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I. rész Föl, föl ti rabjai a földnek
 

1.
Kálmán  álma  csodaszépen  kezdődött.  Eljött  a  karácsony,  a  szobában  feldíszítve  állt  a

karácsonyfa. Ő és az unokatestvérei már túl voltak az első kiló szaloncukron, és épp a másodiknak
kezdtek neki, foszlányokra tépve a cukor zacskóját. A magnóból - igen, ebből a nevetségesen ódivatú
masinából  -  karácsonyi  dalok  hangszőttese  folyt  ki,  és  töltötte  be  a  félhomályos  lakás  minden
szegletét. Pocakjában már emésztésnek indult az ünnepi vacsora, és ettől kellemes álmon belüli
bágyadtság lett úrrá rajta.

Persze ahogy a legtöbb ember, ő sem volt tudatában annak, hogy álmodik, ezért is tűnt egy idő
után minden oly furcsának. Először is, a karácsonyfa, most hogy jobban megnézte, elég csálén állt,
sőt, amikor betekintett mögé, ketté volt vágva hosszában, mintha egy négyéves rajzából ollózták
volna  ki.  Mindössze  öt  égő  volt  rajta,  azok  is  mind  halódó  parázsvörösen  izzottak.  Ha  más
szemszögből vetett rá egy tüzetesebb pillantás, egy tűlevelű bokrot látott, majd egy méter hosszú
csupasz törzzsel a talptól a gyér leveles részig. Mikor lett ez ilyen? Kálmán úgy érezte, a karácsony
megint egy nagy büdös és barna csalódás lesz, csomagolópapírral bevont cipősdobozban, masnival a
tetején.

Kálmánt nehezen vádolhatta volna bárki azzal, hogy nihil, hogy mindenben talál valamit, ami
miatt fintorra húzhatja a száját. Nem, Kálmán a rend embere volt, az ő világában mindennek megvolt
a maga ideje, külleme és megfelelő szaga. A karácsonyra különösen allergiás volt. Hetekkel előtte
nézte az időjárás előrejelzést, és imákat rebegett a tisztességes téli időért, a hóért és hidegért, és
amikor ez nem jött el, máris érezte a kesernyés ízt a nyelve hátulján.

- Nem az a lényeg, hanem, hogy együtt van a család - mondta és mondaná most is édesanyja, aki
számára az ünnep a tökéletes kikapcsolódással volt egyenértékű: főzés, sütés, aggódás, csomagolás,
takarítás, és vendégvárás, mindez rikácsolva. De Kálmán mindig is jobban tudta az igazságot. Azt
nem lehet csak úgy. A hó és hideg nélküli karácsony pontosan olyan, mint szánkózni a Badacsonyban
július közepén, miközben forralt sört iszol. Teljességgel az anyatermészet ellen van. És most még itt
van ez a troll hónaljszőr karácsonyfa is.

- Az ajándékokat látta már valaki? – kezdett érdeklődni finoman Kálmán, de apja furcsa szögben
feküdt az ágyon - hason, láb az ágyon, fej a padlón, és olybá tűnik, mintha kartonból lenne -, az anyja
pedig nem volt sehol, felszívódott, a kelleténél nagyobb fülű nagynéni szerint elment venni egy új
kiskutyát a régi helyett.

- Amely mellesleg ott rohad a zsebedben egy gyufatartóban, pedig neked kellett volna etetni,
ejnye, Kálmánka, te kis szociopata.

Ó igen, a kiskutya, kapott álombéli fejéhez, amit hónapokkal ezelőtt kapott, és azóta egyszer sem
nézett rá. Pedig milyen aranyos volt! Remegve nyúlt az oldalzsebéhez, turkálni kezdett benne, és
már előre elborzadt a látványra, ami fogadni fogja. De mikor kihúzta a skatulyát, ami egyébként
valóban gyufásdoboz  méretű  volt,  a  benne lévő  valami  egyáltalán  nem hasonlított  arra,  amire
számított: a mumifikálódott egérre, amit a nagyszülők egyik ősi borosüvegében találtak a kamrában.
A kiskutya megkövült. Amikor megkocogtatta ujjával a szemét, ami testének többi részéhez képest
aránytalanul nagyra nőtt, kemény anyagot, követ érzett. Nem terhelte sokáig az agytekervényeit



azzal, hogy e furcsaság mikéntjén rágódjon. Csak valami színpadias szomorúság nehezedett rá. A
gyufásdoboz méretű kiskutyám hűtőmágnessé kövült!

Nem sokáig sopánkodhatott így. Egyszerre bizarrul kezdett festeni minden, a vonalak meginogtak
és elmosódtak, az álombéli festőművész szétmázolt mindent egy vérgőzös pánikroham keretében.
Kálmán  kikukkantott  az  ablakon  és  bánata  betetőzéseként  esőesést  látott.  Úgy  kopogott  az
ablakpárkányon, mint egy hülyegyerek, akire a matinén rábízták az üstdobot, hogy verje, és most
már pofonnal se lehet leállítani. Totál ratyi lesz megint a karácsony. Ekkor már távolodott. Felfelé
sodródott, az öntudat világába.

 

Mikor  szemhéjai  kinyíltak,  döbbenetesen  más  világ  bontakozott  ki  előtte.  Egy  széken  ült.
Megmozdította kezét, de az le volt kötözve. A kiskutyám. Aztán: hogy a fenébe került egy székbe, és
miért  rögzítik kezeit  szegecselt  bőrszíjak a szék karfájához.  Nagyon hirtelen világosodott  ki  az
elméje. Megpróbálta megmozdítani csuklóit, de azok el voltak gémberedve, és csak lassacskán, forró
tűkkel tért vissza beléjük az élet. Feltűnt neki, hogy valaki áll vele szemben, lenge öltözetben, és úgy
mustrálja,  mint  konzervatív  anya  a  fia  azonos  nemű  szerelmét.  Kálmán  abbahagyta  kötelékei
feszegetését, hogy a döbbenet elkerekíthesse szemeit. Igen, jól látta: egy csinos nő magasodott fölé,
hiányos, fekete latexruhában, hosszú szőke hajjal,  szúrós tekintettel és katonai svájcisapkával a
fején.

Kálmán megizzadt, mikor megpróbálta felidézni, hogyan állt elő ez a szituáció. Körülnézett. Egy
sötét betonvermet látott, amelyet gáz és vízcsövek szeltek keresztül-kasul, míg a csenevész fényt egy
jobb napokat is látott neoncső lehelte magából, mely teafilterként lógott alá a plafonról. Valahol víz
csöpögött, és kongó visszhangot vetett a sűrű falak között. Mi a halál? – akart volna kibukni belőle,
de csak hebegés jött ki a száján. Semmire sem emlékezett az előző néhány órából, de valószínűleg
ivott,  és nagyon sokat leguríthatott az éjszaka, ha egy ilyen helyen kötött ki,  és engedte, hogy
belekötözzék egy székbe. Nagyon sokat, és főleg rövideket.

- Nézd, felébredt a gyökér. – szólt a szőke nő gúnyosan, és háta mögé nyúló kezében egy rövid
ostor tűnt fel. Húha! Kálmán nagyot nyelt. Valami felismerésszerű kezdett pislákolni kásás agyában.
Csak nem egy olyan beteges szadomazo rituálé készült itt? Ő persze nem emlékezett rá, hogy bármi
ilyesmibe beleegyezett volna. Magassarkú kopogását hallotta. Újabb nő jelent meg az előtte álló háta
mögül, ezúttal barna hajú, de ő is fekete latexmelltartót és svájci sapkát viselt.

-  Akkor  ideje,  hogy  kezelésbe  vegyük,  hátha  akkor  beszédesebb  lesz.  –  sziszegte,  és  kéjes
rosszindulat hallatszott a hangjából. A mozdulat, ahogy kezeit a csípőjére helyezte, nem sok jót
sejtetett. Kálmán nem volt az akcentusok szakértője, de ez a domina feltehetően valamelyik szláv
nép körében látta meg a napvilágot. Közelebb lépett Kálmánhoz, és a porszerű fény úgy futott végig
hiányos fekete holmiján, mint autó fényszórója az esős éjszakai sztrádán.

-  Elnézést,  hö… hölgyeim!  –  hebegte  Kálmán,  és  egyikről  a  másikra  nézett.  A  feje  mellett
megállapodó csupasz és formás combok vonzották a tekinteteket, de minden erővel igyekezett az
arcokra összpontosítani. – Azt hiszem meggondoltam mag…

- Fogd be a pofád! – kiáltotta a szőke, és az ostor lecsapott Kálmán arcára. Szemüvege pont
ugyanolyan féloldalas állást vett fel, mint amikor harmadikban a matektanár fejbe kólintotta, amiért
radírt lődözgetett a vadiúj színváltoztatós vonalzójával. Lujza néni bajsza erősebb szálú volt, mint az
ő ballagási takonyfogója.

– Majd akkor beszélsz, ha szólok hozzád, te csökevény.



Kálmán rákvörös  lett.  Szóval  beleegyezett  egy  szerepjátékba.  Hirtelen felötlött  benne,  hogy
esetleg nem a kollégái újabb csínyéről van-e szó. Kitelne azoktól a szemetektől. Megjelent előtte a
kép, ahogy a markukba röhögnek, az a hörcsögpofájú Bandi hátba csapja Zsombort, és cinkosul
egymásra kacsintanak. Ő volt a meghunyászkodó gyenge tárgy, aki fizet azért, hogy sanyargassák,
és ezt még élveznie is kellene. Hallott ő már ilyesmiről, és el-elfantáziált már erről-arról, de pofozás
meg ostorral csapdosás határozottan nem szerepelt a vágyálmai között. Ha szabad lett volna a keze,
odanyúl az arcához, és elkezdi simogatni a szája közelében forrongó vörös heget. Most aztán jól
kifogta.

- Ezt a pofozást kihagyhatnák. – suttogta hadarva, mielőtt újabb ostor lendül a képe felé. – Többet
fizetek, mint Bandiék, ha kell.

Érdekes volt  látni  a hangulatváltozást.  A két nő homlokráncolva egymásra tekintett,  majd a
barnahajú csókos szája mosolyra húzódott, és megigazította Kálmán szemüvegét. Kálmán sosem
szívott még egy levegőt ilyen jó nőkkel, de a béklyók és a pofozás - erre most kapott tökéletes
bizonyítékot – anti - afrodiziákumként hatottak rá. Csak a bizonytalantól való félelem gyűlt benne.

- Jaj, nővérkém. – Testvérpár. Beteg, de kiszámítható fordulat. – Attól tartok túl sok nyugtatót
adtunk neki.

- Nyugtató? – pislogott Kálmán, és felszaladt a szemöldöke.

- Hogy érzi magát a mi kis barátunk? – jött egy újabb hang valahonnan a hátuk mögül. Ezúttal egy
férfié. Kálmán, még mindig a benyugtatózása feletti döbbenetében, összerezzent, és megpróbált
kikukkantani  a  mezítelen combok fala  mögül,  de  nem járt  sikerrel.  A  szőkehajú  nő fintorogva
megfordult, hosszú lenszínű haja finoman meglebbent a mozdulatra.

- Semmire sem emlékszik. – válaszolta unottan. Ez igaz. - meredt rá Kálmán, és észrevette, hogy
hajnali mulatozásra ébredő szomszédként dörömböl a szíve.

A titokzatos, láthatatlan figura kaján hümmögést hallatott.

- Akkor itt az ideje felfrissíteni az emlékezetét.

