsi, és eldurrantanak egy léggömböt.
Megjelenik Tibi néni a harmadik emeleti körfolyosón, ugyancsak hordóhasú, kopaszságát
olcsó, csálé parókával takargatja, lekiabál, csak ne durrongassatok, a fene belétek, még
robbanhat.
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Akkor ül ki először egy patkány a salétrommal kivert falú pince törmelékhalmos
nyílásába, legalábbis ezt terjeszti Emma, hozzátéve, mintha őrizné Tibi bácsiék
tevékenykedését, és azontúl mindig megjelenik ez a patkány, meséli Emma, ha meglátja
Tibi bácsit egy nővel a pincelejáróban. Nem győzi Emma felhívni erre a patkányra a
figyelmet, mondogatja a kölköknek, de még érdeklődő, fiatal családosoknak is, hogy a
jobb oldalán hosszanti fehér csík húzódik, jellegzetesen. Kísérletezni kéne ezzel a
patkánnyal, javasolja Emma, betanítani az erkölcs nevében, harapjon Tibi bácsi seggébe a
megfelelő pillanatban. Meg is kapja Emma, hogy ő egy kis kibaszott patkányszelídítő.
Történik, hogy megint léggömböznek, és a léggömb nem akar szétdurranni, ez
vészjósló, közben Tibi bácsi soros nője, aki már teljesen kopasz, sírva, ordítva rohan ki a
pincéből, bugyiját, mocskos egy ruhadarab, az udvarban játszó gyerekek szeme láttára
húzza fel, és elviharzik. Gyanús ez Emmáéknak, leoldalognak a pincelejáróba, hát ott
hever Tibi bácsi mozdulatlanul letolt nadrágban és gatyában, nem mondhatni
fehérneműnek. Na, gyorsan a felnőttekért, akik megállapítják a halált. Emma meg
terjeszteni kezdi, hogy felfedez egy patkányharapást is a bácsi fenekén, amit senki sem
erősít meg. A kurva anyját a gyilkosnak, dühöng a patkányra Emma, és káromkodását
átveszik szépen a kölkök.
Nyomott korszakuk ez nekik a házban, feszültek, veszekednek, pártokra
szakadnak, csak akkor szabadulnak fel és békülnek ki némiképp, ha meghallják a
nagytestű Lőrincz úr átkozódását.
Lőrincz úr, amíg él, ütögeti állandóan a körfolyosó korlátját, úgy szól, mint a
mennydörgés, kántáló átkozódással kíséri, szidja az eget, az istent, az életet, a halált, a
fiát, a lányát, az apját, az anyját, a feleségét, a párttagokat, a pártonkívülieket, a
huligánokat, a prolikat, a naccságákat, mint Sósnét, akinek mindhárom síkos nyílásáról
megemlékezik. Hát ez ugyancsak az erkölcs, némelyek szerint politika. Mielőtt betérne
lakásába, benyit szomszédjához, a süket Nyíres bácsihoz, és ráförmed, maga még él,
gyáva prolija, szégyellje magát, hányszor mondom, nyissa ki a gázcsapját.
Katonáné nem hagyja szó nélkül Lőrincz urat, egy ötven éve özvegy asszony, aki
ötven esztendeje a folyosón ül még télen is egy sámlin, ugyanabban a ruhában, és borsót
pucol, mindig borsót fél évszázada, egészen addig, amíg feldíszített karácsonyfája
húsvétkor, csontszárazon és kopaszon tüzet fog, és abban a tűzben el nem ég maga
Katonáné is. Szóval Katonáné egyedüliként, következmények nélkül tehet megjegyzést
Lőrincz úrra, úgy mint: a férfiak bűzösek és szúrnak és állatok, mint maga is, tudja meg,
kérem szépen.
Hónap végén az egymástól kölcsönkérők összeütköznek a körfolyosókon; még
leszakad a nagy tolongásban, tart ettől Emma, aládúcolása ellenére.
Mivel Lőrincz úr, az egyik hó végén, nem jelentkezik Nyíres bácsinál, aki a
leghíresebb kölcsönadó, hát Nyíres bácsi bekopog hozzá. Nem nyit ajtót senki, ellenben
gázszag érződik, ezért be kell törni az ajtót. A nyitott gázsütő mellett a földön hever
Lőrincz úr és felesége, a szemük valóságosan kigúvad, többen is kísérleteznek, hiába,
nem tudják lezárni szemüket, mindig felpattan a szemhéjuk.
Ír Emma egy verset arról, hogy múlik az idő, teliholdjuk narancssárga fénye a
tűzfalon halványul, az a híres ecetfa satnyul, a Tóbiás ikernénik morzsalopása és halála,
Fürstner néni galambetetése és halála, a Saci alteste és elvérzése, Tibi bácsi közösülési
tettei és pusztulása, meg az a gyilkos patkány, aztán Katonáné borsópucolása és
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tűzhalála, valamint Lőrincz úr átkozódása és gázhalála elsüllyed a feledésben, fel is
olvassa az udvarban, mérsékelt sikerrel; éppen akkor végzi a nyolcadikat.
Másnap hallja, amint a Teri illetve Terus házmesternő büszkélkedik, bizony a V.
Emma-féle telihold házában egészen különös élni, no és meghalni.
A későbbiekben már, kamaszként meg ifjúként, nem sokat törődik a házzal
Emma, a lakóival sem, az újakat már nem is ismeri, inkább a környék érdekli, ott köt
ismeretségeket, ott mászkál, majd azt is hanyagolja, és elmerül más környékek,
tulajdonképpen a nagyváros, elsősorban Pest érdekesebb, szebb, mozgalmasabb részeinek
vonzásában.
Mikor jómagam hozzájuk költözöm, elmeséli nekem Emma a tűzfalukon egykor
megjelenő, narancssárgán világító teliholdat, amely összefüggésben volna a házbéli
halálozásokkal, ha nem hiszem, olvassam el erről a verseit, és miután elolvasom,
megkérdezi, na, most már hiszem-e, hát széttárom a karomat, nevetek. Meséli aztán még
a Sacit is, mire kénytelen vagyok kijelenti, ez igen, Emma mélyre ható erkölcsi,
történelmi, társadalmi nevelésben részesült.
Emma ábrándozásaira rossz hatással van, mikor elköltözünk Albertfalvára,
házasságunk után néhány évvel, a Szabados Sándor utcába, amely egyáltalán nem igazi
utca, együtt anyósommal és sógorommal, Kisöcsivel, meg néhány hónapos fiúnkkal,
Ádámmal, tehát öten. A ház vadonatúj, szabályos téglalap, panel, amely kitűnő
találmánynak állíttatik be. Sárga színű épület, lapos tetejű, tökéletesen dísztelen, kétszáz
lakással, négy lépcsőházzal meg négy felvonóval, és mint valami szabályosra
négyszögesített szikla emelkedik felfelé a maga tíz szintjével a többi hasonló társával
együtt. Tulajdonképpen szalagház, nevezhetem szalagnak, legalább százötven méter
hosszú. És körülbelül, ahogy kiszámolom, vagy hatszáz ablaka lehet.
Nem ösztönözi ez a ház versírásra Emmát, legfeljebb valami prózára, pedig
várakozásokkal, izgatottan költözködünk ide, úgy érezzük, legalább egy fokkal feljebb
emelkedünk a ranglétrán, a korabeli értékelés szerint mindenképpen.
Miután lebontják állami ösztönzésre az itt lévő apró magánházakat, egyúttal
sivárrá téve a területet, ugyancsak állami ösztönzésre felépítik ezt a betontelepet,
egyenruhás tervek szerint, épülhetne bárhol az országban. Mindezek ellenére igen
örülünk, még boldogok is vagyunk, minden vadonatúj körülöttünk. Ugyanakkor mást is
érzünk, zavaró körülményeket, elsősorban emberidegen voltát, hisz külső méretezésében
és belső kialakításában tényleg taszít, és arra jutunk, hogy a lakóinak szívét, lelkét eleve
határozottan semmibe veszi. Elhessegetjük ezt az ünneprontó vélekedésünket, és
próbáljuk a jó oldalát tekinteni, hiszen jobban elférünk itt, mint hajdani lakásunkban, és
érzékeljük a korszerűség érintését. Különben is, ha berzenkedünk, akkor az ellen tesszük,
ami nekünk juthat. Miközben azért egymás közt inkább elégedettségünknek adunk
hangot.
Elgondolja aztán Emma, milyen érdekes volna, ha egyszerre megjelenne minden
ablakban egy vagy több kitekintő alak, lenne vagy ezer fej egyszerre, hihetetlen
látványként, ezerfejű cézár, ezerfejű cézár-ház, gondolja, és ez az ezer fej mind beszélne,
képzeli Emma, és nem tudná abbahagyni, mondja, mondja és mondja, ezer fej mondja,
zengene a ház, és nem értenék egymást, mint a Bábel tornyában, persze nem azért mert
egymásnak idegen nyelven beszélnek, hanem mert egyszerre nyomják a szöveget,
ugyanis nem érdekel senkit, mit mond a másik. Miután ezt a látomását megírja
elbeszélésben, és megjelenik, Ezerfejű cézár-ház címen, és megtudják a házban attól az
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egyetlentől, aki olvassa, hogy a szerező itt lakik és azonos Emmával, megkapja a közös
képviselőtől, micsoda pihent agy a Virágh írónőé, csak nehogy ezerszeresre növelje
fejének űrtartalmát. Rá se rántson egy ilyen megjegyzésre, mondom, inkább örüljön, lám,
elterjed még egy ilyen házban is az ő író volta.
Szalagházunk tulajdonképpen történelmet formál, mert hát ilyen lakályosságot,
tulajdonképpen összlakályosságot, ahogy magyarul ki lehetne fejezni esetleg, nem lát
még ez a vidék, vagyis Albertfalva, viszont Emma megfogalmazza, kissé tamáskodva, a
lapjában, hogy házunk összlakályossága elsősorban albertfalvai viszonylatban
összlakályosság, mert ha nem Albertfalván építenék, ebben a falusias, olcsó családi
házakkal telehintett, kies, a korszerű lakályosságot tömegesen sosem látott
peremkerületben, meg ha nem Magyarországon, akkor talán: a konyhában nem csupán
úgy tartózkodhatna egyszerre minden családtag, ha gyorsan leülnek az asztal, persze
csak egy kisebbfajta mellé, összepréselődve; a fürdőszobában sem egyetlen személy
férne el, és kettő csak akkor, ha az egyik bemászik a kádba; a kamrát helyettesítő
kamraszekrény nem vonzaná a különböző rovarokat, olyanokat is, amelyeket a
rovarászok kipusztultnak ítélnek; a fűtést, ha az a csúcstechnika elismerésével övezett
távfűtés is, esetleg az érdekelt kapcsolhatná ki és be, kénye-kedve szerint; a meleg víz,
amely csak úgy jön, sokak csodálkozására, a csapból, nem fogyna el akkor sem, ha egy
időben több lakásban használnák is; a felvonó programja rendszeresen nem vétené el a
programot; volna telefon, és nem kéne elzarándokolni a kapunkhoz annak, aki hozzánk
telefonálni akar, vagyis a kaputelefonunkhoz; és nem hallatszana minden, de minden, sőt
visszhangosan felerősödve, hogy úgy érezze az ember fia, mintha egy zaj-szemétdomb
tetején ücsörögne. Ilyeneket említ, elég lapos szöveg, de a téma is lapos. Ezt az írását már
sokan olvassák, hiszen újságcikk, helyeselnek is neki, ám a közös képviselő, akinek
bögyében van Emma, megjegyzi, nem ártana, ha Virágh írónő megígérné, nem ír meg
semmit a házzal kapcsolatban, mert akkor esetleg bevezetnék a telefont. Egy következő
cikkében Emma házszörnynek nevezi az épületet, már mint antikommunista, de
mértéktartó, és kiegyezik vele, mert ötünkre négy szoba jut.
Csak közvetlen szomszédainkat ismerjük meg személyesen, a többieket
egyáltalán nem. Még azokat sem, és hónapok múltán sem, akik velünk egy lépcsőházban
laknak, és csak akkor tudjuk azonosítani őket, ha gyakran utazunk velük a felvonóban.
Még az ismerőseinkkel sem igen beszélünk. Emma cikkei azonban összehoznak
bennünket az alattunk, a felettünk meg a közvetlen mellettünk lakó családokkal, de
persze az írások nem volnának elegendőek ehhez, az is kell, hogy felettünk Szigetiék
eláztassanak bennünket, bokáig ér nálunk akkor a víz; hogy alattunk Menyhértékkel
összevesszünk, a bömbölő televíziójuk miatt; és hogy mellettünk Bárányné akkor vigye
le hasonló korú lányát levegőztetni, mikor Emma vagy jómagam Ádámot. Ők mind a
nagyobb lakásokat tulajdonolják, ahogy mi is, a kisebb lakásokban élőkkel valahogy nem
alakul ki kapcsolatunk, azok mintha fújnának ránk, komor arccal, irigy tekintettel
kísérnek bennünket.
Elég sok az autó a ház előtti parkolóban, többnyire a nagyobb lakások
tulajdonosai birtokolják, a mi kivételünkkel, így aztán reggelente kettéválik a házban élők
munkába igyekvő serege. A közös képviselő megjegyzi, hát persze, általában azoknak
van azért kocsijuk, akiknek elengedhetetlenül fontos, akik nem késhetnek el a munkából,
mert rajtuk múlik a jövőnk. Megütközve hallgatja Emma ezt a szöveget, és megjegyzi,
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úgy látszik, rajta kevés múlik, hisz neki nincs kocsija. És odamondja ennek a közös
képviselőnek, olvassa el talán a házban megjelenő falfeliratokat tájékozódás céljából.
Hát igen, a pirosra festett felvonóban feliratok jelennek meg, belevésve fém
falába, valószínűleg bicskával: „Országunk tőkeszegény, viszont az én tököm gazdag,
hahaha”. A lépcsőház halványsárga falán is nagyon szaporodnak a vésetek, például: „A
munkásoknak nincs hazájuk, hát akkor mi munkások vagyunk”. A folyosót kevésbé
firkálják össze, de jobban olvashatóan, mondjuk: „Központi titkár elvtárs, tájékozódj,
nézz bele a seggembe szüretkor”.
Késő délután mindig terjeng valami bűz, igen maró, beférkőzik a lakásokba, nem
sokáig, csak körülbelül másfél óráig, de annyi is épp elég. A közelben működik egy
vegyipari szövetkezet, és tiltakozásunk ellenére működhet tovább, mivel hogy a kerület
első emberének unokaöccse a vezető ott, és mikor ez kitudódik, Emma enyhe
antikommunizmusa, a magam erősebbje mellett, úgymond fokozódik.
Sok a kutya, erre felfigyelünk. Elsősorban a nagyobb lakásban élők tartanak,
Szigetiéknek is van, bulldog, Menyhértéknek is, puli, Bárányéknak ugyancsak, az pincsi.
Ha a felvonó előtt találkoznak, mikor gazdáik viszik le őket ürítkezés végett,
visszhangzik a ház ugatásuktól, és én kikészülök, alig bírok magammal, Emma tart
vissza, ne rohanjak ki átkozódni. A puli mozgékony, fekete és hím, rá akar ugrani a
bulldog hátára, mert az nőstény, viszont sokkal nagyobb, akkor sem sikerülhetne a
pulinak, ha engedné a gazdája. A pincsi óvatos, lassú mozgással mindkét másikat
szaglássza, de azok elűzik. A három ismerős család kutyafelelősei, Szigetiné, a
Menyhérték tizenéves lánya és Bárány a maguk kutyájáról zengedeznek, egészen
kirívóan. Szigetiné megjegyzi, hogy az ő bulldogja egyszerre képes összpontosítani
különféle dolgokra, úgy mint szaglászik, várakozóan tekint rá, és még esetleg morog is,
mintha beszélne. A tizenéves Menyhért lány kijelenti, hogy mikor pulijuk meghallja az ő
kedvenc együttesét, két lábra áll és ritmusra mozog. Bárány egyszerűen csak kiváló
szellemnek, ha hihető, ha nem, nevezi pincsijét. Mikor ők hárman sétáltatják ebjeiket a
játszótéren, vagyis Szigetiné, a Menyhérték tizenéves lánya és Bárány, azonközben
otthon Szigeti beiszik, Menyhért ordítva fogadja a hazajövetellel jócskán késő feleségét,
Bárányné pedig, aki Báránynál jóval fiatalabb, áthívja a szomszéd fiatalembert.
Az alattunk lakó Menyhért egyszer rajtakapja Menyhértnét, mikor a
lépcsőházban, a sötétség leple alatt csókolózik, valami, Menyhért szerint, nyikhajjal, hát
Menyhért verni kezdi asszonyát, miközben az állítólagos nyikhaj elszalad, és mi,
másokkal együtt az ablakból élvezhetjük futását, mert mi már ismerjük. Menyhérték
tizenéves lánya éppen akkor jön meg a kutyasétáltatásból, és az a kis puli, mikor
észreveszi verekedő gazdáit, két lábra áll és vinnyog.
Ha meghalljuk a mellettünk lakó Bárány hegedülését a folyosóról, tudjuk, hogy a
fiatal felesége áthívja a szomszéd fiút, most már azzal sem törődve, ha zenetanár férje
otthon van, hát Bárány, szegény kijön a lakásból eljátszani néhány bús hegedűdarabot.
Szigeti viszont, felettünk, nem hagyja szó nélkül Bárány hegedülését, veszekszik
vele, de hamarosan már nem teheti, elviszi a rák, nevezetesen a tüdőrák.
Hónap végén jó volna kölcsönkérni, ámde kitől, a házban nem kérhetünk, ehhez
nincs elég jó kapcsolatunk senkivel. Sokkal többen járkálnak gondterhelten ilyenkor fel
és alá a folyosón, a lépcsőházban, a felvonóval, kérdően néznek egymásra, tudjuk miért,
de ennyi és kész, nem bízunk a másikban.
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Ír Emma egy novellát arról, hogy az ezerfejű-cézár házunk lakói egyre
ingerültebbek, amiért képtelenek segíteni egymáson, és látva, miszerint egy puli kutyának
kell elsimítani gazdái súrlódását, sőt meg kell tapasztalniuk azt is, hogy egy hegedűs csak
a szomszédja halála után nyújthat magának vigaszt játékával a folyosón. Nekem nem
tetszik, erőltetettnek tartom, nincs benne ábránd, ami az erősséged, Emma, mondom,
úgyhogy Emma megsemmisíti.
Igen sok az előre nem látható baleset a házban, olyan, amilyet mintha a
természetes kerékvágásából kizökkenő egyén szenvedhet el, mert ugye kizökken, amint
ide költözik, ez Emma meggyőződése.
Bárányné elcsúszik a lépcsőház műanyag borítású felületén, mivel az eső zuhog,
cipőtalpa vizes lesz, a lift meg éppen nem működik, a műanyag pedig csúszós, ennyi elég
is, hogy a bokáját törje. Bárány begorombul felesége balesete után, fújni kezd mindenkire
a házban, csak úgy, fúj ránk is teljesen oktalanul, szinte megijedünk, ha találkozunk vele,
ahogy gyűlölködve tekint ránk. Emma azt mondja, hogy Bárányegyszerűen kiválasztja
magának, akit vagy amit gyűlölhet, a házat, a hajszínünket, a járásunkat, a taglejtésünket,
az orrunkat, ki tudná felsorolni, mit.
Menyhért beszorul a felvonóba két másik lakótársával együtt, órákig lógnak az
ötödik meg a hatodik emelet között, késnek a szerelők, majd nem boldogulnak, miközben
pedig Menyhért fulladozni kezd, nem kap levegőt, hiába nyugtatja a másik kettő, hogy
van még elég lélegezni való, elájul. Menyhértné, férje kalandja után, uszítani kezd a ház
ellen, majd pedig korlátlanul, például ellenünk is uszításba kezd, hogy mi ingyenélők
vagyunk. Menyhértné számára az uszítás egyszerűen az élete értelme, Emma véleménye
szerint, mint oly sok mindenki más számára is a házban, mert nézzek csak széjjel, mondja
nekem, mindenki uszít a másik ellen, uszítás nélkül nem tudnak élni.
Szigetinét, mikor megözvegyül, megtámadja a bulldogja, súlyos sebeket ejtve
rajta, szerencsére ki tud menekülni a lakásból, eléggé véresen. Félni kezd, sőt rettegni
mindentől és mindenkitől. Fél a közös képviselőtől, fél a szomszédaitól, fél a
takarítónőjétől, az élelmiszer-áruház eladóitól, a hivataloktól, a villamosvezetőktől, a
fodrászoktól, és tőlünk is fél. Figyeljem csak meg, jelenti ki Emma, mennyire átlátszóvá
tesz a félelem, az uszítás, a gyűlölködés, és mindez itt a házban úgyszólván őshonosan.
Szegény Menyhérték, Szigetiék, Bárányék, tökéletesen átlátszóak, annyira, hogy az már
kínos, mondja Emma.
Egy idő után többé nem próbálkozik Emma szalagházunkról írni, elveszti
érdeklődését iránta, lakói iránt úgyszintén, és el akar költözni. Jómagam még inkább el
szeretnék innen szabadulni, még az után is, hogy bevezetik, öt vagy talán csak hat év
múltán, a telefont; mindketten igen hevesen elillannánk ebből a kínos érzéseket keltő,
Szabados Sándor utcai házból, csak nem találjuk a módját.
15
Elkapta a félelem álmában, roppant félelem, mikor egy budai domboldalon
mászkált, mondom, hogy álmában, egy erdei ösvényen haladt, amelyet kékesfehér fény
világított meg, hideg ragyogásra késztetve a fákat, őt meg vacogásra. Feltűnt neki egy
férfi, aki erőteljesen futott, és sárga mezben, minden sárga volt rajta, és felszólította
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Emmát, csatlakozzon hozzá, hát csatlakozott, futott ő is. És akkor Emma felismerte, ez a
sárga mezes férfi nem más, mint Szürke férfi, csak most sárgába öltözött az ő
megtévesztésére. De ennyi még nem is volt elég, mert feltűntek Szürke férfi után futva
Pengeéles arcú, Karikalábú hordószerű, Léggömbfejű kopasz, Zsíros hatást keltő, sőt
még egy Fekete szakállas, meg egy Sovány kiálló fogú is, és mind futottak. Vacogni
kezdett Emma álmában, azok a fickók meg futottak, futottak és futottak, most már ő
utána futottak. Ráparancsoltak Emmára, ásson magának egy gödröt, ássa, hisz saját
magának lesz, mindenki ássa a maga gödrét önmaga. És kezébe nyomtak egy ásót meg
egy lapátot. Emma csak állt, álldogált, nem volt hajlandó ásni. Akkor a két fickó elővette
a pisztolyát és ráfogta Emmára. Emma erre fel ész nélkül ásni kezdett. Ásott és lapátolt,
mélyítette, szélesítette a gödröt. Nem fedezhette volna fel senki csak úgy véletlenül a
sűrű bozótossal benőtt domboldalon. Ásott és ásott. Feszítő félelem töltötte el. És akkor
furcsa fények kezdtek terjengeni, színtelen színes, fénytelen fényes fények, mintha más
napból származtak volna, nem a miénkből, illetve mintha fényszóróból áramlottak volna,
és mintha elmostak volna minden körvonalat, miközben pedig sejtelmesen tapadtak
mindenre, félelmetessé varázsolva és elöntve a domboldalt, hidegen megvilágítva azt. És
ezek a fények mind csillogóbbak, vakítóbbak lettek, és mintha maguk felé csábították
volna a fákat, bokrokat, mindent. Emma ásta és ásta álmában a gödröt, egészen nagy lett
már. Hirtelen zajok hallatszottak mindenfelől, kutyaugatás, madárcsicsergés, rádió
hangja, kocsik, motorok döreje, tévé-szöveg, csengés-bongás, és ezek a zajok fénnyé
változtak, minden zajból fény keletkezett, és ezek a fények erősek, hatásosak,
hivalkodóak, csillogóak, és mind csillogóbbak lettek, és magukhoz csábítottak mindent,
amire rávetültek, és mintha nevettek, zúgtak, sustorogtak, csattantak volna, miközben
vakítóan megvilágították a domboldalt, és mintha fényúttest rajzolódott volna ki belőlük.
Köd ereszkedett le, abban az álmában, de azon is áttört ez a fény, sőt megcsíkozta,
világos és sötét félre osztotta a teret, a domboldal terét, a világosabb részben semmit sem
lehetett látni, az vakított, a sötétebben mindent látni lehetett, az nyugtatta a szemet. Ahol
az a fény sötétséget okozott, ott látszott minden, amit viszont megvilágított, ott nem
látszott semmi. Mintha az a fény más térbe és más időbe helyezte volna át a domboldalt
Emma álmában. És aztán még azt is álmodta, hogy elővesz egy befőttesüveget, belepisil,
majd mosolyogva felmutatja a tele üveget a fényben, amely sötétsárgán csillogtatta a
pisit. Majd szájához illesztette az üveget és meghúzta. Szürke férfi és hét társa öklendezni
kezdett, ő pedig mosolyogva felszólította őket, igyák a saját pisijüket ők is,
elnevezésükben a húgyukat, utánozzák őt, mert egyes feltevések szerint a saját húgy a
szájon át bekerülve kívülről a húgyútba, amely egy labirintus, megmutatja a kiutat a
labirintusból. És mivel önök, kopók, nem találják a kiutat a saját labirintusaikból, hát a
megivott húgyuk majd segít, mondta nekik Emma álmában. És egyes
természetgyógyászok melegen ajánlják a saját pisi ivását, tette még hozzá szintén
álmában, mert az méregtelenít, attól megtisztul a szervezet. Ezt álmodta.
Mikor felébredt, gondolkozott az álmán, és arra jutott, bizony ez az álom jelenlegi
állapotában öntörvényű, eléggé öntörvényűnek tetszett.
Rögtön leült az íróasztalához, és írni kezdett egy forgatókönyvet, mert nem
mondott le arról, hogy filmet is csináljon, persze csak kisfilmet. Címnek felírta:
Gödörásó lány. Felidézte és leírta álmát a követőiről, a gödör ásásáról meg a fényekről,
amelyek a filmképnek jellegzetes stílust adnak, mint gondolta, és természetesen arról,
akit követtek, magát harmadik személyben elképzelve.
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Rosszul érintett Emma forgolódása éjjelente, főképpen, miután elárulta, hogy
ilyenkor álmodik, és az álmai nem megnyugtatóak. Hittem olvasmányaimnak, miszerint
az álmok olyan lelki képződmények, amelyek példaszerűen, mintaszerűen,
szabályszerűen képezik le az ébrenlétben bennünket ért megpróbáltatásokat, a bennünk
munkáló beteges, kényszeres félelmeket. Ezek szerint Emmának megpróbáltatásai
vannak? Kényszerű, beteges félelmei? Nem tudtam a választ.
Londonban aztán megnyíltunk, kiléptünk önmagunkból, szorongásainkból. Mikor
a Sohóban nézelődtünk, azt mondta Emma, jé, Gyula, nézd csak azt a két fiút,
csókolóznak mindenki szeme láttára. Még szép, Emma, mondtam, az új életforma
képviselői, ezek népesítik be a Sohót, hát nyilván. Szobrokat csinálnak az utcán, Gyula,
kiáltott fel Emma. Naná, az új művészet előfutárai, Emma, mondtam, nyilvánvaló. Az ott
nem Bacon, a festő, kérdezte Emma, mintha ő menne ott, a túloldalon. Természetesen
Bacon, Emma, mondtam, látod, mennyire barázdált az arca, tipikus alkoholista vonások.
