
A kabát I. 

  

  

Születésünk pillanatában örökbe kaptunk egy lelket. Egy lelket, amelyet saját képmásunkká 

kell csiszolni, életünk állomásain. Olyan képmásokká, amit félelem, szégyenkezés nélkül 

adhatunk tovább, amikor eljön az ideje. Meg kell vizsgálni a repedéseket, s otromba fércek 

helyet, finom öltésekkel mívesre javítani.  Melyik szülőnk öröksége? Tudunk e, ezzel az 

értékkel úgy bánni, hogy tovább adva, rongyosra foszolva is, értékrendet tudjon képviselni? 

Nem tudom, de minden nap próbálom javítgatni, szépíteni örökségemet. Talán.., a megfelelő 

vállfára kerül, tovább szépítve, egyre kevesebb öltéssel, amíg csak tart a körforgás. 

 Későre járt, csípős szél keringett az út végén az őszről hátrahagyott rőt levelekkel tűzdelt 

fasor között. A lopakodó tél, deres csipkéit kötögette a csupasz ágakra, s az alkony parányi 

ékkövekké varázsolta a természet ősi kincseit. A padon, amin üldögélt kezdett megdermedni a 

lehulló köd. Szitál, érzékelte. De annyira ismerős volt már ez az érzés, szinte tisztelettudóan 

konstatálta, ez a dolga az időnek. Csigalassúsággal lépegetni, hogy az éjjel minden pillanata, 

ezer, meg ezer jégtűvel ébren tartsa. Mert, mi történne, ha elaludna? Álmodna a jeges takarója 

alatt. Félt álmodni. Nem az rémisztette, ami azokra vár, akik az éjszakai fagyok örök 

álmodóikká válnak. Nem hitt benne, hogy a sorsa e keggyel megajándékozza. Elaludni 

csendesen, elvinni a kései harangszót, utolsó útitársként. Neki, nem ez van megírva, lelépni 

csak úgy, búcsúzás nélkül, megkönnyebbülve. A szél ki-be járt a kabátja hasadékain. 

Halványan elmosolyodott, miközben végigsimított, ki tudja kitől öröklött rongyos göncén. 

Olyan vagy, mint a szívem. Szakadt, sok sebből vérzel, mégis meleg, s egyetlenek vagytok, 

akik ismeritek a titkaim. A kabát, meg én. Együtt nézzük a leereszkedő est csillagokból szőtt 

leplét, beleburkolózunk, hallgatjuk a szél morcos dúdolását. Feszülten koncentrálunk, minden 

zajra, apró neszre. Néha elkapunk apró pillantásokat, s azok- még csak nem is sejtik, mennyi-

mennyi mindent olvasunk ki belőle a pillanat törtrésze alatt.  Sokat figyelte az emberek 

reakcióit, ügyesen, feltűnés nélkül. Számtalanszor kezdte újra a felrepedt beton hasadékait 

geometrikus-formákká összerakni gondolatban. S amíg szeme a távolabbi összeilleszthető 

pontot kereste, akkor leste meg a felé áradó érzéseket. Ma a köd ellenére a Hold, majdnem 

kerekded arca nagy teret világított meg neki. Talán szeretné, hogy többet lásson, éppen ma. 

Beleborzongott- miért? A következő pillanatban azonban olyan érzés járta át, mintha 

altatódalt akarna sugallni neki, sápadt szálaiból bölcsőt formálni, amelyben bizonyára 

elaludna a bűverője hatására. Erősebben összehúzta magán a kabátot, kezeit az ujjaiba rejtve. 

Déli irányba állt a pad, a kedvenc padja. Innen pazar kilátást nyújtott neki a csillagos égi 

térkép. Szemeivel a Vadászt kereste, a tél legfényesebb csillagát. Tudta merre kell keresni, de 

sohasem sikerült kideríteni látja-e. Látni vélte, a legfényesebb, az lesz, bizonyára. Ismét 

elmosolyodott, nem is láthatja, túl késő van. Vajon mennyi idő lehet? Valaki megállt mellette, 

kellően tisztes távolságban. Azt hitte egy pillanatra, beszélgető társa akad. De az alak, csak 

elkóborolt kutyáját csalogatta maga mellé, miközben rágyújtott. A kutya odaszaladt hozzá.  