Kálmán nyelt egyet, és kétségbeesetten vonaglott a székben. Másik fasziról tuti nem lehetett szó,
egész biztos nem lehetett szó.

- Nézzék, – szólt sűrűn nyeldekelve, míg tekintete egyik nőről a másikra ugrott. – játsszuk azt,
hogy maguk eloldoznak,  és  hagynak elmenni,  mert  igazából  meggondoltam magam,  még sincs
kedvem ehhez. Délután munkába kell mennem. Ugyanis…

Szavai  elmaradtak,  ahogy  ismét  kikandikált  oldalra,  hátha  meglátja  a  férfit.  A  két  domina
figyelemre sem méltatta igyekezetét, és nem méltóztatott arrébb állni. Lelki szemei előtt egy kigyúrt
melák jelent meg, pénztárgépnek is beillő állal, izmait kihangsúlyozta a bőrén fénylő hártyaként
feszülő olaj. A taszító látomástól bukfencezett a gyomra.

- …ugyanis dolgoznom kell.

Vagy nem is kell, mert szombat van. Felnézett a latexcsizmákról. A két nő rezzenetlen közönnyel
viszonozta pillantását. Ugye jól tettem, hogy magáztam őket?  Hajtövei verejtéket szivárogtattak,
ingje alatt már csatakos volt saját sós kipárolgásától. Váratlanul bevillant neki.

- Á! Sz… szóval a jelszó kell! – suttogta. – Tudom, hogy kell, hallottam róla.



Félrenézett a rücskös betonpadlóra, és eszeveszettül törni kezdte a fejét a jelszón. Pánik fonta
köré síkos ujjait, amikor rájött, hogy halvány lila gőze sincs, mi lehet. Arra sem emlékezett, hogyan
került ebbe a székbe, és mi előzte meg a székbe kerülést. Kálmánnak hívták, 28 éves volt, és a titkos
földalatti  raktárban,  fedőnevén a  Mókár  fészkében volt  asszisztens.  Addig  törte  az  agyát,  míg
beugrott neki, hogy sörözést beszéltek meg estére a haverokkal. Váratlanul a férfi harsány kacaja
hasított a fenyegető csendbe, átnyesve gondolatait.

-  Attól  tartok,  fiatal  barátunk  még  mindig  abban  a  tudatállapotban  leledzik,  hogy  saját
szórakoztatására kötöztük végtagjait e szék karfájához, pedig mi sem állhatna távolabb a valóságtól,
mint e feltételezés, amely, hmm, fel sem kell hívnom rá a figyelmüket hölgyeim, erősen degradáló a
szervezetükre nézve.

Kálmán szája némán vonaglott.

- Mi van? – jött meg a hangja. Fészkelődött, de kötelékei továbbra is egy vasököl szorosságával
fogták. A két nő kihúzta magát. Arckifejezésük a pillanat törtrésze alatt a szenvtelenség határát
súroló megvetésről dühre váltott. Kálmán nem szerette a mérges nőket, mert állandóan az anyját
jutatták eszébe, amint rikácsolva beront a szobájába, miközben ő éppen, hát izé, olvas. A barnahajú
lassan  felemelte  a  rövid  ostort,  és  a  nyelével  finoman  megütögette  a  bal  tenyerét.  Kálmán
hipnotizáltan bámulta az ostort, ahogy a kifestett körmökben végződő tenyéren csattan, majd újra
felemelkedik,  és  újra  csattan.  Előre  érezve  a  csípő  nyalást,  teste  próbált  a  lehető  legkisebbre
összezsugorodni. Ha a kötelékei nem tartják oly engesztelhetetlenül, egy egérlyukba is bekucorodott
volna.

- Ne!

- Mondja fiatalember! – szólt fennhangon a férfi, hangja halvány visszhangot vetett. Az ostor
ütésre emelkedett. – Mit tud Marx Károly és Engels Frigyes életművéről?

 

2.
A nyári éjszaka vaskos dunyhaként burkolta be a várost. Valahonnan szellő kélt, épp csak annyi,

hogy  egy  sóhajnyi  pillanatra  feloszlassa  a  forróság  rezzenetlen  tömegét.  A  Fiumei  úti  sírkert
gesztenyefái zizegtek és hajladoztak. Alattuk a nemzet dicső nagyjai álmodták örök álmukat fehér
kősírjaikban, és a holdfényben, mely pettyekben szivárgott át a lombok szitáján, ragyogni látszottak,
mintha nem is visszavernék, hanem önmaguk lennének halovány fényük kútfői.

Egy árva levél kapaszkodott fel a szél szárnyára, és indult hosszú útra a temető sötét világában,
meg-megtorpanva és leszállva, ahogy láthatatlan hátasa időről-időre hallgatásba merült alatta. Egy
márvány síron állapodott meg, és ott  hevert,  mint aki  azon töpreng, ki  lakik odalenn a hűvös,
földszagú mélyben, aztán tovalibbent, egy újabb sírra, majd a következőre. Ős halottak neveit hagyta
maga mögött. Óriási, tágas sír akadt az útjába, szinte már kripta, melyen a Blaha Lujza név állt.
Vajon az emberek tudják, hogy miért érdemelte ki nyughelyét e tágas ligetben, vagy csak a zsúfolt
tér jut eszükbe, mit róla kereszteltek el?

A levél tovaszállt. Nemsokára egy igazi palota tornyosult fel előtte, illő a benne nyugvó dicső
holthoz, gróf Batthyány Lajoshoz, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökéhez. De a levél itt
sem ült sokáig a fehér lépcsőkön a régmúlt korokról merengve, hanem lendült tovább, vitette magát
a szellővel, mely susogós zenét játszott a levelek és ágak húrjain.



Hosszú útja egy vörös síremlékig vezetett, mi úgy ragyogott a holdfényben, mint a vérbe mártott
kincsesláda, mely alatt a nagy vörös sárkány kincsei rejteznek. Egyetlen név állt rajta, arany vésete
hangsúlyossá vált, a sötétben is hirdetve magát, hogy még az éjszaka névtelen teremtményei is
tovább suttoghassák egymásnak,  ki  lakik  odalenn.  Kádár  János.  Egyszeriben a  felirat  ragyogni
kezdett, először haragos vörösen, akár a nekihevülő acél, és addig fényesedett, mígnem már vert,
elűzte a sötétséget fénykalapácsával, és arany sarlóval vágott rendet puha húsába. Megmozdult a
föld. Mennydörgött odalenn a mélység - úgy körülbelül kettő, kettő és fél méter mélyen. Fojtott
kórus hangjai gázoltak át a tömött földrétegeken, mint tankok a szétlőtt ház romjain.

 

Föl, föl, ti rabjai a földnek,

Föl, föl, te éhes proletár!

A győzelem napjai jönnek,

Rabságodnak vége már…

 

Béla, a bódéjában ücsörgő temetőőr meglepve tapasztalta, hogy meginog alatta a föld.

Épp egy horror regényt bújt, melyben egy életre kelt gonosz autó tesz el láb alól mindenkit, aki a
begyében van. Béla olvasás közben elképzelte, ahogy az apja régi Zsigulija kel életre, és leszántja a
szomszéd Gézáék kertjét, amivel a közös udvar felét elfoglalták a körfolyosós házban. Hogy sikoltana
Géza nője, az a körte alakú Böske! Béla csak rövid ideig ízlelgethette a kicsinyes bosszú örömteli
képét, mert felfordult a világ. Az egész szoba elmozdult. Az asztalon álló műanyagpohár felborult, és
kiömlött belőle a sör. Béla kezéből a nagy riadalomban kiesett a könyv, és kinyílt  oldalakkal a
padlóra  hullott.  A  lámpa  hunyorgott.  A  szemközti  szekrényen  álló  tévé  tetején  megingott  a
nyúlfigurás óra. Négy hosszú másodpercbe is beletelt, mire véget ért.

Béla újra elkezdte venni a levegőt, mohón kapaszkodó kezét pedig visszahúzta a szék aljáról.
Nem tudta eldönteni, most csak szünet van, vagy már vége.

- A picsába! – a combján megjelenő nedvesség felébresztette a döbbenetből. A kiömlött sör épp
most csurgott le az asztalról az egyennadrágjára. Úgy pattant fel a székből, hogy sikerült egyenesen
a könyvre lépnie. Névtelen személyek felmenőit emlegetve szentségelt. Arrébb szökellt, előkotort
egy zsebkendőt a zsebéből, és ideges mozdulatokkal nekiállt letörölni a sört, de csak azt érte el ,
hogy még több lé lódult meg az asztal széle felé. Béla összenyomta az ázott, sörszagú zsebkendőt és
feldúltan a szoba másik sarkába vágta.

- Most törölhetem fel ezt a szart! – fakadt ki, és megrándult a szemhéja. Mindig ez történt vele,
ha  valamin  felhúzta  magát.  Elkezdett  rángatózni  a  szemhéja,  de  mindig  csak  a  bal  szemhéja.
Miközben megindult a kis helyiséghez csatolt mosdóba a feltörlő rongyért, eltöprengett azon, mi
okozhatta a rengést. Földrengés? Az első, és leglogikusabb lehetőség. Na de ilyen erős? Lehetett
ötös vagy hatos erősségű is azon a Richter skálán vagy min. Béla még soha nem tapasztalt hasonlót,
de még csak hallani se hallott róla, hogy valaha ilyen erős földrengést mértek volna errefelé. Lelki
szemei előtt baleseti helyszínekre száguldó mentők és tűzoltóautók derengtek fel, miközben vizet
engedett a felmosó vödörbe. Mikor félig töltődött, elzárta a csapot, belenyomta a felmosót a vödörbe,
és visszatért a szobába.

Egy robbanás? - gondolta bizonytalanul. A felmosó lándzsára tűzött puli fejként csúszkált fel-le



előtte. Mondjuk valami kretén a Fiumei úton nyitva hagyta a gázcsapot, mert nagy csinnadrattával
akart  búcsút  inteni  a  földi  árnyékvilágnak.  Egy  másik  lehetőség  is  felmerült.  Tremors.  El  is
vigyorodott rajta, és ettől máris oldódni kezdtek benne a feszültség csomói.

- Ja. Ahová lépek szörny terem. – dünnyögte. Ebben az amerikai filmben sivatagi óriásférgek
zaklatják a jónépet, akik nagyobbra nőnek, mint a metróalagutat fúró géptestvéreik – nem mellesleg
jóval gyorsabbak is -, és egészségtelen érdeklődést táplálnak az emberi fehérje iránt. Túl sok ilyen
filmet nézett mostaniban, de hát miegyebet is csinálhatna temetőőrként. Vágjon füvet? Arra ott
vannak a temetői felügyelet közmunkásai. Járőrözzön puskával? Nem adnak fegyvert, azt sem tudja,
hogyan kell kezelnie egyet. Utoljára nagybátyja légpuskájával lőtt sörös dobozokra, de annak is volt
vagy  húsz-huszonöt  éve  már.  Laci,  a  munkatársa  a  temető  másik  végén,  egy  ugyanilyen
összkomfortos bódéban valószínűleg meccset nézett, Fecó pedig alighanem a Koleszos csajok meg
hasonló című filmjeiből szemezgetett a laptopján.