Láttuk Bacont, újságolta Emma Zsuzsának, valaha legjobb barátnőjének, akit csak
köznaplelkűnek becéztünk, és aki Londonba ment férjhez. Ki az, kérdezte Zsuzsa, az a
Bacon, valami szalonna, nem? Egy híres alkoholista, mondtam. Zsuzsa nevetett, majd
elkomorult, mikor Emma hirtelen kérdőre vonta. Mondd, Zsuzsa, miért nem lakhatunk
nálatok, a kurva életbe, ígéreted ellenére, mikor tudod, hogy nincs pénzünk? Jaj, istenem,
Emma, már mondtam, hogy Peti, a férjem elzárkózik. Fél, ugye, hogy kiforgatjuk a
vagyonából, mondtam, pedig nincs szándékunkban. Zsuzsa elnézett a levegőbe, mi meg
elviharzottunk bosszúsan, és a Hyde parkban sétálva Emma felvetette, hogy nem kellett
volna elmondanunk Zsuzsának és Petinek, hogy megismerkedtünk egy itteni
szociológussal meg egy itteni írónővel is, mert teljesen magukba roskadtak. Hát igen,
mondtam, nem kellett volna ezzel dicsekedni, hisz Zsuzsa meg Peti nem ismerhet meg
sohasem ilyen angolokat. Viszont próbáltam enyhíteni a dolgon, mikor elmeséltem
nekik, hogy különben az írónő ír, a szociológus meg skót.
Azonban Emma megint megálmodta, miután hazatértünk Londonból, hogy gödröt
ás azon a budai domboldalon, sőt most bele is esik.
16
Feltűnt Emmának egy telefonáló hangja, fiatalos férfihang, akinek tulajdonosa a
szerkesztőségben hívta Emmát, igen erőszakos hang, erőszakosan kérte, vizsgálja ki a
lap, miért mondtak fel neki, ráadásul az ünnepek előtt. Éppen karácsony felé közeledtünk.
A férfi felháborodottan sorolta, hogy a jellemzése kitűnő, a rábízott feladatokat szakmai
hozzáértéssel és a meghatározott időre elvégzi, szakmai tapasztalatait szívesen átadja, sőt
szívesen veszi idősebb szaktársainak szakmai tanácsait, ráadásul szerény, csendes,
szakmai becsvággyal teli fiatal, megkapta a szakma kiválója kitüntetést, mégis szakmai
hiányosságokra hivatkozva mondtak fel neki.
Nem tetszett Emmának ez az erőszakos hang, ezért, bár máskor ugrott volna az
ilyen jellegű panaszra, kijelentette, nem foglalkozik az újság ilyen ügyekkel, és letette a
kagylót.
Néhány nap múlva az az erőszakos és fiatalos férfihang megint felhívta Emmát,
felháborodottan fenyegetőzve, hogy be fogja panaszolni a főszerkesztőnél, mert
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kívánalom, hogy egy újságíró a dolgozókat képviselje, így mondta, a dolgozókat,
kívánalom, hogy vizsgálja ki a dolgozók panaszait, főként, ha azok egy olyan dolgozótól
származnak, aki még kitüntetéssel is bír. Bejön majd a szerkesztőségbe, Emma
főnökeihez, persze Emmát is meg akarja nézni magának, hogyan fest egy olyan
újságírónő, akinek nem fontosak a közérdekű témák, és aki legutóbb például holmi utcai
követésekről írogatott valami furcsa műfajban, mintha nálunk követnének csak úgy
valakit az utcán, ami felháborítóan nevetséges a mi viszonyaink között, és csak a
kizsákmányoló rendszerekben történhet meg.
És tényleg, másnap bejött a telefonáló, még fiatal, fekete szakállas fickó.
Támadóan lépett fel, és bepanaszolta Emmát a rovatvezetőnél, a főszerkesztőig nem
jutott, megkérdezte, hogy ilyen manapság egy újságíró, egy ilyen kis fiatalka,
komolytalannak kinéző nőcske, mint Emma, mire a rovatvezető hárítóan megjegyezte,
hogy Emma filozófiát végzett. Erre még mérgesebb lett a fekete szakállas, és kijelentette,
ejnye, mire végzett filozófiát egy olyan nő, akinek nem is egy írásából kiderült, inkább az
utcai követés foglalkoztatja a közérdekű meg a világnézeti témák helyett. És megvetően
végigmustrálva Emmát, odavetette neki, ha akarja, követi őt az utcán bármikor.
Jól jött mindez a kerti törpére hasonlító rovatvezetőnek, aki penészszagot
árasztott, és nem kedvelte Emmát, minduntalan közölte, milyen egyedi eset is Emma, és
célozgatott az Emma körüli úgymond furcsaságokra, mint például, hogy Emma nem
bírja, ha belepiszkálnak a kézirataiba, vagy hogy kifejezi, miszerint félretájékoztat a lap.
Ezek után Emma azonnal mellettem akart lenni. S mintha csak megéreztem volna,
szüksége van rám, felhívtam. Utál a szerkesztőségben dolgozni, mondta sírósan. Én meg
azt mondtam, mondjon fel, hisz tudja a jelmondatunkat, pénz nem számít, úgy sincs.
Tényleg nem érdekelt valahogy a pénz, és szerettem a vagány fickót játszani. Még
hozzátettem, nekem van állásom ugye, és az bizony kitűnő állás, szerencsémre, tehát
felmondhat nyugodtan. És felszólítottam Emmát, jöjjön azonnal haza szeretkezni, akkor
majd elfelejti a szerkesztőséget.
Éppen a nagymamámtól érkeztem haza, azért látogattam meg, mert úgy
gondoltam, hogy ha beszélgetek vele, újra formába lendülök. Nagymamám elém tálalt
tökfőzeléket sült csirkecombbal, mire megjegyeztem, elképesztő ez a gyerekkori íz,
nagymama. Szegény Gyulus, fogalmam sincs, úgy éljek, mit eszel mostanában, jegyezte
meg, mert Emmának nyilván, mint amolyan mai nőnek persze kisebb gondja is nagyobb
a főzésnél, inkább írogat, csak vigyázz, Gyulus, tette hozzá, nehogy, richtig, elsüljön
Emma feje. Arra, nagymama, a fej elsülésére vigyázunk, mondtam nevetve.
El voltam telve nagymamámmal, Rozáliával, aki varrónőből úriasszony és
üzletasszony lett. Igen szép pályát futott be Albert nagyapámmal, a férjével, mint cipő- és
ruhaüzlet tulajdonosok, egyúttal szőlőbirtokosok és borkereskedők. Aztán mindez tova
tűnt, a nagyapám korán elpusztult, tulajdonképpen elpusztították. Nagyanyám meg
leírhatatlan szenvedéseken ment át, tényleg leírhatatlanokon. Ám úgy látszott, hogy
felejtett. Ellátta szüleim háztartását, vásárolt, főzött, mosogatott. Hogy úriasszonynak
látsszon, az érdekelte legkevésbé, nem is látszott annak, inkább megint varrónőnek.
Igénytelenül öltözött, sosem ment fodrászhoz, egyszerű kis kontyba fonva hordta egészen
lesimított haját, kölnit sem használt. A házban, a piacon, mindenhol, ahol megfordult
szerették közvetlenségét, és azt a sajátságos, csak rá jellemző nyelvet, ahogy kifejezte
magát. És miután elvégezte dolgát a konyhában, rengeteget olvasott, mindenfélét
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olvasott, ami a keze ügyébe került. Engem kimondottan bírt, én is őt. Mondhatom, hogy
imádtam és imádom.
A hívásomra persze sietett Emma haza, igen ám, de mikor kilépett a
szerkesztőség házának kapuján, észrevette azt az erőszakos hangú telefonálót, Fekete
szakállast, aki ott téblábolt az épület előtt, és egy hozzá hasonló fekete szakállassal
súgott-búgott, és mikor elhaladt mellettük Emma, rá mutogatott. Mit akarnak ezek? Talán
követni akarják? Néhány házzal odébb visszafordult, és látta, mintha elindultak volna
utána, mintha követték volna, nem akart erről tökéletes bizonyosságot szerezni,
készpénznek vette.
Ha meggyökeresedik bennünk valamilyen hit, hiedelem, akkor szárba szökken, és
virul, kivirul, virágot, sőt termést is hoz, sajnos ilyenek vagyunk, gondolta Emma
keserűen.
17
Emma félegyházi nagymamája, Kerek Bálintné, sokat imádkozik és jár
templomba, napjában többször is elismétli: Istenem, Uram, segítsd le Jézus fiadat az
égből, ide a földre. Leszállhatna igazán az a Jézus király már megint végre a Földre,
éppen ideje volna, például visszanöveszthetné a fogait, már egyetlen egy sincs neki, és
eltüntethetné azokat a legyeket, amelyek mindig belekóstolnak a levesbe és
belefulladnak, rengeteg a légy a konyhában, már-már teljesen ellepik a levest.
Emma, talán az a Jézus rád is hatással lehetne, ismételgeti nagymama, ha Emma
meglátogatja, elmevilágosító hatással, ezt nem sértésből mondom, nehogy azt hidd,
hanem azért, mert nem félted az Istent.
Még mindig le kell hánynia, hiába vén már, a szekérről a szénát, panaszolja,
melyet nagyapa szállít haza, és alig fejezi be, már füvet kell szednie a lónak, mert a
lovuk vén, a kukoricát nem bírja elrágni, fájnak a fogai, ki akarnak esni, legfeljebb a híg
moslékot tudja meginni, de jobban szereti a füvet, így aztán mindennap szedni kell a
gebének, mert ha nem friss, akkor már nem eszi meg, nagyon finnyás, hát naponta három
óra hosszáig szedi nagymama a gebének a füvet.
Mikor egy nagy, elfeketedett púpot vesz észre Emma a nagymama jobb kezén,
megkérdezi, mitől van az, hát nagymama felemeli hangját, és tudatja Emmával, hogy
tudhatná, senki más nem lehet az oka csak az az átkozott nagyapa, ugyanis nagyapa rá
parancsol, jöjjön segíteni, mert eltörik annak a rosseb kocsinak a tengelye az országúton,
nagyapa kifogja előle a lovat, azzal jön haza, de most vissza kell oda menni
szerszámokkal megjavítani. Mondja nagymama, baj lesz Bálint, az a gebe nincsen
hozzászokva, hogy meglovagolják. Azonban nagyapa leinti, odaállítja a lovat az udvaron
lévő pad mellé, hogy a padról, mert már csak onnan tud, másszon fel a szerencsétlen gebe
hátára, felkapaszkodik, a gebe persze hányni kezdi a farát, viszont már olyan gyenge,
hogy nem bírja elérni nagyapa leesését. Csak a papucsa esik le nagyapának, mivel éppen
azt van kedve felvenni aznap. Na, megindulnak, elől a lovon nagyapa, hátul kutyagol
utána nagymama, vele cipeltet nagyapa egy hosszú fát vagyis hévért, aztán kulcsokat,
láncot, kötelet, harapófogót, no meg azt a fél pár papucsát. Odaérnek, nagyapa alámászik
az eltört tengelyű kocsinak. Megemeli a hévérrel, abban a pillanatban kiesik az egyik
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kerék, és nagyapa a kocsi alá szorul. Nagymamának kell onnan kihúzni. Húzza-vonja,
nyivákol ott neki nagyapa, és közben a hévér ráesik nagymama kezére. Hát így lesz az a
púp, de már múlik.
Viszont megdagad az egyik térde, kétszer megy el vele az orvoshoz, sántikálva,
ám a gyógymódok hatására sem gyógyul, nem lappad, és idegesíti. Amúgy nem nagyon
fáj, csak nem múlik el, s nem tud miatta aludni. Este meg már alig lát, rossz a szeme, és
kicsi a villanykörte, ám nehogy megkérdezze Emma, szól Emmára, miért ilyen körtét
használnak, hát mert ezt szokták meg.
Emma, mondd meg anyukádnak, utasítja nagymama, hogy a pénzt, amit küld,
nagyon szépen köszönjük, valahová lerakom, azóta se tudom, hol van, mert mi alig
költünk, nem úgy vagyunk, mint ti, akiknek a Dárius vagy hogy mondják, kincse sem
elég, de nem mondok igazat, mert nagyapád sok mindent elherdál.
Óvatosan megkérdezi Emma nagymamától, sose akarja-e elhagyni nagyapát?
Emmára dörren nagymama, hogyan lehet ilyeneket kérdezni!? Ha annyira akarja tudni
unokája, hát csak azért marad nagyapa mellett, mert dolga van, nem ér rá elhagyni. Pedig
égetnivaló a nagyapa, még rosszabb az a gonosznál is. Akkor miért ment feleségül,
kérdezi Emma, nagyapához? Mert úgy érzi, az Isten nagyapának teremti, különben nem
tudja megmagyarázni, válaszolja nagymama. Biztos szerelmes lett nagyapába, mondja
Emma. Ugyan, hárítja el nagymama, nem tudja ő, mi az a szerelem, meg aztán nagyapa
úgy születik meg úgy él, hogy abba szerelmesnek nem lehet lenni. Ne ijedjen meg azért
Emma attól, amit mond, jegyzi meg nagymama, ő mindig ilyen keménybeszédű, világ
életében, úgy hogy mindenki azt hiszi, hogy folyton haragszik, pedig sosem haragszik,
csak kissé olyan pukkadt természetű. Viszont ami igaz, az igaz, nagyapa mindenféle
rosszat elkövet, amit csak egy ember elkövethet. Elmegy a ringyókhoz annak idején, és
teleszedi magát tetűvel, egyszer meg azzal állít be, hogy a kis Schwartz, az orvos, azt
üzeni, menjen el hozzá nagymama vizsgálatra. Kérdezi nagymama, hát miért? Csak azt
kéri, válaszolja nagyapa. Idefigyelj, mondja nagyapának nagymama, ha ott döglök meg
előtted, mint egy kutya, akkor se megyek el, nekem nem fogják vizsgálgatni az alfelemet
miattad, te aljas. Mert ugye már akkor rájön nagymama, hogy rossz lesz nagyapa
szerszámja, így nevezi nagymama, hiszen tudja, mivel foglalkozik az az orvos;
szerencsére azért vigyáz nagyapa, és nem ken semmit nagymamára.
Elkártyázza viszont a földet, meséli nagymama, jön haza egyik éjjel a
kártyázásból, felébreszti nagymamát, kijelentve, ráíratja a házat. Kérdezi nagymama,
ugyan miért? Hát hogy el ne kártyázza azt is, tudniillik a földet már elkártyázta.
Szárassza le az isten a kezedet, így nagymama. Nagyapa fogadkozik, többé nem megy
kártyázni, aztán csak elmegy persze megint, a sok züllött és csaló alak közé, a Koronába.
Hiába imádkozik mindig nagymama nagyapáért, az Isten nem hallgatja meg. És csak
kártyázik tovább nagyapa, mert hát ez szenvedély nála, és persze mindig csalnak, mindig
kicsalják a pénzét, jegyzi meg nagymama. A kártyázásnak aztán az oroszok bejövetele
vet véget.
Őt egyébre sem tanítják a szülei, dohogja nagymama, mint dolgozni meg
imádkozni. Megtörténik, mikor iskolába menne, akkor még tanyán laknak, hogy anyja
ráparancsol, gyerünk, vigyázni az állatokra, ha ellentmond nagymama, hivatkozva a
tanórákra, akkor anyja végigvág rajta ostorral, egyszer majdnem kiveri a szemét. Mindig
éhes, megeszi az akácfavirágot meg a pipacsot is. Érdekes íze van az akác virágjának, de
a pipacsot jobban szereti. Mikor beköltöznek a tanyáról Félegyházára, akkor a tizenhét
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kilométeres utat nagymamának, aki akkor nyolcéves kislányka, mezítláb kell megtenni a
göröngyös úton, kivérzik a talpa, hajtva maga előtt a libákat, azokat bízzák rá, és mivel
egy liba, egyetlen egy elvész, megveri az apja.
Most sokkal könnyebb élni, mondja, hidd el, Emma, könnyebb mint azelőtt.
Megkérdezi Emma, hát már nem vagytok reakciósok? Mert kisebb korában azt mondja
Emmának nagymama, eleveníti fel Emma, hogy eredj innen, Emma, ne hallgasd, amit
beszélünk, mert mi reakciósok vagyunk. Nagymama nevet. Már nem vagyunk
reakciósok, Emma, mondja, mert megtapasztaljuk mennyire jó ez, ami most van. Ugyan,
nagymama, jegyzi meg Emma, hozzám lehetsz őszinte.
Emma, ide figyelj, mondja nagymama, mikor a háborúnak vége lesz, nagyapa
elmegy libát venni, legyen mit tömni. Hajnal van, orkánszerű szél fúj, tudom, megveszi
az isten hidege nagyapát a bakon, és féltem, beteg lesz, és alig lát valamit, mert köd
úszik, a rendőröket sem veszi észre, csak mikor megállítják. Igazoltatják, elveszik tőle a
libákat és feljelentik, mint feketézőt, elítélik fél esztendőre, ríva jön ki, szegény, a
bíróságról, az ő tanúját meg sem hallgatják. És tényleg bezárják börtönbe. Hát nagymama
akkor ki se szeret lépni az utcára, szégyelli magát, mert az ura egy börtöntöltelék.
Azokban a hónapokban hangtalanul folyik az élete. Aztán fuvarozni kezd nagyapa, Pestre
jár szekérrel, lisztet, gabonát szállít egy kereskedőembernek. Mindig azt meséli, hogy a
szél magas fejhangon zúgatja az út mentén a távíróhuzalokat, és nagymama aggódik, csak
nagyapára ne zuhanjanak azok a huzalok. Egyszer huszonöt mázsa krumplit szállít
nagyapa, és Bugyinál, mikor sötétedik, elromlik a lámpája, nem ég, nosza, a rendőrök
igazoltatják, már bőrig van ázva szegény, zuhog az eső, a ponyvát nem magára, hanem a
krumplira teríti. És ha hiszi, ha nem, Emma, akkor ő, nagymama megérzi, hiába nincs a
helyszínen, hogy nagyapával valami baj van, és imádkozni kezd érte. Felhatják a ponyvát
a rendőrök, észreveszik a krumplit, aha, ez bűnügy, mondják, krumplit csak legfeljebb
húsz kilométerre szabad szállítani, le is foglalják, és nagyapát elítélik egy hónapra.
Megint börtönbe kerül. A hangtalan élet meg a szégyen ismét körülfonja nagymamát.
Aztán meg lejön ide, Félegyházára a miniszter és bejelenti, hogy a nadrágszíj földeket fel
kell számolni, mert abból nem lehet megélni, jobb sorsot szánnak az ilyen földek
tulajdonosainak, hát mindjárt lehet tudni, vége a földnek, el lesz véve, és tényleg. Akkor
nagyapa elszegődik állásba, államiba, mert senki ember nem lehet most már
magánember, a magánt eltapossák. Anyukád azt szorgalmazza, Emma, meséli
nagymama, a mi Annuskánk, meg apukád szintén, az az Ambrus, az meg aztán igen
erőszakosan, hogy lépjünk be a termelőszövetkezetbe. Eszünkben sincs, mondja
nagymama, fázunk attól nagyon, ha már szövetkezet, akkor inkább a fuvarosoké, hát oda
lép be nagyapa, egy lóval meg egy szekérrel, és mennie kell messzire, ahol a telephelyek
vannak. Mondja nagyapának nagymama, te, Bálint, te csak csavarogni akarsz, távol a
háztól, ahogy világ életedben, mikor mindig katona vagy, és fogságban vagy, és
börtönben vagy, azt szokod meg és a kurvákat. De nagyapa csak megy, hogy nyugdíja
legyen. Évekig alig látja nagymama, egyedül él, mint egy özvegyasszony.
Az első munkájuk nagyapáéknak, kaszárnyát építeni Kalocsán. Kubikolják ki a
földet, megrakják vele a szekereket, nehéz munka, nagyapa már nem fiatal, a dereka
megroppan. Megérzem, képzeld, Emma, mondja nagymama, hogy valami baj van
nagyapa derekával. Gyorsan odautazik, meglátogatni nagyapát, és tapasztalja, arrafelé
mennyire szabadon jár a szél, fúj még nagyapáék bőre alá is, nincs már fa, amely
felfoghatná, ki kell vágni, mert a fára is szükség van meg a fától megtisztított területre is,
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így aztán árnyék sincs, cserzi a nap az arcokat, legfeljebb a por véd a napsugarak ellen.
Sok tó van arra, a tavak vize pikkelyes, langyos iszapszag áraszt el mindent, és
nagymama szorong, nehogy a tavakba vesszen nagyapa. És tudja, hogy nagyapa soha
sem mossa ki a munkaruháját, amely át van itatva porral, sárral, vízzel, izzadtsággal,
meg is áll minden támaszték nélkül. Kordélyos vállalat lesznek aztán nagyapáék, állami
vállalat, de a lovaik, szekereik vagyis a kordélyok a sajátjaik maradnak. Repteret
csinálnak Kecskeméten meg Szolnokon. Termelik ki a földet, csákányoznak, lapátolnak,
talicskáznak, szekérre hánynak stb. Nagyapa kétoldali lágyéksérvet kap. Nagymama ezt
is megérzi, aznap háromszor annyit imádkozik, mint máskor. Látja maga előtt, amint
nagyapát belepi a por, amely átláthatatlan falként terjeng, gomolyog, s mintha állandóan
köd lepne be mindent. Ha jön a hófúvás, nagymama tudja, milyen nehezen lélegzik
nagyapa, tudja nagymama, hogy a fagyos levegő rosszat tesz nagyapa tüdejének. Egyszer
csak bejelenti a rádió, hogy a kordélyos kupecok, így nevezi nagyapáékat, nem tudják
hova tenni a pénzt, annyit keresnek, elsősorban a lovaik révén, ezen változtatni kell.
Rögtön tudja nagymama, hogy államosítva lesz, ami még eddig nem, és tényleg
államosítják a lovakat, és minden kordélyt, azokra piros betűvel ráírják, hányas,
sorszámozzák, leltárba veszik. Nagyapa megsiratja a lovát. Viszont nagyapát, mint
megfelelő embert, ki akarják nevezni brigádvezetőnek. Volna neki kedve, mert az esetben
nem kéne kubikolnia, pihentethetné a derekát, a sérveit kímélhetné, akkor szerveznie meg
felügyelnie kéne csak, de hát három elemit jár ki csupán. Sebaj, mondja a vezetőség,
mivel Kerek bácsira szükségük van, írnak hatot. Azt ne, mondja nagyapa, őt azért
felelősségre vonhatják. Nagymama akkor érkezik megint látogatóba, és megszidja
nagyapát, hogy ugyan, hát vállalja csak el a brigádvezetést, tud számolni, még köbözni is,
és nem kell fizikailag dolgoznia. Hát megfogadja nagymama tanácsát nagyapa. Akkor
már csak mint az urak, papírral dolgozik, mondja így nagymama, csupán a munkáért
felel, a mások munkájáért.
Így telnek aztán az esztendők, nagyapa továbbra is távol van nagymamától,
ünnepekre megy csak haza, meg nagy néha vasárnap. Nagymamának gyakran megjelenik
álmában nagyapa, amint kis kalyibákban él, pusztaságban vagy faluszélen, különböző
helyeken a Kiskunságban, Nagykunságban, csupa síkságon, ahol messze ellátni, a szélnek
nincs akadály, mindent összekavar, mindenhova behatol, szembe, orrba, fülbe, szájba,
állandó halk dübörgés hallatszik. Meg aztán a lovak. Száztíz ló lesz rábízva nagyapára,
mikor már telepvezetőnek lép előre, a részeges elődje helyett. És a ló számít, nem az
ember. Könnyű galoppban körbe-körbe járnak, lipicaiak, majd megállnak és
belebámulnak a napba, a felhőkbe, a viharba. Magányos sas kering, hosszú szárnyai
hátravetülnek. Összesen háromszor látogatja meg nagyapát nagymama a kilenc év alatt,
amíg nagyapa el van otthonról, összesen háromszor, többször nem, mert nagymama nem
bírja azokat a körülményeket látni. Nádfalú fészer homályában fedezi fel nagyapát, aki
csak ül és néz és néz a távolba. Földbe ásott lécodú a vécé. A fészer szellős ugyan, mégis
nagy a bűz. Két kószáló lipicai a tanyaházhoz trappol és a nádereszt kezdi harapdálni.
Répát, krumplit meg amit csak kell, mindent fuvaroznak nagyapa meg a hozzá hasonlók
irányításával, halastavat csinálnak, folyami gátakat emelnek. Nagymama tudja,
kilométereket ügethet lóháton nagyapa, mégsem érezheti úgy, hogy megérkezik
valahová, a síkság végtelen. Tudja, hogy az egyik pocsolyából nagyapa hörpöli a vizet, a
másikból a ló.
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Mikor nagyapa eléri a nyugdíjast kort, nagymama azonnal felszólítja, elég, kérje a
nyugdíjaztatását. Nem akarják engedni, ilyen megbízható embert nem találnak.
Nagymama a színhelyre utazik, és kijelenti, elege van, hogy a férje szenved hidegtől,
melegtől, hótól, esőtől, sártól, kivert kutyaságtól. És nem engedi fel, északra, a hegyek
közé, ahová mennie kéne, Diósgyőrbe, oda telepítik ugyanis az egész kordélyos
vállalatot, valami nagy gyárat építeni. Olyan messze, azt nem, mondja nagymama,
hegyekbe meg egyáltalán nem, hegyekbe nagyapa nem való. És rábeszéli nagyapát, hogy
miután felpakoltatja annak rendje és módja szerint az egész telepet vagonokba, és
elindítja a célja felé a síneken, lógjon meg, jöjjön haza, és kész, a nyugdíját nem
tagadhatják meg. Nagyapa így is tesz.
Nagymamának igen szokatlan, mikor nagyapa megint otthon van, mellette, és
megint alkalmazkodnia kell hozzá. Hajnali öt órakor kel nagyapa, amit nagymama
nehezményez, felkapkodja magára a gönceit, mert ha kilép a vizes falaktól fülledt, párás
házból, amely, félő, nemsokára összeomlik, könnyen megfázik. Nagymamának kell
kivezetni a vén gebét a düledező istállóból, befogni a rozzant szekér elé, a
kapuszárnyakat kinyitni, és milyen nagy erőfeszítéssel, mert azok igen nehezen
mozdulnak, el vannak korhadva; mindezt azért, mert ugye nagyapának fuvarozni van
kedve. Különben unná magát nagyapa, és csak üldögélne az udvarban, vagy a
kiskonyhában a sok kidobandó, használhatatlan holmi között, ami halmozódik egymás
hegyén-hátán. Rozsdás vödrök, lavórok, lyukas fazekak, lábasok, törött lapátok, ásók,
kapák, kivénhedt szekérmaradványok, mindenféle kerék, talicskakerék, kocsikerék,
gumikerék, aztán vásott gumicsövek, elhasznált bádog meg műanyag holmik, kannák,
kimustrált, kibelezett rádiók, tűzhelyek. Nem ér rá nagymama mindezt eltakarítani,
általában nem ér rá semmire, pedig fogalma sincs, mivel megy el az idő. És nagymama
arra gondol, amit maga előtt sem akar bevallani, mindig csak arra, hogy nagyapa egy vén
bolond és gonosz, csak ne látná többé. Megy is gyorsan meggyónni ezt a gondolatát.