Éppen ki akarta szabadítani kezeit a kabátujj fogságából, de még idejében megállt a 

mozdulatban. Megvető villogó szemek szúrtak az arcába. Meg ne próbáld! A kutya, 

meghunyászkodva eloldalgott a gazdájához, de vissza-visszatekintgetett. De jó lett volna 

megérinteni! Látta a szemében a fényt, azt a fényt, ami a hűség csillaga. El is nevezi az ebek 

tekintetét, Hűség- csillagnak. Az égre nézett, mégiscsak találtam csillagot, fényesebbet, 

szebbet, közelebbit. Kaján mosoly futott át rajta. Nem fogok elaludni, látod? Ma 

semmiképpen sem. Egyre fagyosabb lett a levegő, s amint arcát felemelte szemére hullott az 

idei tél első hópelyhe. Táncoltak, forogtak körülötte. Mennyire szerette a havat. A tisztaságát, 

az illatát. Igen, tisztaságillata van. Megtisztul, ahova lehull, a táj egyszeriben földi 

mennyországgá válik, a számára. Hiába fázott egyre jobban, nem mozdult. Nem szerette 

volna megszentségteleníteni lába nyomával a hófehér szűz havat. Felborítani a tisztaság 

rendjét. Majd megteszik mások, s ő majd szomorúan veszi tudomásul, eddig tartott. Ahogy 

egyre sűrűsödött a hóesés, annál több érzés kerítette hatalmába. Gyermekként látta magát, 

amint egyre növekvő hóemberét görgeti. Titokban kicsempészi a letakart zöldségveremből a 

répát. Kérhetett volna, de így sokkal izgalmasabb volt. Gondosan visszatakargatta a vermet, 

meg ne lássák. Persze, mindig lebukott, de hát micsoda nagydolog volt, megszerezni! Aztán, 

még be kellett havas csizmával osonni a házba, kicsempészni a két brikettet a szemeknek, 

tojásszén volt a nyitott sufniban. Az nem volt kihívás, azt nem kellett megszerezni. Abból 

készültek a gombok a hasára. Mindig akadt az ószeres részére összehordott kupacban lyukas 

edény a fejére. Sálját nem merte a hóemberre adni, mert anya azért jól megszidta volna. Azt 

inkább kért. Kapott is, miközben meghallgatta a dorgálást, az elmozgatott tető, de főleg a 

csizmájáról leolvadt hó miatt, ami ugye tócsává alakult, jelezve benn jártát. Micsoda édes 

emlékek. Most ül itt, a jeges padon, furcsa módon, amíg az emlékek sokaságában turkált, 

észre sem vette, hogy reszket a hidegtől. Vagy az édes emlékektől? Netán, nem az olvadt 

hópelyhek folynak az arcán? Nem számít, semmi nem számít, csak azok az édes, kedves 

emlékek. Amikor nevető arcokkal találkozva, vissza kellett köszönni, mert volt kinek. Féltő 

gyors mozdulatokkal lesöpörte a kabátról a havat. Még a végén átázik, gondoskodni kell a 

kabátról. Dolga van még vele. Nagyon fontos szerepe van, a végén ő teszi fel az i-re a pontot. 

Hacsak el nem alszik. Figyelt, már teljesen kihalt a kisváros. A köd miatt nem látszott a 

hídnak csak a gyér sziluettje, az is, csak azért mert tudta, hogy ott van. Még mindig nem jött 

senki, aki megbontotta volna a világa tisztaságát, sietős, vagy andalgó lépteivel. Várni kell, ki 

kell tartani, talán egészen hajnalig. Egyre nehezebbnek érezte az éjszaka monoton csendjét. 

Zavaros kósza emlékképek, mint faragott tűhegyes szilánkok, hol itt, hol ott karcolták volna 

elméjét. Rendezetlen sorrendben villantak fel a régi én képei. Megrázkódott, s ebben a 

mozdulatban erőre kapott a létezés vágya. Rend keletkezett a belső káoszból, a képek a 

helyükre kerültek időrendi sorrendbe. Lehetőséget adva, a lépésről-lépésre való válogatásra. A 

percek csak nem akartak órákká fonódni, s fagyos vigyorukkal ólomként nehezedtek 

szempilláira. Visszavigyorgott rájuk miközben tudata legmélyén ismét lapozni kezdett a 

képek között. Azt mondják a rosszul nevelt gyermek magával viszi a rosszat, a gonoszságot, a 

maga felnőtt világába. Valójában ezek csak részigazságok. Viszi.., az igaz. Csakhogy 

példaértékként, azért, hogy külön válassza az értéket, a lomtól.  De szerette volna most, ebben 

a didergő dacos hidegben, valakinek a képébe kiabálni az igazságot. Azt az igazságot, amelyet 

csak az tudhat, aki magával, magán cipeli, s soha-soha egy pillanatra sem meri letenni. 