Nem mintha nem lettek volna törvényszegések a sírkertben. Időnként valakinek a kezéhez ragadt
néhány friss koszorú, esetleg faragott váza a temetőből kifelé menet, máskor undorító tizenéves
kölykök hitték, hogy polgárt pukkaszthatnak néhány kurva anyád meg basználak felirattal, esetleg
horogkereszttel a nagy nemzetiek sírkövén. Apró csínyek voltak ezek, ha valaki Bélát kérdezi, egy-
két pofon talán hatásosabb büntetés lett volna, mint a megrovás, meg pénzbeli büntetés. De mióta
valakik meglovasították Kádár János, a néhai kommunista főtitkár csontjait, az egész temetőben
megszigorították az őrséget. Kamerákat is felszereltek, speciális érzékelőket, meg minden sokmilliót
érő kutyafülét. A kamerák Fecóhoz voltak bevezetve, remélhetőleg azokra is vet egy tekintetet, már
ha lát még mást is hullámzó csöcsökön meg csattogó farpofákon kívül. Béla azért kíváncsi lett volna,
ki az a degenerált, akinek a komcsi főtitkár csont a fétise.

Berregés riasztotta fel  a monoton munkához társuló elmélkedéséből.  A walkie-talkie.  A kicsi
eszköz a derekán zümmögött, és mint mindig, a frászt hozta rá. Laci kollégájával közösen vették, a
puszta ökörködés nemes céljával. Rendszerint ezen keresztül közölték egymással, hogy még mindig
nem akar senki betörni éjjel a temetőbe, illetve, hogy mikor kezdődnek a lényegesebb meccsek.
Ahányszor meghallotta a berregő hangot, egy óriáslégy jutott az eszébe, ami rajta mászik, és emiatt
ösztönösen lendült a keze, hogy odacsapjon a derekához. Az első készüléket így tette tönkre.

- Halló, itt Béla. Vége! – szólt bele az eszközbe. Hangja finoman remegett az ijedtségtől.

A válasz elektromos sistergésbe csomagolva érkezett.

- Itt Laci koma. Érezted ezt a rengést az előbb? Vétel.

- Nagyon is, bassza meg. – zsémbelt Béla. – A söröm felborult, és a nadrágomra ömlött, és most
még a padlót is fel kell mosnom. Vétel.

- Hát ez jó! Kiömlött a söröd. – vihogott Laci, Béla idegein táncolva. - Nekem meg a tévém ment
ki,  bakker.  -  úrrá lett  a jókedvén. – Nézem a meccset,  erre jön a rengés,  és kifingik az adás.
Szerinted mi a here történhetett? Vétel.

Béla a padlót szemlélte a lábfeje körül, és egy újabb sörfoltot fedezett fel az asztal alatt, ami
eddig elkerülte a felmosó figyelmét.

- Szerintem földrengés. – tekintetével a felmosót kezdte keresni.

- Halló, ott vagy még? – recsegett rá Laci.

- Hát persze, hogy itt vagyok! – válaszolta Béla szemöldökét összehúzva, miközben megragadta a



felmosónyelet.

- Akkor mondjad a vétel, mert különben azt hiszem, elharapta valami a vonalat.

Béla sóhajtott.

- Jól van. Akkor szerintem egy földrengés volt. – majd nyomatékkal. – Vétel.

Egy darabig hallgatásba merültek. Béla ismét beáztatta a felmosót, de közben hallotta, hogy Laci
babrál valamivel.

-  Ja,  hát  igen.  Közben igyekszem visszaállítani  a tévét,  mert  hát csak nem jó így.  Éppen a
vízilabda elődöntőt néztem, erre kikapcsol ez a fostalicska. Szerinted Fecó érezte? Vétel.

Laci utolsó szavai élén nevetés bujkált. Béla érezte, hogy neki is vigyorra húzódik a szája.

- Lehet. Valszeg úgy megijedt, hogy eltörte a saját farkát. Vétel.

Hahotáztak.  Bélára  alaposan  ráijesztett  a  rengés,  de  a  nevetés  végre  átszitálta  testén  az
ijedelmet. Fellélegzett.

- Na, jó. – folytatta Béla. - Feltakarítom a maradék sörömet, ami most már, ha jól látom, a falat is
elérte. Ez volt az utolsó, hogy a franc esne belé. – visszafogott egy pár csúnyább szót, ami a nyelvére
tódult. – Vége.

-  Elfogyott  a  söröd?  –  Laci  döbbenete  a  sistergésen  keresztül  is  felfogható  volt.  –  Na,  ha
elindulunk az őrjáratra,  akkor nem felejtek el  vinni  magammal kettő  üveget.  Nekem van itt  a
hűtőtáskában egy fél néphadseregnek való. Vétel.

Béla meghatódva gondolt arra, milyen derék srác is ez a Laci.

- Blaha Lujzánál megint? Vétel. – kérdezett vissza Béla az ajkát harapdálva. Mindig ott futottak
össze.

- Ja, a mi privát Blaha Lujza terünkön. Vétel.

-  Na, akkor viszlát. – köszönt el Béla kifacsarva a felmosó fejéből a vizet, és az asztal alatt
rohamosan terjeszkedő tócsát fixírozva. – Aztán be ne rezeljél, ha az egyik nemzeti nagyunk kopogtat
az ablakodon. Vétel.

Laci ismét nevetett.

- Csak annyit mondok neki, hogy bú, előveszem anyám régi keresztjét, és már el is tűnnek. Na,
cső! Vétel.

- Viszlát! Vétel.

Azzal a beszélgetés véget ért. Béla felsóhajtott, visszaakasztotta a walkie-talkie-t a derekára,
majd kedvetlen mozdulattal megragadta a felmosó nyelét, és lehajolt, hogy hozzáférjen az asztal
alatti sörtócsához.

Mivel lehajolt, figyelmét teljesen elkerülte, ahogy egy lomha árny vonul el az ablaka alatt. Az
esetlen, csoszogó léptek nem vertek nagy zajt,  de Béla saját szentségelése, ahogy a felmosóval
szöszmötölt az asztal alatt, és beverte fejét az asztal sarkába, azt a keveset is elnyomta. Kisvártatva



még több alak olvadt ki az éjszakai sírkert árnyékaiból és vonszolta magát nehézkesen előre a füvön.
Csak a lábuk lépett az őrbódéból kiáradó fénykörbe: rothadt bakancsok, és divatjamúlt bőrcipők a
felismerhetetlenségig elgyötörve. Mire Béla felemelkedett, és dolga végeztével kifújta a levegőt, a
léptek elhaladtak, visszaolvadtak a sötétbe.

- Mi volt ez? – kérdezte. Úgy vélte, valami neszt hallott az előbb. Kilesett a nyitott ablakon túli
sötétbe. A bódéjából áradó fénykörön túl magasra nőtt borókabokrok terpeszkedtek, sötétségnél is
sötétebb falként, valahol azokon túl pedig a csillagtalan, tiszta városi éj, melyben egyedül álldogált a
hold, mint az első randin cserbenhagyott fiú.

- Biztos mókus. – dünnyögte magában. Sok mókus élt a temetőben, egy ízben sikerült közelebb
csalogatnia néhányukat annak a cipőtalppá száradt sajtos pogácsának a maradványaival, amit még
az anyja sütött húsvétra. De a szemét verebeknek valahogy jobban fűlt a foga az anyja főztjéhez.
Vállat vont, majd hátat fordított az ablaknak, és felnyalábolta a könyvét a földről. Felszisszent a
borítót elcsúfító lábnyom láttán, a mintázata ugyanis pont megegyezett a cipőjének talpával.

- Legalább ez nem lett sörös.  – vigasztalta magát, majd tenyere élével leseperte a piszkot a
könyvről.

-  Na, hol is tartottunk? – ereszkedett bele ismét a székbe, és megkereste a bekezdést, ahol
félbeszakították.

 

3.
Olivér az asztalánál ült, határozottan egészségtelen görbületben, és akárcsak Béla, szintén egy

könyv felett, csakhogy ez nagy volt és unalmas, majd ezer oldalas, és embert lehetett volna ölni mind
a súlyával,  mind a tartalmával. Körülötte papírok, tollak és egyéb könyvek hevertek szétszórva,
mintha az  ablakon befújó  szél  akart  volna rendet  tenni.  Olivér  szeme kiszáradt,  éles  kövekkel
teliszórt  folyóaljzatban forgott.  Szemöldöke csontjában és homlokában ezernyi  tű foglalt  helyet,
amelyek mindenegyes pislantásra összegabalyodtak.

Mára elég volt. – gondolta, és ásított. Ahogy feje körbefordult egy düledező papír-felhőkarcolón
akadt meg a szeme. A tudat, hogy fogalma sem volt, hogyan fogja kihalászni onnan azt, ami később
kell,  már  nem  tudott  heves  érzelmeket  csiholni  benne.  Másra  sem  vágyott,  csakhogy  végre
megfürödjön,  és  elterülhessen  az  ágyán,  átadva  magát  a  verejtéktől  tocsogó  nyári  álmoknak.
Undorodva rázkódott össze a meleg lehelettől, ami az ablakon túli fekete kemencéből áradt felé.

Az ok, amiért késő estig gyötörte látószervét, nem egyéb volt, mint a szakdolgozata, nevezetesen
betekintés a Kádár-korszak és a nyugati  könnyűzene kapcsolatának elemzésébe. Amikor először
olvasta ezt a meghatározást, Olivér arra gondolt, szárazabban már nem is lehetett volna fogalmazni,
hisz maga a kutatás rendkívül izgalmas volt, legalábbis egy olyan szakbarbárok számára, mint ő és a
professzor. Még az ósdi zenék sem zavarták, bár az ő heavy metálon edzett fülének a túl retró
kategória alá estek. De a végére jött a rendszerezés, a leírás és a hivatkozások, a munka hosszabb és
unalmasabb vége. Maradék lelkesedése játszi könnyedséggel szivárgott el. Feszültebb pillanataiban
maga elé képzelte, hogyan ragadja meg a vaskos tudományos könyvet, és hajítja ki az ötödik emeleti
ablakon, mint macskát szarni. Csak az idejét pazarolta vele.

- Miért ezt választottam?! – korholta magát. De szenvedés nélkül nincs siker, ezt észben kellett
tartani.  Különben is,  a  témavezető  professzora  szerint  már  rendben volt,  szóval  nem érdemes
visszatáncolnia. Látszott, hogy a tanárt is jobban érdekli a saját kutatása, ami valami titkos bolsevik



ereklyekultuszhoz kapcsolódott, és finoman utalt rá, hogy számítana Olivér együttműködésére az
anyaggyűjtésben. Olivér nem értette, miért hiszi a Professzor, hogy van ideje és kedve megint könyv-
és leltárakban szobrozni.

Összecsukta a könyvet, és felemelkedett székről. Olyan hosszú ideje ült egy helyben, hogy hátsó
felében elhaltak az idegek, rövidnadrágja, bokszere és combja között pedig csúszós kötelék alakult
ki. Leoltotta a villanyt, és csoszogva kivonult a szobájából a nappaliba. Szeme sarkából apja alakját
látta szétterülni a zöldes fényben ordító televízió előtt. Egy mondat megragadta tompa figyelmét.

-  Ennek  a  csapatnak  rúgnia  kellene  egy  gólt,  ha  győzni  akar.  –  szólt  a  futballtudományok
professzora egy közvetítésről, ami vagy ismétlés volt, vagy az időeltolódás miatt adták ilyen későn.
Olivér már a fürdőszobánál tartott, amikor felhúzta a szemöldökét.

- Hú, cseszd meg, ha nem mondod, nem jövünk rá. – dünnyögte gúnyosan. Víz duruzsolt a falbéli
csövek láthatatlan labirintusában, komfortot idéző bizsergésként. Anyja a konyhában mosogatott.