Hát igen, kezet emel gyakran semmiért nagymamára nagyapa, pedig nagymama
soha nem vét ellene, mindent megcsinál, amit kell, még annál is többet, és soha nem
szeret mást, persze nagyapát sem, mégsem csalja meg. Hányszor de hányszor képzeli el,
hogy külön megy nagyapától, de mindig visszakozik, mert hát az nem illik, meg úgy is
visszakényszerülne, és akkor meg szégyenkezhetne. Mindenki csak azt mondogatja róla,
amikor még fiatal, hogy milyen szép, most meg, amikor már öreg, hogy milyen jó, hát
sokra megy vele. Bűntudata van, mikor nagyapát szidja, ha csak magában is, viszont
ezért a csúnya bűnéért, mint véli, az életével vezekel.
Vágyakozik, de hogy mi után, nem tudja. Sajog a lelke, fáj a szíve. A sorsa miatt
sajog és fáj. Szegénynek, szerencsétlennek gondolja magát, ám nem képes magán
segíteni. Pedig erre szorulna, hisz nincs más, aki segítsen. De hogyan is segíthetne
magán? Mérges az ilyen gondolatok miatt. Fél töprengeni az életén, mert olyanokat
gondol, ami felpiszkálja és ami elszomorítja. Hogy sose szeret senkit, mert nem szerethet.
A gyerekei persze kivételek, azokat szereti. Persze őt se szereti sose senki. A gyerekei
azért szeretik. Próbálna olvasni, akarna is, de nincs mit, könyv nem fordul meg a házban.
Aztán eszébe jut a könyvtár, beiratkozik, sajnos gyenge már a szeme, rossz a szemüvege,
de azért olvas valamicskét. Az első persze a katekizmus, az mindenek felett. Hallgat
rádiót, ugyan idegesíti, mert ócska, recseg-ropog. Újságot nem lát. Bár el van magában,
ül naphosszat és mereng. Mindig csak a bajokra gondol, és háborog. Örömre nem
gondolhat. Az élete egyetlen nagy semmi, véli, sőt eleve nulla. Gyerekkorában az a
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vágya, mereng el ezen is, hogy tanítónő legyen, de ezt senkinek nem is meri elárulni.
Napjai mintha sötétségben telnének, legalábbis így érzi. Azt gondolja, minden perc az
utolsó, és nem is bánná. Mikor meghallja a kakasszót, amitől babonásan tart, máris
mintha egy gyászos koporsó felé haladna. Ami megmenti, az az Istenben való hite.
Naponta többször fohászkodik Istenhez, hogy gyújtson fáklyát benne, hadd világosodjon
meg az elméje, fohászkodik, hogy vezesse el egy enyhítő kútra, amelynek vize által aztán
végül a mennyei jussban részesülhet.
Különben elég jól megvan, csak az a baj, hogy fullad, hiába érzi jól magát az
egyik nap, a másik napon már kora reggel fulladni kezd, mikor a hajnali misére készül,
felvéve a jobbik fekete kendőjét a vállára, egy másikat a derekára. És akkor is fullad, ha
éppen jóllakik, és még orvosságot sem tud nyelni, amíg fullad. Különben az étvágya nem
jó, nemigen tud jóízűen enni semmiből, néha úgy el van keseredve ettől, meg a
székszorulása miatt, mivel az van neki, és az orvos is csak ricinust tud ajánlani. Hol itt fáj
neki, hol ott, hol amott, majdnem mindig fáj valahol valami.
Vígabb dolgokról szeretnék megemlékezni, Emma, mondja nagymama, de nem
tudok, például sikerekről, hasonlóan, ahogyan te, Emma megemlékezhetsz, mert te tele
vagy sikerekkel, aminek örülök, de mennyire örülnék annak is, ha hozzánk is
beköszöntene már egy kis siker, viszont bennünket világ életünkben elkerül.
Egyszer csak meglepi Emmát egy furcsa levéllel (amelyet idemásolok, kitéve a
hiányzó vesszőket).
Emma, te, törékeny virágszál!
Péter-Pál napján kezdem el.
Idehallgass, Emma. A legőszintébben, de nagyon fájó szívvel írom neked ezt a
levelet. Tudom, sokat gondolkozol a nagyszüleid sorsán, ha nem is tudsz rólunk sokat, de
most tudatom veled, nagy baj van nálunk. Erre fel írok neked egy levelet. Rád vár a
feladat, mert te olyan érző szívű vagy. Mondd meg nagyapádnak, hogy nézd, nagyapám,
nem haragszok rád egy cseppet sem, ezt, Emma, bocsásd előre, majd úgy folytasd, hogy
hát, nagyapám, gondolkozz csak el a sorsotok felett, és még mindent meg nem történtté
tehetsz, mert az, amit eddig csináltál, nagyapám, az semmi, az feledésbe megy, és jóra
fordulhat minden. És azt is mondd el nagyapádnak, Emma, hogy ha most nem segítesz a
sorsotokon, nagyapám, akkor később már nem is tudsz, mert a helyzet elmérgesedik, és
aztán már nem is lehet a bajon segíteni. Olyan okos vagy, Emma, te tudod csak
helyrehozni a nagyszüleid dolgát, vagyis a mi dolgunkat. Azt mondod nagyapádnak,
Emma, vagyis annak a nőpecérnek, Bálintnak, csak nehogy nőpecérnek nevezd, hogy,
nagyapám, gondolj vissza az ötven év előtti szerelmedre, arra, amikor a Kerek
nagymamámat elveszed, mennyire szereted. És együtt jár el feletettek az idő.
Meg kell szakítanom most az írást, Emma, nem érek rá ám csak úgy levelezgetni,
várnak a malacok a moslékkal.
Na, most folytatom.
Megmondom neked, Emma, híven, mit mondjál még nagyapádnak, akiről nem is
sejted, mennyire szeret kurválkodni, még vén korában is, szóval megmondod, hogy
nagyapám, szép családra teszel szert, és most, te ezt az ötven esztendőt eldobod egy
férfiakra vadászó özvegy némber, már nem is annyira fiatal kedvéért, illetve lecseréled a
semmijére, mert az a valamije, amiért ezt teszed, az semmi, a katekizmus szerint is
semmi, olvasd csak el nagyapám. Újságban van írva, hogy mikor az ember a hetven évét
elhagyja, mint te is nagyapám, az után már az ember a megsemmisülés felé tart, mert
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bizony csak eddig tart az élet, hiszen hetven év után már semmi az. És azt mondod
nagyapádnak, Emma, hogy nagyapám, te már topogó ember vagy, csúnya ráncos, és
akkor az a némber, aki ha rád néz, mert kellene neki éppen a férfi, hát elszomorodik. Ha
mellé fekszel, akkor meg elfordul tőled, ha most még nem is, ám nemsokára durván
elutasít majd. És nagyapám, gondolj a jövőre, a közeledő halálodra, ugyanis az a némber
is erre gondol, és csak kihasznál még, amíg a sírba nem kerülsz. Hát gondolkozzál el ezen
nagyapám! Először is, ahol csak bír, megcsal majd a hátad mögött az a némber, mondod
nagyapádnak, Emma, és hozzáteszed, de persze te ezt észre fogod venni, nagyapám, és
felelősségre vonod érte. Kezdetben majd tagadja, és folytatja tovább a megcsalást, ha
meg újra felelősségre vonod, nagyapám, akkor már nem is tagadja, hanem egyenesen
kivágja, le is út, fel is út, arra mégy amerre akarsz, és aranyos nagyapám, mondod Emma,
nagyapádnak, ekkor fogod visszakapni azt, amit te most osztogatsz az én
nagymamámnak, a valaha neked oly kedves feleségednek, ugyanazt fogod érezni, amit
érez kedves feleséged, az én nagyanyám, és majd akkor aztán megtudod, mi a fájdalom,
az igazi szívfájdalom. Még egyszer megkérlek, nagyapám, mondod, Emma,
nagyapádnak, hogy, ha nehezedre esik is, nagyapám, szakítsd meg azzal a némberrel a
kapcsolatodat.
Na, most abbahagyom, Emma, mert nagyon ideges leszek, de nem tudom mitől.
Folytatom, amit három napja megkezdek.
Szóval a továbbiakban azt mondod nagyapádnak, annak az égetnivaló Bálintnak,
akit agyon kéne ütni, mint a kóbor kutyát, Emma, hogy még arról is kell beszélnem,
nagyapám, miféle ügyei is meg bajai is akadhatnak az életben az embernek, előadhatja
magát valami zavaros ügy, az ember bíróság elé kerül, és becsukják, ebben az esetben,
nagyapám, ha veled történik, a nyakam tagló alá merném tenni fogadásból, mondod neki
Emma, hogy a te némbered egyetlen éjszaka sem lenne férfi nélkül, csak addig, amíg
nem tudna szerezni helyetted mást, és te ott, a rács mögött féltékenykedésedben csak
idegeskednél, sőt az eszed is elmehet annyira, hogy akár még meg is bolondulhatsz.
Ilyenkor kórházba viszik az illetőt, nagyapám, mondod nagyapádnak, Emma,
kivizsgálásra, főleg ha az férfiember, vagy operáció is előfordulhat, vagy valami más
nagyobb baj. Te, úgy látszik, nagyapám, ezekből a bajokból egyre se gondolsz, mondjad
ezt is nagyapádnak, Emma, pedig könnyen bekövetkezhetnek, és akkor, nagyapám,
milyen jó volna ugye, ha bízni lehetne abban, hogy nem árválkodsz a kórházi ágyadon,
hanem majd jön a kedves feleséged, az én nagyanyám. Szóval a fenti dolgokra is kell ám
gondolni, nagyapám, mivel ha az ember mindig csak a legjobbra számít, a rossztól meg
nem óvakodik, akkor egészen biztosan lezüllik. És milyen jó és megható volna,
nagyapám, mondod még nagyapádnak, hogy feleséged, a nagymamám, ha kibékültök,
majd sír, zokog az újra egymásra találásotok alkalmából, aztán mosolyog és nevet.
Szeretném, ha mindezt elmondanád nagyapádnak, Emma.
Most abbahagyom, jönnek a sírhely ügyében.
Na, folytatom.
Eltelik megint egy nap, és mikor újra olvasom, amit írok neked, Emma, aki
törékeny, néha veszett virágszál vagy, kicsordul egy könnycsepp a szememből, rá a
papírlapra, és úgy látom, hogy megmarad, egy piszokfolt lesz belőle, majd észreveszed,
de nem nagyon ronda, ne haragudj ezért, Emma. Itt fejezem be én.
Isten veled, csókollak múlhatatlan szeretettel, Kerekné nagymamád.
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Na most még egy utóiratot, vagy mi a francot is írok neked. Ugyanis rád tudok én
csak számítani, Emma, mert rád lehet, te olyan jelentős egyéniség vagy. Azért csak
gondold át, nem rossz-e a javaslatom, kótyagos öregasszony vagyok én már, és ha úgy
találod, hülyeség, akkor cselekedj, ahogy gondolod, akkor ne hallgass rám, és ne szólj
nagyapádnak egy szót se. Mert lehet, hogy rosszabbat teszünk, ha szólnál, ugyanis
nagyapáddal, azzal a Bálinttal sosem lehet szót érteni. Ha te is így gondolod, Emma,
virágszál unokám, akkor hagyd a fenébe az egészet. Mert még az is lehet, hogy
nagyanyád, vagyis én jobban is járok a rossebes nagyapád nélkül. Eljön a Jézus király,
higgyél benne, Emma, még a te életedben is lehetségesen.
Isten veled, csókollak múlhatatlan szeretettel, Kerekné nagymamád, ismét.
Mikor találkozik ismerősökkel nagymama, főleg a templomban, mert máshova
nem jár, legfeljebb még a sarki boltba, igyekszik a gyerekeire terelni a szót, hogy neki
három lánya van, de mind Pesten él. És alkalmat ad, hogy megkérdezzék, aztán melyik
gyárba járnak dolgozni. Erre vár csak nagymama, mert akkor kifejtheti nekik, és
élvezettel, hogy két egyetemen tanító lánya van és egy tanácsi hivatalnok, no meg aztán
egy katonatiszt, egy gépészmérnök és egy közgazdász diplomás veje, az unokái is mind
egyetemre járnak természetesen, vagy már végeztek, köztük egy író is van, aki
filmrendező is lesz nemsokára, pedig az csak egy lány.
Azon ábrándozik, mint elárulja Emmának, milyen jó volna, ha úgy élhetne, ahogy
Emma, hogy csak szórakozhasson. Emma meglepődik és megkérdezi, mi az, hogy
szórakozni, hogyan gondolja, azt képzeli tényleg, hogy ő, Emma csak szórakozik!? De
nagymama nem válaszol, csak legyint. Bosszantja Emmát, hogy nagymama mit képzel
róla, és meghívja, jöjjön fel Budapestre, már éppen ideje, régen volt ott utoljára,
mindenhová elviszi ő, Emma, ahova akarja nagymama, ami neki szórakozás. Ha eladják a
gebét meg a disznókat is, és más dolga nem lesz, csak a kutya meg a macska, akkor
feljöhet látogatóba, mondja nagymama, de csak akkor.
18
A szóbeszéd, sőt az állítólagos tények szerint is, Emma sokszor halad
kézenállásban az iskola folyosóján még felső tagozatos korában is, és, szerencséjére, az
osztályfőnök, Zsófia néni igen élvezi, persze, mert bálványozza Emmát. Tízet lehet
feltenni egy ellen, hogy a fejjel lefelé állás lelki szükséglet akkoriban Emmánál. Így,
kézenállásban érkezik egyszer a délutáni napközis foglalkozásra. A napközis tanárnő
bőszülten rá parancsol, tizenhét óráig, a foglalkozás végéig, még három órácskát
kötelezően kézen kell állnia a tanári asztal mellett. Éppen tizenhat harminchétkor
összeesik, de szüleinek nem árulja el.
Másnap legyet dob, azt a fényesen ragyogó zöld legyet a napközis tanárnő
tejbegrízébe, ösztönösen, az ebédlőteremben, imigyen hányásra készteti. Fegyelmi
bizottság elé is citálják rövid úton, és Emma kézenállásban jelenik meg a bizottság színe
előtt.
Vérforraló…, kiabálja Igazgatónő. … Kimenni… Virágh Emma… nyolcadik c.
osztályos tanuló… és szabályosan bejönni… ez nem artistaképző…
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Csak felidézem… hogy valamikor az ember nem járt két lábon…, mondja Emma,
nyolcadik c. osztályos.
Kuss… mondja emelt hangon Igazgatóhelyettes. … Kénytelen vagyok egy ilyen
szóval élni… hogy kuss… szóval kuss…
Emma… nagyon kérlek… sőt könyörgök… hagyd abba a kézenállást…, mondja
Zsófia osztályfőnöknő.
Mire Emma csodák-csodájára, és Zsófia osztályfőnöknő megkönnyebbülésére, két
lábra áll, és rögtön beszélni is kezd, a kérdések elébe vágva.
Szóvá kell tenni… igazgató pajtásnő… kérem… hogy hetente háromszor van
tejbegríz… nem csoda… ha az igazságszeretőbb tanulók nem bírják már ezt így… A
takarító nénik is tanúsíthatják… a mellékhelyiségeket összehányják a gyerekek…
szerintem némely tanár is… a tejbegrízes napokon… még zöld légy sem kell hozzá…
Milyen érdekes… erről még nem hallok…, mondja Igazgatónő. … De átlátok
rajtad… hiába akarod orvul ráterelni a figyelmet másra… te… leányzó… Térjünk csak
vissza…
És a legyek… igazgató pajtásnő… kérem…, folytatja Emma, nyolcadik c.
osztályos. … Nemcsak az az egy van… ami miatt most itt állok… hanem százával… és
szépen tenyésznek iskolánkban…
Kuss… te…, hangoskodik Igazgatóhelyettes. … Javaslom… kötelezzük ezt a
leányzót… fogdossa össze azokat a legyeket… ebéd helyett… persze tejbegrízes
napokon azért ennie kell… hahaha…
Ez nem annyira nevetséges ám… a legyek… ha nem tudná… igazgatóhelyettes
pajtás…, mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.
Emma… fogd a szád… és kérj gyorsan bocsánatot… amiért azt a zöld legyet…,
mondja Zsófia osztályfőnöknő.
Nem bocsánatot kérek… az egy felnőtt hülyeség… én bocsánatot adok…, mondja
Emma, nyolcadik c. osztályos.
Jaj… Emma…, mondja Zsófia osztályfőnöknő.
Tehát bocsánatot adok a napközis tanárnőnek… és szeretném… ha szeretne…,
mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.
Hát ez félelmetes… kuss…, jelenti ki Igazgatóhelyettes.
Nem hallgatom tovább… , mondja Napközis tanárnő.
Hallatlan… mindenen túltesz…, mondja Igazgatónő.
Hát jól van… Ígérem… soha többé légyhajigálás…, mondja Emma, nyolcadik c.
osztályos. … Tessék elhinni napközis tanárnő… kérem… többé nem vagyok hajlandó az
iskola legyei közül egyet sem megfogni… És hozok a napközis tanár néninek egy
könyvet… Az új ember kovácsa a címe… tetszik tudni… Makarenko írta… nagyon
tanulságos…
Kuss… ez példátlan… még a szovjet pedagógián is gúnyolódni mer…, mondja
Igazgatóhelyettes.
Biztos ezt hallja otthon…, mondja Napközis tanárnő.
Otthon csak szépet és jót hallok a Szovjetunióról meg a szocializmusról…,
mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.
Kuss… te… ejnye…, mondja Igazgatóhelyettes.
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Ilyet… hát ilyen még nem fordul elő a pályámon… hogy ilyeneket halljak egy
gyerektől…, mondja Igazgatónő. … Jól eltanulja… hogyan beszél … ha álcázni akarja
magát… az ellenség…
Mi nem vagyunk ellenség… sőt…, mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.
Kuss… micsoda körmönfontság…, mondja Igazgatóhelyettes.
Minden képzeletet felülmúl… ezt már ugye sokszor mondom róla…, mondja
Napközis tanárnő.
Elvetemült leányzó… Nem a mi új világunkba való…, mondja Igazgatónő.
És beír Emma szüleinek Emma ellenőrzőjébe: Leányuk, aki javító-nevelő
intézetbe volna való, zöld legyeket dobál haladó szellemű tanárnőjének ételébe.
Cselekvően lerontja az iskolai napközi intézményes ebédjének, ami szocialista vívmány,
minőségét, és ezzel a destruktív akciójával rátereli a figyelmet a különben sem létező
zöld döglégyre. Kérem, világosítsák fel önök, a szülők, hogy a nép által uralt társadalom
higiéniája már szépen kiküszöböl mindenféle legyet. Különben körmönfont ellenségként
viselkedő leányukat írásbeli megrovásban részesítem, amely után már csak a népi
demokratikus szellemű iskolánkból való eltávolítása következik.
Anyja nem érti, apja viszont, miután bemegy az iskolába tájékozódni, megszidja,
és igen erőteljesen, hogy nem ezt, a romboló viselkedést tanulja tőlük, és nem is tudja
felfogni meg nem is akarja, kitől örökli Emma az ilyen bomlasztó, züllesztő, pusztító
hajlamot, amit megnyilvánít. Akkor vesznek össze először apjával.
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Április első munkanapján foglalja el helyét Emma egy hetilap szerkesztőségében,
miután befejezi egyetemi tanulmányait az irodalom és a filozófia szakokon, majd néhány
hónapot tanít, és egy-két próbacikke után felveszik újságírónak, tanév közben hagyja ott
az iskolát. Öröme határtalan, elönti a jóérzés, a hevület, a büszkeség, a tettrekészség, a
boldogság. Napfényes tavaszi idő van, rozsdabarna kordnadrág és sárga virággal hímzett
aranybarna pamuttrikó feszül Emmán, a vállán meg a kedvenc táskája lóg, egy
világosbarna bőr térképtáska. Úgy gondolja, testre szabott neki az újságírás, és kedvére
való lesz a szerkesztőség, habár majd író szeretne lenni.
Ahogy belép, arcára máris kiül az elszánt bajvívó alapállás, tudniillik tollát a
beavatkozás vágya, az úgynevezett hibák kiküszöbölésének vágya, a megleckéztetés
vágya, az útmutatás vágya, a küzdelem vágya által gondolja vezettetni. Átéli, már jó
előre, amint isten ostoraként suhogtatja magát, miközben ráadásul fürdik az, el ne
felejtsem, igazságban. Megvallja, szerelmes az igazságba, keresi útját-módját, hogyan
ölelhetné át, és úgy véli, megtalálja átölelésének lehetőségét, ha újságíró lesz.
Amint híre megy érkezésének, köré sereglik kíváncsian az összes hímnemű,
bemutatkoznak, hosszan tartják kezükben a kezét, a szemébe néznek mélyen. A
harmincas, feltűnően kiöltözött titkárnő, aki egyetlen szót sem vált Emmával aztán soha,
megjegyzi, hogy Emma hallja, a szerencsétlenek, a tehetetlen faszukkal, persze
körberohangálják, de meddig lesz ez a kis csaj itt szép és kedves, hahaha.
A hosszú karjai miatt majomszerű főszerkesztő, akit siketfajdnak hívnak a háta
mögött, mert éppen olyan dörgő hang hallatszik ki szobájából, mikor a titkárnő
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hosszasabban tartózkodik nála, mint a siketfajd hímjének párzáskor, szóval ő adja meg az
alaphangot Emmával kapcsolatban, csecse fiatalka, csecse cikkek, ezzel tölt be űrt majd
nálunk a Virágh Emma.
Rosszul érinti Emmát, elkomorodik, és mivel a jelenlevők közül egy
piszkafaszerűen sovány, középkorú férfi az egyetlen, aki neki tetszően beszél, mondván,
hogy a csecse szó már kiment a divatból, hát odasúgja Emma neki, hogy csecse, az ugyan
nem ő, ő csecsének csecstelen volna, mire a férfi elneveti magát. Nyomban Emma barátja
lesz, Szilárd Jóskának hívják, értekezéseket ír. Kifejezi rögtön, hogy jó nőnek látszik
Emma, jó nőnek bizony a javából, de reméli, olyan jó nőnek, aki az itteni főnökök
szemében rossz nő.
Könnyen veheti az első akadályokat Emma, sorra közlik a cikkeit, amelyek a
nemzedékét kínzó, megjegyzem, a közkeletűen kínzó kérdésekről szólnak elsősorban,
mint mondjuk az otthonteremtés és a művi vetélés összefüggéséről szóló írása is,
amelyben felveti, hogy a barátnőjének nem volna szabad a vetélés művi formájához
folyamodnia, nem bírja el a lelke, viszont hova tegye a gyerekágyat, nem fér abba a
szobába, amelyet anyja átad neki meg a férjének, zsúfolódnak a lakásban, két nemzedék,
következésképp a barátnő sorsát meghatározó csillagzata kihuny egy időre, írja így
egészen pontosan Emma, és görög tragédiát él át, amikor… És három ponttal fejezi be,
könnyekre akarván késztetni, meghatódásra, ugyanakkor rámutatva bizonyos lehetetlen
helyzetre, fonákságra, és azt gondolja, ez bírálat, és igen büszke. Emma egyik barátnője
megjegyzi, hogy reméli, nem róla írja, hanem inkább ugye magáról, mire élénken
tiltakozik, hogy egyikükről sem.
Sokat köszönhet a tiszteletet parancsoló és éppen ennek következtében kirívóan
magányos és igen csúnya Sereg Júlia olvasószerkesztőnek, aki anyjaként, bár érdesebb,
számonkérőbb formában, foglalkozik vele. Ne legyen már olyan lírai balfasz, Emma,
több tényt, figyelmezteti Sereg Júlia, és írjon riportokat.
Megfogadja a tanácsot, rátér a riportokra, melyek azonban, utólag olvasva őket,
túlságosan is hasonlítanak a többi újságban megjelentekhez, ráadásul még hivalkodó
címeket is viselnek, amelyek nem is igen illenek a kifejtett témához, tehát némiképp
megtévesztenek, például: Az igénytelenség csapdái, A tehetetlenség lázadása, Fiatalok
Petőfi egyenruhájában, Szemközt a jövővel, Ha a pénz beszél, Az ember önmaga
alkotója, Fészekrakók, Öregek fényben és árnyékban, Ahová a holnap útja visz, Néhány
huszonéves tűnődése, Tanuljunk a béke hangján, Élő láncszemek stb.
Dicsérik Emmát, tehetségnek kiáltják ki, bár a rovatvezetője, aki kerti törpére
emlékeztet és penészszagot áraszt, a háta mögött terjeszti, hogy azért a mondatain
jócskán faragni kell.
Leginkább a behemót Joó Sanyi, a tárcaszerző hangoztatja Emma tehetségét, és
miután elolvassa novelláit, amelyek egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólnak, hát
Joó kijelenti, Emma máris író, feltűnést fog kelteni, és inti, ne az újságírásban élje ki
magát, persze az irodalomban se akarja mindjárt az egeket ostromolni, mert az ilyesfajta
ostromra van szerinte hajlama.
Viszont Emma továbbra is szerelmes az úgynevezett igazságba, és ha ő szerelmes,
akkor a szerelmének vagyis az igazságnak, illetve, amit annak gondol, át kell járnia testét,
lelkét, és bizony rá kell ébrednie, hogy a cikkei és riportjai révén az igazság nem járja át.
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Magam is figyelmeztetem, miután akkoriban ismerkedünk meg, bár igen óvatosan
és visszafogottan figyelmeztetem, hogy amit eddig ír, az szokványos, csaknem lerágott
csont, legfeljebb ő, Emma, választékosabban, ízlésesebben fogalmaz másoknál.
Megbántódik, azonban mégiscsak tisztáz magában néhány alapvető kérdést.
Kinek és milyen igazságot tudna az újságban írni? Vannak-e lényeges értesülései?
Eljutnak-e hozzá igazi hírek? Képes-e tájékoztatni egyáltalán? És megegyezünk abban,
hogy az újságok, Emmáé is, megszűrnek, elhallgatnak, megtévesztenek, félrevezetnek. És
hogy Emma mindezt kikerülje, és mivel értesülések, igazi hírek, tájékoztatásra való
ügyek birtokába nem kerülhet, így aztán a legfontosabb dolgokról véleményt nem is
mondhat, tehát mindezt meghányva-vetve, arra jutunk, más úton kell járnia, egyéni, általa
előásta témákra találni, és olyanokra, amelyek maguk hozzák létre, magukban hordozzák
a bírálatot.
Ennek szellemében körkérdést indít például arról, hogy milyen embereket
érezhetünk közel magunkhoz. Felajzva kérdez és várja a válaszokat, meg is kapja: akik
nem a személyes előnyüket nézik, akiknek nincs szükségük álságoskodni, akik
tisztességesek. Ez kell neki, ezek a válaszok, hogy kivetnivalót fedezhessen fel a
válaszadókban, mert bár persze nagyon helyénvalóan válaszolnak, azonban úgy véli, sok
közük nincs sem az őszinteséghez, sem a valósághoz, így aztán az igazsághoz sem,
hiszen biztos benne, hogy a válaszadók éppen homlokegyenest másképp cselekedve élik
életüket. Ennek szépen hangot is ad. És írja: álság mindenhol, mondják, mégis az
ellenkezőjét művelik, szavak csupán, élettelen szavak, mondvacsinált, hazug szavak. Meg
is kapja főnökeitől, hagyja a bölcsődés okoskodást, és elsüllyesztik cikkét. Na jó,
gondolja, nem fog letérni a maga útjáról azért sem, és újabb témát teremt, azt, hogy mi
történne egy képzeletbeli hatalomváltozáskor. Ám akiket erről faggat, vagy
megnémulnak és nem nyilatkoznak, vagy kijelentik, nem értik a kérdést. Még a
képzeletbeli szócska sem segít rajtuk. Felhorkan írásában, és tegeződve, hát nem
emlékeztek a gyerekkorra, a fenébe is, sosem játszotok enyém a vár, tied a lekvárt, ejnye.
