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Minden jog fenntartva!



A por
Tehetetlen ez a lét. Megélhetetlenné teszi az időt, sugallja perceiben az elmúlást, s mindeközben

buzdít  a  fennmaradásra.  Az  értelmetlenség  fennmaradására?  Nem is  tudom,  talán  csak  a  mi
viszonyaink tévesek, s igazi valójában megélhető, a maga természetességében mégis csak tökéletes.
Annak kell lennie, a teremtődés nem lehet hiábavaló. Látod Bertold, öregszel. Elmélkedsz életed
értelmén…

Bámul  az  öreg,  önmagában  napról  napra  vénülő  tudós.  Ujjai  szőlővesszőhöz  hasonlító
kicsontosodott, hústalan, vértelen létben remegnek papírhalmokat tapogatva. Lassú mozdulatokkal
végzi  az  agynak  parancsait,  pedig  az  elme  száguld,  csak  a  test  engedelmeskedik  nehezen.
Nehézkesen szuszog. Megnyúlt, elernyedt szemhéjai mögül megcsillan a két szem. Ez a szempár úgy
ragyog, oly tisztasággal, mint a gyorsfolyású hegyi patakban a napnak sugarai, amelyek még az egy-
egy kőre felfutó, s így a folyamból rövid időre megszabaduló vízcseppekben is vakító ragyogással
ontják magukból a fényt, mint megannyi tűzgömb az éji égbolton. Ezek a szemek messzebb járnak,
mint  ameddig  ellátnak.  Messzebb,  mint  ameddig  a  fények  eljuthatnak  évmilliárdok  alatt.  Bő
nedvesség veszi körül őket, mintha fájdalmak nedvei volnának, de nem, az idő nedvei, az időé, amely
kifelé jár, kifelé a testből, néha elkalandozva, magára hagyva őt. Ez a szempár elmerengett a jövő
mikéntjén,  az  eljövő  ígéretnélküliségén,  hogy  hamarosan  nincs  tovább.  Számot  kellene  adnia?
Összegeznie kellene, mit tett, mit szalasztott el? – Behunyja szemeit. – Ez annyira nem méltó hozzá.
Kuncsorogjon még egy rövidke pillanatért, hogy ítélkezhessen maga felett? Ezzel az ostobasággal
töltse kevéske idejét, amit még reászabtak? Nem, ezt nem teheti, nem engedheti meg magának.

– Működj, te gépezet, működj! – mormolja magában, miközben csontos kezeit próbálja ökölbe
szorítani, hogy érezzen valami kis erőt bennük.

– Az isten verjen meg, miért pazarolsz belőlem, miért lopsz tőlem? Értsd már meg, nem tudok
veled foglalkozni, nincs elég… nincs elég… – újra behunyja szemeit.

–  Nincs  mit  tennem, pihennem kell  –  állapítja  meg önmagát  megadva szomorúan.  Dolgozni
szeretne. Fejében a gondolatok ezrei tolongnak, kívánkoznak papírra. Kimerült, elfáradt, nem tud
küzdeni tovább emberi testével. Hátradől, s szinte azonnal elalszik. Egyenletesen lélegzik, karjai
ernyedtségükben teste mellé omlanak. Arca megnyúlik, szemhéjai rezzenéstelen nyugodtsággal fedik
a ragyogó szempárt. Félrebillent fejét tartó nyakán az erek alig észrevehető mozgással lüktetnek a
fehér, megereszkedett bőr alatt. Mellkasán hol megfeszül, hol elernyed hófehér köpenye. Álmok
nélkül pihen a test, s így egy kicsit az elme is.

