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Minden jog fenntartva!



A tünemény
 

Tegnap este még minden olyan szépnek látszott, a reggel mégis rosszul kezdődött. Miért kellett
Ambrózának odatelefonálnia, még mielőtt megszólalt volna az ébresztője. Mintha ő nem tudná, hogy
mára  kapott  időpontot  Dr.  Jumbóhoz.  Persze  nem  csoda  a  húga  idegeskedése,  valóban  sok
hülyeséget csinált mostanában. De akkor is! Mintha az anyja lenne, úgy térítgeti, babusgatja, nehogy
bevaduljon, és odamondogasson egyiknek, másiknak. Szegény lányt lehet, hogy meg is sértette,
amikor az kedvesen megszólalt a telefonban: – Endrus, felébredtél már?

Minél lassabban akart a parkon átérni. Fadarabot rugdosott, mintha unná magát, pedig egyre
idegesebb lett. Még több mint egy óra a megbeszélt időpontig, de már látszott Dr. Jumbó rendelője.
Leült egy padra, hátradőlt, mint aki élvezi a májusi napfényt, és behunyt szemmel próbált rendet
tenni ott belül, de fogalma sem volt, hogyan gyűrhetné le az idegességét. Nem valódi idegesség volt
ez, mint amikor valaki tombolni szeretne, inkább a szélsőségek harca a lelke legmélyén. Néha még
nevetett  is,  és  hangosan  beszélt,  amikor  senki  sem  sétált  az  úton.  Valahonnan  régi  örökség
maradhatott a családban ebből a túlérzékenységből, mert már a nagyapa is mesélt az ő apjáról
megmagyarázhatatlan történeteket.

Nem akart  az  ilyen egyszerű,  képzelgésnek tűnő dologgal  orvoshoz fordulni,  nehogy valami
komoly bajt „varrjanak" a nyakába, ezért kért Jumbótól egy amolyan félig-meddig baráti félórát,
hallgassa már meg, mi a fene lett vele az utóbbi időben. Alig akart emlékezni rá a doki, csak amikor
a Marinka buliját említette, akkor esett le neki a tantusz. A fenébe Marinkával, gondolta most. Akkor
az egyszer rúgott be életében olyan átkozottul, meg valószínűleg a doki is… a koleszosok sokáig
piszkálták még őket az esettel.

Mégiscsak  a  kapu  előtt  találta  magát  hamarosan,  mert  képtelen  volt  nyugisan  ejtőzni  egy
parkban ilyen idegekkel. Nem kellett csengetnie sem, a kovácsoltvas kapu hamarosan kinyílt előtte,
ahogy bámészan nézelődött, valóban Dr. Jumbó neve szerepel-e a réztáblán.

– Jöjjön csak be, Sudár úr! – lépett ki a sötét üvegű bejárati ajtó mögül egy jól megtermett
asszonyság – a Professzor úr hamarosan végez… Ugye, maga Sudár Endre?

– Igen, én vagyok. Kicsit talán hamarabb jöttem, de…

– Jöjjön csak, kényelmes a várónk, itt jól fogja érezni magát. Amikor megláttam, először azt
hittem valami házaló lehet. Nem gondoltam, hogy ilyen…

– Hogy érti, hogy ilyen?

– Maga egy jóvágású,  kisportolt… na,  érti,  azok meg olyan vékonyka,  olyan… olyan sovány
nyamvadékok voltak… De mit is beszélek, elnézést, visszaszívom! Olyan véznácskák, no.

– Kikre gondol?

– Hát, a professzor úr barátai, akik néha meglátogatják.

– Értem már! Tudja én testnevelést tanítottam, és földrajzot. Azokhoz kell ám az izom! – nevetett
kényszeredetten a férfi. – Ja, és mostanában művészetekkel és tudománnyal foglalkozom.

– Akkor maga nagyon komoly ember lehet! – nézett rá tágra nyílt szemekkel a takarítónő.