- Mondtál valamit? – szólt fojtottan, egy helyiséggel arrébbról.

- Semmit. – mondta Olivér.

Megnyitotta a csapot, és kezét a hideg vízbe tartotta hűsölni.

– Csak ennek a retardáltnak a kommentárját kommentáltam. – jegyezte meg. Kerámiák jajdultak
fel a konyhában, ahogy egymáshoz és a csepegtető fém küllőihez koccantak.

-  Egész  nap a  hülye  meccseket  nézi.  –  hallotta  anyja  morgását,  amit  egyszerre  szánt  csak
magának és mindenki másnak a lakásban. – Bezzeg kiporszívózni nekem kellett.

Tíz perccel később Olivér már a saját ágyán feküdt, a hideg zuhanytól élénken, mint a pitypang,
de máris izzadt. A tévé lehalkult a szomszéd szobában. A meccs véget ért, férfi  és női hangok
hullámzottak szelíden, és időnként haragos tajtékként egy-egy fegyver elsülése, vagy kiáltás zavarta
meg a nyugalmat. Már tágabbra tárta az ablakot, de csak a szarnak adott vele pofont. Az éj hűs
lehelete az alsóbb szinteken keresett kalandokat, ide fentre csak langyos visszhangja ért fel.

Hosszú ideig nem csinált mást, csak a plafont bámulta, jobban mondva Zsuzsit, amint ott lebeg
fenn, ajkán pajkos vigyorral, és közben mindenféle mocskos dolgok ömlöttek ki a száján. Karját a
tarkója alá tette, és úgy folytatta tovább az álmodozást,  így nem csoda, ha a valódi álom nem
akaródzott a szemére jönni. Óráknak tűnő percekig, vagy perceknek tűnő órákig ide-oda vetette
magát az ágyában. Vágyai kőkeményen lüktettek. Nem bírt hasra fordulni. Egyszer sikerült pontosan
a falba ütnie a lábujját, és ettől egy pillanatra lelohadt a lelkesedése. Érlelődött benne a késztetés,
hogy egy kis időre ellopózzon a mellékhelyiség hűvös-bűnös homályába, és a sürgetés mindenegyes
forgással egyre erősebb lett. Már el is képzelte, ahogy felkel, és lábai csattogva csörtetnek a WC
felé, valami mégis az ágyhoz szegezte.

Nem, ez beteges, vele nem. Zsuzsi túl szép és tiszta volt az ilyen képzelgéshez, arról nem is
beszélve, hogy a szemébe se tudna nézni,  ha netán legközelebb összefutnának. Az egyik közös
ismerősük szerint volt Zsuzsinak egy érdekes képessége, amivel csalhatatlanul kitapintotta mások
róla  szőtt  gondolatait.  Végül  nem  ment  ki.  Maga  elé  képzelte  Zsuzsit,  ahogy  nevet,  és  a
hormontúltengés máris sebes világfájdalomnak adta át a helyét.

Egyetlen randevú volt csupán, és vége is lett közös történetüknek. Ugyanarra az egyetemre
jártak, de más szakra, és volt közös órájuk is, de valahogy nem jutottak egymás közelébe. Egy közös
ismerős hozta őket össze, és Olivér az első percben beleszeretett a lányba. Olivér sosem volt túl



népszerű a lányok között, és igazat megvallva nem ette meg a fene a nagy igyekezetben, hogy
elnyerje  az  érdeklődésüket.  Minek  törjem  magam?  –  kérdezte  magát  a  tükörbe  nézve,  és
megállapítva,  hogy  tökéletesen  jelentéktelen  kinézetűre  alkotta  a  természet.  Nem  jövök  be  a
csajoknak. Utólag belegondolt, hogy talán az előbbinek volt a következménye az utóbbi, de mindez a
háttérbe szorult, mikor találkozott Zsuzsival.

Nem tudta, mi volt az, ami először megfogta benne. Később elég volt csak meghallani a hangját,
és feljajdult benne valami falánk, ősi lény, és a lányra kényszerítette minden figyelmét. Ha valaki
megkérdezte volna, mit szeret benne, akkor olyan szöveget mond, hogy a dacosan légies járását,
nyakának  ívét,  hangjának  folyékony  csilingelését,  aranybarna  hajának  meglibbenését,  ahogy
félrefordul,  pedig  ezek csak sovány szeletei  voltak  az  igazságnak,  a  többit  ő  maga sem tudta
szavakba önteni. Vajon a lánynak mi tetszhetett meg benne annyira, hogy azonnal igent mondott a
randevúra? Lehet, hogy ugyanezeknek a tulajdonságoknak a férfira fordított változatát szerette meg.
A  kimért,  sietős  lépéseit,  hangjának  gödörbe  zárt  kölyök  grizzly  brummogásához  hasonló
dörmögését, vagy a saját növesztésű sapkát, amit hajnak nevezett.

Elcsesztük.  Nagyon  elcsesztük.  Végre  valahára  ki  merte  mondani  magának.  A  randevún
ronthatott el valamit, talán túlontúl kiíródott a viselkedésére az idegesség, márpedig az kifejezetten
riasztó tud lenni. De hát milyen legyen az ember az első randevúján? Már a puszta szót utálta,
legszívesebben kiköpte volna, annyira nem állt a nyelvére. Régi rossz szokása volt ez a görcsösség,
amit képtelen volt levetkőzni. A lány azóta nem válaszolt se az e-mailekre, se a sms-ekre sem, vagy
ha igen, akkor csak annyit, hogy túl sok a munka, beszéljük meg később. Ez egy hete történt. Olivér
az elmúlt hét napot a szakdolgozatának, és közelgő állásinterjújának áldozta, de éjszakánként eszébe
jutott a lány, és arca előtt lebegett az arca, mint sajátjának szebb és fátyolszerűbb tükörképe.

 

Izzadva ébredt  fel  a  sötétben.  Tudta,  hogy nem aludt  sokat.  Az  éjszakai  város  visszhangjai
távoliak és tompák voltak. Ragadós réteg borította a testét, csupasz hátához odatapadt a lepedő. A
szomszéd szobából, egyenletes fehér fény áradt a szobájába. Egy darabig kábán leste a fény táncát
az ablak melletti falon, és mikor látta, hogy meg se rezzen, tudta, hogy apja elaludt a tv előtt, ahol
most már a hangyák maratonja volt műsoron.

Zsuzsi.  Mikor jusson eszébe, ha nem most, rögtön azután, hogy az éjszaka közepén felriadt.
Gyorsan vert a szíve. A szekrénye felé nyúlt, ahová a telefonját helyezte, mielőtt lefeküdt, hogy
megnézze, mennyit mutat. Zöld fény lobbant a sötétben. Éjfél múlt öt perccel. Lassan visszahelyezte
a telefont  a  szekrényre.  Tényleg nem aludt  túl  sokat.  Egy darabig  csendben,  kókadozva ült  a
sötétben. Egy ötlet fogant az agyában, és viaskodott gyávábbik felének démonaival.

- Elmegyek hozzá. – suttogta. Bólogatni kezdett, furcsa, billegő árnnyá lett a sötétben. Hihetetlen,
de e pillanatban úgy érezte, tényleg meg kell tennie. Látta magát, ahogy felcsönget a kapucsengőn,
és ha a lány nem nyit ajtót, akkor felüvölt neki. Elbasztam.  Szeretem a francba is.  Borzongató
remegés futott végig a testén, mint selyembe bújtatott villámostor. Sietve felkapcsolta a lámpát az
ágya melletti éjjeliszekrényen. Egy darabig hunyorgott a hirtelen támadt világosságban, majd felállt.
A mozdulattól mérgesen kezdett dörömbölni egy ér a fejében, a szoba megingott alatta. Egyensúlyát
visszanyerve téblábolni kezdett, és közben a tarkóját dörzsölgette. Mint mindig, most is vitába szállt
magával. Mit fog gondolni, ha csak így beállítok, az éjszaka közepén?  Elküld a búsba. Kihívja a
rendőröket, vagy fellármázza a szomszédokat, akik szét akarják majd verni a fejem seprűnyéllel meg
vázával.  Lassan  megbarátkozott  a  gondolattal,  hogy  ennél  rosszabb  udvarlási  módot  ki  sem
találhatott volna.

Belenyögött  a  csöndbe.  Lopva  oldalra  sandított,  a  szülei  szobája  felé,  hátha  felriasztotta



valamelyiküket a hangoskodásával. Sose ment neki az érzelemkinyilvánítás.

Beletúrt a hajába, ujjai ekeként szántották a fejbőrét. Felmordult. A nadrágjához lépett, ami a
szék támlájára dobva hevert.  Öve veszettül  zörgött,  ahogy magára rántotta.  Nadrágját  sebesen
követte a pólója. Rövid bokazoknit halászott elő a szekrényéből, felhúzta, és lassan, lábujjhegyen
kisettenkedett a szobából.

Apja alakja a hangyamaraton hortyogó vetítővásznává vált, anyja magzati pózba kucorodva hevert
az ágyon. Olivér tekintete egyikről a másikra vándorolt. Mint mindig, ha alva találta őket, megállt
felettük,  és  nézte,  mozog-e  mellkasuk.  Ez  furának  tűnhet,  de  Olivérnek  volt  egy  bizonytalan
rémképekkel támadó félelme, hogy egy reggel rájuk nyit, és már egyikük sem lélegzik. Jó, még csak
ötvenévesek, de hát az a sok nehéz étel,  amit megesznek, meg a jó magyar stressz, a jó öreg
mozgásundorral együtt.

Miután megbizonyosodott róla, hogy még nagyon is élnek, csak mélyen alszanak, kisurrant a
konyhába – előtte jól belerúgott a küszöbbe -, leemelte a polcról a félliteres, üres ásványvizes üvegét
és vizet töltött bele. A fele a kezére fröccsent. Közben kalapált a szíve. Mit fog szólni? Nem vagyok
büdös? Olivér rádöbbent, hogy bőre egyetlen, nagy kiterjedésű légyfogó papír. Gyanította, hogyha
elmenne zuhanyozni, akkor a hideg víz az őrültségét is nagy sikerrel hűtené le. Most kell ütni a
vasat, amíg forró.

Miután megtelt az üveg, remegve rácsavarta a kupakot és az előszobába sietett. Felrántotta a
csukáját, duplakötést kötött rá, hogy ki ne oldódjon, mert rohanni fog. Már a zárba dugta a kulcsot,
amikor a fejéhez kapott. A tévé. Sóhajtva visszaosont a szobába, hogy kikapcsolja. Bár tudta, anyja
agyonütné, ha meglátná, cipőstül, hosszú lépésekkel betoppant a szobába, és felkapta a távirányítót
horkoló apja mellől.

Abban a szent pillanatban, hogy hüvelykujja lenyomta volna a kikapcsoló gombot, váratlan dolog
történt. A fehér képernyő megremegett, sistergett, a fehérség vibráló vonalakká sűrűsödött, amelyek
között fekete űr nyílt. Olivér zavartan a távirányítóra bámult a sötétben. A gombokat böngészte a
tévéből  áradó  fény  felé  döntve  a  távirányítót,  hátha  félrenyomott  valamit.  Lassan  egy  kép
bontakozott ki a képernyő zavarából, mint tó mélyéről a felszínre lebegő döglött hal. Eleinte valami
idomtalan tárgynak vélte, aztán a kép zavargása alkalmi sistergéstől és remegéstől eltekintve véget
ért, és egy felirat maradt a helyén. Olivér meglepve állt, és klasszikus zene halk, komótos trilláit
vélte hallani.