A riport soha sem jelenik meg.
Akkor már dicsérem és bíztatom, kijelentve, legyen büszke, legyen arra büszke
elsősorban, amit nem mernek közölni tőle.
Persze változtatnia kell, némileg beadni a derekát, ha meg akar ragadni a
szerkesztőségben, így aztán próbálja a maga csinálta, egyéni témákat vegyíteni a mások
által minduntalan műveltekkel, a közkeletűekkel. Öszvér írások születnek imígyen
tollából, cikkezve és riportozva arról, hogy a saját életünk is kicsúszik kezünkből, nem
tudjuk megmondani, mi a bajunk, legfeljebb szitkozódunk, panaszáradatban fulladozunk,
öngyilkoljuk magunkat, kikészítünk másokat, vagy dadogunk valami hozzánk méltatlant,
esetleg beérjük a példázat, a gondolatficam, meg az alkalmazkodás kényszerével, sőt a
sírást nevezzük nevetésnek, teljesen feleslegesen. És írja mindezt állandó ismétlésként,
önismétlésként, már magának is unalmasan. Van írása, ami nyomban átmegy és dicsérik,
van, amit kis átírással sikerül közöltetnie, van, amit visszaadnak, ingerült kioktatással, és
van, amit legszívesebben az arcába vágnának.
Amikor azzal jön, hogy meg szeretné írni, amit szemlélődve a Klauzál utcai
házunk udvari lakásaiban tapasztal: rohanó és űzött, vánszorgó és megadó léptek; ócska,
avas ruhák; napfénymentes homály; zsúfoltság, szülők és szeretők együtt unokákkal és
nagymamákkal, dohos szekrényekkel, kimustrált ágyakkal, asztalokkal; zsírszalonna,
kétforintos kolbász, agyonfűszerezett pörkölt, fokhagyma és vöröshagyma, krumplira
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krumpli, méregerős paprika és méregerős cigaretta, karcos savanyú bor, romlandó, húgy
ízű sör, pirosló rum, feketén főzött pálinka; nyelvújító káromkodáscsokor; tökmaghéj
hegyes és célzott köpése; akkor rovatvezetője, az a kerti törpe, kigúnyolja, karöltve a
majomszerű főszerkesztővel és helyettesével, aki kancsal, támadva rá, Emmára, hogy
egy újszülöttnek minden téma új, ráadásul az ilyen téma, nem téma, miért nem ír például
azokról, akik éppen most költöznek új házba és új lakásba.
Ír arról is később, miután a Szabados Sándor utcai szalagházunkba költözünk,
megírja, amit ott tapasztalva észrevesz: léptek óvatosan és bizonytalanul, eltévedve a
körvonalazatlan térben; elrontottan megtervezett szűk és alacsony szobák, melyek
ingerültté tesznek; új bútorok, azonnal ócska, régi hatást keltve; díszes üvegekben
pompázó műitalok; cigarettafüstös, kutyaszőrös környezet; gyomrot maró fűszerek,
keserédes szájíz; silány és hangzatos divatmajmolás; látóköri beszűkültség; melldöngető
ügyeskedés; a család családiatlan mivolta; és akkor már csaknem kiabálva élesen rá
támadnak, mit képzel, talán csak nem azt, hogy amit úgymond felfedez és a maga
előítéletei szerint lát, az úgy is van?!
Vitatkozik, érvel, és ezzel is, nemcsak cikkeivel, kihívja maga ellen főnökei
haragját. Megváltozik körülötte a légkör, elmarasztalják, tehetségtelennek kezdik
bélyegezni. A kéziratait vagy visszavágják vagy átírják, mert ha ő írja, akkor azt ugye át
kell írni, legtöbbször a beleegyezése nélkül, rájuk sem ismer. Elegük van a
szerkesztőknek belőle, úgy néznek rá, mint egy félnótásra, és megvetően megjegyzik,
már megint egy V. Emmiáda.
Csaknem sírva panaszolja nekem mindezt, muszáj, hogy a támasztéka legyek,
nélkülem már régen feladná, önbizalmában megingatva, azonban mögötte állok, és a
főnökeit undorító herélőknek, szövegherélőknek nevezem. Azt tanácsolom, hogy
próbáljon port hinteni a főnökök szemébe, tegyen úgy, mintha megfogadná intelmeiket,
vagyis kísérletezze ki, mit kéne csinálnia, persze csak a viszonyulás meg a magatartás
szempontjából, hogy másképp lássák, hátha akkor az írásaihoz is, amelyek szemléletén
persze nem változtatna, másképp viszonyulnának.
Nem sikerül Emmának, mert például megtörténik, hogy a kerti törpére
emlékeztető rovatvezetője, akivel éppen próbál kedveskedni, ingerülten kijelenti,
ugyanakkor gonoszkodva, mikor visszavág egy Emma-féle cikket, hogy talán csak nem
azt képzeli, Virágh fiatalasszony, bassza meg, miszerint a cenzor pozíciójába
kényszerítheti őt, azzal az idegen és magas hanggal, amit megenged magának, csak azért,
mert túlságosan is magasra nő?! Felingerlődik Emma, és visszabeszél, hogy nem
jogosítja fel erre az alpári szövegre a rovatvezetőjét az sem, ha egy fejjel alacsonyabb
nála, és az arcába vágja még azt is ráadásul, hogy minden cenzúra megtalálja az alkalmas
emberét. Hát ezt nem kellett volna!
Meg aztán történik, hogy egyszer a főszerkesztőhelyettes, egy óriás, behívja
Emmát a szobájába, és előadja, hogy nem váltja be a reményeket, ki kell őt rúgni, ha
csak… és akkor fogdosni akarja, leteperni. Persze ellöki Emma, mire sértődött baksággal
felvilágosítja ez a főnök, választania kell, Emmácska, ha meg akar maradni nálunk, vagy
engem választ és akkor maradhat, sőt naponta élvezhet, vagy a kirúgást, ami pedig nem
túl élvezetes. Elhűlve rohan haza, nekem el sem meri mesélni. És mikor éppen tollba
mond a gépíró szobában, és a főszerkesztőhelyettes, aki bénulásos kancsalsága miatt
kettőt lát, és ferdén kell tartania a fejét, hogy egyetlen képet érzékeljen, betelepszik ide,
nyilván ő is tollba szeretne mondani, és mivel Emma nem bírja elviselni egy légtérben
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magával, a történtek után, és hogy kimenekülhessen, udvariaskodva átadja neki a diktálás
lehetőségét, mire a gépírónő, aki bírja Emmát, megjegyzi, milyen szolgálatkész az
Emma, nem olyan, mint a mai fiatalság, akkor a főszerkesztőhelyettes kijelenti,
Emmácska nem szolgálatkész, Emmácska megvet bennünket. Ez az észrevétel
büszkeséggel tölti el Emmát, mert, lám, sejtenek belőle valamit.
Hát ennyit a még mindig kialakulatlan veszélyérzetéről. Egyáltalán nem tudja
elképzelni, hogy neki befellegzik a lapnál, pedig vörös posztó lesz, és ezen még
csodálkozni is képes.
A piszkavasszerűen sovány Szilárd Jóska, értekezésíró, Emma barátja a lapnál,
próbálja vigasztalni, és egyszer, mikor Emma kerti törpe rovatvezetője éppen packázik
Emmával, Szilárd odamondja eme törpének, öreg, add tudtára végre Emmának, hol
székel az öncenzúra hivatal, látod, nem tudja, szegény, veled ellentétben, hát ne titkold el.
Felszabadítja Emmát a nyomás alól némileg ez a Szilárd, vele tud könnyedén tréfálkozni.
Például mondja Szilárdnak, hogy tudod, Jóska, bűnbak vagyok én itt, ennél a lapnál,
mikor nem is volnék bak. Mire Szilárd javasolja, jelentse ki Emma, hogy ő suta, tehát
bűnsuta, és jót mulatnak. Aztán elárulja Emmának, hogyan kerüli ki ő például a cenzúrát,
hát úgy, hogy amit leír, azt többféleképpen is lehessen érteni, mert ő kétfenekűen
fogalmaz, ezt kéne Emmának is elsajátítania.
Nem érdekli Szilárdot, mit ír Emma tulajdonképpen, vagy mit nem közölnek tőle,
csupán csak tetszik neki Emma, mint nő, ahogy nyomatékkal ki is fejezi. Szívesen
kísérgeti erre-arra, hozzáér Emma kezéhez, hajához. Emmát sérti és bosszantja Szilárd
hozzá való viszonyulása, és bedobja Szilárdnak, érdekessé akarván tenni magát, amit
gyerekként is bedob az akkori barátnőjének, csak most nem kész tényként, hanem
novellatémaként, hogy mit szólna hozzá Szilárd, ha megírná, miszerint hétéves korában
szál egyedül marad, apja meghal, anyja ismeretlen helyre távozik, és feltűnést kelt,
amikor kiderül, hogy mindennek ellenére ő, Emma megáll a lábán, boldogul, maga neveli
magát, és sikerrel; ennek híre kel, hát az anya nem bír ellenállni, ismét Emma mellett
terem, az apa meg, a büszkeségtől, hogy ilyen lánya van, feltámad; és megkérdezi Emma,
hiteles lehet-e egy ilyen írásmű? Felhívóan hangzik, mondja Szilárd, és hiteles is lehetne,
ha az apa úgymond halálát és feltámadását úgy értelmezné Emma, miszerint kísért az
aranykor, az emberiségnek tudniillik van egy aranykora, magyarázza Szilárd, homályba
vesző időszak, amikor a halál is egyfajta élet, és talán az élet is egyfajta halál, amely
halál, és ilyennek kéne ábrázolnia a majdani novellabeli apjáét is, nem hasonlítható a
manapság arató halálhoz, hanem az élet másfajta folytatása inkább, titkos folytatása, és
akkor az apa úgymond feltámadása hiteles lehet egy elbeszélésben. Mellesleg, jegyzi
meg, rengeteget vitatkoznak minderről a Hamvas Béla körében, ahová ő is tartozott
egykor, miután elvégzi a filozófia szakot. Az anya tervezett novellabeli eltűnésében és
megkerülésében a fekete lyuk jelenségét kéne megírnia Emmának, javasolja Szilárd,
ugyanis a fekete lyukban a múlt jelenné, sőt jövővé válik, és ha ebben a lyukban tüntetné
el a novellájában anyját, akkor érzékeltethetné, hogy anyja egyszerre éli át a múltat, a
jelent, a jövőt, ráadásul úgy, hogy képes a múlt eseményeit a jövő szemüvegén át látni,
például a leányáét is, ezért érzi kényszerítve magát ismét előjönni a fekete lyukból, és
mellette teremni lányának. Különben Bibó István egyik feltűnő eszmefuttatásában,
magyarázza Szilárd, a múlt szintén jövővé válik, ezért is szegődik ő Bibó hívének, meg
azért is, mert Bibó olyan demokráciát kínál, amiből kiiktatná mind a kommunista mind a

87
kapitalista jellegzetességeket. Különben Bibóval együtt ül sitten, árulja el Szilárd, a
forradalom leverése után, és közkegyelem révén szabadulnak.
Ezek után Emmának nőttön-nő érdeklődése Szilárd Jóska iránt, azt is megengedi
neki néha, hogy átölelje, de csak röpke ideig, és mikor megcsókolná, ellöki.
Bosszankodik is Szilárd, és odamondja, hogy bár Emma jelleme megejtő, de egyedül a
jellemre tenni, főleg, ha az az Emmáéhoz hasonlít, egyszerűen sorsrontó.
Összerándulok, amikor Emma beszámol a szilárdjóskai jelenségről, pedig a
tolakodó udvarlását titkolja Emma, görcsös leszek, kikelek magamból, és szélhámosnak
nevezem Szilárdot.
A tárcaszerző, a behemót Joó Sanyi feladatának tekinti felvilágosítani Emmát,
hol is dolgozik. Fel kellene már fognia, mondja Joó, miszerint ez a szerkesztőség
prostituáltakból áll, vagyis bértollnok kurvákból, ráadásul az érzékeny fajtából.
Figyelmezteti Emmát, hogy megsértődnek rá a vezetők, mert nem tiszteli őket, sőt
kimutatja lebecsülését irántuk, ezáltal fenyegető helyzetbe kerül, nagyon vigyázzon.
Vegyen példát róla, mondja Joó, ő a diplomáciát veti be. Szerinte téves elképzelései
vannak Emmának a nálunk dívó újságírásról. Éppen ideje volna már, ha igazi íróként,
áttételesen, mint ő, Joó, fogalmazna, akkor eredményes is lehetne, meg a tükörbe is
nézhetne. Próbálja egyszerű munkahelynek, pénzkereseti lehetőségnek tekinteni ezt a
szerkesztőséget, javasolja Joó, és a szépírásra összpontosítson inkább.
Joó Sanyinak is tetszik Emma, lelkiző leveleket ír Emmának, megmutatni akarván
magát író mivoltában is, tudniillik éppen egy regénnyel bajlódik. Kísérgeti Emmát, beszél
és beszél, például kedvenc helyén, a Vérmezőn sétálva, levegőt sem véve beszél, és
igyekszik úgy kifejezni magát, mint írásban. Magam előtt látom az arcodat, mondja
például Emmának, amely éles, hegyes háromszögekre esik szét, miután a főnökeink
neked ugranak, micsoda banda az; vonásaid keményen húzódnak a szád felé árkokká
mélyülve; nem ismerek rá erre az arcra, hiszen tegnap még lágy és hullámos. Nem tud
elválni Emmától, késő este sem, pedig már Emma szeretné, hogy ne mindig az utolsó
villamosra kelljen várniuk. Járnak egy füstös körúti presszóba is, egy nevesincsbe,
ahonnan, a széles kirakatablakokon át a délutáni Nagykörutat látják a lemenő, ahogy Joó
fogalmazza, vörös napban, szürke, hosszú árnyékokkal, a kék buszokban fogantyúkon
lógó utasokkal. Joó Sanyi panaszkodik is, nagy és fájdalmas szavakat használva, hogy
miért is szeretne elválni a nejétől, tudniillik ott akarja hagyni családját, pedig két gyereke
is van. Néha feljön hozzánk, de nem képes elmenni időben, mondja és mondja, éjszakába
kezd hajlani az este, de Joó csak beszél, és mivel jómagam szeretnék már aludni,
kiszorulnak Emmával a konyhába. És Joó Sanyi csak duruzsol, Emma meg álmos és
fáradt már ilyenkor, hátradől a konyhaszéken, lábát a konyhaasztalra teszi, bámulja a
falat, Joó pedig megfogalmazza, hogy a falra bizonytalan határvonalú félköröket rajzol a
gyenge konyhai lámpa.
Ez a Joó egy írástudatlan és zavaros fasz, jelentem ki, ráadásul egy kibekkelő
alak, amilyenekkel tele van ez az ország, egyáltalán nem bírom ezt a típust.
Ide figyeljen, Emma, szól Emmára az egyik napon Sereg Júlia, a vele anyáskodó
olvasószerkesztő, mikor a szokásosnál is jobban el van kenődve Emma, hát érzékenyebb
idegrendszerű embert nem ismerek magánál, a legvédtelenebb figura, akivel összehoz a
sors, olyan több nincs, mint maga, aki annyira nem találja a helyét, megvallom, egyszerre
van bennem magával kapcsolatban ellenérzés és anyai ragaszkodás.
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Felvilágosítja Emmát, ne csodálkozzon a hozzá való viszonyon, mert ebben a
szerkesztőségben csupa szerencsétlen, megnyomorított ember dolgozik, egy pár szemét,
egy pár rendes, mint általában, sajnos Emma mindegyiktől különbözik, például olyan
vékony a bőre, ha valaki megérinti, már rögtön vér serken belőle, ilyen lényt, mint
Emma, még nem látott. Ahol élünk, Magyarhonban, sőt Európa ezen fertályán, az nem
Emmának való hely, fejti ki Sereg Júlia, itt az ember nincs emberből. Hát miféle életünk
van nekünk errefelé, miféle sors a miénk!? Arra születnénk pedig, hogy süssön ránk a
nap, játsszunk, tanuljunk, szeressünk, gyereket szüljünk, jó ebédeket, jó vacsorákat
főzzünk meg együnk, örüljünk a jó könyveknek, a szép muzsikának, és örüljünk, ha
utódaink a talpunkat vakarják ragaszkodásból, ámde nálunk minek örülhetünk? Emma,
maga azon csodálkozik, hogy undorító szemetek vagyunk, kérdezi felkiáltva Sereg Júlia,
hát ki lehet a mi életünket bírni? Aztán még azt is bevallja, hogy Emma rögtön
megtetszik neki, mivel friss levegőt hoz, más hangon beszél és ír, tehetséges is meg szép
is, és a szépség rengeteget számít, ugyanakkor pedig nem is szép, a tehetsége mibenléte
meg gátol, gátolja, hogy földhözragadtan fogalmazzon, ahogy ő, Júlia csinálja, így aztán
Emmának ennél a lapnál helye nincs.
Lassan megtudja Emma, ki is Sereg Júlia. Tizennégy évesen elszökik otthonról,
mert apja felpofozza, amit Júlia igazságtalannak gondol, és ezért lép meg. Gyári lány
lesz, soha nem tér haza, hetenként tíz pengőt keres, öt pengő az ágybérlet, fél kiló
kenyeret eszik naponta üresen, szombaton egy szelet parizerrel, vasárnap plusz két
krémest. Bekerül a mozgalomba, a kommunistába, férjhez megy egy mozgalmárhoz, aki
aztán, a fordulat éve után, nagy polcra kerül, és minden borzalmat, fejezi ki Júlia így,
megcsinál, és lehet, hogy ő, Júlia is megcsinálna, annyira be van gőzölve akkor, de,
szerencséjére, neki nincs hatalma. Pártfőiskolára jár különben, ahol semmiről a világon
nem értesül, legfeljebb Sztálin haláláról, olyan elzártságban élnek ott. Majd eme hetilap
levelezési rovatához kerül, és jönnek a levelek, sose felejti el az egyiket, amelyben
segítséget kér a laptól egy esztergályos, akit csak úgy elvisznek, majd pár év múlva,
bizonyíték hiányában, figyelje Emma a kifejezést, hangsúlyozza Júlia, hogy bizonyíték
hiányában kiengednek, ámde a lakásában idegenek laknak, a felesége, gyerekei eltűnnek,
se család, se lakás, se munkahely, se semmi. Ezek után Júlia összevész nagyhatalmú
férjével, nem ilyen lovat akar, elválik, és otthagyja a sajtót, elmegy gyárba megint vad
keserűségében. Miután leverik az ellenforradalmat, mert azért csak így hívja, csalogatják
vissza a laphoz, és ő, hosszas habozás után hajlandó visszatérni, hisz már megint semmije
sincs, a két gyerekét egyedül neveli, el kell tartania őket, és hát, ha sok mindent ésszel fel
is fog, be is lát, tudja, hogy bűn, gonosztett az, amit elkövettek és elkövetnek eszmetársai
sorra a hatalomban, és ha szégyelli is magát, ha kétségbe van is esve, hiába, az érzelmei
kommunisták. Látja pedig, hogy ez a rendszer nem az, amiért küzd valamikor, vállalva
annak idején, hogy elkapják, bezárják és áramot vezessenek belé.
Figyelemreméltó figura ez a Sereg Júlia, mondom Emmának, bizonyos
értelemben rendes, ám olyan, aki nekem idegen, ráadásul képtelen átlépni a saját
árnyékán szegény, és hát bizony tényleg szegény, sőt még a szegénynél is szegényebb,
mondhatni szerencsétlen.
A szerkesztőség az egyik lipótvárosi, néhány karnyújtásnyi széles utcában székel,
a városközpont hivatalokkal teli részének félreesőbb szakaszán, egy régi, hanyatló,
valamikor gyönyörű bérpalotában, ahol több lakásból, a harmadik emeleten, építik össze,
az egyik lakásnak meghagyják a fürdőszobáját, egy másiknak a konyháját, s ezek igen
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fontos színhelyek. Igen jól jön a konyha a nagyszabású ivászatokhoz, a fürdőszoba sem
jön rosszul, oda jár be hányni, akinek szükséges. Az ivászatok után a takarítónők halálra
dolgozzák magukat, mert italnyomokban fürdik minden, a parketta, a szőnyegek,
italfoltok mindenhol, belemázolva íróasztalba, székbe, írógépbe, kéziratra, szanaszét
mosatlan poharak, piszkos tányérok, evőeszközök, szalvéták.
Mikor Emma kerti törpe, penészszagú rovatvezetője egyik névnapját tartják, alig
telik el egy fél óra, máris a szellőztetéshez kinyitott ablakhoz tántorog az ünnepelt,
miközben végighányja a szobát, majd felkapaszkodik nagy nehezen az ablakpárkányra, a
többi meg csak bámulja, miközben a nyitott ablakban ingatagon állva és dadogva elárulja
ez a kisfőnök, nehezen forgó nyelvvel, hogy minden kollegáját undorító féregnek tekint,
és kihajítaná az ablakon. Várja mindenki, mikor esik ki vagy ugrik fejest az utcára, hogy
a feje apró szilánkokra loccsanjon, mindenki szívesen venné, ámde szépen lemászik és
visszatántorog inni. Azt pusmogják, azért borul ki ennyire, mert a főszerkesztőt
figyelmeztetik valahonnan fentről, hogy vigyázzon vele, ezzel a rovatvezetővel, aki
vörösnek adja ki ugyan magát, ám vörösnek népi, népinek nyilas, nyilasnak bibsi,
bibsinek proli, prolinak nemzeti, nemzetinek nemzetközi, nemzetközinek népi-vörös
volna. Bezárul a kör körülötte, a főszerkesztő nem áll ki mellette, a lap saját halottjának
tekinti, még élve.
A főszerkesztő születésnapját is, amely szilveszterre esik, megünnepelik mindig,
ám Emma csak egyetlen ilyen összejövetelen hajlandó részt venni. Pezsgővel kezdik,
Törley félédessel, whiskyvel folytatják, diplomata vagy dolláros boltból származó Black
and White-tal, lazításként egy kis sört vetnek be, valami jobb szlovákot, majd következik
a Tokaji Szamorodni száraz, aztán egy nyolcvan fokos házi eperpálinka, pult alól szerzett
Unikum, és Törley száraz pezsgővel fejezik be. Emma csak úgy tesz, mintha inna. A
főszerkesztő fekete szmokingban jelenik meg, majd éjfél után, miután koccintanak az új
évre, bezárkózik a fehér nagyestélyit viselő, érett titkárnőjével a fürdőszobába, hallani
lehet, amint vizet engednek a kádba, amint belecsobbannak, és amint feldörög a sajátos
hang, amit a siketfajd ad párzáskor. Aztán a titkárnő hirtelen kivágódik a fürdőszobából,
idomai áttetszenek a csuromvizes estélyi ruhán, csorog a víz a testéről, a könny a
szeméből, és mentőért kiáltozik. Betódul mindenki a fürdőszobába, Emma is, láthatja a
kád vize alá süllyedt főszerkesztőt a szmokingjában, döbbenten bámulják, lám,
megfullad a szerencsétlen, mint gondolják, ám hirtelen felül és röhögni kezd. Mondják,
nincs szerencséje a nőkkel, négy feleség sem tud neki otthont teremteni, menekül
hazulról, a szerkesztőség az otthona, ezért létkérdés számára egy olyan lapot
főszerkeszteni, amelyhez konyha és fürdőszoba is tartozik, meg egy érett titkárnő. Több
lapot főszerkeszt már, mindig főszerkeszt, olyan lapokat, amelyeket meg kell
rendszabályozni, vagy olyanokat, amelyeket fensőbb utasításra meg kell alapítani.
Ügyesnek tartják, mert képes bizonyos színvonalat tartani. Moszkvában végez, aztán
szembekerül, legalábbis ez a pletyka, apjával, aki híres kereszténydemokrata.
Visszahallja Emma a szemleíró Gajdos Vilitől, a vele egykorú szobatársától, aki a
párthatározatokat elemzi, hogy lilának és fegyelmezetlennek tartják főnökei őt, Emmát,
aki ráadásul a bölcsek kövének hordozójaként tünteti fel magát, holott fogalma sincs, mit
lehet és mit nem, ha meg van fogalma, és mégis olyanokat ír, amilyeneket, annál
rosszabb, arról már nem is beszélve, hogy kikerüli az időszerű témákat, ráadásul
visszautasítja az oktató célzatú tanácsokat, tulajdonképpen nem akarja elsajátítani a
szakmát, pedig volna mit tanulnia, úgyhogy kifelé áll a szekere rúdja. Gajdos különben
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Mao-sapkát visel, máris pocakot ereszt, és tetszeleg abban, hogy ő csak azért nem kelt
botrányt, mivel képes a sorok között elhinteni a gondolatait.
Egyszer, mikor be van rúgva Gajdos, egyre csak esdeklően bámulja íróasztala
mögül Emmát, aki a szemben lévő íróasztalt birtokolja. Vili le nem veszi Emmáról a
szemét. Igen kellemetlen ez a kidülledő szem. Kiböki, vétek ellened, Emma, de hallgass
meg, mondja, és már nem lehet megállítani szeszgőzös szóáradatát. Épületes életkép
bontakozik ki.
Karácsony van, évekkel ezelőtt, fekete karácsony, viszont vörösbarna felhők
tornyosodnak a Terézváros, ahol Vili lakik, felett, a havazás hírnökeként. Vili szobáját, a
konyhából nyíló ételszagos cselédszobát, csaknem betölti a szegényesen feldíszített kis
karácsonyfa. Négy óvatos kopogás hallatszik egymás után. Megjelenik négy fiatalember,
mind a négy hamis farmerban, egy szőke, egy szőkésbarna, egy kopasz, egy barna.
Behúzzák a függőfolyosóra nyíló ablak függönyét. Fényt, árnyékost, csupán a fán pislogó
gyertyák adnak, részlegesen világítják meg Mao és Guevara plakátszerű nyomatait a
falakon. Az igen régi rádiót letakarják. Suttognak. A szőkésbarna, a szőke és Vili, aki
fekete, egyetemisták, a maradék kettő közül az egyik, a barna, lakatos, a másik, a kopasz,
anyagbeszerző. Mindegyikük előtt papír, írnak. Felolvassa ki-ki a magáét, vitatkoznak,
éles szavak hangzanak el, a megegyezés lehetetlennek látszik, mégis megegyeznek aztán
a szövegben: Munkások, elvtársak! Nem a tiétek a hatalom, csak hazudják nektek! Meg
kell szereznetek a hatalmat! Ehhez nem Brezsnyev és nem Kádár a biztosíték, hanem
Mao elvtárs! Ezt a szöveget fogják sokszorosítani és terjeszteni. Elszélednek a kezdődő
hóesésben. Vili egyedül marad, és a karácsonyfa gyenge fényű gyertyáival néz
farkasszemet.
Emma sóhajt és megjegyzi, de Vili, hát Kínában sem a munkások uralkodnak.
Vili szeme egyre jobban dülled kifelé, elviselhetetlen ez a részeg szem, és azt
mondja, hogy, Emma, az rögtön látszik, mikor megjelensz ebben a nyilvánosházban,
amely szerkesztőségnek álcázza magát, milyen angyal vagy. Igazán megbocsáthatnál
nekem, mondja.
