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Ezek a hangok régebben a jövőt jelentették neki, most inkább 
a pusztulást. Munkagépek dübörögnek két oldalról is. Reggeltől 
estig hallani, ahogy nagy gázzal nekiveselkednek valami teher-
nek, nyikorogva, csörömpölve arrébb viszik, lehuppantják, 
rombolnak, aprítják a törmeléket, ásnak, egyengetnek. Szállhat 
a por, mint az istennyila körülöttük, mert a csukott ablakon 
keresztül is kaparóssá válik a levegő, örökké csak inna. Pont 
rálátna mind a két munkára, ha volna még látása, de mert 
nincs, maradnak a hangok, amiből kiveheti, min dolgoznak 
éppen. Szemben az út túloldalán önkormányzati hivatalt bon-
tanak, társasházat húznak a helyére, jobbra, a szociális otthon 
kertjével határosan pedig a gimnázium betonozott kosárlabda 
pályája múlik ki, tornacsarnok kerül oda. Megoldhatták volna 
úgy, hogy az udvari pálya is maradjon. 

Így, félig vakon, amikor csak fényfoltokat lát már, végül 
elég jó szórakozás elfigyelgetni a kinti zajokat. Az életet. Röhej, 
hogy ami korábban halálra idegesítette, az most a megmaradt 
világ nagyobbik része lett, majdhogynem élvezi e hangzavart. 
Máskülönben csak a csönd volna. Ki az, aki szólna hozzá? 
Senki. Csesznek ezek szólni, berakják a kajáját és annyi. No, jó, 
kifürdetik a saját piszkából, de azt is leginkább mukkanás nél-
kül, legfeljebb rámordulva, hová hajoljon, hogyan segítsen a 
karjával. Főleg, mióta tart a járvány. Korábban még csak elő-
fordult, amikor jól állt a Hold, hogy viccelődtek, kötekedtek, ha 
visszaszólt elkacarásztak rajta, úgy felülről, ahogy a vénembe-
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rekkel szoktak, de mióta hullik a nép, csak bekukkantanak, 
megcsinálják amit nagyon muszáj, és már húznak is el. A tár-
salgóban megszűntek a traccspartik, se kártya, se sakk, nem 
találkozhat senki senkivel, kiürült az ebédlő, a szobájukban 
nyammogják el az ételt. 

Így tűrhetően elszórakoztatja magát, kérés nélkül ing-
yenbe kapja a robajt, a homloka mögött megjelenik a kép, látja 
maga előtt az egészet. Pontosabban a tarkójában, ugyebár a 
látóközpont ott van hátul. Mindegy, a megmaradt kis időre 
tökre lényegtelen, hol a látóközpontja, pláne minden érdemle-
ges információ nélkül; mióta a lába, keze után a szemét is totál 
tönkrevágta a cukorbaj. Különben is, homlok, tarkó, egykutya, 
ugyanúgy kopasz mind a kettő, a haja még egészen fiatalon 
kihullott. 

Ellenben van ebben az odafigyelésében valami kimond-
hatatlan keserűség. Szüntelen emlékezteti az állapotára, a ki-
szolgáltatottságára. Neki már csak ennyi jut. Észrevette, nem 
bír a majd fölépülő tömbházra, tornateremre gondolni, nem 
bírja és nem akarja látni őket belső szemével, tesz ő már ezek-
re, nem az ő élete, hanem valaki másoké. A hivatalban nemegy-
szer megfordult, intézte az ügyeit, a kosárpálya is ismerős, míg 
elbiciklizett, baktatott, autózott a suli melletti szűk utcán, fiatal 
kölykök nyomták ezerrel éveken át, mindig mások persze, de 
örökké egykorúak. 

Nahát, majd még nosztalgiázik egy hivatal iránt! Akkor-
tájt le sem köpte volna. Igen! Akárhogy is, az neki mégis a 
része, ehhez az új háromszáz lakásos förmedvényhez – úgy 
mondogatják, bazi hodályt rittyentenek – neki mi köze? 

– Barom vagy te Taraj – dünnyögi magának, persze, ha 
ott állna valaki mellette, egyáltalán nem biztos, hogy hallaná –, 
elment neked már az agyad is! 

Időnként kiröhögi magát és tényleg aggódva figyeli ön-
nön gondolatait. Azt azért nagyon nem szeretné, ha végképp 
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csak kilencven kiló, mínusz a két lába súlya, cirka hetven kiló 
mócsing maradna belőle. Akkor majd utolsó ép gondolataival 
valamit ki kell találjon. Sokan a mostani állapotát sem vállalnák 
fel, ezt az amputált lábú vakond létet, de neki ez még megy. 
Kocsmákban is elücsörgött a haverokkal naphosszat, jól bírja 
az egyformaságot. 

Apropó, kocsma, maradt még a páleszból, jöhet a mai 
harmadik slukk. Négy slukk jut naponta. Arányosan osztja el. 
Kicsivel lefekvés előtt nyalja be az utolsót. Több nem megy, 
észrevennék rajta, akkor meg cseszhetné, bukná az egészet. Juli 
sem bír behordani többet. Bagózni engedik, fejcsóválva és 
szigorúan a szobájában, neki nem kell kimennie a szabadba, 
mire kigurigázna a kerekesszékével a kijelölt helyre meg vissza, 
indulhatna megint. A nővéreket is csak háborgatná, segítsék 
leereszkedni, felkapaszkodni a rámpán, nehogy vaksin mellé 
hajtson, hát legyintettek, szívja itt, maga van, senkit nem zavar, 
fontos, a többiek meg ne lássák, szagolják, nyissa ki az ablakot, 
kifelé szellőzzön a büdös, ne a folyosó felé szivárogjon. Meg 
hát azért tartson mértéket. Viszont a piát nem engednék. Azt 
Juli lopja be látogatáskor. Töményt, úgy kiadósabb, kitart a 
következő látogatásig. Nagyjából háromnaponta jön. Rendes, 
meglepően rendes csaj, sosem gondolta volna, mikor hozzá 
csapódott, inkább a nyugdíja érdekli, gondolta, akként is bánt 
vele, még sprődebben, mint általában a nőivel. Vagy abban 
bízik, legközelebb derékból amputálják és hozza a szeszkót, 
hamarabb legyen kampó? Nem, azt elérhette volna másként, 
nem, egyszerűen ilyen. Hm, így a végére csak sikerült egy tűr-
hető emberrel összeakadnia. A szekrényhez fordítja a széket, 
pont oda nyúl ahova kell, a tartalék fehérnemű és pizsama alá, 
kihalássza az üveget, érzi a súlyából meg a löttyenéséből, hogy 
holnap délig biztosan kitart, akkorra meg, meló utánra, ígérte 
magát Juli. Ezen a héten hajnali műszakos. 
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Pizsama! A felét megspórolhatná, az alját a pelenkát el-
takarni veszi fel és tűri a szárát lábának két csonkja alá. 

Letekeri a kupakot, meghúzza az üveget. Grimaszt vág, 
így szokta. Attól jobban átjárja az egész testét a meleg. 

A cigi nincs ennyire mélyen, csak úgy a szekrénypolcon, 
kicsit hátrébb, de könnyen eléri. Pálesz után mindig rágyújt, 
jólesik, régi rituálékat idéz, és persze elnyomja amannak a sza-
gát, az egész büdöset rá lehet fogni a cigire. Az elején meg is 
kérdezték a nővérek: 

– Mit szív, Lajos bácsi, miféle rémes dohány ez? 
– Amire telik, angyalom – felelte –, nekem oly mindegy, 

különben meg jól megy a saját büdösömhöz. 
– Ebben van valami – motyogták vissza, mosolyogva az 

orruk alatt. 
A pia tabu. Szigorúan. Bár, mit tudni, lehet, csak mutat-

ják. Meglehet, nagyon is tisztában vannak vele, ki tütükézik. 
Most mit szívózzanak, nem az ő életük, de meg mennyivel 
egyszerűbb hagyni, mint hadakozni az elvonási tünetekkel. 
Mindenki játssza a maga kis szerepét, aztán kész. 

Megrázza pindurt az üveget, bólint, visszatekeri a kupa-
kot és besüllyeszti a helyére. 

– Na, megint adtál a cukrodnak, Taraj – köhent. – 
Majd a doki megoldja, fizetik, dolgozzon meg a pénzéért. 

Neki aztán triplán tilos volna az ital. Ez ugye mégiscsak 
egy bentlakásos intézet, becsiccsentve kiborulhat a székéből, az 
ágyából, a cukra pedig az egekbe mehet tőle. A cukrától meg 
tönkremehet a… mije is? Mije nem ment még tönkre tőle? De 
hiszen nincs egy ép szerve se már! Mondjuk, az agya, érdekes, 
az még egészen fickósan pörög, mintha nem is a saját testének 
volna része, mintha nem ugyanazt a mérgezett vért szopogatta 
volna évtizedeken át, amit a többi szövete. Na, például meghü-
lyülhet a cukrától. Biztos, hogy ez baj? És ha nem iszik, ha ezt 
az utolsót is elveszik tőle, akkor nem hülyül meg? Nem tökre 
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mindegy neki, hülye-e vagy sem? Hülyén legalább föl sem fog-
ná ezt az egész gennyes helyzetet. 

Frászt! Meghülyülni nem fog, azt nem engedi. 
Miért akarják őt itt nevelgetni, példát statuálni? A lábát, 

a szemét, a tapintását, az ujjai mozgását, az összes fogát, a ve-
séjét, a szívét úgysem adhatja vissza senki, egyiket sem vará-
zsolja vissza az Atyaúristen sem, lába még nem nőtt ki senki-
nek, hagyják őt csöndesen iszogatni, mi ez a régi adagokhoz 
képest, és punktum! Julika jön, hozza, ő meg elvan beosztással, 
jobbára a régmúltban emlékvideózva, szörfözgetve, senkinek 
sem okozva különösebb gondot. 

Időnként a sírás kerülgeti. Férfi létére. Szentimentális 
fajta, mint az apja volt. Ah, nem a bajai miatt, pedig hát éppen-
séggel volna min keseregnie, inkább az gyötri, hogy nincs to-
vább. Olyan furcsa, hogy véget ér az élet! Úgy tűnt, örökké tart 
majd, mindenki meghalhat, csak ő nem, vagy el sem gondolko-
zott ezen, egyszerűen belevetette magát a hétköznapokba, 
fürdött a létben, úszott, tempózott, sodorta az ár és nem figyelt 
a partra. Ha valaki, hát ő nyakig benne volt, lubickolt, kiélve-
zett minden pillanatot. Az egyenleg alig érdekli, áldozott és 
ritkán kapott érte, bizony jól kicseszett önmagával, vagy a sors 
cseszett ki vele, mindegy, vesztese ennek az egésznek. Mit 
számít! Sosem fukarkodott. De bármilyen vaksi és nyomorult 
most, mégiscsak az egyetlen, megismételhetetlen élet ez, és a 
francba, akármelyik pillanatban kampó lehet. Főleg így a jár-
ványban. Aki elkapja, irány a kórház és onnan még nem na-
gyon hoztak vissza senkit. Mondják a nővérek, a többségnek 
napok alatt annyi. Hát, furcsa. Siratja a semmit. 