– Fejlődik az ember.

Nem akarta részletezni a mostani viszonyát a művészetekkel és a tudománnyal, nehogy őt is
lesajnálja az asszonyság, ha elárulja neki, hogy vagyonőr a húga munkahelyén. Az asszony néhány
mozdulatot még tett a portörlőjével, majd magára is hagyta.

Valóban  kényelmes  volt  ott  üldögélni.  Nekivetette  hátát  a  bőrfotel  támlájának,  és  próbált
belesüllyedni egyfajta lelki nyugalomba, aminek kellemes hátteret adott a szemközti falon függő óra
halk  ketyegése.  Hagyta,  hogy  emlékképek  villanjanak  az  álom határát  súroló  kellemes  állapot
csendes nyugalmába. Most is, mint az utóbbi időben annyiszor, a nagyapa tanyájának képe úszott be
a  tudatába,  majd  a  régi  tőzegláp  helyén  kialakult  virágos  kaszáló  a  fűzfákkal.  Rég  járt  ott.
Mostanában annyiszor szóba jött a tanya átalakuló környezete, már szinte szégyellte, hogy éppen ő
idegenedett el a család tagjai közül legjobban attól a vidéktől. Persze, ez csak látszat, mert álmaiban
ott játszik a többi unokával csapatot alkotva most is szinte minden éjszaka. Amikor utoljára lent járt,
nagyapa még bot nélkül ballagott le az új istállóig, ahova Ármin nem sokkal előbb bekötötte az első
pár lovát, amik azóta szép számmal gyarapodtak. Mesélte is a telefonba múltkor, hogy már lovászt
tart,  aki  a  hétköznapi  dolgokat  végzi,  ő  meg  csak  lovagolni  tanítja  a  vendégeket.  Most  már
valamelyik nap ő is lemegy Ambrózával, aki csalafinta módon bekéredzkedett a régészek csapatába,
akik a jövendő út nyomvonalát tárják fel. A Hungárszky Múzeumban őrzött, égetett zománcképre
hivatkozott, aminek a történetét maga is felhasználta vizsgamunkájában, emlékezve a dédapára, aki
már  több  mint  száz  évvel  ezelőtt  találta  egyik  tőzegbányászásnál.  Annyira  elmerengett,  majd
felugrott a fotelből, mikor észrevette a vele szemben ülő nőt. Egyáltalán, álom ez, vagy valóság? Fel
akart állni, hogy érezze a lábai mozgásán, igen, ébren van, és hát a busz is most húzott el a kapun
kívül.  Hihetetlen,  hogy nem vette  észre,  amikor  bejött.  Az  ajtó  kicsit  nyikorgott  előbb,  ahol  a
takarítónő kiment, és a főbejárati nehéz ajtó a vasalatával is úgy nézett ki, mint egy erőd bejárata. Az
sem volt egy csendes szerkezet, mégsem hallott semmit. Nagyon elmélázott biztosan. De… Most ért
el  a  tudatáig,  micsoda  fura,  megdöbbentő  látvány  a  nő,  aki  vele  szemben,  olyan  különös
hirtelenséggel betelepedett. Miért ide jött… és miért nem kopog be a dokihoz, vagy?! Még csak nem
is köszönt, és segítséget sem kért! Az arca csupa vér, és mintha kötés lenne a fején, ami éktelenül
csúnya, megfeketedett, szinte beleolvadt a hajába. De a szemei! A szemei ragyogtak! Nem is bírta
állni a tekintetét, amikor egy pillanatra belenézett a szemébe. Jól esett az idegeinek, hogy az a kép
odavonzotta a figyelmét, oda, a nő kezeiben tartott valamire. Talán bekeretezett kép volt valóban,
vagy egy táska hátulja, nem is számított, csak a nyugalom, amit a jó fél méteres fényképen lévő arc
sugallt.  Gyönyörű  volt!  A  szemek azok  voltak,  mint  amikkel  néhány  másodperce  összeakadt  a
tekintete, de most nem akart felnézni, nem! Az arckép hirtelen billegni, mozogni kezdett. Biztosan
himbálja magát a nő a székben, gondolta Endre, mégsem akarta tudni, nem akart semmit, csak
várta, történjen már valami… A helyzet több mint kínos volt.