És nevezetes epizód következik.
Életének legjelentősebb délelőttjére készülve Gajdos hétkor ébred, kívánna egy
erős kávét, de akkor az anyjával beszélnie kellene a konyhában, inkább nem kávézik.
Fogat sem mos, nehogy összefusson anyjával a fürdőszobába menet; felrántja egyetlen
nadrágját, azt a hamis farmert, hozzá sötétbarna kinyúlt pulóvert meg szürke nagykabátot
vesz fel, fekete Mao-sapkáját a fejére illeszti, szakadt aktatáskáját teletömi röplapokkal.
Kiles a konyhába, vár addig, amíg eltűnik anyja, akkor kisiet, az útjába eső tegnapi
kenyérből letör egy darabot, futtában tömi magába. Hét óra huszonhatkor felhívja a
szőkésbarna évfolyamtársát az utcáról, a villamosmegállóban találkoznak, mint
megbeszélik, hét perc múlva, viszont a szőkésbarnánál, bár pontosan érkezik, nincs
semmilyen kitömött aktatáska. Vili kérdőre vonja, a szőkésbarna védekezik, sőt kiborul,
kijelenti, nem bírja elviselni gyávaságát, szégyenét, inkább megmérgezi magát, Vili
nyugtatgatja, de az csak nyafog. Nyolc óra előtt három perccel érnek az egyetemhez,
szerte-széjjel nézegetnek, kapkodják a fejüket, és mikor a főbejáraton bemennének,
megszólítja őket egy ismeretlen, szürkeöltönyös fiatalember, bemutatkozik, neve Nagy
János, és megkéri Vilit, miközben a szőkésbarna egyszerűen felszívódik, jöjjön vele a
dékáni hivatalba. A hivatalvezető elveszi Vili táskáját, kinyitja, merev arccal számolgatja
a röplapokat, mostantól kezdve vegye magát kirúgottnak, mondja Vilinek.
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Megkérdezi Emma, hangsúlya részvétteljes, és kirúgnak, Vili?
Vili kidülledő szeme annyira dülled kifelé, hogy Emma fél, mindjárt kiesik. Azt
mondja Emmának, jellegzetes részeg hangsúlyokkal, hogy Emma, amikor először
meglátlak, rögtön nagyon öregnek érzem magam melletted, pedig alig vagyok idősebb.
És árad belőle a szó. Antikommunista gúnyiratba illik.
Kocsiba ültetik Vilit, szürke Volgába, csak semmi pánik, mondják neki. A Budai
hegyekbe hajtatnak, egy turistaház formájú épületbe, amely körül őrök cirkálnak, de
civilben. A pincébe vezetik, arra gondol, mindjárt verni fogják, ám meglepetés éri, egy
étteremben találja magát, amely színes fényekben fürdik, és koloniálbútorokkal van
berendezve. Sötétszürke öltönyös, középkorú férfi telepszik az asztalukhoz, bemutatkozik
mint Kiss József, akit nagyfőnök elvtársnak szólít a Nagy Jánosként magát megnevező.
Az egyik asztalnál a szőkésbarna fiú, Vili egyik szövetséges barátja habzsolja az ételt és
mosolyogva int Vilinek. Éppen delet üt az óra, a csokornyakkendős pincértől a
nagyfőnök megrendeli az ebédet: kecskeméti fütyülős barackpálinka, zöldségleves
üvegben, ágyon sült kacsa, juhtúrós burgonya betyárosan, főzelékes pástétom, kaprostúrós palacsinta, hozzá tihanyi kékfrankos száraz vörös, etyeki muskotály félédes fehér. A
légkör barátságos. Az ételről és az italról folyik a szó. Kedves jelenet.
Ebéd után, borozgatás közben a nagyfőnök megjegyzi: Gajdos elvtárs,
szólíthatom így, ugye, hiszen önnek elvtárs a Mao elvtárs, és nekünk is elvtársunk
bizonyos értelemben a Mao elvtárs, de azért, Gajdos elvtárs, az ő viszonyaik mások, hát
nem hallott, Gajdos elvtárs, az ázsiai termelési módról? Vili bólint, hallott. Akkor Vili elé
tesznek egy nyomtatott papírt, elmondják, ha aláírja, nem rúgják ki az egyetemről. Vili
aláírja és aztán, vitára készen, kijelenti: Kiss elvtárs, kérem szépen, az ázsiai termelési
mód elméletét nemsokára meg fogják dönteni, Kiss elvtárs. A nagyfőnöknek szólított
elteszi az aláírt papírt és azt mondja: Gajdos elvtárs, bennünket nem az elméletek
érdekelnek a Mao elvtárs esetében sem, hanem mondjuk, hogy mit és hogyan csinál az
ágyban, miután elteszi magát holnapra, a Csiang Csing elvtársnő mellé, Gajdos elvtárs. A
hatás nem rossz.
Megérdeklődi Emma, bár előre viszolyog a lehetséges választól, és mondd, Vili,
rólam mit jelentesz?
Gajdos Vili kidülledő, részeg szeme csaknem szétreped, viszont elmosolyodik, és
azt mondja, hogy, Emma, tulajdonképpen én nem is vétek ellened, mert rólad én csak
szépet és jót jelentek, meg az igazságot, sőt a te nagy szabadságodat.
Hűha, mondom, egy tétova lélek fegyvert ragad tenger fájdalma ellen.
Övön aluli ütéseket engednek meg a főnökök Emmával szemben, és
megvádolják, hogy nem dolgozik, nem teljesít, lóg, nem érdemli meg a fizetését. Hát kiül
Emma arcára, bizony undorító szemetek ezek. A főnökei meg úgy döntenek, nyilván a
kölcsönösség alapján is, hogy Emma a szemét és az undorító. A helyzet körülötte
végképp, ahogy mondani szokás, elmérgesedik. Visszahúzódik leverten, könnyesen.
Megtörten baktat naponta haza. Akkoriban a haja egészen rövid, úgy fest, többek szerint,
mint Jeanne d’Arc, mielőtt máglyára küldték.
Vigasztalom, ám tulajdonképpen tehetetlen vagyok, mert jól tudom, nem létezhet
olyan viselkedésmód meg olyan írásmód, amely Emmának is meg a főnökeinek is
megfelelne. Ne add meg magad azért, Emma, mondom, és nehogy megfogadd még a
rendesebb kollégáid javaslatait sem, inkább te javasold nekik a kétfenekű helyett az
egyfenekű fogalmazást, az áttételes helyett az áttétel nélkülit, vedd rá őket, hogy a sorok
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közötti írást cseréljék fel a sorokban való írásra, vagy ha nem megy, akkor legalább
írjanak a sorok felett, mellett, alatt, nemkülönben egy földhözragadt mondat után
alkalmazzanak egy éghezragadtat gúnyolódom így. Sikerül nevetnünk.
20
Egyszer, júliust írtunk, már egy következő júliust, mikor Emma észrevette Zsíros
hatást keltő fickót a Dohány utcában szembe jönni, egy másik fickóval, aki sovány és
alacsony volt, kiálló fogakkal. Emma szívesen átment volna a másik oldalra, de már nem
maradt ideje, és szorongott, hogyan fog vele ez a fickó, Zsíros hatást keltő, viselkedni,
felismeri-e. Ám csak Emmára pillantott, de mintegy véletlenül, ösztönösen, úgy ahogy
ránézünk a szembe jövőre általában, majd, mintha nem is látta volna, elhaladt mellette.
Emma meglepődött, mi a fene! Hátra fordult Zsíros hatást keltő után, azonban az nem
pillantott vissza, mint ahogy Emma várta, hanem betért társával, a sovány kiálló fogúval,
abba a kis cukrászdába, ahol a környék legjobb fagylaltját árulták. Emma is bement
utánuk, gondolta, próbát tesz, vajon a fickók hogyan viselkednek majd a jelenlétében.
Pedig sietnie kellett volna haza, mert megbeszéltük, elmegyünk megnézni a legújabb
Fellini filmet.
Az ósdi berendezésű, kis cukrászdában a cukrászdai lány egy másik lánnyal
beszélgetett, miközben kiszolgált, éppen azt mesélte, hogy a fiúja hozzájutott egy kis
magnetofonhoz, egyenesen egy Sanyo 787 A-hoz, egy ritka példányhoz, japánhoz,
valószínűleg még egy ilyen nincs is több az országban, mondta, és arra felvették a
szeretkezésük hangjait, mert hát ugye megtörtént vele az, ami eddig nem, mert ő olyan
erényesen volt nevelve, hogy az, ha nem a gyerekcsinálás miatt történik, bűn, ezért ő
eddig legfeljebb csókolózott, semmi több. A barátnője keltette fel a kíváncsiságát, és úgy
volt vele, hogy most aztán megpróbálja, ezzel a magnós sráccal mindenképpen, és hát
tényleg nem volt rossz, mondta és nevetett, a magnótekercs is bizonyíthatja. A két fickó
röhögött és közbeszólva megerősítette, a baszás bizony nem rossz, sőt jó. A cukrászdai
lány még kitért a szüleire, akik felöltözve csinálják, különben is nagyon borzalmasak
minden tekintetben. Mi a csajaimmal levetkőzünk, jegyezte meg Sovány kiálló fogú, és
amikor a múltkor az egyik csaj a melltartójától nem akart megválni, hát csak azért sem
basztam meg, mondta. Mindenki nyerítve röhögött, Emma kivételével. Mind a két fickó
eper-vanília fagylaltot kért, és mintha meg sem látták volna Emmát.
Emma citrom-csokoládé fagylaltot választott, a kedvencét, nyalta az utcán, majd
óvatosan hátrapillantott. Bár ne tette volna, mert észrevette, hogy Sovány kiálló fogú jön
utána, és egyedül, megválva társától. Emma gyorsított, annyira, hogy fagylaltja kiesett a
tölcséréből, le a földre. Vesz egy újabb fagylaltot Emmának, kiabált utána Sovány kiálló
fogú. Emma rohanni kezdett a Rákóczi út felé, a 7-es busz megállójához, azzal szokott
haza járni, mert akkor már a Szabados Sándor utcában laktunk. A buszmegállóban riadtan
tekintgetett ide-oda, de nem látta azt a fickót. Zavart érzett. Hát nem követte? Zavarban
vagyunk, ha képzeteinket a valóság nem igazolja, ilyenkor hajlandóak leszünk inkább a
képzeteinknek hinni, mint a valóságnak, gondolta.
Veszekedtünk, mikor Emma hazaért, mert nem tudtunk már elmenni a Fellinifilmre. Pedig rám fért volna egy kis kikapcsolódás, mert az intézetben kihívtam magam
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ellen a sorsot, az általam csak tényvilág-feltáró, illetve tényvilág-kendőző kutatónak
emlegetettben, mert azt tudtam mondani egy tekintélynek örvendő kollégám
dolgozatának vitája során, hogy ha méltányos az ember, akkor értékelheti a dolgozatot,
ha méltányos, akkor igen. Megkérdezték feszülten és sértetten, de kissé gúnyosan is,
méltánytalan volnék én? Hát, válaszoltam, nem is tudom, legyek-e az. Komoran
szemléltek. Nem állt mellém senki, azok sem, akik elhibázottnak tartották a dolgozatot,
inkább dicsérték csinált méltányosságból, rossz értelemben vett méltányosságból. A
főnök pedig, aki eddig bírt engem, kifejezetten megharagudott rám.
Gondoltam, felugrom a szüleimhez, legalább egyek valami jót. Anyám, apám
igen-igen változtak öregedésük közben, mint észrevettem, egyrészt mindketten úgy
festettek megint, mint házasságuk után, igen úriasan, és roppant elmerültek
kapcsolatukban. Egyszer anyám ki is kottyantotta, hogy ugye a házasságok, mint régen
mondták, az égben köttetnek, hát az ő házasságukra ez bizony igaz; mint ahogy az is igaz,
vette át a szót apám, hogy a földön kell megújulniuk, és az övéké bizony megújult.
Egymásnak teremtődtek, ez nyilvánvaló, gondoltam, kapcsolatuknak talán még vegyi
alapja is lehet, szilárd kémiai kötés. Azonban több mindenben különböztek azért. Apám
kiharcolta, hogy leszázalékolják és korábban nyugdíjba mehessen, egy kis bolt
üzletvezetőjeként, és ünneplőbe öltözött, mikor sikerült neki. Anyám viszont egyáltalán
nem akart a munkájától nyugdíjképes kora után sem megválni, el sem tudta képzelni,
hogy otthagyja a nevelőintézetet, ahol pszichológusként dolgozott. És mint ily tevékeny,
levette apám fejéről a családfői koronát, a magáéra helyezte, mutatván, hogy otthon is ő
az aktív, tehát a cselekvőképes. Ez igen, ez érdekes fejlemény, gondoltam. Viszont
apámnak még jól is jött, úgy láttam, hogy egyre kevesebb gond terhelje, elő is hozakodott
azzal, hogy most már csak a kedvtelésének akar élni; a kedvtelése semmi más nem volt
csak a séta, hát naphosszat sétált, meg a presszó, ahol törzsvendég volt. Többféle
betegség is kínozta, és anyám rendületlenül, kitartóan ápolta, fel is kellett fedeznem, hogy
anyám most már hivatásának tekinti az apám körüli teendőket is, elengedhetetlen
hivatásának, amiről úgy beszélt, mint a nevelőotthonban végzett munkájáról, mondván,
hogy mind apám ápolását, mind a rábízott fiúk, lányok lelki nevelését az olyan
céltudatosság meg beleérzőképesség nélkül, ami neki adatott, nem lehet csinálni. Mikor
firtatattam, eléggé tapintatlanul, vajon meddig tarthat egy szerelem, apám kijelentette,
anyám és közte sosem volt szerelem, ugyan, hogyan is gondolom, mert ha szerelmesek
lettek volna, akkor már régen elváltak volna útjaik, hiszen a szerelem megszűnik, az arra
alapozott házasság ugyancsak, az övéké viszont tartósnak látszik; anyám meg nevetett.
Emma beleásta magát egyre inkább a szorongásról szóló irodalomba. Ám nem
igen épült belőle. Inkább jókedvre derítette, mikor olyasmi javaslatokkal találkozott,
mint: rendszeresen olvassa az újságban a gyászjelentéseket; vágjon ki egy ilyen
gyászjelentést és tartsa magánál legalább egy hétig; látogasson be a Kórbonctani Intézet
udvarára; menjen ki a temetőbe, és gondosan olvassa el a sírfeliratokat; keressen
fényképet valamelyik elhunyt hozzátartozójáról és tartsa magánál hosszú ideig; rakja ki
ágyára elhunyt édesanyja ruháit, vagy, ha anyja él, akkor édesapjáét, viszont, ha az is él,
akkor valamelyik rokonának ruháit, és próbálja fel őket. Nevetett. Mit szólnék én, ha ezt
tenné?! Mit?
Viszont nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy ha továbbra is úgy véli,
követik, akkor szelleme lyukas lesz.
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Cikksorozatot ír Emma, tökéletesen egyénit, amelyben feltalálja elképzelését,
elnevezésében, az otthonos-harcot, másképpen mondva a komfortos-frontot, feltalálja,
mert nem hall, nem olvas sehol ilyesmiről, nem szól róla sem a bölcselet, sem a
társadalomkutatás, sem a politika stb., legyen akármilyen színezetű.
Az otthonos harc, illetve a komfortos front nem más mint, Emma szerint,
rendszer, amely, és most vágjunk a közepébe, a komfortos harcra vagyis a front
otthonosítására rendezkedik be, nevezhetni harci otthonosságnak is. Felfedezése
értelmében mindez nemcsak korabeli magyar, hanem korabeli kelet-közép-európai
sajátosság, hiszen beláthatjuk, hogy az otthonos harc bizony alátámasztja az e tájon
meghonosított dialektikus logika logikáját. Nevezetesen, hiába ellentétei egymásnak a
harc (front) és az otthonosság (komfort), hiába, mert, térségünket tekintve, a harc (front)
mégis az otthonosság (komfort) egyik oldala, az otthonosság (komfort) meg a harc (front)
másik oldala. Az a harc (front), amiről Emma beszél, csupán az otthonosság (komfort)
ismeretében és értelmezésében harc (front), mivel az otthonossághoz (komforthoz) van
köze, mint az otthonosság (komfort) kellékének, amelynek feladata az otthonosságot
(komfortot) minél harciasabbá (frontálisabbá) tenni, mindezt képletesen meg valóságosan
is, no meg a gondolkodásmódban szintén. Ugyanis az az otthonosság (komfort), amiről
Emma beszél, csupán a harc (front) ismeretében és értelmezésében otthonosság
(komfort), mert a fronthoz (harchoz) van köze, mint a front (harc) kellékének, amelynek
feladata a frontot (harcot) minél vonzóbbá, kellemesebbé, barátságosabbá,
tulajdonképpen otthonosabbá (komfortosabbá) varázsolni. Hangsúlyozza azt is Emma,
hogy van szerencsénk együtt élni tehát, ha tudjuk, ha nem, az otthonos harccal, vagyis a
komfortos fronttal, ez van ránk mérve itt, a geopolitikával sújtott szülőhazánkban. Ha
pedig így van, akkor igen jótékonyan hat, elsősorban békében, ugyanis éppen béke van,
bár, Emma vélekedéséből kikövetkeztethetően, harci béke, mondhatni hideg békének is,
vagyis olyan béke, mikor a harcnak (frontnak) társulnia kell, ha tetszik, ha nem,
olyasmivel, ami a békére utal, így aztán társulnia kell az otthonosság (komfort) érzésével,
legalábbis, hogy létezni tudjunk, vagyis az otthonos harccal, illetve harci otthonossággal.
De nehogy elkényelmesedjünk a komfort (otthonosság) által, arról az idő szava és a tér
szelleme a front (harc) révén állandóan gondoskodik a maga konfrontálódásra
(összeütközésre) buzdító-kényszerítő mivoltával. Természetesen, és ez a legfontosabb,
hogy az otthonos harc hatása csak akkor érvényesülhet, ha a front (harc) és a komfort
(otthonosság) egyensúlyban áll egymással. Ha egyensúlyuk megbomlik, akkor, és ez
Emma felfedezésének egyik sarkalatos tétele, zavar keletkezik működésképtelenség okán,
és lázadás, felkelés, (ellen)forradalom tör ki, kinek mi. Az otthonosság és a harc
egymással való egyensúlyához kötődik sorsunk Budapesten, Magyarországon stb., így
élünk. Persze nagy eredmény, és erre rámutat Emma, hogy a harc (front) komfortosítva
(otthonosítva) van, ami különben a legkevésbé sem otthonosíthat. Ám ugyanakkor,
nehogy egyensúlyuk megbomlani kényszerüljön, az otthonosság (komfort) meg
frontosítva (harcosítva) van, az, ami a legkevésbé sem harcosítható. És sikerül, Emma
szerint, sikerül, ami nem sikerülhet, hiszen mióta az eszét tudja, az otthonos harc
viszonyai között létezik gyakorlatilag, amit elmélete csak megerősít. És még
szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, állítja, hiszen nemcsak a frontot (harcot), hanem
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annak komfortját (otthonosságát) is élvezhetjük, igen, élvezhetjük, hiszen ha nem volna
otthonos, akkor csupa félelemnek, szenvedésnek,
kegyetlenségnek, erőszaknak
bélyegeznénk minduntalan, ami ellehetetleníti az életet. És bár a félelem, a szenvedés, a
kegyetlenség, az erőszak jelen van, nagyon is érezzük, viszont otthonosítva
(komfortosítva) van. És ha a harc (front) belegyökerezhet az otthonosságba (komfortba)
és az otthonosság (komfort) a harcba (frontba), akkor otthonosnak (komfortosnak),
hétköznapinak, magától értetődőnek, szokásosnak és kellemesnek lehet feltüntetni a
harcot (frontot), a társadalomban rejlő sajátszerűségnek, az erkölcs felhajtóerejének, a
történelem elengedhetetlen ismérvének, ami nélkül az élet úgymond nem volna élet. Így
aztán, végső soron, az otthonosságot (komfortot) választjuk, ha a harcot (frontot)
választjuk, és megfordítva, ha a frontot (harcot) választjuk, akkor a komfortot
(otthonosságot) választjuk. És ez az otthonos harcban rejlő legcsodálatosabb távlat. Az
otthonos harc, illetve a komfortos front roppant gyakorlatias és eredményes rendszer,
igen, rendszer, állítja Emma, amely azt a hitet kelti, miszerint nem arról van szó, amiről
szó van, nem a harcról (frontról) van szó, hanem az otthonosságról (komfortról), ezzel
lehet operálni az otthonosság (komfort) híveinél, a harc (front) híveinél meg azzal,
miszerint nem a komfortról (otthonosságról) van szó, hanem a frontról (harcról). A világ
meg elámul, milyen pompásan illik a harchoz (fronthoz) nem illő otthonosság (komfort),
és az otthonossághoz (komforthoz) nem illő harc (front). És a világ megkönnyebbül, mert
lám a komfortos front, vagyis az otthonos harc milyen jó, milyen szép, milyen igaz
színfolt a föld és hazánk testén.
Fújnak Emmára a szerkesztőségben a cikksorozat miatt, mit fújnak, kijönnek a
sodrukból, viharos kacaj kíséretében vissza is vágják a kéziratot, és egyrészt
elmebetegnek, bár érdekfeszítőnek nevezik Emmát, másrészt arcátlannak, bár ugyancsak
érdekfeszítőnek, harmadrészt olyan érdekfeszítőnek titulálják, aki saját magát feszíti szét.
A főszerkesztő egyenesen provokátornak címkézi, a helyettes főszerkesztő
szalajtott picsának, és azonnal lefokozzák riporterből úgynevezett tudósítóvá, semmi
mást nem írhat ezentúl, csak helyszíni tudósítást.
És a cikksorozat ilyen-olyan súlyosságára való tekintettel szerkesztőségi
értekezletet hív ősze a főszerkesztő. A cigarettafüst ködszerűen terjeng.
Azt gondolja… V. Emma… hogy mi hülyék vagyunk … micsoda téves eszme…
szerencsére nálunk már gyógyítják az ilyet…, mondja Főszerkesztő.
Nyilván kényszerzubbonnyal… főszerkesztő úr… De azt nem rám szabják…,
mondja Virágh Emma mint tudósító.
Ez gúnyt űz… ez a csaj… gúnyt a rendszerünkből… jellemzően rá…
Emmácskára… egy úgynevezett elkapatott… jó nőre…, mondja Főszerkesztőhelyettes.
Jó nőnek... főszerkesztőhelyettes úr… mint már el is újságoltam Szilárd Jóska
kollegánknak… ugye… Jóska… rossz volnék ám…, mondja Virágh Emma mint
tudósító.
Bizony… bevallja Emma nekem… miszerint jó nőnek rossz volna… kolléga
úrhölgyek és kolléga urak…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró. … És aki nem hiszi…
az mene… tekel… ufárszin… ahogy a közép-perzsa mondja…
Figyelitek… barátocskáim… milyen álságos is ez a Virágh fiatalasszony…,
jegyzi meg Rovatvezető. … Még a jót is… ha tőlünk kapja eme jelzőt… rosszra
változtatja… mi ez… ha nem cenzúrázás… a mi cenzúrázásunk… ami pedig eme
fiatalasszony formulájának látszik lenni…
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Hűha… rovatvezető úr… ha nekem már formulám is van… az előrelépés…,
mondja Virágh Emma mint tudósító.
A maga formulája… Emmácska… vékony kis segg… közepes csöcs… ennyi…,
mondja Főszerkesztőhelyettes.
Ejnye… ilyesmire nem vagyok vevő… fogd be… légy szíves… azt az undorító
szádat…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő.
V. Emma… szögezzük le… maga… már ami az írásait meg főleg a cikksorozatát
illeti… revolverez…, mondja Főszerkesztő. … De abból a revolverből kiszedjük ám
idejében a golyót… ami magának… egy ilyen szalajtott hogyishívjáknak… ugye nem
tetszik…
Ez nem színvonal… kérlek… ez undorító…, mondja Sereg Júlia,
olvasószerkesztő.
Csak azt mondhatom… ha megengeditek…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző, …
hogy az ilyen tetemrehívások… csupán hullagyártásra jók… hogy aztán temethessünk…
Érzem a hullaszagot…
Vigyázat… gyerekek… revolver… temetés… segg… csöcs… picsa… hulla…
mi ez…, emeli fel hangját Sereg Júlia, olvasószerkesztő. … A hullánál maradva…
tudjuk… hullabűzre gyűlik ám a sakálfajzat… Sakálokkal dolgoznék együtt… Lehet
persze… ugye bonyolódik a társadalom… Azonban Emma még túl fiatal… hogy
eltemessük…
Ha nem tudnám… Júlia… kedves… hogy csak a szokásos jó májad beszél
belőled… hát akkor azt mondanám… V. Emma hálójába kerülsz… fiatalodni akarsz
nyilván… persze érthető…, mondja Főszerkesztő.
Az én fiatalságom gyönyörűséggel tölt el még most is… a jelen fiataljainak
fiatalsága egyáltalán nem vonz… mert a mostaniak kimaradtak a mi gyönyörű
harcainkból…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő.
Zárjuk rövidre… esz benneteket… kolléga urak… a kolléga úrhölgyeket most
hagyjuk… a penész Emma után… de nem áll fel a faszotok… zsugorodik a májatok…
rákosodik a gyomrotok…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró.
Emmácska szövegén hüledezve tényleg csak a farkunkra lehet gondolni…
vigaszképpen… hahahaha…, mondja nevetve Főszerkesztőhelyettes.
Bocs… hogy szólni merek… kolléga urak…, mondja Gajdos Vili, szemleíró. …
Bocsánat… elvtársak és elvtársnők… Szóval… Emma… kérlek… bocs… igazán
felnőhetnél már … bocs…
Jelentheted… Vili… akinek kell… hogy éppen most… tizenegy óra három
perckor… ahogy az órám mutatja… és szerdán… azt hiszem szerda van… felnőtt
leszek…, mondja Virágh Emma mint tudósító.
Egyre jobban érzem a hullaszagot…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző.
Micsoda orrod van neked… Sándor…, mondja Rovatvezető. … És szeretném…
ha azt is orrontanád… hogy ezentúl Virágh fiatalasszonnyal frontálódnunk kell…
egyúttal megfosztva őt a komfortjától…
Ezzel az úgynevezett front-komfort gezemicével semmi teendőnk sincs… ki kell
vágni a szemétbe…, mondja Főszerkesztőhelyettes. … És aztán elgondolkozni… hogy
Emmácska… aki asszonynak túlságosan is csont és bőr… legalábbis az én ízlésemnek…
milyen szerzet is… Egyáltalán létezik-e ilyen szerzet…
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Hát… én irigylem ezt az otthonos harcot vagy front komfortot Emmától…,
mondja Szilárd Jóska, értekezésíró. … Bár sok minden… nem akarok dicsekedni… tőlem
származik benne… kolléga úrhölgyek és urak… Jómagam persze másfajta
végkicsengést… ne haragudj… Emma… gondolnék…
Nincs benne semmi kétfenekű… Jóska… ami tőled származhatna… már ne
haragudj…, mondja Virágh Emma mint tudósító.
Álljatok le egy kicsit… gyerekek… gondolkozzatok el azon… honnan is tudhatná
azt Emma… egy ennyire fiatal… hogy ha nálunk nincs cenzúrahivatal… akkor sem
galoppírozhatja el magát…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő.