Alszanak a falak, a papirosok, csupán a különféle műszerek hűtőventillátorai duruzsolnak halkan,
egyhangú monotonsággal.  Mozdulatlan minden,  mintha megállt  volna az élet,  mintha az idő is
elosont volna e falak közül, maga mögött hagyva élőt és élettelent. Meghaltnak tűnnek a pillanatok,
szürkeségbe burkolódzik minden,  mozdulatlan várnak az elmúlás súlyos leplei  alatt,  hogy majd
szertefoszlódjanak a felismerhetetlenségig porladva. Így telnek az órákká duzzadt pillanatok, amíg
éktelen ricsajjal fel nem kavarja e ködszerű tüneményt az íróasztalon remegő telefonkészülék erős
csengése. Bertold megrezzen. Nem tudja, mi történik. Kinyitja szemeit, s zavartan néz körül. Próbál
úrrá  lenni  az  érthetetlenségen,  elméje  lassan azonosítja  be  a  hang forrását,  értelmezi  a  jelen
történéseit. Mihelyst helyre állt minden a tudatban, felveszi a kagylót.

– Tessék – mondja rekedtes hangon Bertold.

– Üdvözlöm prof, Ben vagyok. Megzavartam valamiben? – szól egy hang, pergő, gyors stílusban.



– Nem, nem zavart meg semmiben.

– Megleszünk a hétvégére a D21-el?

– Megmondtam magának, amíg nem küldik meg nekem a 111-es kódot tartalmazó anyagot, a
D21-et csak csökkentett állományban tudom kezelni.

– Már úton van ön felé.

– Ne várja a hét végét, így sem leszek kész.

– Nézze, nem ebben egyeztünk meg.

– Ahogy mondja! Ugye nem kell önt emlékeztetnem, kedves Ben, hogy részstruktúrák nélkül igen
nehézkes a komplett képletet felépíteni,  úgy is mondhatnám: lehetetlen. Nos, ha önöktől késve
érkeznek, engem hátráltatnak.

– Rendben, rendben, megígérem, körmére nézek mindenkinek.

– Ez ajánlatos. Minden esetre ne számítson ezen a héten semmire. Esetleg a jövő hét második
felében.

– Azt nem lehet, ezen a héten kell mindenképpen.

– Nézze, éjt nappallá téve dolgozom, önök meg késlekednek a szállítással. Az igazat megvallva én
sem vagyok valami ragyogó állapotban.

– Mire van szüksége?

– Fiatalságra, barátom, fiatalságra – mosolyodik el az öreg.

– Ne viccelődjön velem!

– Ez koránt sem vicc! Küldjék az anyagot, minden jót! – az öreg választ sem várva leteszi a
kagylót.  Nagyot  sóhajt,  az  asztalra  teszi  mindkét  tenyerét,  s  azokon megtámaszkodva feláll  az
asztaltól. Bosszankodva mormol magában valamit néhány percig. Lassan lehiggad.

Elözönli testét egy érzet, a vágy érzete, vágy egy íz, egy illat után. Néhány percig szöszmötöl
kiöntőkel,  porokkal,  s  rövidesen belengi  a laboratóriumot egy kellemes illat,  amelytől  elindul  a
kesernyés  zamat  emlékanyagát  pótolva  a  nyálképződés.  Csészébe önti  a  fekete  nedűt,  kevéske
cukorral, s egy csepp tejjel ízesíti. Ajkaihoz emeli, s lassan kortyolgatva engedi szétoszlani szájában
a fekete arany forró folyamát, ami eltűnik apró, de erőteljes mozdulatokkal a garaton át, le a mélybe,
a  katlanba,  ami  mindent  megemészt,  rombolva  állagot,  formát.  Megnyugvással  szemléli  a
papírhalmokat  az  asztalon.  A  csészét  markolgatva  toporog  egy  rövid  ideig,  aztán  egy  lágy
mozdulattal  megszabadul  kezének  terhétől,  tekintetét  még  mindig  a  papírhalmokon  tartva.  A
csészének padlón való becsapódásakor az öreg összerezzen. Lába elé tekint, félre söpri lábfejével a
csésze  darabokat.  Leül  az  asztalhoz,  s  ismét  munkához  lát.  Kezébe veszi  tollát,  rendíthetetlen
szorgalommal veti  papírra az írásjeleket.  Jegyzeteit  bújja,  szemüvegét  orrnyergére minduntalan
visszatolva. Órákon át görnyed az asztalon szanaszét heverő papírok felett, mígnem egyszer csak
lecsapja tollát.