 

Vasutasaink a békéért – hirdették az engesztelhetetlen fehér betűk a fekete háttér előtt. A
felirat  fokozatosan  elhalványult,  és  három  rettenetes  figura  képe  lebegett  be  a  helyére,  egy
függönnyel takart falra aggatva. Olivér azonnal felismerte őket. Balról egy kopasz, bajuszos figura,
méltóságteljes és szikár, mint egy aggszűz matektanár. Lenin. Jobbról még nagyobb bajusszal, és
jóval több hajjal Sztálin. A nagy csibész. És középen, mint egy jóllakott Nosferatu, Rákosi Mátyás.
Olivér szeme elkerekedett meglepetésében.

 

A nívós székházba gyűltek össze vasutasaink, hogy átvegyék az elismerést kitűnő munkájukért az
első vasutas találkozón.

 

Szólt a halk, de annál lelkesebben pattogó hang. Olivér meg se mukkant, csak követte az egymás



után suhanó fekete-fehér képeket. Az előbb még cukorral kevert őrölt mák zizegett a tévében, most
meg százharminc százalékos teljesítményt nyújtó vasutasok és vasutasnők feszítettek a székeken,
egyszerű, fekete-fehér egyenruhájukban. A következő képkockában már munkában láthattuk őket, és
közben vidám dallamok pattogták a talpalávalót, mintha minden a szünet nélküli haladást és féktelen
jókedvet sugározna. Olivér lopva a szülei felé pillantott, majd odaballagott a tévéhez, és benyomta a
vörös kikapcsoló gombot,  egyszer,  majd idegesebben másodszor,  mire kihunyt a fény.  Sötétség
telepedett a szobára, a kikapcsoló médiabox zúgása landoló repülőgép zümmögéséhez hasonlított.
Olivér töprengve állt ott egy darabig. Talán valamelyik dokusorozat volt.

- Baromság. – suttogta, és az előtte álló kalanddal eltelvén kiosont a szobából.

 

Béla a város másik részén ugyanebben az időben ugyanennek a váratlan eseménynek lehetett a
tanúja. Még mindig a gyilkos autóról szóló regényt bújta, és történet eljutott ahhoz az izgalmas
részhez, amikor a főhős és a női mellékszereplő csapdát állítanak a rettenetes, pszichopata autónak,
és ekkor fehér fénnyel és sistergéssel életre kelt a televízió. Béla összerezzent, a szíve egy émelyítő
pillanatra elfelejtette az ütemet. Nagyot sóhajtott, amikor meglátta, hogy csak a tévé az, de mégis
zavartan vonta össze a szemöldökét.

- Mi a…- kezdte, aztán lefagyott, mint a számítógépe szokott, ha túl sok videót néz egyszerre. A
tévében  ősrégi  híradószerűség  zakatolt,  fekete-fehér  alakokkal,  pergő  gyártósorokkal,  arcokra
fagyott  fölényes  vigyorokkal,  sebesen  susogó,  élesre  szabott  munkásruhákkal,  és  szarukeretes
szemüvegekkel. Ő is hallotta a klasszikus aláfestő zenét, és a narrátor-hírmondó lelkes szónoklatát
arról, miként termelt a cukorgyári Irén az előírtnál harminc kilóval több cukrot.

- Hogy kapcsoltál be?

Akárcsak Olivéré, Béla reakciója sem váratott sokára. Felállt, és arcán összezavart kifejezéssel a
televízióhoz lépett. Batár, ósdi készülék volt, de legalább színes. Még otthonról hozta, miután az
anyja beszerzett egy nagyobb és bő húsz évvel fiatalabb konstrukciót, a régit meg ki akarta hajítani
lomtalanításkor.  Tekintete  végigsiklott  a  rég  lekopott  autósmatricák  feketévé  kérgesedett
ragasztóján, a nyúlfigurás órán a tévé tetején, és végül a távirányítón állapodott meg, ami a vekker
mellett foglalt helyet, órák óta mozdulatlanul.

- Én nem nyomtam meg semmit. – mondta ki hangosan a gondolatait. Rém fura volt ez az egész. A
sztahanovista Irén pont most vette kitüntetését, hosszú szoknyája olyan fazon volt, mint amit a drága
megboldogult nagymuter szekrényében találtak, miután kipakolták a házát.  Béla gondolatai  egy
pillanatra elkalandoztak. Irén egész jó nő volt a maga rövidlábú bányászivadék módján. – gondolta
perverzségének teljes  tudatában.  Kannibál  Hannibal  Lecter  is  valami  hasonlót  mondott  Clarice
Starlingnak. De most el kell válnunk. Mutatóujjával benyomta a fő kapcsolót. A vörös kis lámpa
kialudt, mint egy aludni térő démon szeme. A képernyő sercegve elsötétült.

Béla nyakát lassan tekerve szétnézett a bódéban, mely nem állt másból, mint egy asztalból, két
székből, egy szolid öltözőszekrényből, és egy kis mellékhelyiségből, ami alig volt nagyobb azoknál,
amikbe  az  ember  a  vonatokon  kénytelen  bezsúfolódni,  bár  lényegesen  tisztább,  erről  ő  maga
gondoskodott. A bódé tőle most jobbra eső, ovális falán két ablak nyílt, hosszú, négyszögletű szemek,
melyek a vak sötétbe meredtek. Valami nem volt az ínyére.

- Mitől kapcsoltál be? – kérdezte újból hangosan a tévé, mint válaszadásra képes egyén felé
fordulva.



- Nagyon para. – dünnyögte, ahogy szaggatott mozdulatokkal visszaereszkedett a székébe. Íme a
túl sok horror ártalma. A végén irracionális félelmek és egyéb tévképzetek maradnak csak, mint
valami jóízű gyógyszer kellemetlen utóhatásai. Megcsóválta a fejét. Úgy döntött, biztos a rengés után
jött vissza az adás.

Újra a kezébe vette a könyvet, hátradőlt a székében és folytatta az olvasást, azzal a reménnyel,
hogy több földrengés és életre kelő televízió nem bolygatja meg a nyugalmát. Az első mondat után
felpillantott a szövegről a fekete képernyőre.

- Most már maradj úgy.

 

Az izgalomtól ziháló Olivér különösebben nehéz gondolatok nélkül távozott a lakásból. Zsuzsi
minden furcsaságérzését száműzte. Az iménti jelenet csak jelentéktelen kitérő volt, reklámszünet
élete romantikus kalandfilmbe torkolló fejezetében. Véletlenül bekapcsolt a tévé, ennyi, és valami
ezeréves  munkáshíradó  volt  benne.  Nagyobb csoda  kellett  ahhoz,  hogy  gátat  állítson  elé.  Egy
darabig zörgött a zárral a lépcsőházban, remegő keze alig talált bele a kulcslyukba.

- A fenébe már! – szentségelt nevetéstől billegő hangon. Elmegy Zsuzsihoz, és elmondja neki mit
érez. Nem emlékezett rá, mikor ragadtatta magát ilyen őrültségre, talán azért, mert soha. Mindig
talált  kifogást  mindenre.  Mert piszkosul  gyáva vagyok.  Lábai  döngve hagyták maguk mögött  a
lépcsőfokokat, kongásuk zajosnak és magányosnak hatott a lépcsőház kórtermi sárga világában. Így
robog el mellette az élete, és ő még csak rá se köszön.

Be sem csukódott mögötte a bejárati ajtó, amikor odafenn, a szobában, ahol anyja és apja aludta
az igazak álmát, és ahol tudomása szerint a sötétség birodalmát hagyta maga után, fehér fény
téglalap kelt életre. A tévé újra bekapcsolt. A kép egy darabig sistergett, remegett és vonaglott, mint
a peteburkát felfeszítő újszülött rovar, majd a sistergés dallammá magasztosodott. Klasszikus, izzó
szén gerjesztette gőzzel sikló kereken lovagoltak az akkordok, és alóluk felemelkedett a lelkes hang,
a digitálissá szentelt analóg prédikáció:

A május elsejei ünnepség alkalmával díjazásban részesültek a konzervgyár dolgozói. A gyár húsz
százalékkal teljesítette túl az előző évi felajánlást…

 

4.
Zsuzsi sűrűn sóhajtozott a munkából hazafelé menet. Fél éve dolgozott álmai munkahelyén, a

patinás Műcsarnokban, mint gyakornok tárlatvezető és asszisztens, de most talán örökre búcsút
mondhatott nemcsak a munkának, de az egész épületnek is.

Imádta  a  munkáját.  Harminc  csoportot  vezetett  eddig,  megcsillanthatta  angol  és  francia
nyelvtudását,  és  nem utolsósorban megtanulta,  hogyan kell  nőstény tigris  módjára lépkednie a
szűkre szabott egyenruhájában.

- Szép munka. – gratulált első csoportja után Anti bácsi, a teremőr, aki olyan szélesen mosolygott
mindig,  hogy  tökéletes  rálátás  nyílt  a  műfogsora  illesztésére.  Zsuzsinak  remegett  a  lába  az
izgalomtól, és a nyelés is nehezére esett, de Anti bácsi a segítségére sietett egy pohár forró teával.
Tea nem esett olyan jól se bögréből, se műanyag pohárból azóta sem. A többi harminc csoportot már



benyelte, mint futószalagon gördülő csokoládékockákat a csomagológép. De minden jóhoz társul
valami rossz, hogy az univerzumban egyensúly legyen, és történetesen az ő élete is fényes lehetett
volna, mint a rózsaszirmokon megcsillanó harmat, ha az égiek elfelejtenek főnököt ültetni a nyakára.

Horváthné az a fajta vénkisasszony volt, aki a Föld tüzes gyomráig lenyúló gyűlöletet táplált az
életvidám, fiatal  lányokkal  szemben.  Ezt  Zsuzsi  rögtön az első találkozáskor kiszagolta,  amikor
lelkesen kinyújtotta a kezét, leendő főnöke pedig viszonzásként felszegte a fejét, és összeszűkítette
szemhéjait, amelyek másfélszeresükre nőttek a retró, szarukeretes szemüveg mögött. Jól kezdődik. –
fanyalgott magában Zsuzsi, és már maga előtt látta a perceket, amikor a nő kínhalálát kívánja.

És mennyire előrelátó volt, mint a bolondgombától bódult sámán a tűz körül ugrándozva. Már a
második  napon megtépte  volna.  Először  a  hangját  utálta  meg,  a  kimért  kotkodálást,  amivel  a
tyúkanyó tudtára adja az új csirkéknek, hogy ez az ő szemétdombja. Aztán jött a vénlány kosztümje,
a természetellenesen magas és hajszálfojtogató kontya, ami szinte hirdette magát, hogy valaki rúgja
le egy focilabdával a fejéről. Rühellte azt is, hogy egy fejjel föléje tornyosul, mint a régi állóóra
árnyéka  az  elhagyott  úri  szalonban.  Lóbaszó.  –  mondogatta  magában  nemegyszer.  A  második
hónapra, amikorra Zsuzsi már felhagyott azzal az eleve halálra ítélt kísérlettel, hogy a kedvében
járjon,  már  a  puszta  jelenléte  elég  volt  ahhoz,  hogy  megsavanyodjon  a  kedve,  és  ne  tudjon
fesztelenül a munkájára összpontosítani. Horváthné állandóan egrecíroztatta. A többi gyakornok az
öltözőben elsuttogott Zsuzsinak egy történetet, miszerint egy ízben a fél Műcsarnok szeme láttára
alázott porig egy gyakornokot, akit azután nem is láttak soha többet a múzeum falai között.  A
szerencsétlen állítólag az egyetemet is otthagyta, és kiutazott külföldre, Dél-Amerikába. Vissza se
jött.

