
Szalai Tamás Dömötör:

Átalakulás

Kinyitja az ablakot, mint mindig ilyentájt, és nézi az utcát, ahogy ilyenkor szokta. 

Hetven év hamar elmegy ám egy lakásban és az embernek nem jut ideje megfigyelni ezeket a 

dolgokat:  ahogy  a  nap felkarcolja  az  első  felhők körvonalait  rézszínű  égre,  az  imbolygó 

házfalak lassan stabilak lesznek, és a hajnal szürkéje után feltöltődnek saját narancsszínükkel, 

kopott  pirosaikkal.  A távolban megillan  egy sziréna,  redőnyök hasadnak valahol,  a  kukás 

konténere  halkan  pattog  a  gömbölyűre  kopott  macskaköveken  és  a  tetőkről  csordákban 

lebegnek utána lehulló morzsákért a galambok. Álomszuszék idegességgel öregek kezdenek 

szöszmötölni néma otthonokban, mert megjön az a régi illatú, bizonytalan, meleg fuvallat, 

mint akkor, s levelek röhögnek végig rozsdás árakban a városon.

Azt sem, ahogy kéz kezet fog, gyereket tart,  arcot simít, gyufát gyújt, koporsót enged, 

felüt egy tojást, fát ültet, levelet ír, cipőt köt mellettünk az ágyban, kötelet a saját nyakába. 

Valamitől könnyes a szeme. Nyilván csak a szél, az vitt bele egy kis port. És milyen nagyon 

furcsa, torokszorító illat. Harmincöt évvel ezelőtti ninivei délután, vihar előtt - az volt ilyen. 

Miért lesz egy nő régész? A rétegek, igen. Milyen gyönyörű, lenge, lenszínű hajam volt akkor, 

egészen a derekamig érő. Hogy akart engem az a kékesre borotvált,  ében tekintetű ember. 

Engem, a Kelet-európai lányt. Lányt? Lássuk csak, még tudom a szavakat? Mene, mene tekel 

– ezt mondta, pedig ez héber. Tüzet is rakott. Ott, a sivatagban. Volt egy sátrunk. Miért van, 

hogy ezer kilométerekre innen egy sátorban otthon vagyok, itt  meg? Gőgös, szenvedélyes 

férfi. De tudta, hogy kell egy nőhöz nyúlni. Ronda már a bőröm. Ez a szél? Görgeti, jön fel. 

Még hogy a jó is be tud csomósodni. Itt érzem a gégémben, feszít. 

- Kovács, Kovács, hogy van? – kérdi egy rikácsoló hang jobbról lentről. 

Ő arra néz, onnan, a sivatagból, és egy darabig még bámul, míg észreveszi a szomszéd 

vénasszonyt.

- Jól. – mondja, és becsukja az ablakot. 

Tönkretetted  az  egzotikusságom,  te  szemét  –  teszi  hozzá  sziszegve,  ahogy  rázárja  a 

kilincset, és visszafelé halad a bordó perzsaszőnyeges, kihűlt szobában.  Szegény, nem tudod, 

hogyan kell szeretni. Persze, ha tudnád, nem csak macskáid lennének – zsörtöl még, és maga 

is meglepődik indulatán. Kávé, igen, elektromos gyújtó, de gyufa nem, mert az tojás, és az 

olyan, mint a levél, és az majdnem cipőfűző, ami majdnem, amiről nem beszélünk. Végül is 

én sem tudtam, hogyan kell szeretni. Mit dumálok? A jó emberek mellett szerinted csak úgy 



lógnak? Értéktelen, szörnyű alak vagy, látod. Ezzel már nincs mit tenni. Endre. Endre, te mit 

gondolsz  erről?  Emlékszel  még 1915  tavaszára?  Cc-ssssz!  –  tapad  tenyeréhez  a  tűzforró 

kotyogós. Rohadt kávéfőző. Na, ja, az is égetett. Persze nem pont így, de azért. – mosolyog. 

- Tegyen már vizet a karjára, ha megégette!

- Maga meg ne hallgatózzon az ajtónál, Igorski, inkább kezdje el a saját életét!

- Hetvenkét éves vagyok, Kovács, mégis mit akar tőlem? 

- Ezt a kérdést inkább magának tegye fel, Igorski.