Nehogy elkallódjon, elfejtődjön, átértékelődjön. Rendet kell tartani a káoszban. Szétnézett. 



A hó teljesen befedett mindent. Eltűntek fürkésző tekintete elől a kis csillaglámpások, csak 

sóhajtása nyomán keletkezett vattacukrot formáló leheletét látta. Vattacukor, s már érezte is a 

finom édes illatot, a vásári lárma körülzsongta, s bár ő maga nem ízlelte az édes illat tárgyát, 

mégis boldog volt. Aztán megint változott a kép. A gyermekkor megannyi feledni kívánt, 

elrejtett mozzanatai erőszakosan utat törtek maguknak. Kárörvendően összeölelkezve az 

egyre hevesebben tépő északi széllel. Két elemi erő talált fogást rajta. Arcán érezte az apró 

jégkristályok szúrását. Nem mert hozzájuk nyúlni, letörölni. Az olyan lett volna, mintha 

megadta, feladta volna magát. Ha letörli, be kell csuknia a szemét. S ha becsukja, elalszik. 

Végleg legyőzött lesz. Akkor az álom elviszi abba a világba, amelyet nem ismer, vagy talán 

egy másik, még kegyetlenebb világba. De neki még dolga van. Még nem alhat el. Dérlepte 

szempillái alól figyelte a gyér lámpafény sárga foltját. Olyan, mint egy apró táncoló gyermek 

kis szoknyája, picinyke apró pettyekkel. Akár az övé valaha. Az is pettyes volt piros, frissen 

ropogósra keményítve, vasalva. Egy kislány álma. Forogni, táncolni, és nem látni maga körül 

a hamis mosolyokat. Annak is eljött az ideje. Mert az idő hatalmas úr. Tudja, mikor kell 

eszeveszett iramba elillanni a vágyva vágyott édes percekkel, ellopni az apró örömök 

pillanatit. Megmozgatta elgémberedett ujjait, előszedte a védelmet nyújtó kabátujjból. Elnézte 

az apró kis félholdakat a tenyerén, amiket körme hagyott. Ezek a kis holdak, az élete 

rovásírásai. Minél kivehetőbbek az éji tejfehér ködben, annál nagyobb titkot mesélnek, az 

éjjel csapongó lázadásairól. Megérintette. Érezte mélységüket, de nem érezte a fájdalmat. 

Hiszen legyőzte őket. Ezt a csatát ő nyerte. Pillanatok alatt, ti el fogtok tűnni a semmibe, én 

viszont itt fogok ülni a padon, s figyelem, ahogyan egyre halványulva megszűntök. S már 

nem gyermekként, már jogos érzőként kiálthatom arcába bárkinek az igazságot. Nézz csak 

ide, s láss engem.  Megformáltam mindent, amit csak kaptam. A gonoszságot, a csúfságot, az 

értékeket pedig fölé emeltem, olyan magasra amilyen magasra csak bírtam. S, lám, te, nem 

bírtál ehhez a magassághoz felemelkedni. Próbálkoztál ádázul minden trükkel, erőszakkal. 

Elbuktam, de felálltam, újra és újra. Nem megerősödve, de bátran. Könnyűnek érezte magát. 

A képek rendezett sokasága becsukódott. Tekintetét a homályos Holdra szegezve, 

megmozdult. Az éber álmokat elnyelte a köd, magával vitte a télbe forduló őszi éjszakával. A 

vad szél felkavarta a frissen hullott puha havat, foltokat hagyva a hófehér tisztaságon, egy 

siető jókedvű társaságában. Felállt. Megtették, megbontották az ő rendjét.  Most már 

elindulhat. Lassan haladt az ólmos alvó éjszakában. Féltve letisztogatta a kabátról a rátapadt 

jégkristályokat. Ügyelve ne essen rajta ujjbab szakadás.  

Feloltotta a kis állólámpát, békés mozdulatokkal gondosan ölébe hajtogatta a kabátot. A 

kabátot, amit nem tudhatott kitől kapott. Csak azt tudta, valakié lesz majd megint. A 

szakadások a gazdagságai rajta. Térkép az utakról, amelyeken megfordult, s majd viselője is 

megfordul. S ha nem stoppolja be rajta a szakadásokat, emlékezni fog honnan, kivel jött, de 

legfőként merre kell tartania ebben a rongyos tépett, mégis védelmezően meleg kabátban.  

Kitekintett az alvó kisvárosra, gondosan helyére tette a makulátlanul összehajtogatott kabátot, 

miközben csendes tisztelettel jó éjszakát kívánt, kabátnak, magának, a világának.  

Eljött a nem rettegett alvás ideje. 