-  Biztos  a  kábszer  üzletben  utazik  tovább.  –  tréfálkozott  Zsuzsi,  de  közben  végig  az  ajkát
harapdálta, és eldöntötte magában, hogy lesz, ami lesz, ő nem fog megtörni. Engem nem golyózol ki,
te öreg, baszatlan picsa. Mert hát mi más is lehetett a háttérben, mint a hiányos szexuális élet.
Horváth úr talán nem tölti ki elégszer az űrt Horváthnéban. Az igazság az, hogy Zsuzsi egyáltalán
nem hibáztatta érte, sőt, erős szánalmat érzett iránta.

- Lehet, hogy Horváth úr már nem is él. – vetette fel Viki, egy másik, előbb jött gyakornok.

- Az lehet, de a temperába pácolt hulláját benn tartja a szekrényben egy halom katalógus és
kifestőkönyv alatt. – vetette fel erre Zsuzsi válaszként, és nem hökkent volna meg, ha csakugyan ez
derül ki.  Pedig néhanapján, ha rés nyílt gyűlöletének vörös ködén, nem kerülték el figyelmét a
hajdani szépség visszhangjai. Karcsú derék, kecses, őzgida nyak, hosszú combok. Jó, az arca akkor
sem lehetett sokkal bizalomgerjesztőbb, de Zsuzsi úgy vélte, Horváthné egész jó buksza lehetett a
maga  idejében,  hogy  a  bátyja  szavaival  éljen.  Egy  pillanatig  elmélázott  azon,  hogy  mikor
keseredhetett meg ennyire. Tuti az egyetem után, a legtöbb ember akkor csesződik el.

De  a  mai  nap  nem egyszerűen  gyomorgörcsöt  kapott  tőle,  hanem vágyni  kezdett  lassú  és
gyötrelmes halálára. Zsuzsiban gyakorta merültek fel ehhez hasonló gondolatok mostanság. Ilyenkor
meditációhoz folyamodott: lassan kifújta a levegőt, hagyta, hogy idegei kiremegjék magukat, mint a
leállni készülő motor, majd csak annyit mondott magának: nem számít. Nem számít, hogy gyűlölsz,
amiért fiatal vagyok és sokak szerint csinos is, nem számít, hogy szerinted a mai fiatalok egytől-egyig
nihilek, meg máson se jár az eszük, csak hogy hogyan kerüljék a munkát, és hogyan szedjenek össze
minél több nemi betegséget.  Ettől minden visszarázódott a rendes kerékvágásba, de a mai nap
végleg kiverte a biztosítékot. Zsuzsi most már azt mondta magában: vagy te, vagy én.

Történetesen  ugyanis  Horváthné  egyik  kedvenc  művésze  került  terítékre  a  Műcsarnok  új
galériájában. Sehol sem látott és hallott művészről volt szó, de Horváthné, aki afféle mindenható
művészeti vezető volt, kiharcolta, hogy munkássága kiállításra kerüljön a csarnokban. Amikor Zsuzsi



meghallotta  a  nevét,  szörnyű  görcs  futott  rajta  végig.  Gilberto  Fapinas.  Ezzel  vége  is  volt.
Önmagában ez a név csak mérsékelten számított viccesnek, sőt, másodszorra már inkább kínosnak,
de tömeg előtt, az más tészta volt. Ezt a nevet nem fogja tudni kimondani a látogatók előtt anélkül,
hogy ne buggyanna, mit buggyanna, törne ki belőle a nevetés. Pontosan úgy fog járni, mint annak a
belga műsornak a vezetője, aki kiröhögött egy vendégét élő adásban, mert olyan hangon beszélt,
mint egy rigó.

- Ezt nem fogom kibírni. – mondogatta magában, arcát két tenyerébe temetve, a műtermi fotelek
egyikén pihentetve formás hátsó felét. Akkor jött oda Viki. Komoly, szinte riadt képet vágott, mint aki
csúnya falfirkát látott magáról és egy orbitális stilizált péniszről.

- Horváthné hívat. – adta tudtára.

A terem másik felében a csajok elnémultak, és Zsuzsi megérezte tekintetük súlyát. Lassan felállt,
és elindult. Cipője hetykén kopogott a padlón, pedig úgy érezte, hideg víz folyik a lábaiban vér
helyett. Elhaladt Anti bácsi mellett, aki a tökein fonta össze a két tenyerét, és szánakozó tekintettel
bámulta őt. Csak nyugalom. – mondta a padló járókövéről visszanéző pacának, ami a tükörképe volt.

Horváthné szentszobor-mereven várta a folyosón. Megint késett. – mondta a nő tekintete, de
krémszínű vonallá préselődött ajkai mögül nem menekült ki hang. Az alapján, ahogy Horváthné
felszegte  állát,  Zsuzsi  éppenséggel  egy  darab  kutyaszar  is  lehetett.  Lentről  Zsuzsi  tökéletesen
beláthatott orra két sötét barlangjába, és az orrcimpák mindenegyes rezdülésekor várta, melyik
pillanatban csap ki onnan a sárkánylehelet, és égeti le a szemöldökét.

-  Jöjjön!  –  jött  Horváthné kurta utasítása,  majd megfordult,  és  elindult,  Zsuzsi  pedig sietve
csatlakozott mellé.

- Tudja, - folytatta anélkül, hogy reá méltóztatta terelni a tekintetét. – a művész, akit ma most
bemutatunk, rendkívüli jelentőséggel bír, és ahogy ez a nagy művészegyéniségekkel történni szokott,
– úrilányosan köhintett. – egy fokkal megelőzte a kort, amiben élt, és ezt a kritikusok képtelenek
voltak  elnézni  neki.  –  felhorkantott.  -  Persze  hát  milyenek lehettek  volna.  Egy  elmaradott  kor
elmaradott gyermekeket szül, akik nem tudnak túllépni a beléjük nevelődött provincializmuson.

Az utolsó szó p és r betűit szinte kiköpte magából. Zsuzsi illedelmesen hallgatott. Örült, amiért a
művész neve még nem került megemlítésre. Ne is kerüljön. Egy darabig némán lépkedtek tovább.
Szoknyájuk susogása és a folyosó faláról leső műalkotások magasztossága kísérte útjukat. Horváthné
sóhajtására a lány összerezzent. El se tudta képzelni, hogy ennyire emberi hang jöjjön ki abból a
torokból.

- Pedig Gilberto Fapinas csakugyan egyike azoknak a nagy látnokoknak, akiknek fénye túlontúl
messzire ér ahhoz, hogy a laikusok elsőre meglássák a csodát a saját szemüket felhőző fátylon
keresztül.

Zsuzsi rázkódott a röhögéstől. És még ki is hangsúlyozta a második szótagot. Mihelyt elhangzott
a rettegett név, mint palackból a felrázott kóla, úgy akart kiszabadulni belőle, és neki minden láncot
rá kellett kötnie, hogy ott is maradjon. Szája elé kapta kezét, mintha megtörölné az orrát, és közben
elfordult, nehogy lelepleződjön. Összepréselt ajkakkal és égő arccal pásztázta a falat, válla és háta
időnként görcsösen megrándult, Horváthné eközben mit sem sejtve folytatta tovább a mondandóját.

-  Sokan  gondolják  úgy,  hogy  egyetlen  séma használata  nem egyéb,  mint  a  fantáziátlanság
megnyilvánulása,  holott  ez  nem  más,  mint  igazi  művészet,  a  művészet,  amiben  az  embernek
magának kell megtalálnia a jelentéseket, és ezekből Fapinas – Zsuzsi válla rázkódott, Horváthné



ábrándosan sóhajtott. – képein olyan sok van, hogy az egyszeri befogadó számára talán fel sem tűnik,
sőt, ha napokon át nézi, akkor sem leli meg mindet.

Beértek a műterembe, amit világossággal töltött meg az ablakokon beáradó reggeli napfény.
Zsuzsi hirtelen megtorpant, akár a kriptája napfényes küszöbére kileső vámpír. A homály eddig
védőpáncél  volt,  ami  jótékonyan eltakarta  szenvedését,  de  ha kilép a  fényre,  lefoszlik  róla,  és
mezítelen lesz.

- Jöjjön, és nézze meg! – zengett Horváthné ellentmondást nem tűrő hangja.

Odabent  Fapinas  művei  álltak  a  fehér  falakon,  rendezetten,  mint  gyerekek  a  büfé  előtt.
Horváthné a  terembe lépve meglódult,  a  mellkasát  még jobban kihúzta,  és  ettől  hangsúlyossá
dudorodtak a mellei, melyekhez mappáját szorította. Abban a pillanatban teljes átalakuláson ment
át: nagyra nőtt, szende diáklányra emlékeztetette Zsuzsit, aki a szekrény aljában őrzött kincsek
között ráakad kedvenc fiúegyüttesének bekeretezett fotójára. Zsuzsi sosem látta még ilyennek, és
egy pillanatra azt hitte, csak képzelődik, hogy törékeny varázslatba került, ami mindjárt cafatokra
foszlik. És csakugyan, a nő hirtelen rádöbbent, hogy a lány is itt van, és újra hűvös nyugalmat
árasztott magából.

Zsuzsi gondtalanságot mutatva követte a nőt a műterembe, és körbenézett a falakon. A képek
határozottan olybá tűntek, mint azok a montázsok, amiket a netre tesznek fel olyanok, akik egy egész
évig,  vagy  ki  tudja  mennyi  ideig,  minden  áldott  nap  lefotózták  magukat.  Zsuzsi  most  először
szemlélhette meg Fapinas munkáit személyesen, addig még katalógusban sem találkozott velük.
Most már tudta, mi az az egyetlen séma, amit emlegettek. Hogy az ördögbe engedhették be ezt a
Műcsarnokba.  A képek közepén sovány, rövidnadrágos kisfiú áll,  akinek a nadrágján… azt hitte
rosszul lát. Sötét, kör alakú folt éktelenkedett a nadrág elülső részén. A háttér azonban mindig más
volt,  így  biztosították  be  a  műalkotások  úgymond  változatosságát.  Hol  zöld  atomfelhő,  hol
mézeskalács város, hol kietlen puszta, hol pedig furcsa, rémálomból kikelt teremtmények.

- Nézze és elemezze! – utasította Horváthné, és rámutatott a képre, ami előtt megállt. Zsuzsi tett
egy lépést közelebb. A nyilvánvalóan bepisilő kisfiú egy macskaköves tér közepén állt, és mindenféle
állatfejű  emberek  táncolták  körbe  és  röhögtek  rajta,  buggyos  ruhából  kibukkanó  ujjaikkal
mutogattak rá, róka, varjú, csirke és polipfejük éktelen hahotára nyílt. Az egyik figurának krokodil
feje volt, de bársony pantallóból kibújó sárga, csenevész lába már egy csirkéére emlékeztetett. Az
egyik rókafejű táncos hosszú elefántormánnyal rendelkezett, és karmos keze alól denevérszárnyak
nőttek ki, a testhez képest aránytalanul kis méretben, de persze továbbra is tizenhatodik századi,
körgalléros mentét viselt, és ormánya vadul jobbra lendült, ahogy a furcsa teremtmények groteszk
tánca körbefogta a szomorú kisfiút. Zsuzsi úgy állt ott, mint akit leöntöttek egy vödör záptojásszagú
vízzel.

