
 



1 
 

Az ugrás 

Simanovszky Zoltán 

Publio Kiadó 
2014 

Minden jog fenntartva! 



2 
 

T plusz 1 perc (0:57) 

– Heh? Nézd má’! Szerinted meghalt? 
Arc nem társult a hanghoz, de sörszagú lehelet igen. 
– Szart! Csak részeg. Egy rohadt, részeg disznó. Hagyd a francba! 
Adam hallotta a szavakat, ám kontextus híján értelmezhetetlenül lógtak számára a levegőben. 

Elméje másodpercenként merült az öntudatlanság mocsarába, és bukkant fel újra. 
Az előbb még görcsösen fetrengett a szeméthalomban – ütött, rúgott, csapkodott –, 

elszállíthatatlanná téve a bérház lakóinak összegyűjtött hulladékát. Felszakította a zsákokat, és 
tartalmukat teljes testbedobással szétterítette. Ámokfutását – mondhatni, ámokfekvését – végül egy 
rozsdás talpú kuka állította meg, amikor az erőszaknak engedve feldőlt, és fejbe kólintotta a rángatózó 
férfit. 

Az emlékek kavalkádja mint rettentő cunami söpört végig az elméjén. Bármire is gondolt 
eredetileg, azt elmosta az ár – az egykor volt pillanatok kaotikus, kibogozhatatlan özöne a felszín alá 
nyomott minden koherens gondolatot. Aztán a hullámok víztükörré simultak, és minden elfeketedett... 

– Ne hajolj már annyira fölé! Jó, hogy meg nem csókolod! – mondta a második hang. – Mindjá’ 
beléd harap, te szerencsétlen! 

A bűzös sóhajú jelenlét helyébe hűvös szellő költözött, aztán bizonytalan léptek egyre távolodó 
zaja hallatszott. 

– Azért megnézhettük volna a pulzusát vagy valami. 
– Persze, Dr. House, meg is operálhattad volna. 
Adam – még mindig szemhéja fonákját bámulva – nekiállt számolni az érverését. Szívének 

minden egyes lökése dübörögve rohant végig a dobhártyáján. Egy, kettő, három, négy... Sodródó 
elméje lassan horgonyt vetett. Tagjai zsibongtak, az izmok ellenszegültek akaratának, néhány ujját 
azonban sikerült az irányítása alá vonnia. Csettintett, de nem hallotta. 

– Angie, tedd fel a kérdéseket! – motyogta, ám senki sem felelt. – Jó, akkor majd én... 
Neved? 
Adam Erdélyi. 
Korod? 
Harmincegy. 
Foglalkozásod? 
Kutató fizikus. 
Rendben, eszednél vagy. Most már felkelhetsz. 
– Kaphatok egy kis segítséget? 
A műanyag zsákok egyikén összegyűlt esővíz utat talált lefelé, és Adam arcába folyt. A férfi 

összerándult. 
– Nagyon vicces... – méltatlankodott, miközben jobbjával megdörzsölte az orrát. – Igazi tudóshoz 

méltó. 
Felnyitotta szemét, és belehunyorgott a világosságba. Barnára mázolt utcalámpa tartott fölé 

vibráló, sárga fénykoszorút. Az ég feketének tűnt az izzó ragyogása mögött, az utca graffitivel tarkított 
falai viszont homályosan derengtek. 

– Angie, hallasz? Össze vagyok zavarodva. Hallucinálok. – Óvatosan végigtapogatta a koponyáját. 
Apa biztos örülne az EEG-mnek. – Hé! Hol vannak a műszerek? Hol van Steve? Kellenek az adatok! 

Alig emelte meg a hangját, mégis elfáradt tőle. Percekig feküdt hanyatt, mire elég erősnek érezte 
magát újra megmozdulni. Megfeszítette hasizmait, és felült. Hátáról összepréselt konzervdoboz és 
rojtos nylonszatyor hullt vissza a kupacba. Ruhája szaga hagyott némi kívánnivalót maga után, 
Adamet azonban nem elsősorban a higiéniai aggályok gyötörték. 

Halántékában tompa fájdalom lüktetett, amely időnként elhomályosította a látását, pedig anélkül is 
nehezére esett azonosítania a helyszínt: a szűk utcát, a repedezett aszfaltot, az összefirkált téglafalakat. 

– Angie – nyöszörgött. – Dezorientáció. Fejfájás. Mondj valamit! 
A szél megborzolta a pocsolyák tetejét, és táncra perdítette a kóbor papírszemetet. Üres üdítős 

palackok keltek zörgő versenyre a betonon. 
Semmi pánik! Valami nyilvánvalóan balul sült el, de mindjárt magamhoz térek, és utánajárok. 
Megropogtatta a nyakát, aztán körbenézett. 
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A sikátor falai a magasban mintha egymás felé hajoltak volna. Fekete kontúrjaik elváltak az égtől, 
ahol lomhán, de már teher nélkül úsztak a felhők. Hasukat karmazsinvörösre festette a civilizáció 
fénye. Borús éjszaka ült a városon. 