Úgy látszik… hogy a hülye handabandázásaival… fel szeretné állíttatni a cenzúrát
a mi V. Emmánk… kikényszeríteni… de mi résen vagyunk… leálljuk a szöget… nekünk
nem kell cenzúrahivatal…, mondja Főszerkesztő.
Hát persze… csak nem fog a főszerkesztő úr rivalizálni holmi hivatallal…,
mondja Virágh Emma mint tudósító.
Most már elég… V. Emma… a kurva életbe…, emeli fel hangját Főszerkesztő.
Ámde tulajdonképpen tudja-e Emmácska vagy Emma… egy ilyen soványka
nőcske… miért fizetjük…, kérdezi Főszerkesztőhelyettes.
Hogy eltűrjem az Emmácskázást…, mondja Virágh Emma mint tudósító.
Emma… ne szájaljon már annyira… És ereszkedjen le a földre… Ha nem járna
annyira a fellegekben… akkor nem írná… hogy geopolitikával vagyunk megáldva…,
mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő.
Júlia… amit írok… eléggé földhözragadt… mintha megfogadnám a tanácsát…
írjak földhözragadtan…, mondja Virágh Emma mint tudósító.
Áttételesebben… Emma… ezt már javasoltam nem is egyszer neked…, mondja
Joó Sanyi, tárcaszerző.
Nyíltan kimondom… barátocskáim… hogy Virágh fiatalasszony frontálódik…
miközben komfortosan éldegél… mint hal a vízben… de hát ki kell őt halászni… esetleg
horgászni…, mondja Rovatvezető.
Hagyjuk a sunyiságot…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő.
Júlia… tudnod kell… hogy hát a hely szava… az idő szelleme ilyen nálunk…
sunyi és ízléstelen…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró.
Rossz pályán mozgunk…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző.
Basszátok meg… az Emmácska… hogy komfortosan érezze magát… hát
frontálódik… mint ahogy meg is írja… és a mi bőrünkre ugye…, mondja
Főszerkesztőhelyettes.
Aha… kezdem érteni… elvtársak… elvtársnők… De nem ártana megtanítani
Emmát… hogyan kéne a sorok között…, mondja Gajdos Vili, szemleíró.
Mi sorokban írunk… ha nem tudnád… Gajdos kolléga…, mondja Főszerkesztő.
Hát én az előbb csak hülyéskedtem… főszerkesztő elvtárs… hiszen láthatod
micsoda sorokat szoktam gépelni…, mondja Gajdos Vili, szemleíró.
Emlékeztet maga egy agárra… Emma… mert magának is minden porcikája
érzékenységet sugall…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. … Egyáltalán… van
olyan ember… aki a maga lobogását elviseli… Szegény férje… szegény… Maga sok
embert és több apparátust kíván... Hogyan lehet magát energiával… pénzzel és
érzelemmel győzni…
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Szóval… tocsog a hazugságban a lapunk…, mondja Virágh Emma mint tudósító.
… Hazudjuk… hogy erősek a hadállásaink… hogy a tespedés ellen vagyunk… hogy az
ország hangulata kitűnő… ha néha napján borús is… hogy a hétköznapjaink… ha nem is
ünnepiek… de ünnepelhetőek… csak helyesen kell gondolkoznunk… hazudjuk… hogy
az ünnepeink felemelőek… ha azt akarjuk… hogy azok legyenek… Hazudjuk… hogy a
jelenünket csak éljenezhetjük… hazudjuk… hogy a múltunk sötét verem… akkor is… ha
nem csak… és hazudjuk… hogy a jövőnk gyönyörűen csillogó… ha a megkezdett
jelenlegi utunkon haladunk tovább…
Jaj… Emma… ne akarj villogni… húzd meg magad…, mondja Joó Sanyi,
tárcaszerző.
Ejnye… V. Emma… nem hiszek a fülemnek… a maga foga fehére hát
kimutatva…, mondja Főszerkesztő.
Gyanítom… fehérítővel mesterségesen van kifehérítve Virágh fiatalasszony
fogsora… hahaha…, mondja és nevet Rovatvezető.
Szerintem nem a foga… hanem a mája fehér Emmácskának…, mondja
Főszerkesztőhelyettes.
Most már elég… elvtársam… szégyelld magad…, mondja Sereg Júlia,
olvasószerkesztő. … Maga meg… Emma… szálljon le a magas lóról… mert most
tényleg elgaloppírozza magát…
Figyeljen… V. Emma… Ha komfortosan akar élni… akkor hanyagolja a
frontálódást… Remélem… érti… Ha meg frontálódni akar… mint ahogy látszik…
akkor nuku a komfortnak… Remélem… felfogja…, mondja Főszerkesztő.
A főnökök pokollá teszik, a legegyszerűbben kifejezve, Emma életét, pokollá,
mondhatni. Kikészítik. Védekezni képtelen. Hogy nem tudja felvenni a harcot, kudarcnak
éli meg. Életképtelen, gondolja, és könnyesen panaszolja nekem.
Hasznosan próbálja eltölteni az időt a szerkesztőségi szobájában, rendet rak az
íróasztalán, rakosgat a fiókokban. Rakosgat, ezt ide, azt oda, amazt amoda, emezt emide.
És egyre nagyobb lesz a rendetlenség körülötte. Szanaszét burjánzik a holmija. A
rendetlenség bekúszik mindenhová, felkúszik mindenüvé. Kárörvendő tekintetek néznek
be szobájába, reménykednek, majd csak elsüllyed a rendetlenségben. Ugyanakkor
szánakoznak is rajta. Kérdezgetik, nem fárad-e el? Javasolják, igyon egy kis kávét, egyen
egy kis kekszet, van a titkárságon, beszerzik az ilyesmit. Hívják, menjen velük egy
vadvendéglőbe őzpörköltet zabálni, soproni vörösbort vedelni hozzá. Beszélgethetnének
is együtt jóízűen, javasolják. Komikus, gondolja Emma, ezek még eszmét is szeretnének
vele cserélni, és tragikus, hogy neki ezt komikusnak kell látnia. Érdekfeszítőnek nevezik
egyre inkább. Persze alkalmatlan érdekfeszítőnek. Visszautasít mindent, mert jobb neki
rakosgatni az íróasztalán, mint érdekfeszíteni az alkalmatlanságával a titkárságon, és
alkalmatlankodni az érdekfeszítésével vadvendéglőkben.
Tocsognak kollégái, otthonosan tocsognak, harciasan tocsognak a kétfenekű
fogalmazás sunyiságában, a földhözragadt stílus unalmában, az áttételes írásmód
torzításában, a sorok közötti tájékoztatás lehetetlenségében, miközben tocsognak az
alkoholizálásban, a hányásban, persze legfőképpen a hányingerkeltésben, gondolja Emma
és mondja nekem. És persze tocsognak az otthonos harcban vagyis a front komfortban.
Egyre inkább az idegeire megy Emmának a szerkesztőség, a penészszagú
rovatvezetője, a sötétszürke szobája, érzi, nem bírja sokáig már ezt a kínos és nyomasztó
légkört. Ha hazaér, csak sír, legalább háromnegyed órányit, és azt hajtogatja, nem tud
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védekezni, nincsenek eszközei. Persze vigasztalom. Ám, ha a védtelenségével jön,
roppant ingerült leszek, és ha ráadásul még bőg is, akkor ki szeretnék futni a világból.
Próbálok különböző fortélyokat kieszelni, hogy Emma kibírja az újságnál, de azok igen
hülye fortélyok. Megelégelem, és Emmára parancsolok, mint már korábban is egyszer,
hogy felmondasz, holnap felmondasz ezeknek az undorító bértollnokoknak, a kurva
anyjukat. Felmondani, de gyönyörű volna, suttogja Emma. És megkérdezi, miből fogunk
élni? Hogy-hogy, kérdezek vissza, nekem van állásom, azonkívül meg nem kell
nagylábon élni, kislábon kell, és kész. Könnyein keresztül szivárványosan lát engem,
meg az életet is újra, azt is a szivárványos szépségében, miután felmond.
22
Az egyik reggel azt mondtam Emmának, hogy ébresztő, fel, Emma, háromnegyed
kilenc, a rendes feleségek ilyenkor már regényt fogalmaznak. Hét perccel múlt csak fél
kilenc, Gyula, jegyezte meg Emma, és éppen álmodott, gyönyörűt álmodott, minden
érzékszervét megmozgatót. Emma, hát akkor biztosan rólam álmodtál, mondtam, amint
éppen hozzám vagy kapcsolva, amint benned vagyok, váltsuk is az álmot valósággá.
Átöleltem és szeretkeztünk, miközben Emma megsúgta, hogy olyan érzés most, mint
álmában. No lám, Emma, életünk egy álom lett, mondtam. Micsoda kaland veled az élet,
egy ilyen Gyulával, jegyezte meg nevetve Emma, egy ilyennel, aki életálom
adományozómmá lényegült. Nekem még nagyobb kalandot jelentesz te, Emma, mondtam
komolykodva, egy ilyen Emma, mert elfogadtad, hogy áloméletet adományozzak neked.
Mosolyogtunk egymásra, kicsattanóan mosolyogtunk, összhangban mosolyogtunk.
A napot általában szeretkezéssel indítottuk.
Mikor egymás mellett feküdtünk csupaszon, mint valami törékeny tárgyhoz értem
Emmához, hímes tojáshoz, ajándékhoz, féltve őrzött kincshez, így érintettem, kissé
izgatottan és sután. Vágyakoztam Emmára, és minden reggel, az is bizonyította
hatványozott vágyakozásomat, hogy szavalni kezdtem, igen, szavalni, és éppen azt, ami a
számra tolult, mintha verset mondtam volna közönségnek, úgy szavaltam, és ha így
tettem, azért, mert vágyam rabjává váltam. Ilyenkor elragadott a boldogság.
Beleringattam magam a szerelem, a szerelmünk teljességébe, tántoríthatatlanságába és
képzeletvilágába, amitől aztán elbódulva oly szorosan karoltam Emmát, hogy levegőt
sem kapott. El voltam telve kétségtelenül valamifajta szerelmi teljességben való
fürdéstől, el voltam telve a lét őrjítő szédületétől, hogy így fejezzem ki, ilyen hülyén,
kapcsolatunk hevétől is el voltam telve, sőt ránk, kettőnkre szabott különösségétől. És el
voltam telve attól, milyen irigylésre méltó vagyok én, mint Emma szerelmese. Mellét
csókolgattam, miközben szemem csukva volt, de így, csukott szemmel is megtaláltam
azonnal mellbimbóját, ajkammal, nyelvemmel birizgáltam. Fellángolt rögtön.
Hangulatom eszményi lett, ha lehet így mondani. Mindkét karommal szorosan öleltem,
szinte magamba olvasztottam, úgy, hogy ketten egyek legyünk. Kezemmel megérintettem
csiklóját, és lágyan simogattam. Fellángolt még inkább, és éreztem, hogy túlfűtöttséget,
fennköltséget, sőt önkívületet érez. Elragadtatta magát, amit büszkén azonosított, hozzám
hasonlóan, valami soha nem volttal. Most még a legfőbb jóban is hitt, talán. Én meg
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álmodtam, ébren álmodtam róla és kettőnkről, fényeseket, megrendítőket. No meg
dicshimnuszokat zengtem magamban összhangunkról.
Majd reggeliztünk ráérősen, erős zöld teát, gyümölcsöket, általam készített müzlit,
az akkor jött divatba, miközben megkérdeztem Emmától, képzelődött-e az éjjel, és ha
igen, akkor angyalokról vagy ördögökről. Általában azt válaszolta, hogy mindkettőről
felváltva.
És ha éreztem, Emmának sürgősen látnia kell, hogy valami háztartási
tevékenységet folytassak, és meghitten tegyem, igen meghitten, akkor nekifogtam
mosogatni és közben Mozart lemezt tettem fel, vagy gyorsan leszaladtam vásárolni,
akkor is, ha volt otthon, amit szükségesnek tartottunk, de a családiassághoz tartozott,
hogy vásároljak, hát mentem a zöldségeshez, egy kis boltba, és azzal jöttem haza, hogy
képzeld, Emma, csodálkoztak rajtam, mert kijelentettem, manapság már a férfi ért a
zöldségekhez, mire Emma jólesően nevetett; aztán italokért vettem az irányt, egy közeli
nagyobb élelmiszer áruházba, ásványvízért, vörösborért, gyümölcsléért, és azt meséltem
Emmának, hogy a pénztárosnők megismertek, mert minduntalan megjegyeztem nekik,
hogy már harmadszor esküdtem örök hűséget hivatalosan a feleségemnek, hát
érdeklődést is keltettem körükben, erre Emma átölelt.
Amíg vásároltam, addig Emma is leszaladt és vett nekem egy csokor virágot,
mezei virágot, azt szerettem, és egy vázában az éjjeliszekrényemre helyezte.
A születésnapomra meg elővarázsolt nekem egy teljes farmer öltönyt. Hát
elomlottam, és felkiáltottam, hát ez egy farmer öltöny! Elképesztő! Honnan és hogyan
szerezted? Emma nevetett és nem volt hajlandó elárulni. Erre fel járni kezdtem az
üzleteket, hogy Emmának vegyek egy fekete, koromfekete hosszú, térközépig érő, karcsú
ruhát, tudtam, erre vágyik, és sikerült vennem, jó is lett rá. Hát elomlott és felkiáltott, ez
egy hosszú, fekete, karcsú ruha! Éjjel-nappal abban járt, én meg a farmer öltönyömben,
néha éjjel is abban aludtam.
És aztán egy ideig egyforma ruhában jártunk, szereztünk mindkettőnknek
szmoking zakót, amely egy zenekar levetett, kiselejtezett ruhatárából származott, hozzá
fehér pólót, és kék, kikopott kordnadrágot, és figyeltük a hatást, hát bámultak is,
miközben karonfogva mendegéltünk kettőnk egyenruhájában.
És állandóan vigasztalnunk kellett egymást, de állandóan.
Emma azzal vigasztalt meg mindig, hogy elmesélte, mi történt vele a
szerkesztőségben, persze karikírozva és győztesen kihozva magát. Emlékszem, mennyire
felvidultam, mikor előadta egyszer, hogy megjelent két középkorú férfi a lapnál, úgy
néztek ki, mintha most szabadultak volna börtönből fosztogatás miatt, és máris a
következő fosztogatásra készültek volna, és egyenesen hozzá igyekeztek, Emmához, a
főszerkesztő kíséretében, kihallgatni őt. Szabályos kihallgatásnak vetette alá az a két
ismeretlen, hideg és nedves kézfogású, visszataszító férfi a szerkesztőség valamiféle
ügyéről, és ő, Emma, mivel nem volt beavatva az ügybe, egyáltalán a szerkesztőség
lényeges ügyeibe, és főleg abba nem, miért is van nyomozás, így aztán ő lépett fel
kérdezőként, és egyre azt tudakolta tőlük, kihallgatóitól, vajon amit vele tesznek,
kihallgatás-e vagy valami más, hát azok erőszaktól meg ingerültségtől telítetten
tekintettek rá. Mire Emma mosolyogva kijelentette, mint mesélte, hogy látja rajtuk, a két
kihallgatón, hogy félnek, és magyarázni kezdte azoknak, hogy a félelem kivetkőztet
bennünket önmagunkból, és megkérdezte, ki vannak-e vetkőzve önmagukból? Az a két
visszataszító férfi döbbenten szemlélte Emmát, ahogy Emma előadta nekem. És akkor
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kedvesen kijelentette Emma, ne féljenek, tőle nem kell félni. Na erre kitörő nevetés lett
úrrá rajtam, nem érdekelt, hogy igaz-e, amit Emma mesélt, vagy csak az író tört ki belőle.
Én meg azzal szoktam Emmát megvigasztalni, hogy felhoztam, mit beszéltek a
szüleim és nagymamám, mikor meglátogattam őket, és többször előadtam Emmának,
hogy apám azt mondta, fiacskám, olyan vagy mint egy szegénylegény, semmid sincs,
soha nem is lesz, mire azt válaszoltam, hogy elég sok könyvünk van. Anyám meg
kijelentette, meséltem, hogy szívesen eljönne hozzánk takarítani, mert nálunk senki sem
takarít, ebben biztos, mire odamondtam, nálunk nem is szükséges, mi vigyázunk a
tisztaságra. Nagymamám meg felhívta a figyelmemet Londonra, hogy ott mindig hossz
van, felívelés, az ott élő barátnője megírta neki, és jó volna, ha innen, Budapestről, ahol
viszont mindig bessz van, lejtmenet, elmennék, mielőtt még megütném a bokámat, mire
kijelentettem, hogy én a bokámat csak csattogtatom. Emma feldobódva, hálás
mosolyogással fogadta a beszámolóimat, akkor is, ha nem először hallotta.
Egymás közelében ültünk az írógépeink előtt, Emma novellákon dolgozott
minden nap, készülő kötetén, jómagam meg a tanulmánykötetemet öntöttem formába, és
mikor egymásra pillantottunk, mosolyogtunk.
Felsőfokokban beszéltem Emma novelláiról, elsősorban a főszereplőjéről, egy
ábrándjait el nem vesztett leányról, kinek szerzőjéről állandóan ábrándozom, mondtam.
Legyen olyan ő, javasoltam, mint az a lány, akinek ugyan hasonlóan vékony és érzékeny
a bőre, mint neki, Emmának, sőt minduntalan ki is serken a vére, ámde sebeit szépen,
szakszerűen bekötözi, ápolja, és aztán mosolyog, vidám, halad a saját útján
eltéríthetetlenül, és ábrándozik tovább.
Emma meg a tanulmányaimról áradozott, amelyek a megfosztottságról és
elesettségségről szóltak. Összeszorul a szívem a válaszra, Gyula, mondta Emma, amely
arra a kérdésedre, hogy mi a legjobb az életben, a te szegény embereidtől jött, hát
jóllakni, megtisztálkodni, majd lepihenni.
Ránk fért a kikapcsolódás, mindig ránk fért, és tisztában voltunk azzal, hogy
egymást, a másikat kell kikapcsolnunk a ránk nehezedő mindennapokból.
Tavasszal például már rögtön az első melegebb napsugarakról azt állítottam, hogy
szivárványszínben pompáznak, ugyanis tudtam, hogy Emmának a szivárvány különleges
élmény, és hozzátettem, hogy az orromba orgona illat hatolt, amelyet világoslila illatnak
neveztem, Emma egyik kedvenc színéről. El is indultunk a tavaszi napsütésekben, én
Emma balján, jobb kezemmel átkarolva, sétáltunk egy kicsit a Belvárosban, vettünk
jegyet az Egyetemi Színpadra, vásároltam magamnak Borkum pipadohányt, Emmának
meg Marlboro cigarettát abban az egyetlen boltban, a Kígyó utcában, ahol kapható volt,
nem kevés pénzért, mire Emma ugrálni kezdett az örömtől. Aztán nézegettük a Puskin
mozi tárlóiban az új filmek képeit, be is ültünk sokszor, főleg Fellini és Antonioni
filmekre, ezekhez egyaránt és egyformán vonzódtunk, és úgy éreztük, egy más világba
kerültünk. És rengeteg ismerőssel futottunk össze. Ha találkoztunk egy-egy íróval,
szociológussal, filmrendezővel, elmondtuk véleményünket, egymás szavába vágva,
legutóbbi produkcióikról, szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel, és persze ugyanarra a
véleményre jutva, tökéletesen egyformára, és elismerően néztünk egymásra. Meg szokták
jegyezni, hogy milyen feltűnő az összhangunk.
Mikor elutaztunk az Adria tengerre, persze kölcsönből, meg is szűnt azonnal
minden bajunk. Rijekában behajózva, és kijutva a nyílt vízre, Emma felkiáltott, festő
akarok lenni, Gyula, mert mit kezdjen egy szegény író a leírhatatlannal. Írd le úgy,
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Emma, mintha festenél, mondtam, tehetséged van a festői íráshoz. Engem viszont eltölt a
szomorúság, mondtam, mert rá kellett ébrednem, mennyire elszakadtam a természettől, a
tengerhez meg sosem kerültem közel. Ezért szorgalmaztam, jöjjünk ide, Gyula, mondta
Emma, mert tudtam, jót fog neked tenni, hogy közel kerülsz végre a tengerhez. Mikor
kiszálltunk Mali Losinj szigetén, ahol olíva ligetek, fügefa erdő, és fehér sziklák
fogadtak, azt mondta Emma, hogy így képzelem a Paradicsomot, Gyula. Hát a
Paradicsomba akartalak hozni, Emma, mondtam, és sikerült, lám. Emma aztán
tökéletesen meztelenül rohant a tengerbe, a legforgalmasabb helyen, mindenki szeme
láttára, fügefalevél nélkül. Ez igen, Emma, kiabáltam utána, jól alakítod Évát, mindenki
téged bámul, de várj meg, hogy levetkőzzek Ádámnak. És együtt rohantunk kézen fogva
a tengerbe anyaszült meztelenül. Kijelentettem, hogy ide, erre a szigetre akarok költözni,
és abba a vakítóan fehér házba, ahol szobát vettünk ki, amely a régi Velence kisebbfajta
lakóházait idézte, csak éppen le kell majd szednem a kapualjban kifüggesztett Tito képet.
Legyen, Gyula, mondta Emma, költözzünk ide, hogy üldögélhess egy tengerre néző
kávéház teraszán pipafüstöt eregetve, a fehér, mesés kőházak között, rálátva és
rácsodálkozva a középkori városkapura és számtalan templomtoronyra meg vitorlásra, a
tengeri szélnek kitéve arcodat, és akkor kettőzött erővel írhatnád a műveidet. És te is
ugyanígy, Emma, mondtam, sőt te háromszoros erővel. Rászoknék én is a pipára a
cigaretta helyett, úgy egészségesebb, mondta Emma, ketten pipáznánk a parton.
És mikor Emma teherbe esett végre, azt mondta nekem, hogy látja, lehoznám neki
a csillagokat is az égből; nana, mondtam, csillagok, nem élünk azért mi egy operettben.
Mire kijelentette, hogy a csillagok földre hozása sokkal nagyobb dolog egy operett
világon kívül.
Általában, mikor hazaértem, vagy hazaért Emma, megcsókoltuk egymást, majd
megkérdeztük a másiktól, hát nem mennek jól nekünk a dolgaink? És azt válaszoltuk,
egymással összhangban, hogy jól mennek, Emma, jól mennek, Gyula, annak ellenére,
hogy olyan körülmények között élünk, amilyenben élünk, egyelőre még most jól mennek,
bár… De elharaptuk és inkább szeretkeztünk.
23
Eseményszámba megy a Virágh és a Kerek rokonságban az évenként szokásos
farsangi családi fánksütés, február elején, mikor Kerek nagymama mindenképp Pestre
utazik, hogy elkészítse a mennyeien foszlós fánkot, amelyet csak ő tud, adva hozzá a
saját főzésű csodálatos lekvárjait.
Abban az évben, amikor férjhez megy hozzám Emma, mi rendezzük a Klauzál
utcában, ahol, rajtunk kívül, jelen van anyósom, Anna, két lánytestvérének családja, a
csodagyerek Ilma nagynéni féle Baglyasék, és Sári nagynéni, a rátartilány féle Mezőék,
nemkülönben apósom nővérének családja, a mesebeli Virágh Bözsi nagynéni féle
Feketéék, meg ugye a gyerekeik, Emma unokatestvérei, vagy hatan. Apósom, Ambrus
persze akkor már nincs jelen.
Hevesen cserélnek véleményt, miközben rengeteg fánkot befalnak. Majd persze a
sorsukkal hozakodnak elő, ahogy rendszerint ilyenkor, és, ahogy gondolom,
kényszeresen.
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Éppen Virágh Bözsi meséli, és legalább, Emma szerint, kilencvenkilencszerre
ugyanazt önmagáról, bár én most először hallom. És kacag, mondhatom, kacagása
túlságos. A mesebeli jelzőt, amit Emma biggyeszt gyerekkorában Bözsi nevéhez, igen
találónak gondolom, és a továbbiakban kiderül, nem véletlenül.
Már ott tart Bözsi, mikor a rendházba érkezik, a hozzájuk, a ménteleki
tanyájukhoz legközelebbibe, egy magányosan álló kúriaszerű épületbe a Kiskunságon,
fakószürke, elrongyolódott ruhában, élénkszürke fejkendőben, mezítlábasan, kőszürke
nagykendőbe kötözött motyójával, amit vállán cipel fél napig tartó gyaloglása során a
földszürke úton.
A vállon cipelés, vágok közbe megakasztva Bözsi meséjét, a sors megtréfálásának
népi jelképe nálunk, és el is próbálom magyarázni, miért, ám senki nem figyel rám,
inkább biztatják Bözsi nagynénit, folytassa csak tovább.
Felidézi, milyen szőke és rugalmas bőrű akkor a rendházba menet. Ez igaznak
látszik, egy megkopott fénykép, amit mutogat, bizonyítja.
De a rendházról nincs kép, sem a matrónaarcú, fekete perjelnőről, aki faragott,
súlyos, ugyancsak fekete íróasztala mögül, az előző perjelnők olajba festett, szigorúan
élethű, fekete keretes képmásai alatt fogadja Bözsit, aki meggörnyedve kezet csókol a
perjelnőnek. Ide figyelj, Bözsi, te, érintetlen vagy-e még, kérdezi a perjelnő, értesz-e az
állatokhoz, a kerti veteményekhez, a házimunkákhoz, mosdasz-e naponta, nem vagy-e
tetves? Bözsi lehajtva fejét, behajlítva térdét, csomagját vállán tartva álldogál, és halvány,
elkapkodott igenekkel válaszol, meg egyetlen nemmel, a tetvekkel kapcsolatban.
Megalázkodása, bár senki sem tudhatja a részleteket, istenes, csordultig, erről nem
szeret már beszélni, annál inkább kiszínezi, amikor kivágja a perjelnőnek, hogy
egyáltalán nem apáca, inkább tanítónő szeretne lenni. Mikor ezt a számára varázsszót
kimondja, hogy tanítónő, megalázkodása azonnal elröppen, egyszeriben fényleni kezd
mosolya, s mint egy csillag sugárzik. Kivirul, ezt maga Bözsi tudatja, ez az első
kivirulása nyilvánosan, holott már huszonhárom éves. Kivirulva rebegi, hogy
reménykedik vágyának az Úr és a perjelnő általi támogatásában.
A perjelnő megütődik, így folytatódik a történet, Bözsi kivirulásán. Tanítónő,
ugyan, förmed Bözsire, ide figyelj, Bözsi, te, majd, ha kiérdemled. Ám kénytelen valami
biztatót is mondani, mivel megígéri Bözsi ajánlójának, aki Bözsi gyóntatóatyja, hogy
segíti majd Bözsit, hogy tanítónő lehessen, de csak akkor, ha előbb szolgálni jön. Ha az
Úrnak tetszenek szolgálataid, foglalatosságaid, a hozzá való hűséged, majd akkor,
leányom, mondja a perjelnő.
Kap egy szakadt apáca ruhát Bözsi, de porszürke, bütykös lábfeje marad mint
volt, meztelen.