Megnyitja a vizet, az zúgó sugárban ömlik. A lüktető égetés a kezén fokozatosan duzzad, 

hűl és fehéredik, végül megáll. Már nem érzi, hogy fájna, csak a zsibongást. 1915 tavasza. Az 

jó időszak volt. Milyen finom parfümöt hordtam, ugye, Endre? Hisz tőled kaptam. Csak úgy 

sárgultak utánunk az utcán. Te jó ég, milyen veszedelmes jól festettél? Mondtam neked, hogy 

tiéd  lesz  München,  és  nem merted  elhinni.  Kiállítás  a  Galeriestrasse-n,  azért  nem rossz. 

Szerettem, hogy szerény vagy. Nagyon. De sajnáltalak,  mert nem hittél  magadban – és  a 

kettőt nem sok választja el. És ez baj. Baj, ha nem hiszel magadban, mert ez az élethez az 

eszköz. Tudom, tudom, nekem könnyű dolgom volt. Nekem legalább anyu megmondta, hogy 

hasznavehetetlen vagyok, és soha nem viszem semmire. Szegényem, nem nagyon jött be, de 

azért a hatást elérted vele: látod, húsz éve, hogy nem szívesen mozdulok ki innen. Áh, úgy 

beszélek, mint egy kamasz. Másokat okolni magamért. Nézi a sebet, fertőtlenítőt csöppent 

egy gézlapra, ráhelyezi, tiszta gyolccsal tekeri át. Tenni-venni kezd ismét. A sötét és csendes 

hálóba sétál, rozoga járással, akár egy öreg pók, akinek kiszakadtak hálójából igazán nagy 

zsákmányok.  Lámpát  gyújt.  Nappal  –  itt  nem  látszik.  Felveszi  szarukeretes  szemüvegét, 

átlapoz egy albumot, szeme most mély és lányos, arcán megereszkednek az árkok. Eszik még, 

olvas, összeszólalkoznak a szomszéddal, akinek szintén nincs senkije. Ez egy olyan élet, amit 

csak a vénasszonyok bírnak ki. Végül is eltelik a nap, beléhalkulnak a mintha-cselekvések, 

története mozdulatlansága, mint szobákba a suttogások. 

Reggel  lesz  megint,  az  a  bűvös,  mindig  megnézett,  és  teljességében,  maga-valójában 

felfedezni lehetetlen.  Könyöklök és hallgatok. S csak egy érzés marad: örök visszatérés – 

megint a felülről nézett spirál körének ezen a pontján, végighaladni az íven, szőni a hálót, 

automatizmusokba foglalva teljesíteni be a törvényeket. Az a nagybajszú fickó is diliházban 

töltötte el  élete  utolsó két  évét.  De legalább tudta,  hogy a férfi  konstruálja a nőt,  azzal a 

képpel, amit róla alkot. Persze, a nő meg ebben a képben leli  meg önmaga misztériumát, 

hiszen szüksége van rá, hogy gondoljanak róla valamit, és örülne, ha mások ábrándja lenne. 

Miféle nő vagyok én? 



- Jól  vagyok,  ha  azt  akarja  kérdezni,  köszönöm.  –  szól  át  a  szemben  fontoskodó 

gesztussal ablakát nyitó szomszédhoz. 

- És meg tetszik tudni mondani, mi az a nagy kötés a kezén? Úgy látom, át is vérzett.

- Csak a kávéfőző. Szép napot!

A szomszéd értetlenül hagyja el az ablakteret, vánkosokat pakol ki és ágyneműt. Nem fél 

megszellőztetni.  Ú,  de  ronda!  Tényleg  mekkora  ez  a  seb  –  hátát  kirázza  a  hideg. 

