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Élni annyi, mint teret vesz-
teni.

E. M. Cioran(Réz Pál
fordítása)
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1 Futballpályányi fekete mező

  „Tegnap háromkor lezuhant a gép,
Amelyik Gran Canariára indult,
Tele utassal, tele kerozinnal.”
Behajtja az újságot Mátrai,
Mátrai Ágoston, egy szőke férfi,
És cigarettát sodor gyors rutinnal.
Blanka kezében rúzs. „Eddig tudom. –
És kérdőn néz a férfira. – Tovább,
Mit ír?” „Hajtómű-meghibásodás.
Eleve egy óra késéssel indult,
Mert nem akarták fölengedni rögtön;
És fönt a levegőben kiderült,
Hogy nincs elégséges tolóerő.
Sosem jutott Las Palmas közelébe.
Kényszerleszállást kísérelt meg, és…”
„Hol?” „Pont, ahol vagyunk, Barajason.
Eddig százötvenhárom áldozat,
Tizenkilenc túlélő. Sejtheted.
Ugyanerről a reptérről – figyelsz? –,
Erről a betonról lendült az égnek,
Ugyanerről a 4-es terminálról
Indult, ahonnét mi is, nemsokára.”
„Ez azt jelenti, hogy ma nem lehet baj.
A nagy számok törvénye… hátha kedvez.”
A Vanguardia címlapján fotó:
Egy házaspár. „Nézd, lekésték a gépet!
Három perccel múlt el a kapuzárás,
Utolsó figyelmeztetés után
Értek ki; és most áldják az eget,
És áldják Isten görbe vonalakkal
Írt egyeneseit.” „Áldják a mázlit,
Hogy némelyik csapda kijátszható.”
Blanka telefonál, az ég felé
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Fordítja arcát, szárazon nevet.
„Jól van. Nincs baj, Juli. Estére otthon… –
Majd gyöngéden a férfihoz simul:
– A lányom, ismered. Aggódik. Édes.
Szentgyörgyhegyen nyaralnak az
anyámmal.
Naphosszat gyíkokat fotóz a sziklán.
És látta ma reggel a híradót.”

  Most öt perc csönd az áldozatokért.
A check in-pultnál nincs mozgás, befagy
A sor; szokatlan kriptahangulat,
Néma fölállás. Honvágy mindenestül.
A reptér ropogós, vadonatúj,
S olyan, mint egy baromfikeltető,
Ágak tartotta, hullámzó födémmel
(Vagy tojástartó papundekliből?),
A púpos, gömbölyű tető alatt
Sírkerti csöndjével, szépre csiszolt
Padlójával. Megtorpant életével.
A kápolna mellett parányi mihráb,
Az is tele. „Fönséges volt a hét,
De torkig Madriddal.” Azonnal indul
A gépük. És a célja Budapest,
Kopott gőgű, barázdált arcú város.
Honvágy… Ezt nem gondolták volna teg-
nap!
A készülődők egymást hergelik.
Blankát a lánya fogja átölelni.
Ágoston egykedvű, ha hazagondol;
Táncol egy ideg a szeme alatt,
Csak apró tikk, de bosszantó azért.
S amikor kettőkor maguk mögött
Hagyják a földet, nem tudják megállni:
Lassan fölemelkednek az ülésről
(Először Ágoston, utána Blanka),
Balra pillantanak, hogy látva lássák
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A mezőt. Ott fut el éppen alattuk
Az összeégett fű, a zuhanás
Helye, a sivatag, tövig tarolt sík,
A csonka fák, a füstölgő bozót:
Futballpályányi fekete mező.
Delejként vonzza tekintetüket
A cakkos szélű halálövezet; most
Autók, daruk fölbolydult tábora.
A gép farka jól fölismerhető;
Nyilvánvaló, nem tud nem odanézni,
Nem tud félrefordulni egyikük sem.
Blanka szeretné kitalálni: „Isten
Pont ebben hogy van benne? Vastagon
Vagy vékonyan? Sehogy? Jóváhagyólag?”
Vassal, korommal, pernyével beszórt
Halálamőba, csúf, éjszínű folt,
Fémroncsokkal pöttyözve a kiégett
Gyep… Föllélegeznek, hogy túlrepülték.