Számos épületes életkép rajzolódik ki Bözsiről, például, mikor a rendház több
holdas kertjére ólomszürkeség telepszik, zuhog az eső, Bözsi mégis kapál, már átázik
bőrig, már szólnak neki, hagyja abba, mit képzel, ki ápolja, ha meghűl, ő azonban kapál
tovább, csak néha áll meg letérdelni a sárba az Úrhoz való fohászkodáshoz. Máskor meg
perzsel a nap, és Bözsi a disznóólakat takarítja, az ötven disznó trágyáját lapátolja, izzadt
teste átveszi a bűzlő, bomló ürülék szagát. Az ügyeletes apáca ráripakodik, elég volt, mit
kezdjenek vele, ha napszúrást kap, ám ő dagonyázza tovább a trágyát, és beletérdel
időnként a disznószarba imádkozni. Ömlik a hó, már combig ér, kis ösvényeket vág bele
lapáttal Bözsi, miközben hóemberré változik, és hiába figyelmeztetik, hogy ha átfázik,
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napokra kieshet a munkából, elég már, de ő csak lapátol és belehull a hóba az égiek
kegyeiért esedezni.
Ez így megy négy esztendeig, Bözsi napi tizenhat órákat munkálkodik az Úrnak
állítólag tetsző, mások alá rendelt állapota szerint.
Öt társa, hozzá hasonlatos parasztlányok, akikkel egy alagsori, vizes, fekete cellát,
tüdőgyulladásaik okozóját, miket lábon hordanak ki, kell megosztania, hibbantnak
tartják. Mondják neki, ide figyelj, Bözsi, te, ha neked semmi sem sok, semmi sem nehéz,
megrokkanunk miattad, te féleszű. Ezek a lányok nem törekszenek semmire, mondja
Bözsi nagynéni. És figyelmezteti őket, ne szólítsák Bözsinek, ő már, novíciává avatása
alkalmából, Gizella nővér.
Várja, mikor tanulhat végre tanítónőnek, egyszer meg is kérdezi Remígia
magisztrától, a novíciák főnöknőjétől, aki felháborodik. Hát így állunk, Gizella nővér,
leányom, megtéveszted Istent, becsapsz bennünket, téged nem a Mindenható önzetlen
szolgálata vezérel, hanem önös érdek, ám ha az Úr hozzánk irányít, akkor azt is
parancsolja, apáca legyél és ne tanítónő, punktum. Bözsi feljajdul, ha nem lehetek
tanítónő, Remígia magisztra, kérem, akkor nekem sem a földi élet, sem a mennyország
nem kell. A magisztra elborzad és kiközösíti, azontúl nem tárgyal vele, csak dolgoztatja.
Csontsovánnyá fogy Bözsi, kacarászása eltemetődik, betegségek támadják meg,
ezekről számot adni az orvos sem tud, keresztet is vet rá, mert úgy gondolja, hogy Bözsi
menthetetlen.
Ez még csak hagyján, viszont nem fér a fejembe, hogy ha, ezek szerint, halálán
van, mégis találkozhat, ahogy elmeséli, a kormányzóval.
Ugyanis Horthy Miklós, a kormányzó, különben dzsentri birtokos, tengerésztiszt,
Ferenc József császár szárnysegéde, a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka,
altengernagy, az elbukott világháború után a nagy területeket elvesztett, kis országgá lett
ország fehér ellenforradalmának fővezére, a (szélső)jobboldali tekintélyuralom
letéteményese, átruccan birtokáról, a közeli Kenderesről, vallásos felesége kívánságára, a
rendházba. Fehér tengernagyi egyenruhát visel, nem zavartatva, hogy nincs a honnak
már tengere; felesége fehér-fekete, földet súroló, királynői csipkeruhát hord, olyat, amely
koronát kívánna, holott csak kormányzóné. Illik festői megjelenésükhöz a nekik ácsolt
nagyszabású emelvény, piros szőnyeggel alul, vakító fehér drapériával bevonva oldalt és
hátul, felül pedig zölddel, hogy kiadja a magyar zászló színeit; és a Nagyalföldre
jellemző, forró nyári nap aranysugarakkal sugározza be mindezt.
Horthy rövid beszédben üdvözli a rendházat, mint az erkölcsi tisztaság szigetét,
mint a magyarság egyik nemzetfenntartó talpkövét az egyre erkölcstelenebbé,
tisztátalanabbá és talpkőnélkülibbé váló világban, majd kezet fog egyenként kegyesen,
felesége szintén, a felsorakozott apácákkal, a laikusokkal is, miközben kedves mosoly
ömlik el mindkettőjük arcán.
A sápadt, megviselt Bözsi, a vele való kormányzói kézfogás után, váratlanul
letérdel az emelvény előtt, hogy elrebegje, kegyelmes uram és úrnőm, ha nem lehetek
tanítónő, én bizony, kegyelmes uram és úrnőm, megválok az élettől, kérem, segítsenek,
kegyelmes uram és úrnőm. És egyszeriben kivirul, amint kimondja a tanítónő szót, ezt a
számára varázslatos szót, és kacarászik, mosolya sugárzik csillagként. A kormányzó
kelletlenül szemléli a kérincsélő és sugárzó lányt, aki cselédnek látszik, fogalma sincs,
mit kezdjen egy ilyen szerzettel, erre nem készül, nem készítik fel. A kormányzóné
mentené a helyzetet, megsimogatná Bözsi fejét, pontosabban az apácafityulát, de már
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akkor a perjelnő, ki szintén az emelvényen díszeleg, int, és rögtön megragadják és
elvonszolják Bözsit az udvar hátsó felébe, a magisztra vezetésével, ráncigálják, miközben
a magisztra vészjóslóan rikácsolja, hogy Gizella nővér, pokolra fogsz jutni, ahol majd
égő üsztökékkel kergetnek, és mint a veszett kutyák, úgy fogsz vonítani, leányom. Bár a
kormányzó már nem láthatja a herce-hurcát, de azért hallja, és neki, református lévén,
szokatlan ez a katolikus kifakadás, mérgesen hallgat, katolikus felesége meg is böki,
szóljon már valamit, mire kényszeredetten beszélni kezd, de akihez intézné szavait, azt
már, mint tudható, eltűntetik előle. Gizella nővér, ugye így hívják, leányom, háború van,
a magyarok legjobbjai, a legderekabb férfiak pusztulnak, sebesülnek, most inkább
ápolónőkre és nem tanítónőkre volna szüksége a hazának, mondja Horthy. Taps fogadja
szavait, leginkább a perjelnő kezdeményezésére.
Másnap Bözsi abban a szürke, már elvásott hacukájában, amiben érkezik évekkel
ezelőtt, vállán cókmókja, úgy távozik, persze mezítláb. Elkergetik. A rongyos apácaruhát
viselő kapus nővér régi nevén szólítja és megjegyzi, ide figyelj, Bözsi, te, édesanyád
kitapossa a beledet, amiért nem tudod megállni a helyed apácának.
Anyja, akinél istenfélőbb asszony nincs a tanyavilágban, Emma Virágh
nagymamája, elzavarja Bözsit otthonról. Bözsi nyomtalanul eltűnik egy időre, mondják,
sose derül ki, hová.
Nem bírja ki Emma, meg ne jegyezze, maga ellen bőszítve rokonait, vajon miért
nem lázad fel a rendházban a bánásmód ellen Bözsi. Már nem először okvetetlenkedik
így, nem csoda, ha mesebeli nagynénje benne sok kivetnivalót talál, például hiányolja az
úgynevezett kötelességtudatát, szerinte Emma mindig csak a jogairól, amik, ráadásul,
véltek, papol. Felrója, csupán bírálni tud Emma, de vajon tesz-e azért valamit, hogy
bírálatai tárgyát ne lehessen többé bírálni.
Megint élesen összevitatkozik Bözsi nagynénjével Emma.
Aztán Bözsi nagynéni folytatja az elbeszélést magáról, amint halad útján a
történelemben, kedves jelenet lehet, mikor beállít K. Kovácsné igazgatónőhöz, az
úgynevezett dolgozók középiskolájának kollégiuma elhanyagolt, barnás épületébe,
Kecskemétre, látom magam előtt, mert szemléletesen beszéli el Bözsi, milyen barnás,
inkább mint barna. És az igazgatónő is barnás ruhát visel, lompost, és azonnal kitalálja
Bözsi mezítelen lábáról, rongyos öltözékéről, töredékes bemutatkozásából, hogy bizony
ki kell tüntetnie legnagyobb figyelmével. Hát végre, hogy ránk találsz, mi az ilyenekre
várunk, mint te, hogy beiskolázzuk, elvtársnő, te, Böske.
Az igazgatónő leülteti, feketekávéval kínálja. Csodálkozik ám Bözsi, így még
nem viszonyulnak hozzá soha, könnyes is lesz a szeme. Felbátorodik és tudakolja, bár
szégyenlősen, nem ehetne-e inkább egy kis kenyeret, nem ihatna-e inkább egy kis vizet,
feketekávé helyett, amit nem is ismer, csapvizet végre. Napokig kutyagol étlen,
pocsolyavizet iszik. Elképzelem porszürkén, útszéli bozótosban hálva. Az a K. Kovácsné
igazgatónő anyáskodik vele nem is egy szelet kenyérrel, nem is egy pohár jó vízzel. A
kenyérevés, vízivás, meg a mezítlábasságát eltüntetni igyekezete közben Bözsi elrebegi
hőn óhajtott vágyát, miszerint szopós korom óta tanítónő szeretnék lenni, igazgató úrnő,
kérem, segítsen, ha Istent ismer. És megint kivirul, mint mindig, ha a vágyáról vallhat,
megint sugárzik csillagként, és villogtatja mosolyát.
K. Kovácsné igazgatónő hevülten szól, hát kiből legyen tanítónő, ha nem belőled,
elvtársnő, te, Böske, az évszázados kisemmizettek sarjadékából, és megkéri Bözsit,
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elvtársnőnek szólítsa, nem úrnő ő, isten mentsen meg attól. Kötelességének is érzi vállát
átölelni Bözsinek. Sok ilyen jelenetből állnak a korabeli színdarabok.
Az örömtől Bözsi nagynéni akkor felhevül, főképpen hogy összetalálkozik
testvérével, Ambrussal, vagyis Emma leendő apjával, aki akkor szintén Kecskeméten,
mint kollégiumi titkár tevékenykedik, és Bözsi hóna alá nyúl.
Bözsinek dolgozó nővé kell válnia, ez hibádzik még nála a jövőjéhez, intézkedik
is az igazgatónő, és segédmunkásnak helyezi el egy raktárban, hát, mondani sem kell,
néhány héten belül kitüntetett élmunkás lesz Bözsiből, mint a mesében, és nem engedi
elvitatni senkitől az úgynevezett élmunka valódiságát, még ha manapság divat is lesz
elvitatása, és ha Emma el is vitatja.
És Bözsi mindezen közben tanulhat, két év elég neki az érettségihez, bámulják is
csodálattal, irigyen, sőt rettenettel nagy eszét, roppant szorgalmát a dolgozók
gimnáziumának padsoraiban; bámulja anyósom, Anna is, aki szintén Kecskeméten tanul,
bár egy másik iskolában. Furcsa szerzetnek látszik Bözsi, parasztlánynak mondja magát,
apácaként viselkedik, a munkások kezeslábasában és bakancsában feszít, viszont, talán
mindezért, a faliújság az új rendszer hősének, egyúttal leendő értelmiségijének kiáltja ki.
Persze kivirul, mosolya fénylik, sugárzik mint csillag, kacag, mikor felveszik,
nem is a tanító-, hanem egyenesen a tanárképzőbe, Budapestre; hát éppen ideje újabb
virulásának, már huszonkilenc esztendős.
Gyönyörködik benne a főiskola vezetősége, lám, nemcsak eszményített írásokban,
festményeken, fényképeken, hanem a hús-vér valóságban is létezik a jövő embertípusa,
aki vasakarattal tanul az emeletes ágyakkal zsúfolt, izzadt kipárolgásoktól fülledt
kollégiumi szobában, hajnali négyig, vagy húsz(!) szobatársa dühöngésére, mert nem
tudnak tőle aludni; aki pontosan huszonegy órát, azt az adatot közli lelkendezve a
főiskolai újság, tevékenykedik, tehát három órát alszik, nem tévedés, hármat; aki naponta
hallatja hangját, ahol hallatni lehet és kell, rendezi a rendezendőket, szervezi a
szervezendőket; aki példaértékűen gazdálkodik háromszáznegyven forintos
ösztöndíjával, hírlik, könyvre, színházra, váltás fehérneműre, ruhára, ha ócskapiacira és
barnásra is, de telik neki; és aki nyaranta nem lézeng és nem napozik vízpartokon, hanem
proletárnőként dolgozik Dunapentelén. Társai kerülik, röhögik, kiborulnak tőle, és
sziszegik neki, Böske, te kis szalajtott, hülye, kurva elvtársnő.
Sűrűn emlegeti Bözsi nagynéni Balogh főigazgatót, egy sötétbarnás,
gyomorbajgyanús pártmunkást, valamely régi, megbarnult csoportkép közepén látható is,
aki hitetlenkedik, ilyen nincs, mint ez a Virágh Bözsi, mi lehet mögötte, e jelenség
mögött; és mi lehet a mögött, hogy egy ilyen Bözsi nem lép be a pártba, az ő esetében ez
megmagyarázhatatlan; és vallatni kezdi. És mikor Bözsi bevallja, vallásos, nem való ő a
pártba, nemrég még apácáknál szolgál, hát Balogh főigazgató, eltelve magától, lám,
mennyire, a korszellem szerint, nyomozza ki, amit kell, hát ítéletet hoz. Szóval ezért
játszod ki magad ekkora pozitív hősnek, hogy klerikális reakciós mivoltodat elleplezd,
Bözsi, te kis szalajtott, hülye, kurva apáca, de most leleplezünk!
Hogy miért nem távolítják el a főiskoláról, ez homályos pont, Bözsi sem tudja,
vagy nem akarja tudni. Mondom is neki, hogy a sors keze lehet a dologban, mert a sors
keze, mint ügyes végtag működése nélkül, még ha képzavar is, alig is volna valami
érthető itt, a Kárpátok övezte történelmünkben. Nevetek, viszont Bözsi értetlenül néz.
Dunapentelét, ahová a kecsegtető kereset híre vonzza, ez az igazság, ha csúnya is,
a tanulás nyári szüneteiben, úgy idézi fel Bözsi, mint egy népmesei helyszínt, s ez
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elismerésre késztet. Ha például elkapják durván sok hetes, esetleg több hónapos
mosdatlanságtól bűzlő kanok, akik a pentelei prérin az új világot építik, és odavetik neki,
megbaszlak te, tejcsarnok, te, Bözsi virág, a vezetéknevéből, a Virághból
származtathatóan, célozva tekintélyes keblére is, és ha leteperik kies, harangvirágos
mezőn, emberi ürülékek között, vécé még nincs, és ha ártéri szomorúfűzhöz támasztják a
Duna partján, ahol gyarapodnak a bűzös szeméthegyek, és ha rátörnek szállásán éjjel az
ötvenfős sátorban, ahová becsorog az eső, munkásszállónak még nincs híre-hamva,
üzekedni vele, akkor, mindezek ellenére mégis és magához hűen szűz marad, ha hinni
lehet neki.
Komisz helyzetekbe keveredik, ezt elismerem, de mintha erre volna teremtve,
éppen ezért lesz, gondolom, nevezetes személyiség ott, a hatalmas építkezésen, olyan,
aki, ha bicskát mártanak egymás testébe sorstársai, nyilvánosan imádkozik a sebesült
vagy a holt felett, egyedül ő; olyan, aki, ha megerőszakolnak egy asszonyt, lányt, anyát,
panaszt emel a vezérkarnál írásban; olyan, aki, ha lopást tapasztal, és ez mindennapos,
maga üldözi a tolvajt; és aki, a női talicskázók között, mert talicskázik, az első helyet
birtokolja. Ordibálják is neki, él-Böske, te hasznos, szűz virág, a Virághból
származtathatóan ugyancsak, és tele szájjal röhögik.
Magától értetődően növelheti jelenlétével, a kiválasztottak egyikeként, a
nagyszabású ünnepség fényét, melyet szigorúan műszak után rendeznek, már az
alkonyatban, hogy tisztelegjenek Rákosi Mátyás előtt, aki kispolgár zsidó származék,
kereskedelmi oklevéllel, az első honi kommunisták egyike, népbiztos tizenkilencben, a
vörös rendszer idején, és aztán mint ilyen fennforgót életfogytiglanra Horthy elítéli nagy
csinnadrattával, viszont hosszú börtönévei után a szovjet megmenekíti szintén
csinnadrattával, így aztán nagy hírre-névre tesz szert, minek következtében Sztálin
alkalmasnak találja, hogy pártfőtitkárként térjen vissza, a háborúban vesztes országba, az
orosz csapatokkal együtt, megteremteni diktátorként az új, szovjethű, kommunista
rendszert; szóval ő jön átkeresztelni Dunapentelét példaképe, Sztálin nevére.
Pirossal van bevonva, természetesen tiszta pirossal a félig kész nagykohó falához
simuló, frissen felhúzott emelvény, ahonnan a főtitkár
szónokol, megvilágítva
fényszórókkal, szintén piros fényűekkel, és a színpad előtt lángoló tábortűz még pirosabb
fényével, emlékezetesen. Rákosi kopasz feje, hordó hasa, szolid, vasszürke öltönye által
is kiemelt törpe alakja pirosban játszik. Áhított, acélerejű, népi felemelkedésről,
várbástyaszilárd ország proletárjai által hatalmat gyakorló, teremtő munkájáról,
harcokban edzett, háborúra készülő, mégis a béke olajágával a csőrükben kecsesen repülő
békegalambokról példálózik igencsak ok-okozatilag érvelő beszédben.
Elvegyül, az est fénypontjaként, mikor már egészen besötétedik, a festőien
világító és szikrázó tábortűz mellett, egy csomó szürkeruhás, villogó szemű férfi
kíséretében, a kijelölt élmunkások képviselői között, és bizony beszédbe elegyedik
fesztelenül velük, mármint azokkal, kiket a közelébe engednek, bemutatva, hogy egy
húron pendül a nép eme kiváló fiaival meg lányaival. A hangulat kiváló.
Rákosi természetesen kiszúrja Bözsit is, aki szintén kiválasztott, valószínűleg
Bözsi sötétbarnás bakancsa, világosbarnás kezeslábasa és középbarnás fejkendője, esetleg
még hatalmas melle hívhatja fel rá a figyelmét, no meg persze azok a villogó szemű,
szürkeruhások. Rákosi nyomban a nevén szólítja, mondván, tudja mit, Böske elvtársnő,
agitálja meg csak szépen nőismerőseit, ugye maga a Virágh Böske elvtársnő, jöjjenek a
mi nagykohónkba, ahol igazi férfiakkal, a mi kohászainkkal találkozhatnak, akiknek, úgy
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hallom, Böske elvtársnő, a szociálizmus (így ejti), építése férfiúi képességeit is növeli, és
kópésan felröhhent, ez a röhhentés történelmi. Hogy az ország első embere tudja a nevét,
nem csodálkozik Bözsi, és kivágja a rezet, ahogy persze mindig is. A nők, Rákosi elvtárs,
mondja Bözsi, mindenre képesek ebben a szociálizmusban, én például, Rákosi elvtárs,
már számtalan dolgon átmegyek sikeresen, mégis érintetlen vagyok, Rákosi elvtárs.
Rákosi megint felröhhent, szó szót követ, senki sem tudja a részleteket, de annyi
megerősíttetik Bözsi által, hogy miközben Rákosi bizalmasan társalog vele, a körülötte
állókat utasítja, hogy Böske elvtársnőt, mint szüzet, erkölcsi példaképnek kell állítani az
ország elé. Ám Bözsi kiböki, Rákosi elvtárs, még valamit, Rákosi elvtárs, szóval Rákosi
elvtárssal jobban szót tudok érteni, mint Horthy kormányzó kegyelmes úrral anno, Rákosi
elvtárs.
Idegeim felborzolódnak, amikor ehhez a részlethez ér.
A szürkeruhás, villogó szeműek közül néhányan, vagy féltucatnyian Bözsi
nagynénihez ugranak, elráncigálják a színről, a piros fényből a puszta fekete sötétségbe, a
fényszórókon kívülre, körülveszik, zseblámpával világítanak szemébe, felbőszülten
ordibálnak rá. És miután kiderül számukra, hogy Bözsi egy rendházban, mint világi apáca
látja Horthyt, ingerültségük a mennyeket csapkodja, egyik a másikára kiabál, mi az, hogy
Bözsi klerikális reakciós múltjáról nincs tudomásuk, és csaknem egymásnak esnek.
Azonnal kitiltják Sztálinvárosból Bözsit, nehogy mint volt apáca zavart keltsen ott és a
környéken.
Ilyen könnyen megússza, hogyan lehet ez? Emma mindig megkérdezi, a tisztázás
szándékával. Biztosan van még valami enyhítő körülmény, erősködik. Nagynénje nem
tud vagy nem akar tudni semmi ilyesmiről. Na jó, hát akkor tényleg burokban születik,
így Emma.
Ellenségesen tekint is Emmára mindenki a mi Klauzál utcai nagyszobánkban,
mindenki, Emma vérszerinti nagynénéi, mint Ilma, a csodagyerek, és rátartilány Sári,
meg nem vérszerinti nagybátyái, Béla, az örökfickós, kissrácos Illés, és Samu a
tömörfiús, még unokatestvérei is, hatan, furcsálkodnak rajta, persze anyja is, Anna
ugyancsak, némileg Kisöcsi is. Emmának szögezik, mit akar már megint, nyilván, mint
mindenben, Bözsi nagynénje sorsában is, és ezzel együtt a rendszerben, amelyben van
szerencsénk élni, kivetnivalókat találni, szokásához híven.
Feszültség keletkezik, és Anna anyósom, mivel nem bírja a feszültséget, kisiet a
konyhába, segíteni anyjának, Kerek nagymamának a fánkot sütni.
Bözsi, a mesebeli felhasználja Anna sógornője távollétét, hogy felvilágosítsa
Emmát, nem kell messzebb mennie az ő sorsához hasonló sorsért, csak a szülőanyjáig,
reméli, tudja Emma, hogy élete anyjának, akitől származik, egyáltalán nem bizonyul
fáklyásmenetnek, legfeljebb egy kissé kevésbé göröngyös úton válhat tanult emberré,
mint ő, Bözsi. Erkölcsi fölényének teljes tudatában tekint Emmára ez a nagynénje.
Tudja, tudja, tud mindent, mondja Emma. És mérhetetlenül unja az erkölcsi fölény
ilyetén való, sőt szerinte hiteltelen megnyilvánítását, és odavágja, létezik Európában az
alacsony sorból való felemelkedésnek, a társadalom átrendeződésének másfajta, jól
bevált gyakorlata, amelynek az árát nem parancsuralomban kell megfizetni.
Izzik a levegő az Emmára zúduló szóáradattól. Összevesznek. Hiába próbálok
Emma védelmére kelni és békíteni.
Szóval, felgyorsulnak az események Bözsi nagynéni körül azokban az időkben,
meg le is lassulnak.
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Gyorsan kivirul egymás után kétszer, először, mikor tanári diplomáját kézhez
veszi, s mintha látnám, mosolya ragyogóbb, sugárzása fénylőbb, mint bármikor, és éppen
ideje, gondolom, hogy viruljon egy kicsit megint, immár harmincegy éves, és még
mindig csak a harmadik kivirulásánál tart.
A negyedikre sem kell sokáig várnia, hamarosan, hirdetés útján, összeismerkedik
leendő férjével, Fekete Bélával, akinek egyszerű és gyakorlatias a jeligéje, a boldog
családi otthon.
Béla nagybácsi átveszi a szót, néhány fánkot még legyűrve, és előadja
sokadszorra, hogy Bözsi nagynénivel való első találkozásuk alkalmával cementszürke
pufajkában jelenik meg, nincs más ruhája, viszont nyomban elárulja Bözsinek a
leglényegesebbet magáról, nevezetesen, hogy kétszer kell kielégülnie naponta, ilyen a
természete, valószínűleg az öröklés a ludas, apjának is kétszer kellett elsülnie, mint
kifejezi, és aznap még csak egyszer sikerült neki, Bélának, így nincs más hátra, Bözsivel
kell elérnie a másodikat, és már leheli is, megbaszlak, te, Bözsi virág, ugye a Virághból
származtathatóan, minden restelkedés nélkül mondja ki ezt a szót nekünk, a férfiak
vihogása, a nők rezzenéstelen hallgatása közepette. És már dönti is le azon nyomban
akkor ott, a Népligetben, ahol találkoznak, egy bokor aljába Bözsit a leendő Béla
nagybácsi, akit aztán örökfickósnak nevez el Emma. Gyorsan felhajtja Bözsi ünneplő,
szürkéslila, zsibpiaci ruháját, fényképen látom később ezt a nevezetes ruhát. És csoda
történik, Bözsi nem ellenkezik. Ott, a már ősziesen szürke fényű Népligetben esik meg
Bözsi negyedik kivirulása, amely ragyogóbb, csengőbb, fénylőbb, mint az előzőek, és
éppen ideje, hiszen harminchárom éves. Nevezetes esemény ez ebben a rokonságban.
Miután kiderül, milyen ritkaságértékű nővel, akinek még megvan az a bizonyos
hártyája, hozza össze a sors leendő Béla nagybácsit, nyomban házassági ajánlatot tesz,
mint a mesében, s nénémet, Feketéné oldalbordának becézi azonnal.
Jönne a gyerek, meséli Béla, az örökfickós, a bokor alatt fogant, Emma
unokatestvére, akit azonban fél megszülni Bözsi, először fél valamitől életében, vallja
meg, mert fél, hova szüljön, ő ágyrajáró, Béla meg egy szürkésfekete, salétromvirágos
fészert birtokol, ahol esetleg felfalják a patkányok a csecsemőt.
Bözsi élvezettel eleveníti fel, milyen lakásokban is laknak azután, leírja azokat
szépen kiszínezve.
Az első lakásuk, ahova csak úgy beköltöznek, önkényesen, kőszürke, törmelékes
udvarról nyílik, kőszürke budisor szomszédságában, olyan kamraszerű, egy helységes, a
poloskák és a tetvek is kőszürkén mászkálnak a falain, ezeket az élősdieket majd, mint
tervezik, ciánozással eltüntetik, amin a szomszédok, szintén kőszürkék, röhögnek,
mondván, tőlük úgyis átmászik majd az utánpótlás. Hogy bejelentkezhessenek
hivatalosan is, legyen lakcímük, közbenjárásért kell folyamodniuk, hát az ország első
embere feleségének ír Bözsi, és az bizony hozzásegíti őket, hogy nevükre kerüljön eme
tetves lakás meg a címe.
A második lakás, amelyben négy-ötéves korában már Emma is megfordul,
hagyományos szürke, és gyomoktól felvert, de már téglaköves, ugyancsak hagyományos
szürke udvarról közelíthető meg, rengeteg hasonló lakás társaságában, már szobakonyhás, saját budival, poloskamentes is, viszont teli szürkésfekete, hagyományos
svábbogarakkal. Béla nagybácsi a rendőrség kötelékében szolgál, sofőrje,
szakaszvezetőként, egy ezredesnek, aki bizonyos, Bözsi nagynénire rótt munkahelyi
hangulatjelentések ellenében, intézi el, hogy elcserélhessék az előző kőszürkét ezzel a
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hagyományos szürkével. Hogy hangulatjelentéseket ír felesége, azt Béla derűsen tálalja,
berzenkedő elképedésemre, hát például miért is ne tájékoztatná Bözsi, mondja Béla, az
örökfickós, azt az ezredest arról, szeretik-e a rendszert egy tanári szobában, tudniillik
akkor már Bözsi tanárnő.