Visszacammog, géz, fertőtlenítő, újraköti. Kávé, ablak, nézi a kereten nyugvó fehér és gyenge 

karját  a  fehér  és  gyenge fényben.  Ilyen volt  anyámé is,  kezek és  szemek nem tűnnek el 

nyomtalan. A tiéd sem, Endre, hidd el, semmit nem akartam attól az asszírtól. Csak jólesett a 

világ túlsó oldalán erősnek és egzotikusnak érezni magam. Semmit nem akartam, csupán, 

hogy jólessen a bőrömben lakni. Hogy érdekes legyek amiatt, ami vagyok. De mindez semmit 

nem ér Pécshez képest és ahhoz az áprilisi délutánhoz. Érzed még, milyen bódítóak voltak a 

gesztenyék? Szinte fojtóan langyos volt az utca. Fasor és fagylalt. Akkor még rugalmas és 

barna karom a tiédben. Soha máskor nem voltam szerelmes. Soha máskor nem éreztem olyan 

jól magam. Még akkor sem… de ezt már nem kell tudnod. Ecsetet és vásznat hoz a kamrából, 

kikeveri az olajakat. A szobába beleszakad az a jellegzetes szag, szeme alatt összeszaladnak 

az inak. Okkert és fehéret kever, halványlilát, zöldet, égető, tavaszi délutánt. 

Fekete este van, mire végez, s az illatokat felszívják a falak, és mindössze valami nesz 

zezeg.  Nem  nézi  meg  a  képet,  az  ablaknak  fordítja.  A  határban,  mint  ledarált 

szentjánosbogarak  hamvadó parazsa,  fekszenek parányi  települések  fényei.  Éhes.  Ilyenkor 

jóleső, életszerű éhség tör rá.  Nem, tojás nem, gyufa,  az lehetetlen.  Elektromos gyújtó és 

sonka. Csatos papucs – azzal meg apám vert. Meg az az asszír, de szerelem közben ez nem 

számít, van úgy, hogy kéri is az ember. Milyen zöld éj volt a sivatagban? Hallgatag por jött, és 

három napig a sátorban ültünk, elvitte a tevét is a homok. Úgy jöttünk elő, mit Krisztus az 

üregből. Leoldja a gyolcsot. Megrántja fejét,  eliszonyodik. Tiszta, de óriási, gusztustalanul 

túlméretezett seb tátong rajta. Ez biztosan nőtt. Biztosan. Nem, ez csak a hipochondriám. Az 

esti  mágikus  gondolkodás.  Nőtt?  Ilyenkor  túl  könnyen  elképzelem,  hogy  meghalok  és 

mindenhol ennek jeleit észlelem. Miről beszélsz, aranyom? Ez egy seb. Semmi vész, semmi 

vész. Vacog, didereg az ágyban. Nem bír elég kicsire húzódni, hogy ne érezze felületén a 

halandóságot, a sebezhetőséget. Bekapcsolja a kairói rádiót és hallgatja az arab szavakat, az 

ősies, kanyargó dallamot. Állkapcsát összeszorítva elalszik végre.

Reggeli derengés, porózus fényár a küszöbön túlról, hála jó Istennek. Felül, első gondolata 

a kép, odasiet. Tojás fehér izzás, két felszívódott alak, boldog, rengő fák, puhakövű sétány. 

Vad délután volt és parázsló, részeg virágok és darázs-szó. Az. Csak a versek maradnak és 



különc,  bújócskázó sejtések,  amiből  színek lesznek.  Elmúlik minden más.  Megtanulok és 

elfelejtek  mindent,  még  a  saját  emlékeimet  is.  Tárgyak  és  hangok  kellenek  hozzá,  hogy 

eszembe  jusson,  voltam,  és  miként  is  történt  ez.  A  jelöletek  jelöletének  jelöletében. 

Abszurdum. Ahogy bolyong a képen, közel hajol, lehunyja szemét, beszívja illatát. Neked is 

ilyen illatod volt állandóan, nyomorult bolond, anya látta volna azokat a lepedőket, szörnyet is  

halt  volna,  bár  ő  azt  hitte,  kinn  kell  rendnek  lennie.  Évekig  festékes  volt  a  mellem  – 

szusszantva  nevet.  Kislányos  fény  ajka  szélén.  Bal  kezével  a  férfialak  olajzöldjébe  nyúl, 

elkeni ujjain, elmélyülten dörzsöli az ujjbegyek közt. Egy csepp a szoknyán, csak víz az, sós 

víz, tenger, eltűnt harmincöt év esszenciája. 

Jobb karjával fölnyúl az ablakkereten lévő kilincs felé, de elszörnyed. Mi az rosseb ez? 