– Hol a fenében van, hol kószál ez az ember? Megbízhatatlanok! Még én törjem magam ezek
miatt… Nevetséges! – mordul fel magában az öreg. Ebben a pillanatban kopogtatnak az ajtaján.



– Jöjjön be! – egy ember lép be a laboratóriumba, de megáll rögtön a küszöböt átlépve.

–Jó napot! – mondja közönyösen a férfi.

– Jó napot? – nevet az öreg amolyan keserű ízzel.

– Mit áll ott? Hozza be!

– Igen… hová rakjam?

– Hogy-hogy hová rakja? Töltse be! Legalább segítsen valamiben, ha már nem képes időben hozni
az anyagot!

– Töltsem be?

– Igen. Miért? Mit gondolt? Belép az ajtón, ledobja, aztán elsomfordálhat innen, mint aki jól
végezte dolgát, s beülhet egy gyorsétterembe amerikai licencia alapján készült műanyagot zabálni?

– Én nem értek hozzá!

– Nem érdekel.  Kénytelen lesz átlépni az előemberi tudatlanságán! Megjegyzem, ezzel fel is
magasztaltam magát, mert tudja az előember nem volt oly tudatlan, amint azt ma sokan gondolják.
Képzelje, képes volt tájékozódni pusztán az égitestek alapján és soha nem ismert eszközöket kreálni
és használni a világon először… – az öreg elhallgatott, amikor a fiatalemberre nézett, s meglátta azt
a tekintetet, amely tekintet, ha valaha létezett volna emberré válásunk idejében, akkor ma bizonyára
a  sertések  hizlalnának minket,  s  mi  sülnénk ropogósra  a  sertéscsaládok kemencéiben,  s  a  mi
cafatjaink közt turkálna finnyásan megannyi kismalac szülei bosszúságára.

– Mindegy is… – szól az öreg

– Rakja le a preferátor mellé, majd én elintézem.

– Az melyik?

– Az a kerekkijelzős! – mordul rá az öreg.

–  Azt  kérdeztetik,  hogy  mikor  jöhetnek,  illetve  mikor  jöhetek  az  anyagért  majd,  mikor  a
professzor úr elkészül, akkor majd eljövök?

– Ezt a komplikált  mondatot ki  táplálta az agyába? A kérdésben a válasz,  de ezen már túl
vagyunk. Fiatalember, fogadjon meg egy jó tanácsot: egyes esetekben a kevesebb több. Ugye érti? –
a fiatalember bólogat, de az öreg tudja, hogy ezzel a tanáccsal egy örök kérdőjelet ültetett ennek az
embernek  roppant  apró  agyába.  Már-már  szánja  is  ezt  az  embert,  nem akarta  bántani,  noha
„kliense”  e  tényt  valószínűleg  fel  sem fogta.  Fel  akarta  nyitni  szemeit,  hogy  értelem szökjön
koponyájába.  Tudja,  hogy  nem  véletlenül  alkalmaznak  megbízói  ilyen  embereket.  Először
csodálkozott, aztán hamar rájött az összefüggésekre. Néhány ember van beavatva, de ez a néhány
ember roppant kevés egy nagy horderejű projekthez. Kénytelenek voltak alkalmazni néhány tucat
embert, de fontos szempont volt, hogy ne kérdezzenek, ne gondolkodjanak, csak azt tegyék, amit
mondanak nekik, s lehetőleg mindezt kevés anyagi ellenszolgáltatásért. Nos, igen, nem éppen a
líceum padjai közül bocsáttattak el ezek az emberek.