Bözsi nagynéni hirtelen megjegyzi, hogy Ambrus, az öccse, vagyis Emma apja,
igen szereti a fánkot, bár gyomra általában gyengélkedik, de a fánk mindig rendbe hozza,
ámbár új felesége nyilván nem süt fánkot. Aztán felhozza, hogy Ambrus elszakadt a
szüleitől, testvéreitől már igen régen, sohasem látogatja meg őket a tanyán, miután
elkerül onnan, talán ha kétszer összesen. Nem hálás szüleinek egyáltalán, pedig tudhatná,
micsoda kiváltságban részesítik, mikor elengedik tanulni a piaristákhoz, majd a
papneveldébe. Bözsi szerint Ambrus testvéréből kivesznek a család ősi erényei, az
állhatatosság, a belső iránytű általi tájékozódás, és ezek helyét az ingatagság veszi át.
Ellenben ő, Bözsi nem ilyen. És felfedi, hogy Ambrus, vele ellentétben, odavan
Rákosiért, védelmébe veszi mindig, az neki egy szent tehén, nem beszélve a másik
szentről, akinek képe az ágya fölött lóg, pipával a bajuszos szájában meg a szovjet
alkotmánnyal a kezében, és Bözsi rámutat a szoba, Anna és Kisöcsi szobájának egyik
falrészletére, hogy ott volt felszegezve, ahol persze már régen nincs az a kép. Érdekes,
erre Emma nem emlékszik, hálát is ad a magasságosnak, hogy nem emlékszik, ennek
ellenére, látom, a szívébe nyilall, szégyenkezve előttem, pedig úgy teszek, mintha meg
sem hallanám, amit apósomról mond Bözsi.
Emma szerint apja, Ambrus és nővére, Bözsi más-más természet, de nem tudja,
melyik a rosszabb. Apja hithű és a gyakorlat kárvallottja, testvérével, Bözsivel
ellentétben, akiben éppen a túlzottan gyakorlatias ösztönét kárhoztatja, amely ellentétben
áll mindenfajta hittel, akkor is, ha éppen hitnek neveztetik. Böske mint pölöske, szólítja
így gúnyosan Ambrus Bözsit, senki sem tudja, mi az a pölöske, legkevésbé Ambrus.
Csak egy a közös a két testvérben, a balladás lélek, egyformán imádják Arany János
balladáit, ezeket olvassák gyerekeiknek kiskorukban. Hiába, a magyar lélek, mint el van
terjedve, a sors által vezéreltetve, balladás.
Amikor kitör a lázadás, mint rendőrt és gépkocsivezetőt küldik Béla nagybácsit
egy októbervégi napon az ország akkori első emberéért, a miniszterelnök Nagy Imréért,
hogy helyettesítse Nagy sofőrjét, aki beteg. Béla, mivel nem szívbajos, megkéri Nagy
Imrét, hadd szakítsák meg az utat egy kis hazaugrással két percre, napok óta nem látja
családját a szükséghelyzetből következő huszonnégy órás szolgálatok miatt, hát Nagy
Imre, amilyen rendes, beleegyezik.
Bözsi, mikor visszakíséri férjét a kocsihoz, és megpillantja a kisparaszt
származék, géplakatos, moszkovita kommunista, szovjet emigráns, agrárszakértővé lett,
Rákosi miniszter, magyar népi kommunista, majd Rákosi meg a személyi kultusz
ellenfeleként fellépő, többszörös miniszterelnököt, a forradalom első emberét, vagyis
Nagy Imre terjedelmes, gyűrött ruhás, fáradt tekintetű alakját a testőr mögötti hátsó
ülésen, hát elmosolyodik, és behajolva az autóba, egy fekete Pobedába, színvallásra
készteti a miniszterelnököt. Nagy Imre elvtárs vagy úr, bocsánat, nekem mindegy, árulja
már el, melyik oldalra álljunk, melyik a jó oldal, Nagy Imre elvtárs vagy úr. Nagy Imre
megvakarja tömött, szürkülő bajuszát, elnéz előre, kifelé a szélvédőn valahová, a
szemüvegére eső kósza fénytől nem látni a szemét, és dörmög valamit, ha nem
emelvényről vagy a rádióban beszél, akkor dörmög, alig hallani. Hát, kedves asszonyom,
úrnő vagy elvtársnő, nekem is mindegy, szóval a jó oldalon áll az, aki védelmezi, ami a
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kommunizmusban jó, értem, elvtársnő, és elveti, ami abban rossz, értem úrnő, hát így.
Nagynéném bólogat, egyetért nagyon is, persze nem állja meg, ki ne bökje, hogy egyszer
beszélt Rákosival, de vele nem volt képes olyan egy húron pendülni, mint most Nagy
Imre úrral vagy elvtárssal. Nagy Imre arca megvonaglik, előredől az ülésen, merően
szemléli nénémet, kicsit szúrósan, kicsit villámlóan, kimutat az utcára, ahol sorban állnak
hatalmas tömegben egy élelmiszerüzlet előtt, és fegyveresek tűnnek fel és el, meg tankok
dübörögnek közel és távol. Látja, úrnő vagy elvtársnő, és kimutat az autóból, ennyit
Rákosi országlásának következményeiről, úrnő vagy elvtársnő.
Ezt és így adja elő Bözsi, hozzátéve, hogy akkor a biztonsági ember kiugrik a
kocsiból, meghallva Rákosi nevét, és hevesen, pisztollyal tereli távolabbra Bözsit,
provokációt emlegetve. Béla nagybácsi próbálja csendesíteni kollegiálisan, hogy nem
látod, te fasz, ez az asszony, Feketéné, az oldalbordám. Nagy Imre is leinti őrzőjét, de az
továbbra is a különben mosolygó Bözsire szegezi fegyverét. Nem húzza meg a ravaszt,
ám Emma meggyőződése, hogy a pisztoly úgyis csütörtököt mondana nagynénje, a
mesebeli előtt.
Hát ilyesmiről csevegünk akkor nálunk a Klauzál utcában, miközben gyomrunk
már dugig van málna-, barack-, eper-, szilvalekváros fánkkal, Kerek nagymama-féle
farsangi fánkkal, az enyém is, főleg málnalekvárossal, mégis esszük, eszem tovább. A
fánkevés, olvasom egyszer egy híres szakács könyvében, önmagát gerjesztő, végtelen
folyamat, amelyben sűrítetten fejeződik ki a kivételes, ünnepre szánt ételekhez fűződő
viszonya az olyan gyomornak, amely különben a sivár, hétköznapi étkekhez van szokva.
Béla nagybácsi hirtelen felhozza Ambrust megint, mint aki oly rútul
cserbenhagyja családját egy nő miatt, ez nem fér Béla fejébe, mert ő, ha nem képes
csillapítani otthon Feketéné oldalbordával nemi vágyát, akkor csillapítja mással, Feketéné
oldalborda javaslatára is, mert a közösülésnek, már ne haragudj, Annuskám, hogy a
baszást hozom fel, fordul Anna anyósom felé Béla, az örökfickós, semmi köze a
szerelemhez meg a házastársi kapocshoz. Így aztán az ő közösülései más nőkkel, jegyzi
meg Béla, nem veszélyeztethetik az oldalbordájával, Bözsivel való viszonyukat. Anna
meg se rezzen, de a többiek sem. Közösülni az állat is tud, mondja még Béla. Érdekes
okfejtés, mosolygok magamban, főleg, ha Béla magára veszi, de nem mondom ki.
Végre ötödik lakáscseréjük alkalmával jutnak Bözsi nagynéniék komforthoz, és
bizony ez nevezetes esemény, hiszen Bözsi legfontosabb életprogramja valósul meg,
ugyanis hitvallása, amit milliószor elismétel, a következő: ha nem élhet komfortban,
akkor őt sem a szocializmus, sem a forradalom, sem az ellenforradalom, sem a
szocializmusellenesség nem érdekli. Egyáltalán nem zárom ki, hogy nem kevesen
vélekednek így.
Sok esztendő kuporgatása után jön össze a kilencezer forintjuk a cserére, ám egy
középszürke hivatalnoknő a tanácsnál, aki szigorú, ingerült, feszült, kioktatja az akkor
már kalapot, bár eléggé aprót, ráadásul ősz színű kalapot viselő Bözsit. Nem tud
megmaradni egy helyen végre, hányszor akar még cserélni, ez abszurdum, értem,
Feketéné, különben mit képzel, tanárnő létére, nem tudja, hogy a kapitalizmusban sokkal
rosszabb körülmények között is élnek emberek, mint maguk!?
Mit tehet Bözsi, hát belép a pártba, mert a hangulatjelentések, amelyeket
rendületlenül készít, úgy látja, már nem elegendők a komfort eléréséhez, párttagságára
tehát ne keressünk mindenáron meggyőződést, ha csak a komfort nem meggyőződésbeli
tényező.
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Mikor beköltözhet egy másfélszobás, fényszürke lakótelepi lakásba, csillagként
sugároz, boldogsága határtalan, ötödszörre virul ki, negyvennégy évesen.
Hatodik vagy hetedik lakáscseréjük révén, az elsőtől számítva vagy húsz esztendő
múltán, sikerül Bözsiéknek egy hagyományos, régi, polgáriasan szürke, két szoba hallos
cselédszobás lakás összkomfortjába kerülniük, miután azt a szigorú, ingerült, feszült
hivatalnoknőt nyugdíjazzák, és miután kinevezik nénémet igazgatónak. Megkérdezi,
hogy ebben a pozíciójában is szükséges-e még neki hangulatjelentéseket írnia, mire
bólintás a válasz.
Meglehetősen tarka Bözsi lakása, megtapasztalhatom, komiszan tarka, bordó
hatású műperzsák, sárga hatású falvédők, világoskék, sötétzöld meg piros csecsebecsék,
fehér csipkék, sötét huzatok, színes fényképek, kék bársony, piros selyem, zöld bolyhos
nem tudom mik, láttukra elnyílik a szám.
Ha tanít, állítólag szárnyal, ezt sokan állítják Bözsiről, tobzódik a nyelvtanban,
elsősorban abban, költőien oktatja, azonban senki sem tudja a részleteket, mindenesetre
szokása elmagyarázni, milyen megnyugtató a nyelvtan, maga a rend és a biztonság, a
nyelvtanban lehet hinni, a nyelvtanban igen, vallja. Kollégái terheltnek nézik kicsit,
terheltnek valamennyire, sőt veszélyesnek is némileg, különösen, hogy miután igazgató
lesz, és jelszavaként terjeszti, meg kell szépíteni az iskolaügy gyakorlatát. Nem értik
pontosan, mire céloz ezzel Bözsi, azt hiszik változtatni szeretne sok mindenen, mire fel
megijednek, és lágyan kezdik szólítani, nevezetesen, a mi igazgató Bözsikénknek.
Az iskola párttitkárnője, akit Bözsi üt el az igazgatói kinevezéstől, mivel Bözsi
állítólag színvonalasabb hangulatjelentéseket ír, beleköt, ennyit tudunk, semmi mást, szó
szót követ, összevesznek egy tantestületi ülésen. Bözsi tisztában van azzal, mivel járnak
az ellenségeskedések, hát csúfságokkal, de utálja a csúfságokat, gondol egyet, és most
nevezetes epizód következik, bár ráférne egy kis regényes tódítás. Félrehívja párttitkár
kolléganőjét, hirtelenszőkére festett, begyes, testes nőszemélyt a tanári szoba egyik
sarkába, a tantestület lélegzetvisszafojtva figyel, és látják, néném megfogja két ujja közé
amaz vékony arany nyakláncának kis szív alakú díszét, és így, bizalmas közelségbe
kerülve, megkérdezi, Zsuzsika, kedves, nem volna tizenhatezer ötszáz forintod kölcsön
telekre, kedves Zsuzsikám. Mire a párttitkárnő, Zsuzsika, megérinti a nyakláncán matató
kezét Bözsinek, meghitten elmosolyodik, bólogat, Bözsike, kedvesem, ha telekről van
szó, nem kell sietned visszaadni, különben is neked, kedves Bözsikém, mindig és
mindent, és mosolyognak egymásra, mindenki láthatja. A hatás nem rossz, sem ott a
tanáriban, sem itt nálunk, a nagyszobánkban, úgyhogy az anyagiak elembertelenítő
mivoltáról meg is felejtkezünk most kivételesen borongani.
Bözsinek, mint igazgatónak híre megy, annyira, hogy még az ország első embere,
a párt első titkára is felkeresi őt, mikor ellátogat a kerületbe, név szerint Kádár János, aki
cselédlány gyereke, írógépműszerész, hazai, földalatti, vezető kommunista, Rákosi
miniszter, Rákosi börtönének foglya, Nagy Imre szövetségese a forradalomban, hogy
aztán ellenforradalomnak bélyegezze, Nagy Imrét elárulva, majd ki is végeztesse,
fellépve a szovjet újabb szálláscsinálójaként, bár azért puhítva a diktatúrát.
Kádár világosszürke öltönyt visel, mintha gyári készítésű volna olyan rosszul,
hanyagul áll is rajta, minden esetre egyszerű ember benyomását kelti, és igen
közvetlenül, hétköznapiasan nyilvánul meg, meghitten társalogva Bözsi nagynénivel.
Bözsi közli vele és elfogulatlanul, hogy Kádár elvtárs, magának elárulom,
megkockáztatva, hogy hízelgő könyökléssel vádoljanak, miszerint roppant jól érzem
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magamat, Kádár elvtárs, ebben a mostani szocializmusban, Kádár elvtárs, keményen
dolgozom ugyan, Kádár elvtárs, de van is miért, Kádár elvtárs. Kádár szerényen
elmosolyodik és kijelenti, látja, Feketéné, igazgató elvtársnő, az ön szavaiban is igazolni
látom törekvésünk helyességét, Feketéné, igazgató elvtársnő, építsük a szocializmust, de
olyat, ami értünk van, Feketéné, igazgató elvtársnő, ugye. És kacsint, híres és történelmi
ez a kacsintása. Szó szót követ, a hangulat egyre melegebb, ámde Bözsi kikottyantja,
hogy találkozik annak idején Nagy Imrével, sőt még azt is hozzá teszi, hogy szerinte
Kádár elvtárs és Nagy elvtárs vagy úr, bocsánat az úrért, igen közel állnak egymáshoz,
úgy bizony, Kádár elvtárs. Kádár elsápad, ingerülten felcsattan, micsoda, összetéveszti a
szezont a fazonnal, a rohadt életbe, Feketéné, igazgató elvtársnő. Ültéből felugrik, és
dérrel-dúrral elhagyja az igazgatói irodát, kísérete fut utána.
Egy szürkeöltönyös férfi azonban az irodában marad és felelősségre vonja Bözsi
nagynénit. Meggárgyult, Feketéné, igazgató elvtársnő. Vigyázzon, mindent tudunk: Ide
figyelj, Bözsi, te; Gizella nővér, leányom; elvtársnő, te, Böske; Böske a kis szalajtott,
hülye, kurva elvtársnő, illetve apáca; Megbaszlak te, tejcsarnok, te, Bözsi virág; élBöske, te hasznos, szűz virág; Böske elvtársnő, maga; Hát kedves asszonyom, úrnő vagy
elvtársnő; Böske, mint pölöske; Feketéné, különben mit képzel; A mi igazgató
Bözsikénk; Neked, kedves Bözsikém, mindig és mindent. Nem árt, ha elgondolkozik a
jövőjéről, Feketéné, oldalborda.
Kedves jelenet lehet, mostanában játszódik, és Bözsi várja leváltását. És semmi
mást nem furcsáll, csupán azt, honnan tudják a pölöskét meg az oldalbordát. Megjegyzek
valami társaságnak nem tetszőt erről, honnan tudhatják. Na, fel is pattan erre feldúltan
mindenki, hogy távozzanak.
Emma szeretne kibékülni Bözsi nagynénjével, látom, tudja, ha hízelegne neki egy
kicsit, sikerülne. És hízelgésbe kezd, megdicséri ősz színét nagynénjének, mert tetőtől
talpig ősz, a haja, a ruhája, a szemszíne, a cipője, a harisnyája, a kesztyűje, a kabátja, a
sálja, még a bőre is, így aztán mondja neki Emma, ilyen ősz szín nem létezik sehol a
világon, híres is lehetne hazánk általa. Bözsi elmosolyodik, a feszültség feloldódik,
megint szent a béke.
Jómagam cinkosként mosolygok Emmára.
24
Szemlélni szereti magát Emma, nemcsak tükörben, hanem lelki szemeivel is,
imád önszemlélni.
És közben minduntalan beleütközik a rá vonatkozó kérdésekbe: Miért volna ő
olyan amilyen? Miért volna alkalmatlan? Miért volna érdekfeszítő? Miért volna
érdekfeszítő, ha alkalmatlan? Miért volna alkalmatlan, ha érdekfeszítő? Töpreng
mindezen.
Az ablakpárkányra ül, hiába figyelmeztetem, ne tegye, ráadásul kitárja az
ablaktáblákat, még a Klauzál utcában véve fel ezt a szokást, és tovább folytatva a
Szabados Sándor utcában, mert mit neki a negyedik emelet az egyik házban, illetve a
hetedik a másikban, ha szemlélődni óhajt. Mint egy, mondjuk, balkáni gerle ül az
ablakpárkányon .
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Vegyük talán tüzetesebben szemügyre a helyzetet. Ülni egy keskeny, emeleti
ablakpárkányon ügyességet és elkötelezettséget kíván, hajlamot a fittyet hányásra, a
szédülés vagy a kiesés semmibevételére, főképpen, ha egészen kihajol az illető, vagyis
Emma. Kezdetben az utcát szemléli, azt a keskeny, áporodott, félrenyomott mellékutcát,
a Klauzált, illetve azt a széles, szellős, előtérbe nyomakodó, ámde alig utcát, a Szabados
Sándort. Számba veszi a házakat, azokat a pusztuló régieket itt, illetve a megszülető
újakat ott. Hogy mikor esik ki? Az a jövő zenéje. Már-már kilógatja a lábát a mélybe
onnan a negyedikről, majd a hetedikről, miközben szemlélődik.
Később rátér a látóhatár szemlélésére, pontosabban a Klauzálban csak szemlélné,
de mivel az az utca, meg a hasonló szomszédos utcák mocskos színű házrengetege a
látóhatár elé tolakszik, ezért nélkülöznie kell a látóhatárt. Így aztán szemlélheti inkább a
maga látóhatártól való megfosztottságát, amely a végesség, sőt a vég képzetével tölti el,
miközben, költőien szólván, a végtelenség felé vágyakozik. Hogy jobban lássa azt, amit
nem láthat, hát kihajol, egyszer az angyalok, kik is mások, mentik meg a kieséstől. A
Szabados Sándorban viszont elláthat messzire, nincs ami a látóhatár elé tolakodjon,
széles a távlat. Így aztán azt szemlélheti, hogy miközben nincs akadálya vágyódásának a
végtelenség felé, legalábbis látványban, mégsem érzi, hogy birtokában volna, mivel, rá
kell jönnie, az életet a végesség szövi át mégiscsak. És mikor erre rájön, csaknem kiesik.
Elsősorban azonban önmagát szemléli, gondolván, hogy a vérében hordozza,
hogy üljön az ablakpárkányon, és önmagát szemlélje, kedvenc foglalatosságaként.
Szemléli a maga elmosódott figuráját a nyitott ablaktáblák üvegében. Elomlóan szemléli,
aztán, hogy nyugtáznia kell, semmi változás nála, amióta először szemléli így magát,
mert az üvegképéből mindig az derül ki számára, hogy egyrészt ő olyan körvonalazatlan,
másrészt meg éppen nagyon is körvonalazott. Szemléli mozdulatait az ablaküvegben,
ülve az ablakpárkányon. És szemléli, pontosabban figyeli például lélegzését is, és attól
kezdve, hogy szemlélve figyeli, megint hallhatóan, érezhetően, kifejezetten kell
lélegeznie. Mintha most bukkanna fel a víz alól, akár azok a tengerészek, akik a
hajótörést szerencsésen megússzák. Szemléli gondolatait, ha egyáltalán ilyet lehet,
gondolatot szemlélni, elmerülve azokban, meg elmerülve az ő olyan amilyenségében, és
elfogja a nevetségesség érzése, mert így gondolkozni, így viselkedni, egyáltalán ilyennek
lenni, mint ő, lehetetlen. Ilyen aztán nincs, és ha van, szemlélni is kockázatos, gondolja.
Lentről észreveszik a járókelők, ki csodálkozva, ki megrettenve, ki vidáman
tekint fel rá. Biztosan úgy tetszhet nekik, gondolja, mintha egy balkáni gerle nővé
változna. Viszont azt is vélhetnék, hogy társalogni szeretne ott, a magasban valakivel a
szemközti házból; vizsgálgatják is a járókelők a szemközti ház ablakait, hátha
megpillantanak ücsörögni szintén valamelyik ablakpárkányán egy hozzá hasonlót, aki
vele cserél éppen eszmét. Ha a Klauzál utcában ül az ablakpárkányon, elképzelhető az
eszmecsere, hisz ott természetesen van szemközti ház, és oda, mivel keskeny az utca,
átbeszélhetne. Rájátszik, higgyék csak, beszélget is valakivel, így aztán mozgatja is a
száját, működteti a beszédizmait. Ha viszont a Szabados Sándorban ül az
ablakpárkányon, akkor hiteltelen és nevetséges mindez, legalábbis abban a magasságban,
ahol szemlélődik, hisz szemben csak alacsony, földszintes, kertes házak vannak, fentről
mintha nem is lennének.
Ha megkérdeznék, mégis mit csinál ott a magasban, talányosan mosolyogva
elárulná, hogy a maga olyan amilyen mivoltával cserél eszmét.
És elgondolkozik, miért volna ő olyan? Tudniillik olyannak bélyegzik.
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Elsősorban is hajcihőt csapnak körülötte, azt állítják, hogy érdekfeszítő ő, és
hozzáteszik, valamilyen titkos bűverőnél fogva. Bámulják. Úgy bámulják egyesek,
mintha megtestesítené a korszakot, illetve a korszak-ellenességet ugyancsak. Úgy
bámulják mások, mintha múzeumi tárlóban volna kiállítva letűnt korok múmiájaként.
Esetleg úgy bámulják, mint akiknek fogalmuk sincs, ki ő, mi ő, és mit bámulnak rajta.
Kár volna érte, őszintén megmondom, ha divatosként, ha divatjamúltként, ha
értelmezhetetlenként, mégis egyaránt olyanként könyvelnék el. Mindenesetre abban
megegyeznek a különböző táborok, lelkiismereti fenntartás nélkül, hogy érdekfeszítő ő,
amit ki érdemként, ki hibának, ki sehogy sem értékel. Mire görcsösen belétemetkezik a
műveletbe, egy olyan műveletbe, amelynek eredményeképpen ne illethessék olyan
érdekfeszítőnek, ugyanakkor maradjon olyan, amilyen, tehát legyen olyan érdekfeszítő,
ha már olyan, de önmaga megvilágításában.
Szeretné tulajdonképpen, ha jellemezhetetlen volna, mégis jellemezhető. Olyan is,
meg nem is olyan.
Otthonos harcban tehát komfortos frontban él, ahogy egy meg nem jelent
cikksorozatában állítja.
Mondom, úgy tesz, mintha a beszédizmai működnének ott, a magasban, de kinek
beszélhetne az utca felé fordulva a negyedik, később a hetedik emeleti ablakpárkányon,
hacsak nem a galamboknak. És mindig sikerül valahogy a kiesést elkerülnie.
Persze szemlélné magát esés közben is, tőle ez sem volna meglepő. Szemlélné,
vajon miféle tulajdonságokkal bír egy ilyen esés a negyedikről, illetve a hetedikről.
Látható, szemlél mindent, amit csak szemlélhet. A szemlélés, pontosabban az
önszemlélés mértékegysége ő volna, pontosabban szeretné, ha ő volna: egy V. Emma.
Írja egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóló a novelláit, írja harci
otthonosságtól vagyis front komforttól eltelten.
Vagyis próbálkozik, mérlegelve a dolog szorongató szükségét, egy
novelláskötettel, bevallja, ez a vesszőparipája. Meghatározza azt is, mi a vesszőparipa,
semmi más, mint az ember legérzékenyebb pontja.
Azért is szemléli magát az ablakpárkányon ülve az ablaküvegben, hogy
megállapítsa, vajon miért alszik többször is a padlón, az én bosszúságomra, mert az
gyenge magyarázat, hogy unja már a heverőt. Szemléli magát, ahogy elbújik a keze
mögé, tenyerével takarva el a szemét. Megjegyzem, látni azért szeretne még. Holott
úgysem a látás számít, gondolja, hanem valami más. De mi számít? Jó volna, ha tudná.
Közben pedig, már vagy négy éve, állandóan foglalkoztatja egy film,
természetesen csak kisfilm, mi más is, és mikor végre egy neki való pályázattal is
találkozik, könnyesen nevet, hogy na, végre, és arra a pályázatra kezd írni egy
filmforgatókönyvet, filmjátéknak nevezi, A gödörásó lány címmel ellátva, az első részt
már befejezi, amelynek témája a követés, szereplői a követők, és az a leány vagy fiatal
asszony, akit követnek, és közrejátszik a gödörásás mint olyan, meg bizonyos furcsa
fények, mindez Emma idevágó álmai és persze képzelődése alapján.
Ugyanakkor fél, nem lesz belőle alkotó, sem író, sem filmes, ezt panaszolja
folyvást magának és nekem, fél, el fog kallódni. Ráadásul sokat vár magától és sokat
várok tőle jómagam, persze minduntalan kifejezést is ad mohó sóvárgásának, sokat is
várjon magától és várjak én tőle.
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Tájékozódni próbált továbbra is a követés irodalmában, hogy azon belül
kutatják-e az utcai követést, és ilyesmikre bukkant, hogy akit követnek az utcán, vagy azt
hiszi, követik, az nézzen magába, tisztázza, fél-e attól, miszerint: kárt tesz magában, kárt
tesz másban; obszcén vagyis sértően káromló megjegyzésekkel él; igen-igen szokatlan,
feltűnően zavarba ejtő dolgokat követ el rendszeresen; a hibájából rettenetes dolgok
történnek. Ámde nem emlékezett arra, hogy kárt tett volna magában, arra sem, hogy kárt
tett volna másban, sértően káromló megjegyzésekkel sem élt, semmi igen szokatlannak
tetsző, feltűnően zavarba ejtőt dolgot nem követett el, legalábbis így gondolta, és semmi
rettenetes nem történt a hibájából.
Hát akkor?
Egyszer egy téli hóesésben felfedezte Szürke férfit, aki álldogált a Rákóczi út és a
Klauzál utca sarkán, ugyanott, ahol évekkel ezelőtt ő, Emma lefényképezte, mire aztán a
férfi követni kezdte akkor, legalábbis Emma szerint. Felkorbácsolódott szorongása
nyomban, de szorongását legyőzve odalépett a férfihoz, és egyenesen megkérdezte, miért
követi őt társaival felváltva. Szürke férfi üres szemmel nézett Emmára, látszott nem is
fogja fel a kérdést, és mikor Emma megismételte, értetlenségének adott hangot és
kijelentette, Emma egy elmebeteg, és soha sem látta, táguljon tőle. Látszott rajta, tényleg
fogalma sincs Emmáról.
Bocsánat, összetévesztettem valakivel, mondta Emma a szürkeruhás férfinek, és
ellépett tőle.
És nevetett, harsogva nevetett, életében nem nevetett még így.
Ép a szelleme, semmi lyukadás rajta.
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