Uramisten! Szepszis? Szepszis! Vacogva oldja le a bandázst, látja, hogy kezén – most mér 

biztos - egyre nő a lyuk. És egy ujj, a jobb kisujja leesik. Hahöhahö – nyöszörög, sokkot kap, 

és mint egy csecsemő, jaktál a padlón. Nem érti, mi történt. Mered előre opálos üveg kék 

tekintettel,  omlik  belőle  a  zselés  könny.  Ujja  ott  hever  a  padlón,  élettelenül,  akár  egy 

eltaposott  szegény kis  féreg.  Hirtelen,  mint  aki  eltűntetni  akarja,  bedobja a  sarokban álló 

cserépbe.  A fürdőbe szédül  és mossa,  mossa a bomló húst,  nézi,  és nem érti,  ahogy akár 

hínárok  a  folyóban,  szaladnak  a  hideg  víz  alatt  a  cafatok.  Teleönt  egy  csomag  gézlapot 

fertőtlenítővel, csak úgy csorog belőle a barna folyadék, és roncsolt kezére csavarja szorosan, 

bunkót köt rá fáslival, próbálja maga elől elrejteni. Ép kezével véresre sikálja a fogkefével 

ínyét. Beül a kép mellé a sarokba és kuporog. Les szét a szobában, mint valami eszelős. Aztán 

lúdbőrözve megtapogatja a kötést, de… de nem őrült, hanem beteg, jaj, Istenem, beteg! Most 

mi lesz? Még soha nem voltam beteg. Óhhoohohó, jaj, jaj! Orvos? Nem, nem, azt nem. Mit 

mond akkor? Biztos azt, hogy meg fogok halni. Endrém, mondtad mindig te is, hogy beteg 

vagyok, csak nem tör elő. Hát most… most mi legyen?

- Kovács, jön ebédelni? – kiabál át a szomszéd.

- Nem, Marika, köszönöm.

- Hogyhogy a keresztnevemen szólít?

- Nem tudom. 

- Jól van?

- Jól. Viszlát.

- Jól van, én csak segíteni akartam.

- Tudom, Marika, csak én olyan fajta vagyok, akin nem lehet.

- Mert nem engedi.

- Ezért mondom.



- Azért szóljon, ha meggondolja.

- Majd szólok.

Dehogy szólok, vén némber,  miért  nem vagy velem inkább goromba, milyen jó lenne 

téged  gyűlölni  magam  helyett.  A  szárazvirág  mintás  ágyra  ül,  ahol  szárazvirág,  ott 

szomorúság, cipőfűző, remegés, fölveszi, jár-kel a szobában. Hetven év könnyebben eltelt, 

mint ez a négy perc. Nem, nem megyek. Leül, kioldja a madzagot, leveszi a cipőt, próbál 

nagy levegőt venni. Előrángat egy kétszemélyes lepedőt a fiókból, fölszegezi a falra, megbont 

egy üveg Irsait, iszik, vibrál, mint egy mániákus. Te is ugyanezt csináltad, Endre. Még, hogy 

neked nem voltak szeretőid. Nevermore, azám, ebben egyetértünk. Azt hiszed, én nem voltam 

Pápua Új-Guineában? Tudom én, miért mennek oda a festők.  Bujálkodni,  drágám, az ám. 

Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? Végül is igazad van – kár, hogy nem azt a 

Gaugin-t követted, hiába volt olyan nagy pajtásod. Azt hiszed, nem tudom? Az a Strickland 

bezzeg, oroszlánfejű lett, úgy mondják odakinn a leprást. Lehet, hogy lepra? – az húsz évig is 

lappang. Ismét kirázza a hideg, nem, nem; és festeni kezd, megveszekedetten, őrült tempóban. 

Három nap alatt őserdők nőnek ki a szenvtelen minden egzotikumot mellőző lakásban. Bús, 

lélegző növényzet, gyíkok, kék és piros madarak, ember nagyságú lepkék, ragacsos, démoni 

szemek merednek elő vaskos zöld levelek mögül, kifordított  édenkert.  Szoknyák és tüzek, 

bíbor nappalok, rengetegekben felejtett templomok, ki nem mondott szavak elszegényedett 

szájakon, napisten ellen szekéren hadba vonuló asszírok. Héber igék és kairói dalok, sziklák 

közé  szorított  pergő  tenger,  smaragd  éjszakákban  beduinok,  zengő  tibeti  hegyek.  Egy 

öregasszony összerogy. 