Attól tart, letiltják a látogatásokat. Rebesgetik. Jaj, azt 
hogyan bírja ki? Pálesz, meg bagó nélkül. Mindegy, holnap még 
jön Julika. Ez nem az a hely, ahol tervezni szokás, a mával 
érdemes foglalkozni, nagyritkán a holnapi nappal, ha pont ilyen 
különleges. 
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Kiköpött ugyanolyan ő, mint ez a szoba. Pont úgy vi-
szonyul ő egy élő, normális emberhez, mint ez a cella egy ren-
des emberi lakáshoz. A végtelenségig leegyszerűsített tízen pár 
négyzetméter, ajtó, ablak, felmosható műanyagpadló, sodro-
nyos ágy matraccal, némileg igényesebb éjjeliszekrény, neki 
tökre fölösleges olvasólámpával, ruhásszekrény, pici kerek 
asztal, két szék, a falon mosdókagyló, radiátor. És persze a 
kerekesszék, rajta saját torzója, akin ugyanúgy nem maradt 
semmi lespórolható, mint e helyiségen. Ettől kevesebbel, ami-
ből most a teste áll, létezni sem lehet talán. 

A pelenkát nehezen szokta meg. Dehogy szokta meg, de 
mit tud tenni ellene? Nincs itt ahhoz személyzet, hogy őt a 
kinti WC-re pakolgassák. Maga átmászni meg nem bír. Próbál-
ta, naná! Leborult a kagyló mellé. Máskor kiemelkedni sem bírt 
a tolószékből. Annyira rövidek a lábcsonkjai, hogy semmilyen 
segítséget sem nyújtanak a mozgásban. Most meg már a keze is 
tönkremenőben van. Az ujjai nem hajlanak, alig érez velük, s 
mióta a szeme feladta, a művelet végképp reménytelen. Maradt 
a pelenka. 

– Azért a rádiódat meg a telefonodat ne felejts ki, 
Tarajkám! 

– Sokra megyek velük, pláne a telefonommal, ki a lópi-
kula hív engem! Ha hív se bírom időben felvenni. Mire rámata-
tok, abbahagyja. Vissza nem hívom, csóró vagyok én ahhoz. 
Különben sem bírok hívni, nem látok, az ujjaim meg mintha 
fából volnának. 

– A rádiót tényleg meghallgatom néha. A híreket. Régi 
ócskaság, még a koleszból, a padláson hevert vagy ötven évet. 
Recseg-ropog, zenéhez nem jó. 

Volt őneki ettől különb herkentyűje is, de mind valaho-
vá eltűnt, haveroknál maradt, reptéren felejtette, bekrepált és 
ment a kukába, sörré változott, leginkább ez utóbbi lett a sorsa, 
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mint annyi mindenének, aztán legurult a torkán. Meg mások 
gigáján. 

– Erre dugtunk szüretkor. Rikácsolt a Szabad Európa, 
mi meg bele a nőkbe! A tanárok inkább úgy tettek, nem látnak 
semmit, elvonultak a tanári barakkba kártyázni. 

Rövidhullámút vett direkt, bírja fogni a nyugati adókat. 
Hullámzott a hangja, örökké lemászott a keskeny sávról, időn-
ként alig cincogott, de még annak is élvezték a külön fílingjét, 
naná, ők itt valami félig tilosat művelnek, kamattyal együtt 
teljesen azt. A Gulágot is ezen hallgatták először. Néhány rész-
letben, tömörítve adták le. Nagy szám volt, az aztán tényleg 
partizán akció! Még jegyzetet is írtak belőle! 

– Hogy nyomultak a csajok, az istálát! Már nagyon aka-
ródzott nekik, szabadultak volna a szüzességüktől. Mit össze-
bénáztunk velük! Két percet se bírtunk, azt bumm! Igaz, több-
ször egymás után. 

Bort a környező tanyákban kerítettek. Megittak bármit. 
Hohó, lett ott hangulat olyan, csak úgy zengett az alföldi ta-
nyavilág! 

– „Jól bebaszott nekünk a szüreti búcsú, ellopták a Pa-
pit cifra kantárostul. Nem maradt más nekünk, csak a Papi 
fasza, azt kantároztuk fel, azon mentünk haza!” 

Ezt most hallhatta is volna valaki, ha benn van, ahogy 
fogatlanul, pöszén eldünnyögte. 

Máskor meg tiszta romantika volt az az időszak. Majd-
nem az általános iskolás, táskahurcolászós romantika. Együtt a 
padban, közel húzódva egymáshoz, legszívesebben még a saját 
tudást is átadva amannak, ha őt feleltetik vagy kínlódik a dol-
gozattal. Át is adva. Kis súgás, puska, ilyesmi. 

A tornaórán guvadtak a szemek, mélyen beszippantották 
egymás kipárolgását. Azok az idomok, leomló hajak, csillogó 
tekintetek! Akkor rögtön a kerítés melletti orgonabokrok alá is 
behúzódott volna bárki akármelyik másik neművel. Még csak 
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nem is biztos, hogy leginkább azzal, akin a szíve elfacsarodott. 
Valahogy összerakatlanul kezdődött a nemiség, fönt hányódott 
valami a lelkükben és lent majd szétvetette őket az ölük. Egy-
mástól teljesen függetlenül. Később állt össze a kettő valami 
kínzó katyvasszá, tán szerelemmé, hogy aztán néhány év léte-
zés után szomorúan, de tárgyilagosan szétessen, elváljanak 
egymástól nagyjából örökre. 

– Ez már a purgatórium lenne? Minimum földi pokol, 
szokni az igazit. Úgyis oda kerülök, hova máshová? 

Nagyjából olyan, mintha nem is élne már, hanem élet és 
halál mezsgyéjén támolyogna, várva valami végső döntésre, ami 
egyáltalán nem kétséges, csak az időpontja. Néhány éve buk-
kant fel benne az érzés, akkor még otthon lakott, mozgott, 
még inkább élő embernek nézett ki, érezhette magát, mégis, 
valahogy eltávolodott a valóságtól, pedig az egyetlen lánya 
cseppet sem kímélte, nagyon is eszébe juttatta a hétköznapo-
kat. 

– Pénzt, pénzt, faterkám! 
– Miből? 
Mégis, megszűntek a távlatok, elnehezült, nem várt 

semmire, nehéz pontosan megfogalmazni, mi változott, de 
kívül került önmagán. 

Egyszer fűnyírás közben eszébe jutott a dékánja. Kü-
lönben nem először. Rendes tag volt, kulturált, nyomatta a 
tudományt is, mégsem vakbarom. 

– Adósa maradtam. 
Oda lehetett fordulni hozzá. Ha akár a folyosón meg-

szólította valamelyik diákja, mindig leállt, szembe fordult, bele-
nézett a szemébe és mélyen megfontolva válaszolt. 

Az egyik vizsgájára felkérte, üljön be. Cikis volt a hely-
zet, megszívathatták volna. Mondjuk, meg is akarták, pont 
azért hagyta ott a vizsgát és kérte a dékánt, vegyen részt az 
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ismételten. A tanszék elküldhette volna melegebb tájra, mond-
juk, rövid úton katonának, vagy szakmunkásképző iskolába, de 
nem tették. Szerencséjére. 

Még a szemeszter vége előtt beletapperolt az egyik gya-
korlatvezető lelkébe, az meg bosszút esküdhetett, mindenesetre 
a vizsgán igen szemétül viselkedett, ő felállt, kikérte magának 
és a dékán jelenlétéhez ragaszkodva otthagyta. Bejött a dékán. 
Négyest kapott. Tudta pedig ötösre, felkészült ezerrel, de ennyi 
igazuk muszáj volt, maradjon. 

Később is találkoztak. Már egyetem után. Szerveztek 
egyszer egy szakmai találkozót a végzettek számára, pont itt-
hon dekkolt az országban, elment rá. A dékánjuk, azóta rektor, 
vezette az egészet. Szünet után a második részben a volt diá-
kokkal beszélgetett. Ültek vagy ötvenen a teremben. Ő felállt, 
bemutatkozott, mire a rektor közbevágott: „Emlékszem, ki ne 
emlékezne rád!” 

Fűnyírás közben jutott eszébe, de valami elemi erővel! 
Taszigálta a fűkaszát és össze-vissza kalandozott, mígnem azon 
kapta magát, a dékánnal beszélget magában. Bevallja neki, 
mennyire kedvelte. Akkor, ott a felszólalásában, ezt-azt kritizált 
a múltból, hogy az előadóterem lehetett volna korszerűbb, nem 
holmi lapos hodály és akkor kevesebb előadást hagytak volna 
ki, meg ilyesmiket, és hirtelen meg akarta volna magyarázni 
kurta mondatait, amik őt sérthették. Tán még bocsánatot is 
kért volna tőle. Nyírta a füvet és mellette ott sétált fiatalosan, 
régi, egyetemi korúan, sokkal fiatalabban, mint ő a fűnyíráskor, 
egykori elöljárója és csak beszélt hozzá és beszélt. Rápillantott, 
szinte megsimította. 

Elhatározta, előbányássza a telefonszámát vagy az e-mail 
címét akárhonnan is. Az egyetem, vagy valamelyik volt előadó, 
évfolyamtárs biztosan segít, ha maga nem leli. 
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Mikor elkészült a fűvel bement a lakásba és már ütötte is 
a nevet a keresőbe. És majdnem elbőgte magát. Két dátum állt 
a név mögött, a születési és egy cirka öt évvel ezelőtti. 

– Elkéstem. Elkéstél, Tarajkám, nem először. 
Bólintott keserűen, hogy hiszen kilencven fölött lenne 

már, és férfiaknál az igencsak ritka. Teljesen jogos, hogy el-
ment, és mégsem igazságos, léteznek emberek, akiknek nem 
szabadna elmúlniuk. Lehet, senkinek sem volna szabad? Tehe-
tetlenség és egy mély, egyre ismerősebb szomorúság telepedett 
rá, már nem csak a lehetetlen beszélgetés, múltja egy alakjának 
elvesztése miatt, de önmaga biztos, kikerülhetetlen és egyre 
inkább a tagjaiban érződő elmúlása miatt is. Nem, egyáltalán 
nem először szakadt rá ez az érzés, de onnantól állandó, fáj-
dalmas részévé vált, akár egy kóros, menthetetlenül tönkre-
ment szerv. 

– Velem is így jár majd valaki. 
– Ah, kinek kellek én? Ugyan! 
– Bár, Anna úgy tűnik, elbénázta. 
Annával évfolyamtársak voltak, de alig emlékszik rá 

azokból az időkből. Annyit tudott, Pali vette feleségül végzős 
korukban. Pali inkább szem előtt volt mindenkinek, baromira 
vágott az agya, szín kitűnő, jó kiállású srác, csodálkoztak, hogy 
Annánál állapodott meg, ennél a nagydarab, jellegtelen lánynál, 
de hát neki kell tudnia, gondolták, ha már annyira okos, csak 
kikalkulálta, miért is passzol ez így neki. 