Valahol zene szólt, de a távolság csak a basszust engedte át. A tompa dübörgés apja kedvenc 
dalaira emlékeztette Adamet, a szeméthalmon ülve azonban elkerülte a nosztalgia. 

A sarkon hárman társalogtak a tűzlétra alatt. Beszélgetésük pusztán érthetetlen foszlányokban 
jutott el Adamig, a nevetésük azonban tisztán csengett, és felkavarta a férfi emlékezetének állóvizét. 

T mínusz 1 év 11 hónap 

Adam félreeső asztalnál ült, kezében egyre melegedő vodka-naranccsal, és a társaságot figyelte. 
Talán kéttucatnyian lehettek – fizikusok, matematikusok, mérnökök és technikusok. A legtöbbjüknek 
volt egyetemi végzettsége, doktori címe és tekintélyt parancsoló tudományos titulusa, de a buli 
előrehaladtával a magatartásuk egyre inkább nélkülözte e tekintélyt. Heather például, aki alig egy éve 
csatlakozott a projekthez és egyébként a tercier áramkörön dolgozott, most fekete cicifixben vonaglott 
a zene ritmusára. A mennyezet automatikája a legélénkebb mozgásra fókuszálta a fényt, így a lány 
szabályos rivaldafényben táncolt. 

George lerogyott Adam mellé. 
– Minden buliban ezt csinálja – mondta. 
– Honnan tudod? 
– Internet. Ezt nézd meg! – A férfi előhívta csukló-nexusa képernyőjét, és a betöltött fényképeket 

Adam arca elé tolta. – Az előző nyáron készültek. 
– Úgy látom, csak a bőrét nem vetette le. 
George a jobb szemére mutatott, és kimérten bólintott. 
– Lehet, hogy szerencsénk lesz ma. 
A koreai származású technikus íriszkamerája mindent rögzített. A férfi élt-halt a házi videókért, 

így amikor az elülső szemcsarnokba ültethető készülék a piacra került, rögtön beruházott egyre. Az új 
modellek már tökéletesen utánozták a szivárványhártya megjelenését, George-nak azonban még az 
egyszerű, monokróm változat jutott. A tengerkék kamera éles kontrasztot alkotott másik szeme 
barnájával, de amekkora hóbort volt az íriszfestés, ez senkinek sem tűnt fel. 

– Hoztam egy fehér köpenyt a laborból, hogy ráterítsem, ha már nincs mit levetnie. 
– Úriember vagy, George – mondta egykedvűen Adam. 
– Nem vagy nagyon feldobva, Erdélyi professzor. Mi a baj? 
– Fáradt vagyok. 
A technikus komiszan kacsintott: 
– Angie kifáraszt, mi? 
– Nem akarok erről beszélni, ha nem gond. 
– Pff! – fejezte ki rosszallását George. – A varázsszavak, amik garantáltan elindítják a pletykát. 
– Vedd úgy, hogy nem szóltam. 
– Késő. Holnap az egész kurva labor erről fog pusmogni. 
– Miről? Mondtam valamit? 
– Úgy ülsz itt hátul, mint akit a sarokba szartak. Kerülöd Angie-t, ő is kerül téged. Ja, és nem 

akarsz róla beszélni. 
– Hm. Ezt a párbeszédet most felveszed? 
– Nem. 
– Hülyének nézel? Még azt is felveszed, amikor WC-re mész! 
– Oké, oké, kamuztam! De eddig semmi sem történt ma este, és lehet, hogy Heather még azelőtt 

kidől, hogy lekerülne róla a melltartó. 
– Na, jó! – Adam lerakta poharát a földre, és becsúsztatta a szék alá. – Csináljunk valami 

emlékezeteset! 
Felállt, megigazította felgyűrődött pólóját, majd elindult a társaság gócpontja felé. Legtöbben a 

szendvicses asztalnál álltak, és csevegés közben mozzarellás-paradicsomos falatokat, sajtrudacskákat, 
vagy vaníliás kekszet majszoltak. Adam óvatosan szlalomozva eljutott a megrakottnak már 
jóindulattal sem nevezhető tálakig, de nem vett róluk magához semmit. Helyette szemmel méricskélni 
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kezdte a szomszéd asztal távolságát, majd lerúgta a cipőjét, és felugrott a terítőre. A tekintetek 
rászegeződtek. 

– Figyelem! – emelte fel karját. – George unja az estét, úgyhogy szeretném egy kicsit színesebbé 
tenni. Fogadjunk! Öt e-dollárba, hogy hátraszaltóval át tudok ugrani a másik asztalra! 

