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Minden jog fenntartva!

December 27-ét írtunk, amikor felugrott egy üzenet Benedek nevével. A szilveszter estémről
érdeklődött. Sőt, ha őszinte akarok lenni, nem is érdeklődött, egyszerűen közölte, hogy elmegyek egy
ismerőse bulijába és nyolctól éjfélig ott fogjuk egymást boldogítani. Erősen ellenkezett a
szokásaimmal, mégsem tudtam nemet mondani. Nem azért, mert sok kedvem lett volna a félrészeg,
elvont barátait hallgatni két smárparti közt, erről szó sem volt: egyszerűen rám törte volna az ajtót,
valamikor kilenc körül.

Szóval adott volt a helyzet, miszerint Benedekkel és a – nagyrészt – sznob ismerőseivel kellett
töltenem a szilvesztert. Csodásnak ígérkezett az este.

El kellene mesélnem, hogy honnan ismerem. Legegyszerűbb, ha mindent elmagyarázok: hogyan
és mikor ismertem meg Benedeket, milyen ő, és hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz.

Kicsivel több, mint egy éve ismertem meg Kromits Benedeket, október tizenhatodikán, egy
kiállításon. Akkoriban egészen sokat jártam ilyen helyekre. Szerettem percekig állni egy kép előtt és
hagyni, hogy elkalandozzanak a gondolataim, és szerettem félni a hozzáértőktől, akik előszeretettel
jelentek meg mellettem, kérték a véleményemet, aztán hurrogtak le azért, mert nem látom a
lényeget. Ilyenkor mindig kicsit másnak éreztem magam, és minden egyes leteremtés után egyre
többet és többet tudtam. Azt gondoltam, hogy kiállításról kiállításra jobban értek a művészethez.
Lényeg a lényeg, egy ilyen kiállításon ismertem meg Benedeket.

Ő is egy volt a mellettem termő, véleményt kérő, lehurrogó hozzáértők közül. Ha őszinte akarok
lenni, vártam a pillanatot, amikor valaki a nézeteimről kérdez, aztán elmagyarázza egy teljesen
másik oldalról, hogy mit jelent egy fekete karika egy kék vásznon. Benedek ezt meg is tette, de az
udvarias, hatvan körüli, orrfacsaróan kölni szagú urakkal ellentétben ő nem várta meg, amíg
kifejtem a saját véleményem: a mondatom közepébe vágott, előbb helyettem is folytatta a
gondolatmenetem, aztán elmondta a saját meglátása szerint a kép értelmét, utána keresett néhány
közös pontot, amivel összekapcsolhatta a kettőt, végül egyetlen korttyal leküzdött egy pohár
citromos vizet. Lenyűgöző volt. Áttolt a következő alkotáshoz és arról is kifejtette a véleményét.
Aztán persze meghallgatta az enyémet is, de az túl átlagos volt neki, így azt elvetette és a következő
képre összpontosított. Így ment ez egy órán át, szépen kiokosított anélkül, hogy bármit tudtunk
volna egymásról. Ezután elhívott egy helyi zenekar aznap esti koncertjére, amire nem fogadott el
nemleges választ. Tette mindezt úgy, hogy a nevemet meg sem kérdezte. Valami megfogott benne.

Szóval, aznap este egy ház előtt találkoztunk, valahol a város másik végében. Benedeknek a
koncert azt jelentette, hogy a zenész ismerősei nyilvános próbát tartanak az egyéb ismerőseik előtt,
itt mindenki jól érzi magát, aztán a buli végére megérkeznek a költő ismerősök, akik teljesen random



felolvasóestet tartanak a földön ülő közönségnek. Szerinte beillettem ebbe a környezetbe. Én
próbáltam megmagyarázni neki éjfélkor az ajtóm előtt, hogy nem akarok ebbe a társaságba tartozni,
de meggyőződése volt, hogy idő kérdése és feloldódom a sok művészlélek közt. Aztán ott hagyott egy
puszival a homlokomon. Rámenős egy fiatalembernek tűnt.

Ennek ellenére a következő három, álmatlan órámban azokon a néha érthetetlen dolgokon
gondolkodtam, amiket koncert közben mondott nekem: hogy lát az átlagosságomban valami
felfrissítő nyugalmat; hogy tizenegy körül mindig nagyon vágyik mindenkire, de hozzám egy ujjal
sem érne, mert nem akarná, hogy elszálljon az első élmény varázsa; és hogy szívesen kotorászna a
fejemben mert kíváncsi a gondolataimra, amikor valami olyan hülyeséget mond, ami felér egy
porszívózó teknősbéka gondolatával. Nem szépítek, Benedek igen furcsa volt, és most is az. Azt
hiszem, az ő esetében a felnövünk és megkomolyodunk dolog így sikeredett.