– A lakásért, amit a csaj kapott a szüleitől a főváros-
ban? 

– Gondolom, mással sem sokáig kellett volna albérle-
teznie. 

– A minisztérium rögtön az elején, esetleg. Anna apja 
benyomta. 



15 

– A gyerek később jött. Mit tudom én már, azt hiszem 
később. Tán nem terhesen akaszkodott rá a nő. 

A minisztériumi kezdésnek persze híre ment, mégsem 
lepett meg túlzottan senkit. Ki, ha nem Pali? Megérdemli, nem 
a semmiért kapja, Anna apjáról pedig tudták, valami fejes a 
pártban, sőt, az egész család igen jól fekszik. 

– Na, azért összeáll az egyenlet. 
Minden alakult náluk, mint a karikacsapás. A lakás tehát 

letudva, kocsi gyorsan lett, majd íróasztalból egyetemi állás, 
kiküldetések, tudományos fokozat és még katedra is. A pro-
fesszorságán azért néhányan felszisszentek, vagy inkább némi 
irigységgel mesélték, amikor külföldről hazajőve együtt iszogat-
tak: 

– Basszus, Taraj, negyvenévesen prof, jó hogy Nobel 
díjat nem vesznek neki! 

– És Anna? 
– Valami adminisztratív álláson dekkol. Hacsak nem 

szül. Ki a túrót izgat? 
– A találkozót szervezi már? 
– Ja. Szervezi. Nem kaptál levelet? 
– Nem. Az is lehet, elkallódott. Tegnap értem haza, a 

posta kilógott a ládámból. 
– Ahogy szokott, ugyanott, ugyanakkor. Az ára is a ta-

valyi. Jössz? 
– Gondolom. Úgy rémlik, akkorra nincs programom. 
A második ötéves találkozótól már évenként gyűlt össze 

az évfolyam, azaz közülük azok, akik része voltak a fősodor-
nak, a java, ahogy mondogatták. Szép számmal összejöttek 
azért, minden év május utolsó hétvégéjén egy tóparti szállóban. 
Lefoglalták az egész hóbelevancot péntektől vasárnapig, all 
inclusive befizettek, és ment a dáridó megszakadásig. Pali szer-
vezte mindig, ott is akadt valami kapcsolata, meg hát ő az 
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ilyesmit fél kézből lenyomja, nem pörgi túl, hagyták, hadd csi-
nálja, minden oké. 

Anna hol jött, hol nem. Az elején ritkábban, valószínű-
leg a gyerekek miatt, később szinte mindig elkísérte Palit, bese-
gített terelni a népet egyik programról a másikra. 

– Elég a fürdésből, gyerünk ebédelni! 
– Vetítéshez gyülekező! 
– Ne üvöltsetek már, takarodjatok aludni, reggel meg 

mossátok fel a teraszt, elvágódunk a mocskotokon! 
Előfordultak évek, amit Taraj hagyott ki. Meló, utak, le-

robbanás, előbb a pénztárcája pukkant le, aztán az egészsége. 
Taraj minden egyes alkalommal elnézegette Annát, újra 

és újra rácsodálkozva, ez a nő tényleg évfolyamtársa volt? In-
kább hagyott benne olyasmi nyomot, mint egy csak feleség. 
Mások is hozták a párjukat, a férjek, feleségek lassan úgy kezd-
tek a társasághoz tartozni, mintha maguk is az évfolyamra jár-
tak volna, és mégis érződött közöttük az az árnyalatnyi különb-
ség, amit az együtt töltött idő és a közösen megvívott csaták 
okoztak. Annához nem fűzte semmi ősi. 

Teltek az évek, egyik a másik után. Vagy évtizedek? Ta-
raj sokszor fel sem tudott ocsúdni abból az örvénylésből, ami-
ben pörgött. Egyszer csak, mint a villámcsapás, érkezett a hír 
Pali haláláról. Hónapok alatt vitte el a veserák. Megütköztek 
rajta. Mellbe vágta a társaságot. Közhely, mindenki előtt vilá-
gos, az élet véges, mégis, egy ilyen masszív, érinthetetlennek 
tűnő karrier hullása kijózanító, magába fordul az ember, néz a 
semmibe. Addigra már elszenvedtek veszteségeket, minden 
alkalommal megemlékeztek róluk, általában azzal kezdődött a 
pénteki ebéd, hogy felemlegették azokat, akik már nem jöhet-
tek el, de olyankor könnyen átsiklottak felette, hárították, pus-
mogtak, ah, persze, ivott, mint a gödény, előzött kanyarban, mi 
ilyet nem teszünk, az ő bajuk, és titkolt közönnyel megnyugod-
tak, saját maguk akár az idők végezetéig is elélhetnek még. 
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Na de éppen Pali? Se pia, se cigi, se semmi, csupa siker, 
és tessék! 

– Ja. Négy éve? Vagy öt? 
– Engem egyszerűbben elvihetett volna az ördög. 
– Úgy látszik, kiélvezi rajtam magát. 
Innentől óvatosabb lett mindenki. Nem az életvitelében, 

bár, lehet, abban is, de viselkedésében biztosan. Visszafogot-
tabb. Elmúlt a régi harsányság. Már nem danolásztak hajnalig, 
szomorúbbra váltottak a nóták, egyre kevesebbet táncoltak, 
megültek, beszélgettek. A koruk is tette, de jobban az árnyék, 
ami Pali, s aztán még néhány társuk egyre megindokolhatatla-
nabb eltávozásával rájuk vetült. 

Már korábban megfigyelte, mennyire önmagukért ér-
keznek az emberek, a többieket csak díszletként használva egy 
időutazáshoz, visszacsöppenni a múltba, ahol újra huszonéve-
sek, gondtalanok, erősek. Nem igazán foglalkoztak mások 
problémáival. Meghallgatták, elbambulva bólogattak, de alig 
várták, valami kizökkentse őket lelki szemetesláda szerepükből, 
„igyunk egyet”, „gyertek tollasozni”, semmi kedvük sem volt 
úgy igaziból belekotorni mások bajába, pláne nem erőfeszítést 
tenni a segítéshez. Néhány tanács persze elhangzott, inkább 
alibiként. Még majdnem fordítva, mintha a másik problémája 
vigaszt jelentett volna saját kudarcukra. 

A találkozók szervezését Anna vette át. Senki sem várta 
tőle, de maga jelentkezett. És megcsinálta. Valahová tennie 
kellett magát, talán nyugtatta is az emlék, mintha bármely pilla-
natban felbukkanhatna Pali. Nyilván fölfogta, az eddigi körül-
mények optimálisak voltak, ha bárki átveszi tőle, jönnek a zök-
kenők, elhalhat az egész. 

Ebben az utóbbi néhány évben, egész az amputációkig, 
többet beszélgetett Annával, mint előtte összesen. És nem csak 
személyesen, évente egyszer a találkozókon, de telefonon is 
hívogatták egymást, leveleztek, képeket, zenéket küldözgettek. 
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Anna távolságot tartott, azon belülre nem engedte, azon kívül-
ről viszont lazán, akár heccelődve is közelíthetett hozzá, amo-
lyan pajtásivá alakult a viszonyuk. 

– Hol laksz pontosan? 
– A jogi egyetemnél. A főépülettől nem messze. 
– Utca, házszám? 
– Rám csörögsz és lemegyek. 
– Persze, jó. Szerintem a jövő hónapban lesz fönn dol-

gom, találkozhatunk. Beülünk valahová egy kávéra. 
– Te kávéra? 
– Nem, dehogy, te kávéra. Én majd iszom egy konya-

kot. Ha szabad. 
– Felőlem. Egyet nyugodtan, csak nem tudom, a rend-

őr mit szól hozzá. 
– Vonattal megyek. Most éppen nincs autóm. 
És így lett. Autója persze már hosszabb ideje nem volt, 

sajnos kilátása sem, hogy vegyen, a lánya követelései, a beteg-
sége, a mit tudni pontosan mi, ami elkezdte húzni lefelé, nem 
pont autó irányába mutattak. 

Előbb az egyetem körüli utcákban sétáltak, de neki ha-
mar megfájdult a lába, leültek egy apró presszó járdára telepí-
tett teraszán. A szűk, kisforgalmú utcán egyedüli vendégként 
nyugodtan beszélgethettek. Kérdezgette Annát, hogyan telnek 
a napjai, találkozott-e mostanában a gyerekeivel, egy szem 
unokájával, mi a helyzet a munkahelyén, beindult-e a projekt, 
amit a telefonban említett, színházról, koncertről, hétvégékről, 
egyszóval licsi-pocsizott. Palit kerülte. 

Anna még dolgozott, pár éve maradt nyugdíjig, Tarajt 
akkorra már rokkantosították. A szíve, a cukra, a kihűlő és 
iszonyatosan fájni tudó, de még legalább meglévő lába, egész 
leamortizált, elnyűtt teste miatt. Egyedül élt, minden korábbi 
nő lekopott róla, Juli pedig még nem csapódott hozzá. Kettő-
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jük magányából viszont leginkább csak valami kívülálló ková-
csolt volna párt. Tarajt baltával faragták, Anna máshoz, kifi-
nomultabb rendszerekhez szokott. Jólesett így elüldögélniük 
együtt, minden kötelező kör nélkül, a lehető legteljesebb ter-
mészetességgel, de nehéz lett volna túllépniük ezen. Egy férfi-
nak persze megy az, ha kell, viszont igazából egyikük ízlésének 
sem felelt meg a másik. 

– És Paliénak megfelelt Anna? Vagy fordítva? 
– Ő most bejárna ide? Nem járna be. Vagy bejárna? 

Mindegy. Juli jön, hozza a páleszt. Nahát, kész csoda! 
– Páleszt akkor sem hozna, ha bejönne. 
– Jöhetne így is, hogy van Juli. 
– Nem várom. Ne is jöjjön! Megvagyok mindenki nél-

kül. 
Félórát is beszélt Anna, valahogy mégiscsak beleszőve a 

mondókájába Palit, a gyomra remegését, amikor észrevették a 
véres vizeletét, az első, elrontott műtétet és a másodikat, ahol 
halva maradt a műtőasztalon. Aztán elkezdett visszakérdezni. 