A társaság felhördült. Jónéhányan kezüket lengetve jelezték, hogy állják a fogadást, de a legtöbben 
mégiscsak igyekezték lebeszélni Adamet a nyaktörést előrevetítő mutatványról. Angelina Jackson 
előrefurakodott, és megragadta a férfi bokáját. 

– Meg vagy te zakkanva? Mennyit ittál? 
Angie szeme alatt apró gödröcskék jelentek meg az idegességtől. Adam annak idején, amikor 

először látta, bizsergetően vonzónak találta a jelenséget. Angie testének csekély rezdülései mind 
felnagyítódtak a férfi elméjében – talán azért, mert a nő egyébként a legkevésbé sem viselkedett 
kihívóan. Szerényen öltözködött, sminket nem viselt, és az alakja inkább volt sportos, mint nőies. A 
parti alkalmából mindössze a haját bontotta ki, amely – latin vérének köszönhetően – dús, fekete 
sörényként hullámzott mögötte. 

– Nyugi, Angie! – csitította Adam. – Tudom, mit csinálok. 
– Dehogy tudod! Jössz le azonnal, mielőtt összetöröd magad! 
A férfi azonban már nem figyelt rá, hanem tovább szónokolt. 
– Jól gondoljátok meg, mit tesztek, mert aki legutóbb ellenem fogadott, mégpedig, hogy a 

Streptococcusok fortyogó ektoplazmaként fognak kifolyni a gépből, az veszített! Apropó, négyen még 
lógtok nekem hat e-dolcsival. – Körülnézett, és pillantásával rátalált a koreai technikusra. – George, 
veszed? 

– Igen, de kicsit félek, hogy mi lesz a vége. 
– Ha felkerül a blogodra, milyen címet adsz neki? 
– „A huszonkilenc éves fizikus munkahelyi balesete.” Megfelel? 
– Eh, de kishitű vagy! 
Adam berogyasztotta térdeit, majd elrugaszkodott. A társaság egyik része felkiáltott, a másik 

lélegzetvisszafojtva figyelt. Az ugrás kellően magasra sikerült, Adamnek volt ideje összegömbölyödni 
és átfordulni. Egy pillanatra úgy tűnt, a landolással sem lesznek bajok és a férfi újabb strigulát húzhat 
vagány tettei képzeletbeli regiszterébe, ám a szomszéd asztal végül mégiscsak túl távolinak bizonyult. 

A mutatványra koncentráló mennyezetvilágítás újra szétterült, amint Adam tökéletes hasraeséssel 
megállapodott a földön. 

– Jól vagyok! – emelte fel a kezét rögtön, így a néma döbbenetet nevetés váltotta fel a teremben. 
Angie megkönnyebbülten sóhajtott, majd két kollégájával felsegítette Adamet. 
– A fogadást Darwin nyerte, ahogy az sejthető volt – szúrta oda a férfinak. 
– Az esti ugrás jobban sikerült – mondta Leslie. 
Az öreg tudós a szaltó pillanatában lépett be a terembe, éppen időben ahhoz, hogy tanúja legyen a 

kudarcának. 
– Szervusz, apa – nyögte Adam. 
Angie tapsolni kezdett. 
– Megjött Leslie! 
A felkiáltásra mindenki odanézett, majd egy emberként verték össze a tenyerüket, ujjongtak és 

bravóztak. Az öreg Erdélyi kopott farmerében, kedvenc Metallica-pólójában, kissé megszeppenten állt 
a csapat előtt. Kényszeresen piszkálni kezdte a jobb szemöldöke felett húzódó sebhelyét, majd abból a 
mozdulatból megigazította ősz haját. 

– Köszönöm szépen. Nekem csak most szóltak, hogy nézzek be ide. Mi ez a buli? 
Adam, aki időközben felmarkolt egy kekszet és beleharapott, teli szájjal állt neki magyarázni. 
– Angie úgy gondolta, hogy a tegnapi áttörés megérdemel némi közös süteményfalást és 

italozgatást. 
Leslie elmosolyodott. 
– Egyetértek! – Ahogy bólogatott, végignézett a termen és kiszúrta Heathert. A lány 

fehérneműben szunyókált az egyik széken. – Legjobb lesz, ha holnap pihentetjük a tercier áramkört... 
De hol van Heinz? 

Adam a fejét rázta. 
– Nem jött el. A pénzt hajtja, mint mindig. Ez amúgy is csak egy nemhivatalos, kis izé. A 

sajtótájékoztató után lesz majd az igazi parti. Azt biztos nem hagyja ki. 
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– Értem. – Leslie töltött magának fél deci vodkát, és megemelte poharát. – Ööö... Tulajdonképpen 
totál megleptetek. Nem készültem tószttal. 