  Ágoston, Blanka: hanyag rokonok,
S bár unokatestvérek, évek óta
Nem látták egymást. S júliusban egy
Bulin, tánc közben: az áramütés.
Ami addig nem. Kölcsönös bizsergés,
Őrjítő, perzselő elektromosság.
Az ötlet friss, hogy: utazni, csak úgy.
A nő elvált, a férfi szabados,
És készen egy közös vakációra.
Szállodát foglaltak a Gran Víán,
Szemben a tornyos Telefónicával:
Ott nyílt szobájuk az ötödiken.
Reprók a falon, színes léghajókról;
Örvényre tekintő franciaerkély.
A polgárháborús repesznyomok
A grániton. A sarkon túl a kurvák,
S körös-körül a húszemeletes,
Art deco sajtópaloták. „Olyan
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Emelkedett.” „Ez kiköpött Chicago,
Csak sokkal színesebb és dombosabb.”
Két ágy. Közös szobát vettek ki, így volt
Kényelmesebb és egyszerűbb… barátibb.
A klímát töprengés nélkül kinyomták.
Ez nem mediterrán: eszményi hőfok.
Alacsony páratartalom, a fennsík
Nem csal ki verejtéket senkiből.
„Azt hittem, zavar majd a víz hiánya”,
Mondta Blanka, mikor sétálni mentek.
„Először is, van víz, ezer szökőkút.
A Manzanaresnek hívott folyócska,
A libegővel csöpp vize fölött.”
„Azt hittem, visszasírom Barcelonát.”
Az első este még bizonytalan.

  Belecsöppentek az ünnepbe első
Éjjel, pont akkor volt a La Paloma,
Tomboló, tértől térig utcabál.
Vágy vonta őket: kéj alámerülni,
Legelső este eltévedni bárhol.
Állt a Galambos Szűz Mária-ünnep
Legmélyén elvegyülve Mátrai,
És daiquirit kortyolva élt az utcán;
Falnak vetette hátát, úgy figyelte
A vonulást. A gőzös tömeget.
Magányos portyázók és körmenet;
Bárok borostás népe. Tízezer
Tucc-tucc ritmusra ránduló fiúcska.
„Még nincs megölve bennem a bohém.”
A lelakatolt pultok, árva standok,
Vasszékek összecsukott halmai,
A Rastro, ahol szavát vette Blanka:
„Becsszó? Vasárnap reggel visszatérünk.”
Éneklő, kicsikét affekta orrhang.
Egy grófnő. Elsőáldozó-szemű.
„De drágám, selejtezni tudni kell.
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Én nem vagyok bolhapiac-rajongó.”
„De én igen.” „Az úrinő! Aki
Bóklászik négy órát, semmit se véve?”
„Ha én egyszer kijövök…” „Kipipáltuk.
Ez üresen is ugyanaz. Sőt, Blanka, szebb
Egy zsibvásár a portékái nélkül.
Tudod, korán vasárnap nem kelek föl
Sem a miséért, sem a piacért.”
„Olyaaan vagy.” „Még annál is olyanabb.
Inkább egy becsületes, nagy berúgás…”
„A csókod lehengerlő és mohó.”

  S ott ültek már a Santa Ana téren,
A kagylószínű nagyszínház előtt,
És elfogyott vagy négy palack rueda
Világosig, omlékony fecsegésben.
„Na?…” „Volt egy titkos egyezmény közöt-
tünk,
A sötétben, villanyoltás után…”
„A szentgyörgyhegyi házatokban?” „Rém-
lik?”
Egy esős augusztusi délután
A nyolcéves Blanka lassan bebújt a
Hatéves Ágoston mellé az ágyba,
S kíváncsi ujja elkalandozott.
„Míg ránk nem dörömbölt a nagymama.”
„Sötétben esküdöztünk, hogy mi egyszer
Törvényes férj és feleség leszünk.”
„Ez rokonok között gyakori trip.
A császárnők a tulajdon fiukkal,
A fáraók meg a saját húgukkal…
Unokatestvérek közt… szinte szokvány.”
Blanka nem Mátrai-, de Gerdesits-lány,
Akár Ágoston anyja. Ez a fűszer.
„S azóta? Alig tudok valamit.”
„Azt mondjam, Szűz vagyok, rendszerető
nő,
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Konszolidált és akkurátus? Elvált?”
„A Szépművészeti, eddig oké… A
Munkád konkrétan?” „Osztályvezető a
Régi képtárban. Katalogizálok,
Kutatok. Meg az állagvédelem…
Megkóstolhatom a tiedet is?”
„Naná. Rabo de toro estofado…”
„Segíts, drágám.” „Töltött bikafarok.”
A villáját forgatta Mátrai,
Majd félretolta a csupasz cubákot.
„Csontos, de istentelenül finom.
Az nem zavar, hogy én politikával…
Meg ültetésrenddel… Nagykövetekkel…
Mondd, nem vagyok én túl száraz neked?”
„Hogy volnál száraz, ezzel a bikával?…
Mi is vagy pontosan?” „Protokollfőnök
A Külügynél.” „Bem rakpart, jól tudom? –
A nő a katalógusára gondolt:
– Volt gyárigazgatóm, volt sportolóm…”