– Magad vagy még? 
– Aha. Magam. Mondtam a találkozón. 
– Ó, azóta akárkit is fölszedhettél. Mágnes-pajtás! 
– Változott a formám. Elhalt a delejem. Meg túl sokba 

kerül egy nő. 
– Nem úgy hírlett, pénzért veszed őket. 
– Később derült ki, mégis pénzbe kerülnek. Nem is ki-

csibe. Most jobban állnék, ha kevesebbel beérem. 
– Te kis mohó, csak nem megbántad? Nem hiszem el! 
– Ne is hidd! Viszont látod, téged nem csábítalak, hát-

ha felsülök. Már semmim se a régi. Azért kipróbálhatsz, ha 
gondolod! Várj, ne próbálj ki, nem venném a lelkemre. Hanem 
eljöhetnél egyszer, csak úgy. 
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– Te nekem pont jó vagy így, kerítésen át, de lehet, 
egyszer tényleg elmegyek, csak megnézni a barlangod. Hogy 
néz ki egy ilyen hírhedt hely. 

– El mernél jönni? 
– Viszek magammal konyhakést. 
– Az jó, leszúrjuk vele a lányomat. 
– Tényleg, befejeződött a per a házadról? 
– Dehogy! Az efféle eltarthat évekig. 
– Idióta követelés, úgyis elbukja. Hacsak a nagyját oda 

nem ígéri az ügyvédnek. Mire hivatkozik? 
– Hogy én nem foglalkoztam vele, nem neveltem, 

úgymond le se szartam az anyjával együtt, hol fizettem tartásdí-
jat, hol nem, ezért most kártérítést kér. 

– Mennyit? 
– Jól kiszámolta, a házam árának a felét. 
– Röhej, nem ítéli meg neki senki. 
– Várj csak, lehet azt tekerni, csűrni-csavarni. Nő, most 

meg a nőknek elég sikkantani egyet, máris odastartol a sok 
vérszomjas jogász, megvédeni őket a férfi-abúzustól. Idióta 
világ ez, lassan férfi érdekvédelmi szervezetet alapíthatunk. 
Hiányzik a szlogenből egy ‘n’ betű, Me too helyett Men too. 

– Hány éves? 
– Mit tudom én. Én mínusz kábé harminc. Egyszer 

csak megszületett. Állítólag tőlem. Később támadtak le vele, 
hogy az enyém. Akárkié is lehet, ahogy az anyja akkor élt. Alat-
tam is csak egy hetet feküdt. Engem ítélt a legpénzesebb klien-
sének. 

– És te ennek nem jártál a végére? Akkor már léteztek 
vizsgálatok. 

– Nem volt nekem arra időm. Leginkább külföldön te-
kertem akkortájt. Kit érdekelt az a nyár közepi cafka! Mintát 
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sem adott volna hozzá, nehogy kiderüljön, hazudik, vagy ösz-
szetéveszt az előző estivel. 

– Micsoda ötlet! Hasonlít rád? 
– Ah, semennyire! Én például nem hozakodnék ilyes-

mivel. 
– Na, jó, te egy külön állatfaj vagy, akinek szivacsból a 

szíve. 
– Figyelj, a genetikai vizsgálatok szerint a világon állító-

lag minden hatodik gyereket más manusz csinál, mint aki az 
apjának hiszi magát. Szegény, ártatlan nők, rácsapnak a seggük-
re, mindenki csak bántja őket! 

– Na, itt lődd le magad, mert ismerem a cégeteket és 
meginnám még a kávémat. 

– Persze, föl ne hörpintsd az egész maradékot, nyalo-
gasd csak nyugodtan, befejeztem. Majd intéződik az ügy és 
kilyukadunk valahová. Én minden bizonnyal a temetőbe. 

– Ne beszélj hülyéket! Annyira odavág? Vagy valami 
más? Mi bajod, úgy értem, a szokásoson kívül? 

– Pont elég a szokásos és annak a terpeszkedése. To-
tálra kész a lábam. Attól tartok, levágják. 

– Mennyi a cukrod? 
– Sok. 
– Mennyire sok? 
– Tizen-huszon. 
– Jaj! Akkor meg miért iszol konyakot? 
– Mindegy már. 
– Ha mindegy, akkor aztán tényleg mindegy lesz. 
Így beszélgettek még vagy egy órácskát, kihűlt kávét, 

konyakot nyalogatva. Megegyeztek, hogy Anna majd szól, és 
felkerekedik, meglátogatja Tarajt, hadd lássa állítólag kőkorsza-
kiassá egyszerűsített vagy inkább elszegényedett facér lakát, sé-
tálnak a környéken, amennyit Taraj bír, és e programról több-
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ször esett is szó egymás között, telefonban, levélben, volt, hogy 
úgy nézett ki, Anna bármelyik pillanatban megérkezhet, de 
végül mégsem érkezett meg. Aztán megjelent Juli, s bár Julitól 
éppenséggel nyugodtan jöhetett volna, Taraj tudta, a látogatá-
sára már soha nem kerül sor, sőt, úgy érezte, aligha látja valaha 
is. Amikor először vágtak le a lábából, eszébe jutott a beszélge-
tésük. Régóta nem kételkedett az amputációban, de a tény 
mindig erősebb a belátásnál, őt magát is megrendítette kissé. 
Megírta Annának, aki csak annyit válaszolt: „Emlékszem. Sí-
rok. Elkéstem.” 

– Innék. Meg lehet fulladni. Pedig szemben csönde-
sednek. 

– Hopp, ez most légkalapács. Utána majd újra a buldó-
zer megy neki. 

– Idegurigázunk-oldalazunk a csaphoz, így ni, lefetye-
lünk kicsit tenyérből. Eredetibb, mint pohárból. 

– Hány óra lehet? Három? Lassan jönnek összeszedni 
a csetrest. 

Általánosban játék közben mindig az utcai kúton ittak. 
Dehogy mentek haza, még otthon tartották volna őket, gye-
rünk kapálni a kertbe, vagy valami ilyesmi, odahasaltak a köz-
kút alá és uzsgyi tovább. 

Többször megfordult a fejében, mi az atyaúristen értel-
me volt azoknak a játékoknak. Milyen szerepe lett életében a 
focizásnak, fejelésnek, ugróiskolának, kardozásnak, bunkerépí-
tésnek, csúzlizásnak, kódorgásnak kinn a faluszéli mezőkön, a 
folyónál? A kódorgásnak persze csak-csak, egész élete végül 
egy hatalmas kódorgássá vált, de ugye később soha nem ugró-
iskolázott, pedig milyen spécin dobott a palával és hányszor 
nyert, fejelésben is tiszta sztárnak számított a környékbeli köly-
kök között, de hát azt sem igen használta később, még a foci-
ban sem, amit azért folyton nyomatott, akármerre vetődött a 
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világban, kispályás, kiskapus fociban nemigen fejelnek. Stran-
dokon fejeltek néha. Mire készítette fel a gyerekkora? És ho-
gyan, amikor konkrétan semmi köze annak az ezer mindennek, 
amit akkor csinált ahhoz a másik ezer mindenhez, amit később 
dobott neki az élet. 

– Most azért mégis jó, hogy tudok tenyérből inni! Mi-
csoda tudás! Hahaha, ez aztán a magasabb ismeret! 

– Bár, ha azt veszem, menni, rágni, látni, WC-be szar-
ni, pisálni ugye nem birok, ahhoz képest ez egész komoly. Még 
merevebbre beállnak az ujjaim, aztán ez se megy majd. Szóval, 
Tarajkám, világcsúcs! Szerencséd, hogy falun nőttél és aláha-
salhattál a kútnak! 

– Az evésben milyen gyerekkori praktikát használha-
tok? Majd majszolok, kanál, villa nélkül, ahogy az epret zabál-
tuk egyenesen a fáról. Vagy akár kéz nélkül, malacmód kihab-
zsolom a tányérból. 

Az asztal felé fordul, sötétebb foltként rajta tálcán az 
ebéd maradéka. Az itteni tányérok szélesek, lapos karimájúak, 
így kevesebb fér bele, teljesen lehetséges csak úgy lefetyelni 
belőlük. Akár ki is próbálhatná, a levesből, a főzelékből is ha-
gyott valamennyit. 

– No, még tovább is fejleszthetem! Az is jobb, mintha 
más etetne. Tele lesz vele a szemem, pofám? Mit számít, úgyse 
látok! 

– Később. Most még eljátszom az úriembert. 
– Eper. Micsoda csemege! Pár hét és érik. 
– Ki ültet manapság eperfát? 
– Szerintem ezeknek a maiaknak gőzük nincs róla, 

hogy nem minden eper szamóca. 
– Dagi, mézédes fehéreper! Mikor már egészen besár-

gult – az igen! Protkó sem kell hozzá, el lehet nyammogni íny-
nyel. 
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Éppenséggel nevelhették volna céltudatosabban. Nyel-
vek, zene, kiskutya füle. Csak hát ki nevelt falun akkor úgy? 
Senki. A falusi gyerekkornak pont a határtalan céltalanságban 
rejlett a gyönyörűsége, amiből aztán mégis összeállt az ember, 
nem is mondhatni, hogy rosszabbul a városinál. Leszámítva 
Tarajt, aki ugye elcseszett egy figurává vált, ugyanolyan célta-
lanná és eredménytelenné, amilyen a neveltetése volt. 

De hiszen mennyit olvasott! Nem is érti, hogyan bírt 
annyit egyhelyben ülni és olvasni. Esetleg egyhelyben ülni és 
pecázni. Érdekes, ha visszagondol mélyebb gyerekkorára, van, 
hogy tisztára mozgalmasnak, csúzlizós, kardozós kalandosnak, 
máskor meg végtelenül nyugodt, hetekre könyvekbe merülő, 
vízparton ücsörgő lassú sodrásúnak tűnik. 

Az olvasás belülről jött. Elsős korában elment a könyv-
tárba, beiratkozott és onnantól rakásra hordta haza a könyve-
ket. Végtére is önmagát nevelte. És még felhánytorgatja itt a 
nevelését másoknak, amikor személyesen ő cseszte el a dolgot! 
Tényleg, az olvasásból profitált? Abból mit hasznosított ké-
sőbb? Hogyan jön össze a házibulikban, kocsmákban hajnalig 
dorbézolással, az ünnepi és hétköznapi zabálásokkal, a nők 
végeérhetetlen sorával, a legelképesztőbb helyeken éjszakázás-
sal, egzotikus haverokkal, elvakult kártyázásokkal és ami a leg-
alja, a pénzben sakkozással? 

Kölyökkorában szeretett kiállni a gangjuk hátuljába, on-
nan bambulni a tágnak tűnő, persze a nagy egészhez képest 
fájdalmasan szűk világot. Szeretett falusi gyerek lenni. Biztos 
volt benne, hogy elmegy majd innen és legfeljebb vendégségbe 
jár majd vissza, de örült annak, hogy lent kezdhette, a létezés 
alapjaival, magával a földdel és mindazzal, ami abból sarjad. 