Úgy tűnt, a képet közben szembe fordította a nő, hogy ő is lássa rendesen, ne csak úgy ferdén
torzulva. A billegés továbbra is érzékelhető volt, mégis mintha már nem a kép, csupán a két óriási
karikafüggő mozdult  a szépség füleiben,  előre-hátra,  előre-hátra… Szép volt,  ahogy megcsillant
rajtuk a fény. Erőt kellett kifejtenie, hogy felemelhesse a tekintetét, láthassa, miféle őrületbe akarja
őt ez a valaki belehajtani. Szédülés fogta el, amikor rájött, már nem a képet nézi, hanem a kép
gazdáját, aki valóban billegett a széken, és a füleiben lengtek a karikák. De hát! Akkor hol a kép?
Lepillantott a nő combjaira fektetett képre, ami most ugyanazt a borzalmat mutatta, mint előbb a
nő… De hát ez lehetetlen! … és… és ott is himbálóztak a karikák. Hirtelen fel akart állni, valami
nagyon hétköznapit tenni, hogy megbizonyosodjon, nem bolondult meg. Ekkor a nő elmosolyodott,
hajtogatni  kezdte  azt  a  valamit,  amiről  még  most  sem  lehetett  kideríteni,  valójában  mi  is.
Összehajtotta, majd újra, meg újra, a hetedik hajtásnál egy labdányi kis csomó lett, ami egyszerűen
eltűnt az ujjai között.



– Elnézést, maga bűvész? – próbált Endre valahogy kikecmeregni a hihetetlen látomás hatása
alól. – Az előbb még…

– Jaj, Endruska, dehogy, dehogy! Minden titkomat megfejtheted, csak légy türelmes.

A nő hangja még tán a szemeitől is varázslatosabb volt.

– Végtelenül türelmes vagyok, ha…

– Örülök, hogy még most is a türelmedről ismerhetlek fel, mert nagyon megemberesedtél ám,
barátom! – szólította meg a rendelő ajtaján kilépő Dr. Jumbó, és őszinte örömmel ölelte át a régi
cimborát. – Sokszor eszembe jutnak a bűnös kisiklásaink, de ha hiszed, ha nem, egyáltalán nem
bánom őket.

Endre, mintha szégyellné, hogy Dr. Jumbó őt szólította meg először, újra a nő felé fordította a
fejét, de döbbenten fedezte fel, hogy az úgy eltűnt, mint ahogy előbb jött. Szótlanul! Most már
nyilvánvalóvá vált, hogy mindez a pillanat tört része alatt történt. Erőltetett jókedvvel válaszolt a
doktornak, remélve, hogy az nem veszi észre a zavarát. – Te, hát azok az évek, életem legszebb
időszakát jelentették!

 

 



Egy régi történet
 

 

– Menjünk a nappaliba, nem vagy te beteg, hogy itt  a „vallatóban" beszélgessünk! – terelte
vendégét a doktor egy másik helyiség felé.

Az a nő most egyáltalán igaz volt, vagy az ő hülye fantáziája játszott vele? Nem lehetett valódi,
mert még a nevét is mondta, és olyan kedves, közvetlen volt… és úgy becézte, mint Ambróza szokta.
– Endre csak bólogatott, amikor kínálták neki a fotel kényelmét, próbálta elhessegetni a nő képét,
ahogy az be-bevillant, mint balesetes sérült, vagy mint elbűvölő szépség.

–  Nem  vendégnek  jöttem,  nehogy  felforgassam  itt  a  programodat!  –  próbált  Endre  lazán
megszólalni.