– Akkor, ha megengeded... – Angie magához ragadta a szót, és az asztalhoz lépett. 
Félretolt néhány használt műanyag tányért, poharat, félig üres üdítős palackot és tucatnyi gyűrött 

szalvétát. A tekinteteket így már nem vonhatta el zavaró tényező a szerény megjelenésű petri-
csészéről, amely leégett gyertyák koszorújában pihent a terítőn. Angie kézbe vette, és felmutatta a 
vörös táptalajon tenyésző, vajszínű baktériumtelepeket. 

– Tegnap este fejeztük be az utolsó vizsgálatokat, és büszkén jelenthetem ki, hogy hőseink 
mindenben azonosak a kontrollcsoporttal: a szaporodásuk, a biokémiájuk... – Elvigyorodott: – Még a 
szagukat sem bírtuk eltüntetni. 

A bejelentést derültség fogadta. 
– Úgyhogy, ha valakinek az volt a terve, hogy a gépet kurva drága sterilizálónak használja, az 

keressen más megoldást! – tette hozzá Adam nevetve. 
Angie megkocogtatta az edénykét. 
– Ezek itt egészséges, hétköznapi baktériumok! 
Leslie mosolyogva rázta a fejét: 
– És George szeme láttára ideraktátok a kajahalom közepébe! Ha a közegészégügyiek figyelik a 

videoblogját, holnap reggel égő nyílvesszővel tűznek bírságot az ajtóra. 
Adam kivette Angie kezéből a petri-csészét, és előhalászott a zsebéből egy filctollat. Mosolygó 

szmájlit rajzolt a tégely tetejére, majd a magasba emelte. 
– Hölgyeim és uraim! A történelem első, élő i... 

T plusz 10 perc (1:06) 

Amint felállt, éles fájdalom hasított a koponyájába, megszakítva visszaemlékezését. Sikoltó 
fülzúgás is társult hozzá, amitől összerándult a gyomra, elhomályosult a látása és megrogytak a lábai. 
Esetlen tántorgását a fal állította meg. Két tenyérrel támaszkodott a csupasz tégláknak, de rángatózó 
bicepsze kétessé tette talpon maradását. Hősiesnek nem nevezhető küzdelemben elkerülte, hogy 
visszadőljön a szeméthalomba, belső kabátzsebének tartalmát azonban elpotyogtatta, ahogy 
előregörnyedt. Mobiltelefonja és tárcája a hulladékon landolt. Adam nem vette észre a veszteséget – 
örült, hogy képes egyszerre állva maradni és a vizeletét visszatartani. 

Aztán a fájdalom alábbhagyott, és vele együtt a rángások is. 
– Angie! – kiáltott rekedten. – Angie? 
Válaszul csak a szemeteszsákok zörögtek a szélben. Senki. Csak én. Egyedül. Elengedte a falat, 

majd miután megbizonyosodott arról, hogy két lábon állni nem akrobatikus performansz többé, 
elindult a sikátor északi vége felé. Bal láb, jobb láb, bal láb, jobb lá... pocsolya, bal láb, jobb láb... 
Részeg vagyok? A világ még hullámzott, de az utca végén csevegő trió vizuális részletei egyre 
élesebben mutatkoztak. 

A lány csípőnadrágot viselt, csupasz köldökében pírszing villant, rasztás haja lapockáig ért. A két 
fiúról bő farmer és laza póló lógott. Egyiküket hátrafordított baseball-sapka díszítette, a másik viszont 
nem hordott semmit kopasz fején. Előbbi féltenyérnyi, fekete készüléket tartott a kezében, és mintha 
abból olvasott volna. A lány behunyt szemmel füstöt fújt a magasba. Édeskés, émelyítő szag csapta 
meg Adam orrát. Füveznek. 

A beszélgetésük még mindig kibogozhatatlan hangörvényként kavargott, ám időnként egy-egy 
értelmes szó kiugrott a zajból. Adam először a káromkodásokat hallotta meg. 

– Bazmeg, itt egy csöves – szólt az első tényleges mondat. 
A kopasz alak Erdélyire mutatott, aki időközben kétlépésnyi közelségbe ért. A három szempár 

mind rászegeződött. Adam a bizalmatlan tekintetek kereszttüzében szemügyre vette a sapkás kezében 
sötétlő szerkentyűt, hátha fegyver. 

– Mit bámulod a telómat? – förmedt rá a fiú. 
Mobiltelefon?! 
– Bocsánat. Csak... Csak nem tudtam, mi az. 
Adam nem emlékezett, mikor gyártottak hasonló felépítésű készüléket utoljára. Kisfiú volt még, 

amikor az első csukló-nexusok megjelentek, és kiszorították a piacról a hagyományos, internetes 
mobilokat. 