A gang végéből átlátott a hátsó udvarba a csirkékhez, 
kacsákhoz. Nyár végétől disznót is tartottak, januárra pont 
hízott annyit, hogy le lehetett vágni. Figyelte őket, szokásos 
mozdulataikat, ahogy keresgélve lődörögnek föl-alá, azaz már 
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látnia sem kellett őket, akkor is pontosan tudta, mit és hogyan 
adnak elő. A hátsó udvar, a kert, az egész porta úgy élt benne, 
mint saját teste meghosszabbítása. Mindig akadt kedvenc állata. 
Általában a malac, amelyiket etetés közben vakargatva olyan 
kezessé nevelt, hogy már szinte haverkodtak. Nagy disznóként, 
coca korában is imádta őt, dörgölődzött, röfögött, még hab-
zsolás közben is képes volt fölnézni a szemébe és szinte ösz-
szemosolyogni vele. Rendkívül értelmes tud lenni egy disznó. 

A vásárban édesanyjával igen alaposan választották ki 
azt az egyet, amelyiket aztán megvették. Nem tévedhettek, csak 
egyre futotta a pénzük. Apja nem értett hozzá, folyton olyan 
állatot javasolt, amelyikről kapásból látszott, gond lesz vele, túr, 
nem eszik, vadul visít, rohangál s bár a vásár forgatagában a 
többiek között testesnek látszik a ládában, hadd vegye meg 
inkább más. Édesanyjával nagyon egy húron pendültek. Igye-
kezniük kellett korán reggel, rögtön amint kipakoltak az árusok 
gyorsan körbejárni, áttekinteni a teljes felhozatalt. A konkuren-
cia is ezt tette s nekik meg kellett előzniük őket a döntéssel, az 
alkuval és a fizetéssel, mert azért akadt ott más is, aki rá tudott 
érezni a kiváló állatra és elkapkodták volna pillanatok alatt 
előlük az igazán nemes malacokat. Azt az állatot keresték, ame-
lyiknek idoma kicsit kerekded, viszont mégis elég nyúlánk, 
férjen rá kiló, szerették, ha fényes a szőre, nem tülekszik, for-
golódik a ládában, hanem nagyjából nyugodtan áll, ritkásan 
mélyeket röffent, picit turcsi az orra, lapátfüle jócskán a szemé-
re lóg, alig lát ki alóla, a szeme pedig kíváncsi, jóindulatú, már 
majdnem emberi tekintetű, szinte kéri, vigyetek el engem. Ak-
kor aztán édesanyja valami egészen kifinomult technikával 
lealkudott az árából vagy húsz százalékot s Taraj már adta is az 
eladónak a magukkal hozott zsákot, két hátsó lábánál elkapták, 
fejjel belezuttyantották a zsákba, bekötözték, zsupsz, föl a bi-
ciklire és irány haza. Az igazán klassz malac a biciklin sem visí-
tozott, rúgkapált, nyugodtan, persze azért nagyokat szuszogva 
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tűrte a fuvart, talán azért, mert fölfogta, ez csak amolyan átme-
neti kellemetlenség, őt most jó helyre viszik. Szerették az ilyen 
malac-professzorokat, féléves meghitt haverságba kerültek 
velük. Mikor kiengedték a zsákból és elkezdett ismerkedni új 
helyével, a többi jószággal, az óllal, rögtön elébe öntöttek a 
vályújába egy liternyi tejet, amíg szürcsölte simogatták, vakar-
gatták a hasát, hátát, nyakát s mire elfogyott a tej, ott röfö-
részett az ő kiváló malackájuk, akinek még hűvös, nyirkosan 
szürke őszi reggeleken, iskolába indulás előtt sem volt megter-
helő darát forrázni, moslékot keverni és nézni, ahogy jóízűen 
nekiáll falni. 

Előfordult, hogy a kiscsirkék, vagy kiskacsák közül vá-
lasztott egyet, azt pesztrálta, dédelgette nagykoráig. A kacsák 
hajlamosak hasonlóan viselkedni, mint a disznó, maguktól 
odajönnek, úgy kell eloldalazni előlük, rájuk ne lépjen az em-
ber. A haver kacsa is tán előre tudta, mikor készül a hátsó ud-
varba, már ott várta a lécekből szögezett ajtó előtt és lépni is 
alig lehetett tőle, annyira kunyerbálta, vegye fel, szemtől szem-
be nézhessenek, összedughassák a fejüket. A csirkék mások. 
Ők ridegebbek, köztük csak nagyon ritka a nyitott, melegszívű. 
Azért az évek alatt akadt ilyen kiscsirkéje is. Nem, ő sem jött 
hozzá magától, de alig várta, kimondja a nevét és akkor már 
rohant, akár az udvar legtávolabbi sarkából is, evésből is, akkor 
azonnal kitárta a szívét és hagyta, felvegye, beledörzsölje az 
arcát a nyaka körüli tollába és szippantson abból az összeté-
veszthetetlen csirkeszagból. Fura összehasonlítás, maga is mo-
solygott rajta, később a női közül viselkedett így némelyik, 
malac-, kacsa-, vagy csirkemód, ővelük mindig könnyebben 
boldogult, mint a többivel, valahonnan mélyről ismerte a fajtá-
jukat. A nők meg nyilván a férfiakat pakolják így glédába. Az 
egyik egyetemi társa szerint minden ember valamilyen állatra 
hasonlít. Mondta, ő az összes ismerősét megvizsgálja, milyen 
állatot lát bennük s akként kezeli őket. A legegyszerűbb módja, 
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hogy ne fusson lesre, ne verjék át és tőle is mindenki pont azt 
kapja, amit elvár és megérdemel. 

Lám, ennek a tapasztalásnak legalább volt valami értel-
me, még ha később, városba kerülve nem is tartott állatot soha. 

– Ami volt, elmúlt, senki sem emlékszik rá. 
– Falun sincs már házaknál állat. Autó, multi-pulti és 

pakolják a kosárba a húsokat. 
– Kiben merül fel, hogy az a karaj, csirkemell valaha 

élt? Pedig mennyire zabálni valóan édesek az éppen csak kikelt 
kiscsirkék! 

– Talán a nővérek is kedvesebbek lennének, ha láttak 
volna valaha születést, kimúlást, és nem itt találkoznának elő-
ször az elmúlással. 

– Biz ám! – ha keltettek volna már kotlóssal csibét és 
vágták volna már el tyúknak a nyakát. 

– Hinnéd, egyszerű tojásból lesznek? 
– Fenét, ha nem te rakod a kotlós alá! Előtte lámpa 

alatt átvizsgálod, van-e bennük mag. 
– Három hétig tojás, aztán elkezd mocorogni benne a 

csibe, és egyszer csak kibucskázik a héj alól. 
– Félóránként megnézed, lett-e új, kiszeded, egy adta 

nyálka, a kotlós meg árgus szemmel figyel, tiltakozik, de hát 
nem hagyhatod alatta, még agyonnyomja nagy igyekezetében. 

– Ja, kis kosárkába gyűjtöd őket, aztán mikor már mind 
megvan, lábra állt, pelyhes gombóccá változott, visszakapja a 
tyúk. 

– Nemsokára lehet őket etetni. Elébük szórod az apró 
darát, grízt, és már csipegetik is. Bedugod az egyik fejét az ita-
tóba, nem többször, egyszer, a többi látja, honnan iszik, on-
nantól minden világos. 

– Vagy ha lett volna dolguk a másik végével. Kimenni 
a hátsó udvarba, levadászni a tyúkot azzal, hogy most leölik. 
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Saját kezűleg metszik el a nyakát. Ha egyszer is ott rúgkapált 
volna a kezükben, lábuk alatt a szerencsétlen és csak egy löty-
tyedt, döglött húscafat maradt volna vissza, miután hátrahajtot-
ták a fejét és nyissz. Ha látták volna lüktetve dőlni ki a vérét, 
érezték volna lassan elernyedni! 

– Most mit ítélkezel, Tarajkám, ha így működni tud, 
hűtőpult, kosár, pénztár, akkor ez így jó! 

– Dehogy ítélkezem, százszor kényelmesebb, az tuti. 
Igaz, se íze se bíze. Később még másként lesz, tényleg gyárban 
készül majd a kaja. Összerakják aminosavakból. Akkor meg 
még a brojlert is visszasírják. 

– Az a baj, engem is így szeretnének elintézni. Rápa-
kolni valami futószalagra. Hát, igen, csakhogy nekem szar van 
a pelenkámban. 

Az építkezés megint csendesedik. Kopácsolás hallatszik 
be, emberi kiáltozás, sürgetnek valamit, adjad, vagy hozzad, de 
érteni nem lehet. Időnként megszólal a légkalapács, a daru 
emelést jelző csipogója. 

Megszaladt az építési vállalkozóknak. Nem csak lakni, 
befektetésnek is vásárolnak ingatlant. Kiadják, vagy egyszerűen 
hagyják, hadd álljon üresen, nem gyötrődnek vele, a drágulással 
akkor is többet hoz a fenntartási költségnél. A lánya is erre 
hajt, kipréselni belőle a lóvét még időben, amíg tart a bumm, és 
megfialtatni. 

– Az is lehet, még előtte a seggére vágna. Amilyen 
szélhámos. 

A folyosóról beszűrődik a tálalókocsi csörömpölése. 
Nyílik az ajtó. 

– Üdv, Lajos bá’, milyen volt az ebéd? Remélem, most 
megette! 

– Zsuzsikám, drága, ma valahogy nem volt étvágyam. 
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– Persze, meg tegnap se. Mert a szekrényből kolbászo-
zik. 

– Szalonnázom. A kolbászt nem viszi az ínyem, még 
protkóval sem egyszerű megrágni, a szalonnát meg akár nélküle 
is elszopogatom. Gondolja, maga nem szalonnázna ettől az 
ebédtől? 

– Mondom én, itt maradt a fele mind a kettőnek, mint 
tegnap! 

– Rosszul látja, a levesből két kanállal többet ettem. 
– Ne cikizzen engem, Lajos bá’, jól teszi, ha rászokik 

az itteni kosztra, mert kitiltják a látogatókat. Nincs több sza-
lonnácska! Hacsak nem csomagban. 

– Mikortól? 
– Holnaputántól. 
– Az jó. 
– Holnap jön az asszony, mi? 
– Hányat vittek el? 
– Jó párat. 
– Mennyit? 
– Tilos megmondanom. Pláne azt, hogy kiket. 
– Bekrepáltak? 
– Olyan is van. 
– Akkor több anyag jut a konyhán, normálisabbat is 

főzhetnek. 
– Hahaha! Értelmiségi! Azt maga csak gondolja, Lajos 

bá’, edződjön ehhez itt ni! 
Kiviszi a tálcát, felpakolja a kocsin a többi tetejére, alul-

ról pedig kihúz egy nejlonozott csomagot, beviszi, lerakja benn 
az asztalra. 

– Mi az, a vacsora? Megint hideg? Mit adnak? 
– Sajt, zsemle. A magáé cukros diéta, dzsem nem jár. 

Zsemléből is csak egy. 
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– Tippeltem, eltaláltam. Könnyebb, mint a lottó ötöst. 
Akkor sajtból lehetne kettő. 

– Kaka volt? 
– Akarja? 
– Szóval nem volt. Én is tippeltem és eltaláltam. Most 

már inkább ne legyen, mosdás ezek szerint ma nincs, a pelusát 
meg majd lecseréljük Icussal, ha megjött. 