– Vártam, hogy végre, újra összefussunk, úgyhogy nekem ez amolyan kis ünnepnap.

– Ne bolondozz már! Tudom, akkoriban nagyokat álmodtam, és amikor a buli parttalanná vált,
úgy viselkedtem, mintha… mint egy hülyegyerek no.

– Ugyan, dehogy! – tompította a doktor a fellobbant indulatot. – Éppen azok a beszélgetések
elevenedtek  meg  múltkor,  amikor  egy  amerikai  barátommal  beszélgettem,  aki  a  Nathook  -i
egyetemen csillagászatot ad elő.

– Az én fantáziálásaim?

–  Nézd,  mindnyájan  világmegváltók  akartunk  lenni  abban  a  korban.  Nem  álmodozásokról
beszélek én, hanem a történeteid jutottak akkor eszembe, amiket olyan átéléssel meséltél. Egyiket
képtelen vagyok felidézni,  mert  éppen hajnalodott,  és  Zenike  kocsmájából  ballagtunk hazafelé,
amikor beszéltél róla. Ha nem kitaláltad, akkor most meséld el, mert már több mint tíz éve esz a
fene, hogy emlékezzek rá, de mégsem sikerül!

–  Nem értlek!  Hogy  lehet  ez  most  fontos,  hiszen  én  tolakodtam be  hozzád,  tönkretéve  a
munkarendedet.–  Igazad  van,  hirtelen  elkapattam magam,  mert  annyira  megörültem neked!  –
szabadkozott a doktor. – Beszélj  magadról csak úgy kötetlenül,  és persze mindenről,  ami miatt
felkerestél!

– Hát, ha nem teszel fel olyan jó kis rafinált kérdést, akkor fogalmam nincs, hogy is kezdjem,
bár… – Endre mintha belezavarodott volna a paciens szerepbe. – Ha jobban belegondolok, mégiscsak
feltetted azt a rafinált kérdést, még ha nem is annak szántad.

– Azt meg hogy érted?

– Eddig nekem fel  sem tűnt  –  kezdte Endre –,  hogy mostanában egyre másra azon kapom
magamat, hogy azoknak a történeteknek a helyszínén járok gondolatban, amikről egészen fiatalon
hallottam a petróleumlámpa pislákolásánál.  Nagyapámék a tél  szinte minden estéjén kártyáztak
valamelyik tanyaszomszéddal, és közben, éjfél utánig történeteket meséltek.

– Erről beszéltem az előbb neked! Azokról a sejtelmes történetekről. Tudod, Racchal éppen az
ilyen eseteket boncolgattuk, miután a munkatársáról beszélt, aki fizikus, de nem ám az a mindent



képletekkel  alátámasztó  fajta.  A  legbátrabb,  legmegdöbbentőbb  elméleteket,  vagy  feltételezett
modelleket  vizsgálja  egy  baráti  társasággal.  Akkor  jutott  eszembe,  hogy  a  te  történeteid  is
megérnének egy vizsgálódást.

–  Kicsit  túlzásnak érzem –  mondta mosolyogva Endre.  –  Te arra  célzol,  hogy egy amerikai
egyetemi tanár majd öregapám meséjét ellenőrzi, mennyi a babona, a vakítás, és hol sejlik fel valami
valóság is benne. De nem értem ám milyen elméletesdit játszanak azok az emberek!

– Nem egy érthetetlenül elvont, ha egyszerűen akarjuk vázolni. Ő beszélt a Higgs-bozonról, meg a
Higgs- térről, de azt hiszem, a mi szempontunkból nincs értelme mélyen belemászni. Úgy próbálta
szemléletesen leírni nekem a világmindenséget, hogy a mi univerzumunk csak egy a sok közül, és
bizonyos feltételek mellett átjárás lehetséges egyikből a másikba.

– Vagyis a végtelen világunknak vannak végtelen szomszédjai? Hé, ez már a mesék világa! Nem?