A hat méter belmagasságú szoba minden fala telis-tele. Ül a sarokban, és zilál. Kibontja 

kötés  alatt  elzsibbadt  kezét,  és  látja,  hogy  rohad.  Megszorítja,  mintha  az  élet  utolsó 

párkányába kapaszkodna, öleli,  de már nem érez semmit. Egy-két ujj  a kezében marad. A 

többit lemorzsolja. Nem tudja kidobni saját darabjait. Beleszórja azokat is a cserépbe. Úgy 

szédül  ki,  mint  akivel  mi  sem történt.  Cipőfűző  igen.  Vállban  elköti  karját,  ami  tovább 

bomlik. Így már nem lehet kimenni az utcára. Nem. Utoljára 1915 tavaszán lehetett, mikor 

fiatal voltam, és tudtam, nem csak a steril a tiszta, hanem a koszos is és az összevissza, mert 

azt is meg lehet élni, és akkor az ember épp olyan, mint saját maga, és ez, amit úgy hívunk 

valósághűség, és ha őszintén olyan, akkor egyenes és igaz is, és ami igaz az tiszta. Akkor 

csalás nélkül mentem végig az utcán, amitől most félek, boldog voltam és beszívtam mindent 

és elterjedt bennem a világ, és megnézték az utcán, és részecske szinte azonos voltam az 

élettel. Még egy férfi is szerelmes volt belém, úgy hívták, Endre. Micsoda gyönyörű szerelem 

volt akkor. Átragadt rólunk az emberekre – emlékszel? Aztán nem történt semmi, eléltünk 



egymás mellett tizenkét évet. Hát ez vagyok én. Nem jó, ha negyvenhét évesen özvegy egy 

nő. Már csak azt nem tudom, neked milyen? Mert én már pontosan érzem, hogy értelmetlenül 

és gyorsan megtörtént velem az élet. És félek. Félek. 

S a kar tovább bomlott, és minden nap volt mit a cserépbe morzsolni. Már könnyezni sem 

tudott tőle, csinálta végig, mint a legevidensebb folyamatot. Olykor órákig nézte, ahogy ami 

nem rég még ő volt, elrohad, lassan háló fonja be, és megtisztult, új por lesz. Termőföld a 

cserépben, amit meglocsolhat. Mikor a kamrában már csak alig pár kiló liszt maradt, amiből 

kenyeret süthet, egy oldal szalonna, négy üveg lekvár, és reggel a cseréphez lopódzott, mint 

az kedvelt szokásává vált, különös dolgot vett észre: egy picurka, fehéres zöld csíra dugja ki 

fejét a cserép talajából. Egész délelőtt előtte kucorgott. Az ablakon téli napfény csorgott át. 

Alakjának  halvány  árnyéka  napóraként  forgott  a  lelassult  a  szinte  megállni  tetsző  idejű 

lakásban. Igorski hetek óta figyelte őt az ablakban, ám az nem nyílt. Valamit káromkodott is, 

hogy kivel fog ezentúl beszélni. De ő csak ült, gubbasztott, figyelte a növekvő csírát, ahogy 

kettébomlik és levelet hajt, ahogy piciny, új indák nőnek belőle. Úgy nézte, mintha a soha 

meg nem született gyermeke lenne, akit pelikán módjára saját testével etethet. Kíméletlenül, 

faarccal morzsolta le karjának maradékait. A rohadás nem állt meg. 

A virág  napról-napra  gyorsabban  nőtt,  duzzadó,  sűrű  ágakat  hajtott,  amik  elkezdtek 

szétkúszni a lakásban. Falakhoz és ablakokhoz tapadtak, mint depresszív napjain ő, és marták 

a vakolatot, harapva szívták a meszet, a sovány fényt. Belebújtak a festmények vásznaiba, és 

az  őserdő  kezdett  életre  kelni.  A  vénasszony  éjjel  huhogó  állatokat  hallott,  rohanó 

őslakosokat, éber, kék zajok keletkeztek, világítottak kristály zöld szemek, trópusias, bódító 

szuszogás pulzált a szobában. Reggel, mint Káin az Isten elé fonnyadt gyümölcseivel, úgy 

ment  a  virághoz fonnyadó  maradék  karjával,  és  megmagyarázhatatlan,  tébolyult  örömben 

etette azt. A növény falta a húst és bomló illatot áraszott szét, sötétlila, magnetofonkürt méretű 

virágokat bontott. Február végére elfogyott az étel, és az egész otthon úgy nézett ki, mint egy 

képzeletből megelevenedett erdő. 