– Icus az éjszakás? Látja, kímélem magukat. Ennyire 
futja. 

– Persze. Aztán magába szárad és mehet a hashajtó, at-
tól meg a füléig keni a termést. 

– Majd tökéletesítem az időzítésemet. A szervezés so-
sem volt erősségem. Hogy van, Zsuzsika? Jól? 

– Ne izguljon, nem fertőzöm meg! Látja, maszkot hor-
dok. 

– Nem látom. 
– Ja, bocs, tényleg, maga nem látja. Azért mást meg 

néha nagyon is kifigyel! 
– Amit megéri. Annyira egyébként nem izgulok. Pár 

hónap ide vagy oda. Őrület, a nők örökké gyanakvók, hitetle-
nek! 

– Tapasztalatból. 
– Gyengeségből. 
– Istenem, megyek, egyedül vagyok az emeleten. Hogy 

bírom a gyengeségemmel, nem is értem! Pá, Lajos bá’! A va-
csorát megegye ám! Nyolc után jövünk Icussal. 

– Csók, Zsuzsika! Tudja, a maszkja alá. 
Ahogy becsukódik az ajtó furcsa csönd ül a szobára. A 

tálalókocsi kerekének zörgése elhal, az utca felől sem érkeznek 
zajok. 

– Hány éves lehet? Van vagy ötven. Francost, csak sze-
retne ötven lenni, megvan ötvenöt is. Icus tán tényleg ötven. 
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– Itt kizárólag vén tyúkok dolgoznak. Nincs az a fiatal, 
aki eljönne ilyen helyre. Egy adta depresszió. Aki idekerül lakó, 
mind alig húzza-vonja magát, ezeréves baromságokat emleget, 
magától már alig képes valamire, nem lát, nem hall, kiabál, 
követelődzik, bármit kínálnak neki gyanakszik, hol a halált 
várja, hol foggal-körömmel kapaszkodna az életbe, büdös vén-
ember, ah, néhány aranyosabb lélek kivételével csupa undorító, 
visszataszító figura. 

– Bennem például lehet bármit szeretni? 
– Csupa olyan dolgozik itt, aki már maga is majdnem 

mindenből kikopott. Szecskája, besilózott savanyú trutymója a 
kinti létnek. Aki ide belép, akár gondozottként, akár mint dol-
gozó, az a világról alkotott eddigi elképzelését teljesen újra kell 
értelmezze. 

– Mit bírna velünk megbeszélni nap mint nap? Velem 
például. Elmondhatnám, hogy ma kevesebbet ment a daru és 
többet a buldózer. 

– Hát, igen, a levegő is fujtósabb. Kanyarodjunk csak a 
csaphoz! 

– Ah, brrr, hát nem leittam magam! Tessék, már ebben 
sem vagyok a régi. 

– Vajon mi lett a kis csajjal, aki a motoros nadrágomat 
varrta? Ő dolgozott valami hasonló helyen. 

– Nem, azért nem. Rémlik, a sebészeten volt nővér. 
Azért az tökre más! 

– Na, ugyan mi történhetett vele, Tarajkám? Attól, 
hogy te is dugtad, a férje még nyilván valami iparos lett vagy 
éppenséggel az osztályos műtősfiú. 

– És, rosszabbul járt? Mellettem sokkal durvábban 
megszívta volna. Mindegy, ez szóba sem került, nem csak ná-
lam, nála sem. Jólesett neki, aztán lelécelt. Jólesett? Még az sem 
biztos, elég kurtán furcsára sikeredett. 
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– Ugyanolyan gumilepedőből varrta, mint az ágyamban 
van a vászonlepedő alatt. Ahogy megtapintottam, ráismertem 
rögtön. Eszembe is jutott a kis csaj. Ritának hívták. 

– Ez aztán nem enged át semmit, atombiztos, tanúsít-
hatom. Pisálhatsz rá direktbe, akkor sem megy a matracba 
semmi. Lefolyik kétoldalt. Ha kiszivárog valami a pelenkából, 
vagy lecsorog a víz mosdatáskor, meg se kottyan neki. 

– Micsoda esőket bírt ki az a nadrág! A bőrhacuka tisz-
teleghet előtte. Az orkándzsekim alatt már egy adta csurom 
vízre áztam, de a gatyám, a lábam szára tökre száraz maradt. 
Varrhatott volna dzsekit is. Elment addigra, mire kiderült, 
mennyire menő a cucca. 

Az ablak felé fordulva elmélázik a késődélutáni fénybe. 
Nagy, világos plecsni az ablak, de már nem annyira fényes, 
mint korábban. Kézi tevés-vevés zaja szűrődik be. A ritmusára 
utazik, messzire a múltba. Pontosan nem is tudja hová, nem 
emlékszik, konkrétan hol szedte föl azt a lányt. Onnantól em-
lékszik rá, hogy nála ücsörög a társbérletében. Külföldön élt 
akkor, ott találkoztak valahol, ha megfeszül, sem jut eszébe, hol. 

Egyszerű, tapétázott szobája olyasmi benyomást keltett 
benne, mint ez az izé, nehéz kimondani szoba, itt a szociális-
ban. Ágy, kiült, kopott fotel, asztal, két szék, tán valami sző-
nyeg is, meg egy bazi ruhásszekrény. A magas plafonon búra 
nélküli izzó égett. A tapétán mindenhol vérpacák, kezdetben 
nem is vette észre a mintától, de amint felfigyelt rájuk, onnan-
tól csak azt látta, a szétnyomott poloskák ijesztő nyomát. 

– Aludni bírsz? 
– Nehezen. Forgolódva. 
– Ez itt ki sem irtható, a szomszédok ugyanígy tele le-

hetnek velük. 
– Igen. Próbáltam. Vettem sprayt, pár napra jobb lett, 

aztán átjöttek. 
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– Költözz el! Így nem lehet élni. 
– Hová? Mindenhol zűrös, ami ennyibe kerül. Itt leg-

alább normális a konyha, a fürdőszoba, csöndesek, nem lopó-
sak a társbérlők. 

Kevéssé dobja fel az embert az efféle lakás. A két szom-
széd helyiségből tisztán áthallatszott az ott lakók minden moz-
dulata, beszéde. Valamikor egy nagy polgári nappali lehetett az 
egész, amit vékony gipszfalakkal három lakrészre választottak. 
Közös konyha, mosdó, WC. Itt aztán hiába próbálja hergelni 
magát a fiatal férfitermészet is, hamar megalkuszik. Rita ijed-
ten, pisszenés nélkül hadakozott és bár nem mondta, érezni 
lehetett, nem örökre fejti le Tarajt a testéről, csak amíg el nem 
viszi valami diszkrétebb helyre. 

Meglett. Magához vinni valamiért nem akarta. Jobb, ha 
ott nem keresi. Hotelra sajnálta a pénzt, hát az egyik, albérlet-
ben lakó munkatársától kérte el a kéglit, ami minőségre persze 
csak árnyalattal különbözött a lányétól, de legalább totál füg-
getlen garzon volt. 

Mindketten tudták, miért mennek oda. Tisztelte érte a 
lányt, akkor is, később, ahogy gyűlt a tapasztalata, meg pláne. 
Nem játszotta az agyát, nem húzta-vonta magát, beléptek, kör-
benézett, kis mosoly, puszi és elkezdett vetkőzni. Aztán pucé-
ran háttal ráhevert a nyikorgó vaságyra. 

A mélyen kifeküdt sodronyos ágy örökre az emlékezeté-
ben maradt. Most is tisztán látja benne Rita törékeny, mezíte-
len alakját, a feneke mélyen lent, az ágy két végében a feje a 
lábával egy magasságban és ő ügyetlenül fölé kapaszkodik. A 
sodrony és a matrac csuszkurál a térde alatt, mire megtalálná az 
ölét, zsupsz, kifordul előle. Abban a korban azért csak eljut az 
ember a megoldásig, de visszagondolva a rövidke eseményre 
így foglalhatná össze: pindur szoba, vaságy, vékonyka női test, 
nyikorgás, csuszkura, csak azért is indulat, huh, megvolt érzés. 
És a hála érte, a vízhatlan nadrág. 
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Ahogy öltözködtek, Rita felemelte Taraj padlóra dobott 
nadrágját, a táskájából előszedett egy szabócenti gurigát, szél-
tét-hosszát megmérte, visszaeresztette. A fenébe, gondolta 
Taraj, maga is behúzta a strigulát azonnal, ahogy benn érezte 
magát a lányban, de micsoda precizitás, a csaj bezzeg méretet 
vezet! 

Utána már csak egyszer találkoztak. Akkor adta oda a 
nadrágot. A sebészeten szerválta hozzá a gumilepedőt, a barát-
nőjénél varrta meg. Taraj valamikor korábban említette neki a 
motorját, hogy otthon van egy baromi klassz gépe, két dolog 
hiányzik hozzá, pénz benzinre, meg valami spéci cucc, amiben 
nem ázik rajta ronggyá. És nézd, ez a kis jelentéktelennek tűnő 
lény a gondjaiba vette, pedig már pontosan tudta, vége. Igazá-
ból soha el sem kezdődött. Talán pont azért. Azt is tudhatta, 
amíg a nadrág kitart, és a srác beutazik benne tónyát-baranyát, 
addig az ő keserédes emléke fönnmarad. Sőt, lám, mennyivel 
tovább! S ki tudja még meddig, mert a nadrág most is ott lapul 
valahol az utolsó mocijáról eladás előtt leszerelt boksz aljában, 
rajta a fenekén a vastag alkoholos filc felirattal: „Fontos, hogy 
ne szarj be, vagy, hogy neked is legyen egy ilyen nadrágod.” 
Valaki egyszer majd kiveszi, s mielőtt belehajítja a kukába, mint 
a régmúlt szükségmegoldásainak muzeális darabját, még moso-
lyoghat egy jóízűt. 

Milyen aktualitást kapott a felirat! Gondolta volna ak-
kor? Fiatalon mindig másokat értünk az efféle poénjaink mö-
gött. Lám, neki van egy ilyen nadrágja, miért nem hordja hát? 
Illik a helyzetére. És akkor semmi vész, mindegy sima vagy 
hashajtós a nagydolog, kifürdetik belőle, vagy épp nem érnek 
rá, kit érdekel, ha kell, akár csomót köthet a két szárára, úgy 
több adag is belefér! 

Kézenfekvőbb lett volna Danyik lakását elkérnie a sze-
retkezéshez Ritával, de Danyik is pont becsajozott, nála élt a 
nő, nem adhatta, így kényszerültek abba az idegen garzonba. 
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Danyik – szintén munkatársa, majd rövid idő után barát-
ja – úgynevezett migráns volt, a szülei a háború alatt menekül-
tek el az országukból. Apró göndör haja, horgas orra, vidáman 
csillogó szeme és könnyed, barátságos jelleme jócskán megkü-
lönböztette az itteniektől. Jó, persze, helyinek számított ő is, itt 
született, nőtt föl, végzett egyetemet, mégis látszott, kilóg, 
egész személyiségében hordja azt a másik kultúrát. Igazán jó 
haverok lettek. Taraj, az egyke, Danyikot a közvetlenségével 
már-már a testvéreként tartotta számon. 