-  Mit lát? – dörrent rá Horváthné. Ez komoly?  A lány megnedvesítette papírszáraz ajkát,  és
megköszörülte smirglifalú torkát.

- Hát ö… ö.. – hebegte. Egy bizarr baromságot. Most kivételesen nem támadt kedve nevetni,
pedig lett volna min. Halvány gőze sem volt,  milyen reakcióra számíthat, ha kimondja azt,  ami
először az eszébe jutott,  ezért egy hosszú lélegzetvételnyi  ideig még mereven tanulmányozta a
képet, próbálván mindig más szemszögből tekinteni rá, és valami mögöttes jelentést kicsalogatni
belőle, ahogy egy jó műelemzőhöz illik, de nem jutott eredményre. Úgy döntött, megkockáztatja.

- Egy bevizelő kisfiút látok, aki… aki.

Megakadt, mikor tekintete szembesült Horváthnééval. A szemüveg mögötti olvasztókemencében



lángok tomboltak.

- Miről beszél maga? – sziszegte. Zsuzsi testén forróság ömlött szét. – Miféle bepisilő kisfiú? Nem
tanítottak maguknak műelemzést az egyetemen?

De,  tanítottak.  Azt  a  tantárgyat  utálta  a  legjobban.  Horváthné odaugrott  a  képhez,  és  úgy
lendítette a kezét a kép felé, hogy majdnem neki is csapta. Szeme villámokat szórt a lány irányába.

- Mi ez itt? Talán egy bepisilő kisfiúnak tűnik? – követelte a választ. Zsuzsi égő arccal a főnökéről
ismét  a  képre  emelte  a  tekintetét.  Nem  kellett  válaszolnia,  Horváthné  megtette  helyette.
Mindenegyes szava egy pofon erejével sújtott le.

- Lehet, hogy maga csak ennyit lát, de a művész a világ igazságtalanságát akarta szemléltetni. –
kezeit  úgy  húzogatta  a  kép  előtt,  mint  Montgomery  tábornok  a  német  harcállásokat  mutató
térképen.

– A kisfiú valójában az alkotó maga. – alaposan megnyomta a maga szót, éreztetve a lánnyal, hogy
süketnek,  vagy  legalább  is  nehéz  felfogásúnak  nézi.  –  A  bestiák  körülötte  pedig  a  dekadens,
elállatiasodott katyvasszá lett világot szimbolizálják, mely kigúnyolja az ő ártatlanságát, és ettől őt
félelem  tölti  el.  Ez  a  kép  egy  vallomás,  egy  érzékeny  férfi  elnyomott  traumáinak,
kiszolgáltatottságának  és  csalódásainak  kivetülése.

Utolsó szava visszhangot vetett a teremben. Zsuzsi leszegett fővel hallgatott. Ezek szerint ezt is
bele lehet magyarázni. Horváthné baljós vontatottsággal a háta mögé eresztette kezeit, összefonta
őket,  majd  kimérten  odamasírozott  Zsuzsihoz.  Árnyék  ereszkedett  Zsuzsira,  aki  kénytelen  volt
felemelni a fejét, hogy a nő arcába láthasson. Kávé és mézes keksz szaga párolgott ki Horváthné
testének vulkanikus repedéseiből, ahogy a levegő fokozott tempóban áramlott ki-be a tüdejébe.

- Remélem nem csinál komédiát a kiállításból, és nem mond olyan sületlenségeket, mint az előbb.
– megvető fintor hullámzott át a nő arcán. – Nem is tudom, jó ötlet-e magára bízni a tárlat vezetését.

Zsuzsi nyelt egyet.

- Minden… khm… rendben lesz. Biztosíthatom. – válaszolta rekedten. Pofátlan hazugság volt, ami
parancsszóra  csúszott  ki  a  száján,  valójában minden porcikájával  a  leendő kudarcot  élte  meg.
Horváthné radarszemekkel vizslatta, a gyengeség jeleire éhesen.

- Ajánlom is.

Azzal elsuhant mellette, Zsuzsi pedig úgy érezte, végre kap levegőt.

 

Volt öt napja, hogy túltegye magát a Fapinas név okozta nevetőgörcsön, és az élénk fantáziával
megalkotott képeken, amelyek a bevizelő kisfiút és a kosztümös állatembereket ábrázolják. Mást se
csinált csak képeket böngészett, és közben görcsösen igyekezett tudatosítani magában, hogy a név
nem tartalmaz semmi olyasmit, amin nevetni érdemes. Jó, fapina, ez van benne, annyira nem is
vicces. Naponta vagy harmincszor elmondta evés közben, a tükörbe, fogmosáskor, fürdés után, de
képtelen volt megállni röhögés nélkül. Csak mondta és mondta, a szája pedig megállíthatatlanul
kunkorodott felfelé, mígnem az összes foga kilátszott. E kudarc okozott neki egy-két forgolódós
éjszakát. Egy idő után persze észbe kapott, és rájött, mennyire túlreagálja a helyzetet, de hát a tét
nem volt kicsi. Lehet, hogy az állása forgott kockán.



Aztán az utolsó nap reggelén, mikor leült a vécére, és csak úgy mellékesen kimondta, hogy
Fapinas, már nem indult be a csiklandozás a hasa tájékán. Elmúlt volna? Hatott volna a szuggerálás?
Zsuzsi még elmondta párszor, belegondolt, hogy miért is lehet neki vicces a név, és többé nem volt
humorforrás a számára. Fapina, mint Horváthné. Kiégett, elhasználódott. Egyik pillanatról a másikra
olyan lett, mint azok a filmek, melyeken gyerekkorában úgy röhögött a moziban, hogy taknya-nyála
egybefolyt, húsz év múlva meg már nem értette, mit talált olyan rohadt viccesnek bennük, és csak
kínosan feszengett az újranézésük közben. Megkönnyebbülten felsóhajtott,  és elhitette magával,
hogy e végkifejlet törvényszerű volt.

Felpezsdülve ment be a Műcsarnokba, abban a biztos tudatban, hogy minden zökkenőmentesen
fog  zajlani.  Végigvezeti  a  csoportot  a  tárlaton,  Gilberto  Fapinas  tárlatán  -  igen,  most  már
kimondhatja, hisz nem is vicces -, bemutatja a kíváncsiaknak a bepisáló kisfiúról szóló képeket,
hagyja, hagy emésszék rajta magukat egy percig vagy a végtelenségig, utána pedig kifújja magát.
Látta magát,  amint hideg baracklevet szürcsöl  az egyik műtermi fotelben üldögélve és a lábát
lóbálja. Egy tárlaton sem akart olyan gyorsan túl lenni, mint a main.

- Sok szerencsét! – nézett rá szánakozva Viki, és szelíden megérintette a vállát.

A csarnok visszhangos öltözőjében ültek, körülöttük kóddal működő, torpedókilövőkre hajazó
fémszekrények álltak. Zsuzsi épp a blúza begombolásával foglalatoskodott.

- Nyugi, nem lesz gond. – mondta szerény, de magabiztos mosollyal, és közben nem értette, miért
hiszi Viki, hogy bajban van. Komolyan, egy másik ember nevén röhögni. Olyan gyerekesnek hangzott.
Közben  köréje  gyűltek  a  többiek,  Mari,  Juli,  és  Zsófi,  és  bizonytalanul  pillantottak  rá,  mintha
katasztrófát szimatolnának, de már sütötték is le a szemüket, és próbálták elharapni az ajkukon
kunkorodó mosolyt. Zsuzsi rájuk akart szólni, mikor valahol mögöttük becsapódott egy szekrény.
Fémes döndülése stoptáblát mutatott a szívverésüknek.

- Nocsak. – hümmögött egy édes, kéjes hang. Zsuzsi fején égő tűvirágokat növesztett az ijedtség,
de rögtön felismerte a hang gazdáját. Hedvig. Azon kevés kollégái egyike, akikkel nem jött ki jól. –
Remélem, tényleg megbirkózol a feladattal, hiszen csak ki kell bírnod nevetés nélkül egy teljes órát.

A  lány  macskaszerű  kecsességgel,  kipárnázott  talpakon  tipegett  oda  hozzájuk,  és  karját
összefonva nézett rájuk. Áttetsző ingblúza alól felsejlett fehér melltartója. Hosszú, világosszőke haját
copfba fonta hátul, fekete keretes szemüvegében a legújabb divat szerinti csillámok sziporkáztak.
Kevély, madárszerű arcára olyan jól illett a pökhendi vigyor, mint eperszem a tejszínhabos fagyi
kehelyre.

- Bár lehet, hogy ez a tárlatvezetők gyöngyének túl nehéz feladat. – ingatta gúnyosan a fejét. –
Azért sok sikert kívánok!

Egyik vékony szemöldökét felhúzva elvigyorodott.

- Tudod, valakinek a saját projektje vezetésével kell foglalkoznia. – kezdett hátrálni. – Amit azért
kapott, mert felettesei felismerték szorgalmát és rátermettségét.

Sarkon fordult,  és dicsőségesen elkopogott.  Zsuzsi  gyűlölettől  összeszűkült  szemekkel nézett
utána, amíg el nem tűnt a szekrények mögött, és még azután is.

-  Picsa!  –  dünnyögte  Juli.  Hedvig  már  nem volt  gyakornok,  hanem főállásban  dolgozott  a
múzeumban, egy egész projekt szervezését rábízták, és ezt szerette is közölni mindenkivel, napjában
többször, ha netán el merészelték felejteni. Közben azt regélték róla, hogy ellenállhatatlan vonzalmat
érez a megereszkedett heregolyók iránt.



- Én legalább nem dugok vén faszikkal. – suttogta utána Zsuzsi. Erre mind kuncogásban törtek ki.

 

Hiába volt minden magabiztosság és felkészülés, Zsuzsi kudarcot vallott.

Eleinte minden a terv szerint ment. A csoport vegyes volt, fiatalok és idősek egyaránt, műkedvelő
laikusok, és egy-két szakmabeli. Zsuzsi jó érzékkel kiszúrta a lehetséges okoskodókat, köztük egy
sovány,  kopasz  férfit,  aki  merev  pökhendiséggel  és  megfeszült  állakkal  szemlélődött,  míg  jobb
kezével a bal könyökét fogta. Tőle függetlenül a szokásos nyílt és gyanútlan tekintetek fogadták.
Semmi  olyat  sem  tapasztalt,  ami  előre  jelezte  volna  a  tragédiát.  Magabiztosan  haladt,  puha
szőnyegen és kemény kövön át, míg a csoport serényen loholt a nyomában. Amikor a műterembe
beérve a látogatók szembesültek az ismeretlen géniusz keze munkáival, Zsuzsi sóhajokat hallott a
háta mögül, de első hallásra nem tudta volna megmondani, az áhítatét vagy a megrökönyödését.
Egyébként az utóbbit tartotta esélyesebbnek.

-  Jöjjenek!  –  intette  tovább őket.  A  lány  a  szörnyalakos  kép előtt  megállt,  szembefordult  a
csoporttal,  megvárta,  amíg  a  képekre  meredve  tétován  elrendeződnek  és  elhal  a  szórványos
motyogás, majd vett egy nagy levegőt, és belekezdett az előadásba.

-  Üdvözlöm önöket  intézményünk tárlatsorozatának  következő  állomásán.  A  mai  alkalommal
újabb  ismeretlen  művész  munkásságába  nyerhetnek  betekintést.  Kiállításunk  témája  ezúttal
Gilberto…- Zsuzsi nyelve elakadt egy csomón. – Fapinas.