  Számlát kért, s eltöprengett Mátrai:
– Pont az a cinizmus, mint az enyém.
Pont az a roppant vágy a társaságra,
S a társasági undor csakhamar:
Néhol mi senkivel és sehogyan sem…
Majdnem egyforma csalódáshegyek.
Próbáltam megúszni, kicsukni Blankát.
A vérem. Közeli. Zavarba ejtő.
Hol szűzies, hol szuperszexuális:
Túl hirtelen lett túl nyilvánvaló,
Hogy ő kell. Lehetünk egyek, valóban?
A férjével már vége. Bombanő. –
S fönnhangon: „Jóllaktál?” És Blanka
rászólt:
„A mellemmel beszélgetsz?” „Angyalom,
Mit szólsz? El vagyok ragadtatva tőled.”
„Én is tőled. Én nem tudom, mi van, de
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Valami van.” „Kívánósak vagyunk.”
Mátrai paffá vált. S túl izgatottá.
„Hát nem gondoltam volna. Meglepődtem,
Hogy most lett csak magától értetődő.
Mindig tetszettél. Hogy eleve intim…”
„Te is.” „Miért nem mondtad hamarabb?”
„Hogy épp mi, épp most. Éppencsak nyaral-
ni…”
„Nem tudok ellenállni. Hát legyen,
Ha már így hirtelen te is…” „Figyelj, ne.”
Aznap hajnalban forrt a levegő,
S a két szomszédos ágyat összetolták.
Ha nem volt, most lett „nászutas
lakosztály”.
Itt hálták el a… mit is? Ezer évet.
Átengedték magukat. Öntörvényű
És örvényszerű szerelem. A férfi
Kicsomagolta, körbenyalta Blanka
Frissen lepirult, kemény melleit
– Sokszor viselt idén fürdőruhát,
De felsőrészt nem vett föl legutóbb –,
Tejszínhabbal kente be Blanka testét,
És nyalta hosszú órákon keresztül
Az elefántcsont gömböket vadul,
Nagy mellét nyalta, pulzáló ölét:
„Vasízű vagy? vagy mégis tengerízű?
Vagy olyan, mint a manna, mindenestül?”;
A remekmívű, feszes körteseggét.
„Na, itt ez a lány, lásd el a baját!…
Mint egy nagy, illatos gombóc, olyan vagy,
Ágoston. Rettenetesen szeretlek.
Az egészséges, rózsaszínű bőröd.
A szívverésedet. Aritmiádat.
A kívánatos farkadat. A segged.”
„Most akkor én nagyon boldog vagyok.”
„Én rengetegszer boldog. Ne kímélj, jó?
Most úgy baszol meg, ahogyan akarsz.
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Érted? Akármit megtehetsz velem.”
„De az unokanővérem vagy, érted?
A nagybátyám lányával fekszem össze.”
„Ja, öcskös. Tervezzünk? Akkor mi együtt
Vagyunk mostantól?” „Ne töprengj ezen.
Szeretnék egy picit szabad maradni.”

  Kuzin, kuzen utolsó délután
A Casa de Campón esőben ültek.
Kasztíliai eső: esemény!
Mögöttük volt a hét, a cirkulálás.
Nézték a tó hattyúit, mintha régtől…
„A sarkos, szigorú Escorialnál
Aranjuez tündöklő napja szebb.”
„Toledo: mint Siena, csak kopárabb.”
A Prado másodjára átütőbb.
„Engem lenyűgöznek a Goya-féle
Komisz emberiségparódiák.
Sötét játékot játszó gyerekek.
Az udvar, smink nélkül.” Amire Blanka:
„Ja. Megcsinálja, amit kérnek tőle,
De látható a véleménye is,
S a legritkábban hízelgő.” „Aha.”
„Ribera, Zurbarán a mérgezésig…
A negyvenedik kép után unom
El Greco száraz fanatizmusát.
Bezzeg Bosch bácsi szénásszekere,
A kerék alá gyűrt néppel, brutális.”
A Prado másodjára nyílt ki. Volt egy
Vászon, amelyhez többször visszatértek.
Elsétáltak mellette. „Vissza gyorsan!”
A nagyterembe fordultak be, és
Blankának máris csilingelt a hangja:
„Ha volna gyerekünk, ilyen lehetne.
Nézd Velázquez képén a kisfiút.
Háromkirályok áldják körben. Nézd csak!
Apósáról mintázott egy királyt,



13

Nejéről Máriát. De őt?” „Ez az!
Végre egy szimpatikus kisfiú!
Én tényleg nem tudok mit kezdeni
A gyerekekkel. Messzire csapong
A figyelmem, de őt megőrzi biztos:
Mert egy szomszédos, egy közeli Jézus!
Rokon. Térdére ültette az anyja.
Ez ő. Pufók, sugárzó csecsemő,
Nagy, elkerekedő szemében ott van
A rácsodálkozás a küldetésre.”
„A kicsiknél még meztelen az önzés.
Nincs felöltözve. Nem viselkedik.
De mindez tőle távol áll. Kíváncsi.
Sosem fog viselkedni. Ő? Dehogy.
Éppcsak: fogadja a hódolatot.
Szerény, de bársonyos családi körben.”
„Oly méltóságos, bár megilletődött,
És zárkózott, s olyan nagyon komoly.
Jövőbe veti bölcs tekintetét.
A vendégekre szép-szigorúan néz,
Tűnődve latol, mérlegel sugárzón”,
Súgja hátratett kézzel Mátrai.