A munkahelyen külön területen dolgoztak, napközben 
ritkán találkoztak, az estéket és a hétvégéket ellenben rendsze-
resen együtt töltötték. Hetente kétszer eljártak focizni egy ban-
dával a közeli iskola tornatermébe, sokat söröztek, hajtottak 
párban nőt. Praktikus, a nők rendszerint párban járnak. Biztos 
a párban járó férfiakra gondolnak ilyenkor. 

Sörözni általában a város túlsó végén, a Muskétásba ül-
tek be. Szerettek ott lazulni, vagány nagyivók, meg öreg 
alkeszos szakik társaságában. A félig szuterén teremben a hosz-
szú tölgyfaasztalok körül együtt ivott, zajongott, röhögött min-
denki, ott nem kellett udvariaskodni, játszani a kulturáltat, ho-
zod a pulttól a söröd, leteszed magad ahol találsz helyet és durr 
bele, nyomathatod befelé. Leginkább egy kétkezi munkásszállás 
étkezdéjéhez hasonlított a hangulat. 

Metrózás után még öt-hat buszmegállónyira volt ez a 
műintézmény, de nem sajnálták rá az időt. Visszafelé okozott 
néha gondot a távolság, durvább sörözés után az ember legszí-
vesebben helyben belehemperedne az ágyába hunyni egyet, a 
Muskétásból meg ugyebár még busz, metró plusz gyalog hazá-
ig, ráadásul már a buszon, a metróban rendre rájuk tört az 
üríthetnék. Akkor pedig még nem hordtak pelenkát. A csodá-
ba, miért nem jutott eszükbe! Most e téren is tapasztaltabb 
lenne, vagy legalább az elején megspórolhatta volna a lelki 
törést, amit a kegyetlen valóság az itteni rendszerrel rámért. 



 

36 

Bezzeg némely gazdagabb országban házi gondozók látják el a 
hozzá hasonló szerencsétleneket! Megfizetik őket, amiért aztán 
elvárják a munkát, megetetni a nagyit, dédit, sétáltatni, mosni, 
főzni rá, és persze vécéztetni, fürdetni emberi módon, ahogy az 
egy szeretett fölmenőt megillet. 

Ha már annyit utaztak érte, négy-öt korsóval simán legu-
rítottak. Az elején, még józanabb állapotukban szakmáztak, 
pénzről, politikáról cseverésztek, ahogy kicsit fejükbe szállt az 
alkohol átváltottak a közelmúlt bulijaira, focira, néha filmekre, 
a harmadik korsó után biztosan előjöttek a nők, például Danyik 
elmesélte néhány friss fotós műtermi akt élményét, a legvégén 
pedig rendre beálltak kibicelni a kártyázók háta mögé. Ezek a 
figurák akkora tétekben verték a blattot, beszállni nem mertek. 
Ha nem csak kártyáztak, de sakkoztak is volna, abba Taraj 
kiváló eséllyel kapcsolódhatott volna be. Gyerekként, könyv-
tárba járós korában éveken át képezte magát játékelmélettel, 
feladványokkal, igen pengére fejlődött, vakon, hátat fordítva a 
táblának is simán megvert egy átlagos szintű játékost, de akkor 
még csak parkokban lehetett találkozni nyilvánosan sakkozók-
kal, idősebb szakik tologatták a bábokat passzióból, nem 
ereszkedtek le a kártyázók megvetett szintjére, úgy játszották a 
királyi játékot, ahogy azt kell, tét nélkül, pusztán győzelemre. 
Időnként, baktatva az utcán, ha nem sietett és érdemesnek látta 
leülni valamelyik képzettebbnek tűnő fickóval húzni pár partit, 
leült és nagyobbrészt nyert. 

Danyik ügyesen fotózott. Gimi után, így mesélte, nem 
vették fel rögtön az egyetemre, hát beiratkozott egy fotográfus 
képzésre, amitől jobbat ki sem találhatott volna. Kezébe nyom-
tak rögtön egy egészen normális gépet, havonta járt neki meg-
határozott mennyiségű film, labor, oktatás helyben, könnyű 
meló, később is bármikor hasznát veheti, s ami az elején eszébe 
sem jutott, érdekesnél érdekesebb témákkal foglalkoztak. 
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Egyetem közben és után sem hajította ki a fejéből azt, 
amit ott tanult. Valamit mindig mókolt fotó ügyben, egy általá-
nos suliban délutáni szakkört vezetett, családi rendezvényeken 
fényképezett, az egyetemi tanszékek és oktatók számára készí-
tett előadásokhoz, könyvekhez diákat, vagy banálisan valame-
lyik havernak segített a fürdőszobában hívni, nagyítani. Végzés 
után munka mellett nyitott egy kis műhelyt, úgynevezett mű-
vészfotókat lőtt, ki nem találná senki kikről, természetesen 
nőkről. Ezek többnyire – hogy a fenébe ne! – aktok voltak, 
sokkal kevésbé portrék. Egészen tömören, meztelen nőket 
fényképezett, hogy aztán kedvére válogathasson közülük. 

Ez idő tájt ismerkedtek meg Tarajjal, majdnem egyszerre 
kerültek a céghez. A városban, vagy bulikon Taraj gyakran 
fényképezett, hát Danyik mutatott neki rögtön pár apró trük-
köt, mint például plafonra villantózni, kitámasztani az övén egy 
ágdarabbal a gépet, amivel befektetés nélkül javíthat a képei 
minőségén. És bemutatta neki néhány volt kliensét, akiket már 
elhordott, vagy eleve kiszelektált, mint másodosztályú árut. 
Tarajnak ez kapóra jött, az elején sem éhezett, s ezek a lányok 
aztán adták kézről kézre, vidám pasi, belevaló, sugdosták egy-
másnak, és hamar népszerűvé vált. Ő pedig lazán ráfeküdt a 
hullámokra, hagyta magát sodortatni az árral. Tökéletesen meg-
felelt a természetének. Hatalmas ivászatok, házibulik, orgiák, 
utazások időszaka következett. Rászokott a töményre. Bagó 
töménnyel, ropival, hallal. Nagyon élt! 

Ez persze nem jelentette, hogy innentől megvetette vol-
na a sört, mondjuk a Muskétásban, csak ugye az eléghez elkel-
let a négy-öt korsó alkalmanként s még ennek ellenére is néha 
ellenállhatatlan vágy tört rá kiütni magát valami kerítésszagga-
tóval. 

A Muskétásból buszoztak éppen hazafelé akkor is, ami-
kor Danyiknak eszébe jutott, beugorhatnának az egyik volt 
gimis osztálytársához, facér nő, arra a környékre költözött 
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nemrégiben, a városban futottak össze, megadta neki az új 
címét, kacsintva hozzá jelentőségteljesen. Régebben kevertek 
már együtt, de évek teltek el azóta és most pont kitölthetné az 
esti űrt, ami még belefér ebbe a napba, morfondírozott. Taraj 
támogatta az ötletet, hátha Danyik tényleg jól értette azt a bi-
zonyos meghívást, ennyi sör után meg nem baj, ha az ember 
készre megy. Mondjuk, nem kettejüket hívta, de majd elválik. 
Előre ne korlátozzuk magunkat. 

Sötétedett, amikor hajszál híja kibukfenceztek a buszból 
és elkezdték keresni az utcát. Meglett hamar, álltak a blokkház 
előtt, bogarászták a feliratokat a kapucsengőn. Danyik megta-
lálta, kétszer megnyomta. Kellemes tisztán szólalt meg a készü-
lékben Kriszta hangja: 

– Jé, ki az ilyen későn? 
– Szia, Kriszta, Danyik vagyok. 
– Jaj de jó, de örülök neked! Nyomom, gyere! 
És ők mentek. Fönn a nyitott lakásajtóban várt a lány. 

Amint meglátta őket, kettőjüket, érdekes változás suhant végig 
vonásaiban: Előbb a meglepetésé, aztán a csalódásé, majd va-
lami titokzatos felismerésé, hogy most egy egészen váratlan 
helyzet elé néz és az egyszerre lesz új és izgalmas. 

– Hali, Kriszta, beugrottunk hozzád sörbár utáni kúrá-
ra! A barátom, Taraj. 

– Szia, Kriszta! Taraj vagyok. 
– Sziasztok! Én meg Kriszta. Micsoda boldogság, 

Danyik, de klassz, hogy feljöttél, hogy feljöttetek, gyertek be! 
Becsukta, rázárta az ajtót, lekapcsolta a lámpát az előszo-

bában. Hirtelen egészen sötét lett, csak a nappali félig nyitva ha-
gyott ajtaján esett ki a hintaszék mellől az olvasólámpa fénye. A 
két srác lerúgta a cipőjét és Kriszta után bementek a nappaliba. 

– Te akárhol laksz, nálad mindig olyan otthonos – ka-
rolta át Danyik. 
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– Ó, bolond vagy, tudod, hogy én baromira szegénye-
sen élek. Ennyire futja. 

– Otthonost mondtam. A jómódú nem biztos, hogy 
otthonos, de most túl részeg vagyok a filozofálgatáshoz, hagy-
juk ezt, frankó itt nálad és kész – azzal eldőlt a heverőn. 

– Mit kértek, mit hozzak? 
– Nekem egy kispárnát – kaccantott Danyik. 
– Neked, Taraj? 
– Kösz, ittunk, ettünk eleget. Vizet. 
Kriszta kiment a konyhába, hallatszott, nyitja a hűtőt, 

csobog a víz, Danyik nagyot nyújtózott és kandúros mosollyal 
megjegyezte: 

– Remélem, az övé lesz a kispárna, a segge alá. 
– Helyes csaj, nagyon szexi – pillantott a konyha irá-

nyába Taraj. – Micsoda formás mellek! Kár, hogy így be va-
gyok szívva. 

– Majd kijózanodsz. Megéri. Ne izgulj, megoldja. 
Visszajőve Kriszta odadobta a kispárnát Danyiknak, Ta-

raj ásványvizét letette a dohányzóasztalra. – Vendégségben 
vagy? – fordult Tarajhoz. 

– Itt élek, itt is dolgozom, ugyanannál a cégnél, ahol 
Danyik. 