– Ha megismered a fejtegetésüket, rájössz, hogy egyáltalán nem. Már régóta lebeg gondolati
szinten ez a más univerzumokkal  való kapcsolat  lehetősége,  de csak mostanában jutottak el  a
kutatók addig, hogy elvessék a konkrét fizikai átjárást, viszont van egy dimenzió, ahol szerintük ez
egyáltalán nem lehetetlen.

–  Arra  gondolsz,  hogy  elballagunk,  uram  bocsá'  rakétával  elmegyünk  a  végtelenbe,  ott
átkiabálunk a… Jól van, csak bolondoztam! Értsd meg, én testnevelés, és földrajz szakos vagyok! A
fizika, és a matematika nem az én világom.

– Ne félj, nem akarlak átképezni, csak azt akarom megértetni veled, hogy ezen elmélet szerint az
egyik  ilyen  átívelő  csatornának  valahol  ott  jósolják  a  földi  végpontját,  amerről  te  származol.
Körülbelül azon a vidéken lehet, ahol az a mesebeli tanya áll – magyarázta Dr. Jumbó

–  Nem  mesebeli  az,  nagyon  is  hétköznapi  volt  mindig,  csak  valahogy  történtek  ott  már
évszázadokkal ezelőtt is megmagyarázhatatlan dolgok.

– Lehet, hogy nem is a fantázia szüleményei azok, hanem valós alapjuk van. Elmeséled most, amit
előbb emlegettem?

– Nézd, lehet, hogy kiszíneztem akkor, vagy hatásos akartam lenni, azért olyan emlékezetes, de
valójában néhány mondatban összefűzhetem

– Erről van szó! – nevetett a doktor.

– Már említettem, ezeket a történeteket késő este, libegő petróleumlámpa fényénél mesélték, ami
még titokzatosabbá tette  az  egészet.  A  dédapám legényember volt,  amikor  ez  az  eset  történt.
Akkoriban béresként szolgált abban a tanyában, és ő is ott ült a kártyázók között, itta az öregek
szavát,  akik  boszorkányokról,  delejes  emberekről,  meg  mindenféle  rémségekről  diskuráltak.
Éjjelente az istállóban aludt, ahogy akkoriban szokás volt a béresek körében. A gazda asszonyék
foltoztak, kötögettek, és ha nem volt saját mondókájuk, a férfiak történeteibe szóltak bele, hogy nem
egészen úgy volt az. A boroskancsó is kiürült már vagy negyedszer, amikor elhallgatott a társaság,
és  mintha a  kártya lenne a legfontosabb a világon,  csak a  lapjukra meredtek.  Éppen akkor a
macskára  is  rálépett  valamelyikük  az  asztal  alatt,  mert  az  nyivákolt  egyet,  majd  felugrott  a
szomszédasszony kötényébe, és bújt, bújt az éppen készülő pulóver alá. A férfiak tétován markolták
poharaikat,  majd  valami  egyszerű  szavakkal  akarták  elűzni  a  hirtelen  jött  idegességüket.  A
nagybajszú szomszéd szólalt volna meg, amikor az épület végén lévő istállóból egyszeriben kegyetlen
hangok szűrődtek be. Mintha azonnal rájuk akarták volna dönteni a falakat, a négy ló irtózatos
erővel csapódó patái; döngött a ház, rezgett a levegő. Félelmetes érzés kerítette hatalmába őket. Egy



idegesítő  erő az  agyukat  markolászta,  ők meg fogaikat  összeszorítva  fogták a  poharaikat  és  a
kártyát. Zöldes fény suhant át a szobán, úgy tűnt, a falakból csapott ki, és ott az asztal felett gyűlt
össze,  majd  a  fénylő  pont  lassan  halványulva  kialudt,  csak  a  lámpa  pislákoló  fénye  vetítette
árnyékaikat kísérteties foltokként a falakra. Boros bácsi tért magához legelébb, de az ö hangja is
akadozott még.