Most a síró öregasszony karok nélkül térdel a harapós arcú virág előtt, és ismét jaktál, akár 

a csecsemők. Ó, szív, nyugodj. Tudod, hogy nem akartam, ugye, Endre? A cipőfűzőt és a 

levelet  sem,  meg  a  tojásokat.  Mondom,  nem  volt  semmi  azzal  az  asszír  férfival.  Nem 

hazudok,  nem  hazudok!  Hát  nem  lehet  egy  nő  cseppet  sem  egzotikus?  Látod,  te  is 

megteremtetted önmagad személyi kultuszát. Ne haragudj! Sajnálom, drágám, ne haragudj. 

Azért tanultam meg héberül meg arámiul is, hogy büszke legyél rám. Igen, festeni is. Azt, azt. 

Persze.  Hát  mi lennék nélküled,  szerinted?  Hogy mi lennék veled? Ez jó  kérdés.  Igen,  a 

szerelmek távolból születnek. Szeretsz? Mondd, hogy szeretsz! Nézz rám, nem vagyok az a 



kemény, hosszú hajú, pajzs mellű lány, azt mondtad, Pallasz, hanem egy szegény nyomorult 

vénasszony. Mindent elmondok neked, mindet elmondok. Tessék itt a lábam is. Nekem már 

nem kell. Felépítelek én téged a mennyben. Vidd csak. Én szeretlek. 

Lábát  is  odaadja,  és  a  virág  csámcsogva  falja  fel,  narancs  és  piros  virágokat  teremt, 

liliomszag úszik. Burjánozva nő a dzsungel, és közepén egy haldokló, öreg néni fekszik. A 

levelek tenyereikbe itatják a vért, a maradék lábból táptalajt morzsolnak. Este jön, duruzsoló, 

rejtélyes,  puha  est.  Az  állatok  kibújnak  rejtekükből,  és  az  öreg,  meggyalázott  test  mellé 

gyűlnek,  s  mélységes  megértéssel  nézik  óriási,  lágy fekete  szemeikkel,  melyekből  a  hold 

visszfénye csillog. Az öreg fekszik, és egy plafont lát, üres, határokat nem ismerő teret, akár 

az űrt,  vagy végtelent,  melyet lassan kitölt.  Körbeveszik.  Ringatást  érez. Mikor vágásként 

megjelenik az a pirkadó piros, ott, a keret szélén, arcán különös, megnyugvó mosoly úszik át 

arcán, és lehunyva szemét annyit mond: lamma sabaktani. Maga sem tudja, hogy Endrének 

mondja, magának, a szerelemnek, vagy az életnek. De nevet.

S a virág lehajol érte és gyöngéden felemeli, akár egy gyereket, és húsába vájja fogait és 

megeszi teljesen. Fehér fény hasad a szobában. A nap felkarcolja az első felhők körvonalait 

rézszínű  égre,  az  imbolygó  házfalak  lassan  stabilak  lesznek,  és  a  hajnal  szürkéje  után 

feltöltődnek  saját  narancsszínükkel,  kopott  pirosaikkal.  A távolban  megillan  egy  sziréna, 

redőnyök  hasadnak  valahol,  a  kukás  konténere  halkan  pattog  a  gömbölyűre  kopott 

macskaköveken  és  a  tetőkről  csordákban  lebegnek  utána  lehulló  morzsákért  a  galambok. 

Álomszuszék idegességgel öregek kezdenek szöszmötölni néma otthonokban. 

Mert  a  virág  most  kinyitja  az  ablakot  karjaival,  és  a  lakásból  kiborul  az  a  régi, 

bizonytalan,  meleg  fuvallat.  A világon  pedig  épp  olyan  illat  árad  szét,  mint  akkor  1915 

tavaszán, mikor első parfümével kilépett az utcára, és meglátta. 

S az emberek szerelemesek lesznek aznap, mert valahol elmúlt egy élet.