Nyelt  egyet.  A  közönség  továbbra  is  kíváncsian  pislogott,  láthatóan  nem gázolta  el  őket  a
tehervonat a név hallatán, Zsuzsi azonban érezte az ismerős csiklandozást a hasa tájékán. Gyors
hátraarcot csinált, mielőtt elkapja valamelyikük tekintetét, mert akkor megtörtént volna a baj. Már
letisztáztuk.  –  hajtogatta  magának,  de  mindhiába.  Ennyit  ért  volna  az  a  sok  gyakorlás  és
szuggerálás?  Megköszörülte  a  torkát,  erőt  vett  magán,  és  visszafordult  a  közönség  felé,  de
féloldalasan megállt. Sűrűn nyelt és kerülte a tekinteteket.

- Mint láthatják, Gil… khm… a művész alkotásai egyetlen sémára húzhatók fel, legalábbis első
találkozáskor úgy tűnhet. Valójában a művész munkássága és képeinek mondanivalója még mindig
élénk vita tárgya a művésztársadalmon belül, és…- képtelen volt folytatni. Lehajtotta a fejét, mintha
valami  roppant  érdekeset  talált  volna  a  cipőjén.  Hangszálaival  kópé  manócskák  játszottak
kötélhúzást. – sokan nem tartják többnek amatőrnél.

Pillanatnyi szünetet tartott, míg diszkréten beleköhintett az öklébe.

-  Erről  azonban döntsenek önök. –  hadarta.  Azzal  összefonta izzadó kezeit  maga előtt,  és a
képkeretre meredt. Forró hullámok járták át, egyik lábáról a másikra állt. Egy virgonc, félelemtől
bűzlő izzadságcsepp a homlokáról a szemöldökére slisszolt. Kérlek, ne. A közönség felől csendes,
monoton sutyorgás hallatszott, melyet kétszeresen adtak vissza a köréjük boruló falak. Egy elegáns
asszony a férje füléhez hajolt, és úgy magyarázott, miközben kecses ujjaival a képekre mutogatott.

- Az ott nem egy polipfejű csirke, drágám? – kérdezte halkan az asszony. A férfi vállat vont. Zsuzsi
leszegte fejét, és úgy tett, mintha ismét az öklébe köhintene, pedig vigyorát próbálta leplezni.

- Ilyen állatok nincsenek is a periódusos rendszerben. – magyarázta lelkesen a barátnőjének egy
srác. A lány szó nélkül hagyta a megjegyzést, csak behunyta szemét, és lemondóan sóhajtott. A srác
nyilván  azt  gondolta,  hogy  okos  szavak  különösebb  rendszer  nélküli  ismételgetésével  ő  is
elmésebbnek tűnik majd.



- Elnézést hölgyem! – szólt Zsuzsihoz egy férfi a csoportból. Zsuzsi hallotta, de úgy tett, mintha
nem venné észre, továbbra is a padlót fixírozta. Ha felnéz, elröhögi magát. Már így sem tudta, hova
forgassa a szemeit.

-  Hölgyem! –  szólt  újra  a  látogató.  Fogd be,  gyökér.  Zsuzsi  tétován felemelte  a  tekintetét.
Miközben szemével a férfit kereste, szája fékezhetetlenül rángatódzott.

- Igen? – szólt rekedten.

- Jól látom, hogy ez a Fapinas minden képére nadrágba vizelő kisgyereket festett?

Zsuzsi megtalálta a férfi arcát, egy hosszú pillanatig állta annak felháborodott tekintetét, majd
felfakadt a forrás,  melyet oly hosszú ideje zárt némaságba, de többé már nem tarthatta vissza
semmilyen erő. Kétrét görnyedt, szemhéjai összepréselődtek, könnyei szinte kifröccsentek. Mikor
eszébe jutott, mit művel, azonnal a szája elé kapta a kezét. Sírva nevetett, mert ekkor már tudta,
hogy óriási slamasztikába került.

Eleinte  jéghideg,  mozdulatlan  csend  honolt  körülötte,  melyet  zavart  pusmogás  követett.  Az
emberek nem tudták mire vélni a tárlatvezető viselkedését, nem sejtették, hogy szörnyű agóniának
lettek szem- és fültanúi. Egyesek talán azt gondolták, milyen gyerekes viselkedés ez egy ilyen komoly
ifjú hölgytől, mert nem láttak át a látszatvidámság megtévesztő méhburkán, amelyben egy keserű,
riadt magzat küzdött a fennmaradásért. Csak egy valaki nevetett vele: az okos szavakat mondó
hülyegyerek. Néhány kínos másodpercébe telt Zsuzsinak, mire összeszedte magát, eközben átfutott
az agyán, hogy kiszalad a teremből.

- Én… nagyon sajnálom. – szipogta a lány, szép homloka céklavörössé hevült. Remegő kézzel
kotorászott a zsebeiben zsepi után, miközben ólomsúllyal nehezedtek rá a zavart tekintetek. Kifújta
az orrát. – Én, bo… bocsássanak meg. Hol is tartottam? Szóval ott, hogy mit látnak ezen a képen.

Ideges gesztussal lendítette jobbját a kép felé, és érezte, hogy kattan benne egy ízület. Az a
hamis remény éltette, hogy hátha elfelejtik, hátha túlteszik magukat ezen, és senki sem tudja meg a
kollégái közül, főleg Horváthné nem. A csoport tagjai egymásra néztek, majd a képre, majd Zsuzsira.
Zsuzsi könnyei fátylán át szembesült az egész műalkotással, mintha most látná először, és meglátta a
kisfiút, amint ott áll, nadrágján sötét folt, és körülötte az állati népség, akár egy rosszul összerakott
puzzle. És gurgulázva jött megint. Kezét erősen a szájára tapasztotta, kész volt a saját fogait is
kitörni, csak múljon el a görcs. Űzött tekintete segítségért könyörögve pásztázta a csoportot. Hát
nem értik, Fapinas egyenlő fapina.

 

Horváthnét persze nem kerülte el a szentségtörés híre, és olyan vehemens letolást tartogatott
Zsuzsi számára, mint még senkinek azelőtt. Zsuzsi nem is készült kevesebbre, hebegve ismételte
bocsánatait, miközben szórakozottan meredt maga elé. Mintha a külvilág megszűnt volna létezni
számára.  Vikiék  borzongva  hallgatták  Horváthné  kitörését,  és  inkább  el  is  oldalogtak,  kivéve
Hedviget, és barátnőit, akik nem is mulathattak volna jobban.

-  Nem  tűröm  tovább  kisasszony!  Megelégeltem  a  pimaszságát,  hogy  gúnyt  űz  az  egyik
legnagyobb művészből, aki valaha élt. Mit képzel magáról, maga kis felkapaszkodott, rátarti senki?

Zsuzsi forró arcát nyál zápora csapdosta. Bénultan állt, de amikor Horváthné kimondta a senki
szót, hirtelen megmozdult benne valami, mint ragadozó az éjszakai dzsungel hűvösében.

- És most tűnjön a szemem elől! – Horváthné beszéde lelassult, szavaiban rettenetes véglegesség



csengett. – A továbbiakban nem tartunk igényt a szolgálataira.

Zsuzsi  szó  nélkül  kiegyenesedett,  sarkon  fordult,  és  elballagott  az  öltöző  irányába.  Dühe,
ellentétben  nevetésével,  nem  akaródzott  megszabadulni  láncaitól.  Részvét  áradt  felé  minden
irányból, Anti bácsitól, Vikitől és a többi lánytól. Mégis, amikor Viki odament hozzá, hogy vigasztalja,
Zsuzsi tiltakozón kitartotta karját, és inkább megszaporázta lépteit. A beállt csendben csak a vér
áramlásának zúgó moraját hallotta a fülében.

Szerencsére  senki  nem követte  az  öltözőbe.  Amikor  leért,  egy  zsák  krumpli  kecsességével
huppant le a padra. A szeméből könnyek patakzottak. Abban a pillanatban ő volt a legmagányosabb
és legszerencsétlenebb ember az egész világon. Dicsőséges előremenetelése a Műcsarnokban véget
ért. Nem fog többet női Caesarként bevonulni a főbejáraton, nem fog többet laikusokat elkalauzolni
a művészet rögös útvesztőiben. Nem fogom többet Klári néni kávéját inni. Zsuzsi lenézett a szép
munkacipőjére.  Nem bújhatok  többet  ebbe  a  szép  egyenruhába.  És  még  lehetne  sorolni.  Egy
könnycsepp hullott a cipő fényes fekete felületére.

Egy jó  darabig  némán gubbasztott  a  hűvösben,  arcát  tenyerébe temetve,  miközben odafent
gondtalan,  gyanútlan  emberek  siettek  a  dolgukra,  zajuk  tompa  duruzsolásként  szűrődött  át  a
falakon. Irigyelte és gyűlölte őket, hisz őket biztos nem ezekben a pillanatokban rúgták ki álmaik
állásából.

Végül letörölte a könnyeit, és kifújta az orrát. Mikor felnézett, végig a szekrénysorok között,
valamin  megakadt  a  tekintete:  Egy  feliraton  és  egy  nonfiguratív,  kerekded  ábrán  az  egyik
szekrényen. Határozottan emlékezett, hogy reggel, amikor erre a balszerencsés tárlatra készülődött,
még nem volt ott. Meglepődve felállt, és hunyorogni kezdett. Egy párszor megtörölte a szemét, hogy
a maradék könnytől is megszabaduljon. Hedvig szekrénye. Ahogy tett egy lépést közelebb, az ábra
nyilvánvalóvá  tette  magát.  Egy  filccel  firkantott  bré,  és  alatta  a  felirat:  „Pont  belefér  Hedvig
szájába”.  Zsuzsi  három másodpercig a fejét  csóválta,  majd egyszeriben felnevetett,  de most az
egyszer üdítően. A reá telepedő fojtogató lepel darabokra szakadt.

- Mi lesz, ha Hedvig meglátja? – kérdezte az öltözőtől két szipogás között, majd könnyei csorgása
közepette ismét kuncogott. - Jó nagy szája van Hedvignek, az biztos.

Váratlanul fehér csillanásra figyelt fel a szekrény alatt. A kíváncsiságtól hajtva közelebb ment, és
letérdelt, hogy közelebbről is szemügyre vegye. Egy alkoholos filctoll hevert a sötétben, porcicák,
zsemledarabok  és  papírgalacsinok  társaságában.  Lélegzete  felkapott  és  messzire  fújt  egy
porgalacsint.  Hirtelen  az  ihlet  égője  gyulladt  ki  a  lány  fejében.

- Mennyi gonosz dolgot lehet művelni egy alkoholos filctollal. – mondta vontatottan. – Alig lehet
letörölni a nyomát.

Egy darabig szükségét érezte, hogy úgy görnyedjen ott, aztán benyúlt a szekrény alá, kirántotta a
filctollat, és közben az a bizonytalan félelem suhant át rajta, hogy valami kinyúl, és megragadja a
csuklóját. Felállt, bal kezével leporolta a szoknyáját. Jobb tenyerében ott lapult a filctoll. Lehet, hogy
csalt az emlékezete, de mintha Anti bácsinál látott volna ilyen filctollat. Feldobta a levegőbe, majd
elkapta, újra feldobta, és újra elkapta, száján ezalatt romlott rózsaként kinyílt egy gonosz vigyor.