  „Szabad ember, hadd szimatoljalak.
Bírom a parfümöd. De a bőröd szagát is.
Imádlak alla prima. Ébredéskor.
Ez már öröm, a mély elfogadás”,
Mondja reggel Blanka a férfi mellett.
„Utálom ezt az »elfogadni«-meccset.”
„Csak szőröstül-bőröstül, úgy, ahogy
vagy…”
„Az óhajjal, hogy: »Majd én betöröm?«”
Ki tör be kit? Az elkényeztetett,
Akaratos grófnő a büszke öccsét?
Ágoston cinkos kéjjel kérdezi:
„Titkoljuk el?” „Naná… Komolytalan vagy,
Fiam. Langyos.” „Minden bizonytalan.”
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„Aggódsz? Én elsimítom aggodalmad.”
„A legjobb mégis: illegálisan!
És közben mindig: vágy lelepleződni.
Ha akarod, ezer fátyol takar,
Nem fecseglek ki senkinek, ne félj.”
„Fecsegsz vagy sem, nincs ebben semmi
extrém.
Édes dedem, a kockázat se rossz –,
Duruzsolt a fülébe Blanka, s közben
Szabályos téglaformává pofozta
A párnákat, sorban, egymás után:
– Reggelre, jé: mindig hogy összegyűröd
Magad alatt a lepedőt. Te barbár.
Tudom, hogy egész éjjel forgolódsz.
Ez bármi, csak nem fölületes alvás.
Az én párnám, nézd csak!, tükörsima.”
„Én nem törekszem rombolásra, csak…”
„Reggel nem merlek megérinteni.
Siránkozz, csomós arcú öregasszony”,
Gúnyolódik Blanka a férfival.
„Ébredéskor mindig félvak az ember,
Tapogatózó és gyámoltalan.”
A félemeleten volt a reggeli. Bő tál,
S olajban úszó churros várta őket;
És napszaktól független optimizmus:
A körpanoráma a Gran Víára.
„Olyan az illatod, mint egy babának,
De mégis: kaktuszember, kaktuszember…
Rettegsz? Mi a fenétől?” „Nem szorongás,
Csak józan távolságtartás, gyanú,
Gyanú a teremtett világra.” „Tényleg?”
„Hm?” „Nem sikerül jóllaknom veled.
Inkább a semmit, mint a keveset.”

  „Jó.” Sánc mögé húzódott Mátrai.
Utolsó éjjel, későn, a kereszt-
Utcában egy kurva belékarolt,
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Egy madrileña megpróbálkozott:
„How are you, darling?”, lihegte sötéten.
Mert Blanka két lépéssel elmaradt
Mögötte, s azt hihették, egyedül van.
Különböző a tempójuk. A grófnő,
Mert így nevezte Blankát Mátrai,
Nem vette föl a ritmusát – azért sem.
„Így nem nyilvánvaló, hogy pár vagyunk”,
Szólt Mátrai. „Mindent túlreagálsz,
A percnyi késést, kis kényeztetést.
Szúrós vagy, tüskés, tényleg kaktuszem-
ber.”
„Tüskés. Mert hatványozottan csalódtam.
Csalódás a köbön. Körös-körül.”
„Te jó főnök vagy?…” „Hát, nem is tudom.”
„Terápiára vágynál? Én szeretlek.
És kellesz. De nem vagyok ápolónő.”

  Ferihegyen várják a taxit este.
Blankának felhős a tekintete.

„Ágoston, sosem tudod meg, mi az,
Amit megúsztál. (Mert hiszen megúsztad.)
Sosem fogod megtudni, hogy milyen,
Akit kihagytál. (Sajgó büntetés).
Törölsz, újat választasz, s van hited,
Hit a pozitív berendezkedésben,
Hogy jókor telepedsz le jó helyen;
És el vagy kényeztetve.” „Pont ahogy te.”
„De nem vagy olyan edzett, drága, mint én.
Nézd, elkényelmesedtél. Féltelek:
Ha egyszer elutaznál a pokolba,
Nem tudnál kávét kérni ördögül.
Az önsajnálat évgyűrűi gyűlnek
A fiatal és büszke törzs körül.”
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