– Ó, akkor hosszabban maradsz! 
– Feltétlenül, de nem ma – nyúlt a lány karja után 

Danyik –, mert még képes és elmegy az utolsó metrónk. 
Magához vonta a lányt és minden körülményeskedés 

nélkül, rég bejáratott módon szájon csókolta. Ő nem ellenke-
zett, hiszen már az ajtóban állva pontosan tudta, így lesz. Azt is 
hagyta, lefejtse róla a blúzt, a melltartót, a farmerjét, kibontsa a 
haját. Amikor Taraj hátulról simogatni kezdte a hátát, picit 
összerezzent, de máris hátranyúlt és megsimította Taraj kezét, 
majd kicsit később átrakta azt a keblére. Egy idő után lecsusz-
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szant róla a bugyi és Danyik kívánsága szerint feneke alá került 
a kispárna. Nagyon tudott. Ösztönösen csinálhatta, mindené-
vel, amije csak volt. Az ilyesmi praktika tán nem is tanulható, 
valamelyik kromoszóma muszáj, hordozza. Taraj, amikor sorra 
került, nem akart hinni az érzékeinek, hogy ez létezhet, annyi 
sör után, amit ő ma betermelt, még ennyire kemény fickó bír-
jon lenni. Egy-egy forduló után megpróbálták ketten egyszerre 
is, de azt már elügyetlenkedték. Nagyokat kacagtak. 

– Tudjátok mit, ehhez majd eljöttök máskor. Sörbár 
előtt. Viszont nem ártana holnap bekapnotok valami pirulát, 
mostanában néha váladékozom, viszketek picit. 

– Mert mindig farokkal vakartatod. Még szerencse! 
Unalmas volna ilyen spéci nők nélkül – ásította Danyik és rá-
nézett az órájára. – Majd beugrunk a patikába. Na, gyerünk! 

– És te? – fordult Tarajhoz Kriszta. 
– Fantasztikus vagy. Elképesztő! Köszi. 
Kiszállva a metróból éteri könnyedséggel baktattak ha-

zafelé. Egészen közel laktak egymáshoz, Danyik a szülei támo-
gatásával vett sajátjában, Taraj a cég szolgálati lakásában. Tagja-
ikban szétáramolt az a semmihez nem fogható öröm, amit egy 
ilyen kiváló nővel efféle szenzációs menetek után a férfi érez. 
Tetejébe sejtjeikben a maradék alkohollal szinte lebegtek a 
járda fölött. Danyik bekukkantott a mellékutcába. 

– Tudod mit, nézzük meg a sarki patikát, hátha ügyele-
tesek. 

– Nézzük! 
Égett benn a villany. Becsöngettek. Ötven körüli nő nyi-

totta ki az ablakocskát. Végigmérte őket, mint aki a szeméből 
röntgennel világít, hirtelen zavarukon vágott egy grimaszt. 

– Óvszer kell, vagy gyógyszer? 
– Gyógyszer – ocsúdott Danyik. 
– Gondolkodhatnának előre. Mikor volt? 
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– Egy órája. 
– Az jó. Hozom. Trehongya férfiak. 
Behúzta a fejét, ők téblábolva ácsorogtak, pillantgattak 

egymásra. Bentről fiók kattanása hallatszott, a pénztárgép csör-
gése s már dugta is ki a két gyógyszeres dobozt, meg a bizony-
latot s mondta az árat. Danyik fizetett. 

– Három napon át mind a kettőből háromszor egyet. 
Még valamit? 

– Nem, mást semmit. Köszönjük szépen. – Ezt már 
Taraj mondta, fél fordulásból, amint elballagtak a főút irányába. 

Hónapokkal később Danyik belevágott egy új üzletbe, 
azt hajtogatta, a fotó nem hoz semmit, csak nőzni jó, megelé-
gelte a csóróságot, pedig szó nem volt arról, hogy hétköznapi 
dolgokban nélkülözött volna. Sokan irigyelték ficsúros jólétét. 

Taxizni kezdett. Na, nem sofőrként, kocsikkal vállalko-
zott. Vett három leharcolt kisbuszt, kilenc személyest, amit 
még normál jogsival lehet hajtani és elkezdte járatni őket irány-
taxiként. Új útvonalon próbálkozott, ne kerüljön rögtön tűz-
harcba a konkurenciával, csakhogy ezekbe az irányokba keve-
sek utaztak, ráadásul a csóróbbja. Sokszor elátkozhatta később 
ezt a taxis ötletét. Egyszerűnek tűnik a képlet, autó, sofőr, 
üzemanyag, rajta tartja a fél szemét és dől a lóvé, de ez puszta 
látszat, a hatóságok akadékoskodnak, főleg az adóhivatal, a 
sofőrök papírjaival kerekedik gond, otthon hagyta, elvesztette, 
lejárt, meghosszabbításnál magas vérnyomás miatt az orvos 
kekeckedik, azonnal, tegnapra intézkedni kell, nem ingyen 
szokott lenni az ilyesmi, jönnek a bírságok, gyorshajtás, piros 
lámpa, parkírozás, fölös utas, keresheti a kapcsolatot a rendőr-
ségen, ők még drágábbak, defekt, kitörött futómű, leszakadt 
fék, felforrt hűtővíz, minden, ami egy vén csatragányon elkép-
zelhető, szerelőt vadászni, ha kell trélert hívni, mi az, hogy 
holnapra, lemaradunk az esti forgalomról, csinálja máris, ko-
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csiban felejtett csomag, szemét, hányadék, felvágott kárpit, 
sorolni is hosszú, és akkor egyszer csak mégis megjelenik a 
konkurencia, pedig vékony a bevétel, de ők nem lenyúlni sze-
retnék a lassan kialakuló útvonalat, inkább megelőzni a bajt, 
még gyökeret ver az új ipse, terjeszkedni kezd és befurakszik az 
ő területükre, hát jobb idejében kiszúrni a kerekét, beverni a 
szélvédőjét, majd a fényszórók kezdenek el repedezni, se elég 
ismeret a dörgésről, se elég haver a háttérben, szóval, egy adta 
kín, totál idegbaj és ráfizetés. 

Néhány hónap után igen rosszul kezdett állni a szénája. 
Mind több problémája adódott az elcseszett üzletéből a mun-
kahelyén. Egyesek alapból elkezdtek irigykedni rá, de rosszin-
dulat nélkül is környékezték a bajok. Ügyfél kereste, nem talál-
ták, éppen kilógott elrendezni valamit, persze a benti telefonján 
intézte az ügyes-bajos dolgait, felhívhatatlanná vált s a cég 
telefonszámlája bánta, a munkája minősége is észrevehetően 
romlott. A rosszakarók pedig még tetézték, keresztbe tettek 
ahol bírtak. Taraj figyelmeztette, szálljon ki azonnal ebből a 
baromságból, rámegy az egész magánélete, nem indul be az az 
üzlet a büdös életben sem, se pénze nem lesz, se női, se sö-
röcske, se ők, barátok egymásnak, elhajítja az élet a pokolba, a 
nagy görcsölésből marad a nagy semmi. 

Nem bírta rábeszélni. Majd ő megmutatja, rikácsolta, 
hogy húgyagyú, kisstílű ügyeskedők nem nyomják víz alá, bír ő 
úszni, jobban, mint azok a szemétládák gondolják, őbenne ősi 
kultúrák működnek, nem redves külvárosi paraszt, mint ama-
zok, senkinek sem fog védelmi pénzt fizetni, inkább vesz a 
bolhán egy stukkert és szétloccsantja azt az idióta agyukat. 

Kirúgták. Aztán az egyik kisbusza éjjel a sofőr háza elől 
nyomtalanul eltűnt. Pár nap sem telt bele, a másikra parkolás 
közben rátolatott egy cementkeverő kocsi és totálra zúzta. A 
sofőr benne ült, de szerencsére ki bírt ugrani belőle. A harma-
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dikat lóhalálában töredék áron eladta, kifizetett belőle minden-
kit, akinek lógott, és eltűnt a városból. 

Indulás előtt Tarajhoz egy szál utazótáskával beugrott 
néhány percre. Átölelte, majdnem könnyezett. 

– Téged sajnállak a legjobban. Ilyen haverom nem lesz 
többet. 

– Hová mész? 
– Nem mondhatom meg. Majd jelentkezem. 
– Vigyázz magadra. Akár látlak még, akár nem, a test-

vérem vagy. 
Sokáig semmit sem hallott felőle. Később közös ismerő-

sök mesélték, külföldön próbálkozik, hol ezzel, hol azzal. 
Amíg ott élt a városban Krisztát időről időre útba ejtet-

te. Nem túl gyakran. Úgy tűnt, mindössze eseménypótló a 
viszonyuk, pedig számára több volt, Kriszta piros betűs ün-
neppé változott a hétköznapok között. Még Danyikot is ő 
helyettesítette. Piros betűs ünnep márpedig nem lehet nap mint 
nap. 

Odakinn végképp elcsendesedett mindkét építkezés. Éb-
ren ilyenkor a legkínzóbb, ettől már csak az éjszakák terheseb-
bek. Egyébként ez egy remek kis időszak szokott lenni, ebéd 
után mindenki szundít egyet, ilyen tájt tűrhetően frissen 
kibócorog a hallba, társasági élet kerekedik, ha öreges szeren-
csétlenkedésük nevezhető így, rekedtes kaccantásokat, suty-
morgást, kártyazajt hallani, most a járvány miatt viszont szinte 
tapintható az egyedüllét. 

– Ezek szerint elmúlt öt. 
– Ehetek is éppen. 
– Igen, megéheztem. Csoda? Az ócska levesük, főzelé-

kük után! Szalonnából is épp csak ujjnyit haraptam, kis kenyérrel. 
– Aztán jöhet a cigi, faragok vele az ürességből. 
– Hol az a sajt? Kezdjük a sajttal, legyünk túl a nehezén! 
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– Vagy igazából nem is vagyok éhes, unalomból eszem? 
– Nem mindegy? Ma még kétszer kell ennem, például 

most és majd Zsuzsika meg Icus után. 
– Kell? Nekem már semmi sem kötelező. Persze, így 

voltam ezzel mindig, azt tehettem, ami éppen eszembe jutott, 
senkihez sem tartoztam és hozzám sem tartozott senki. Elin-
dultam mondjuk stoppal a hegyekbe, kiraktak, aztán egyszer 
csak meggondoltam magam, átsétáltam az út szemközti oldalá-
ra és irány vissza Ágihoz. 

– Most is arra gondolok, akire, amire akarok. 
– Felhőtlen szabadság! Ki mondhatja ezt még el magá-

ról? 
– Hülye. Mindjárt megirigyelnek, azt levágatják a lábu-

kat. 
– Jó, legyen egyelőre csak a sajt, meg a zsemle. Szalon-

na később. 
Hajt a keréken, az asztalkához fordul, felveszi a vacsora-

csomagot, ügyetlenül kibontja a nejlont, aztán nagyjából az 
asztal fölé hajolva, arra potyogjon a szemét, még ügyetlenebbül 
próbálja lehámozni a háromszögletű sajtról az alufóliát. Az ujjai 
már alig engedelmeskednek, de végül sikerül. 

– Ági is elszabadulva hányódott. Előttem, utánam. Ar-
ra a kis időre kapott fazont, amíg velem járt. Érdekes. Na, per-
sze, ha két madarat lábuknál összekötnek, egyik sem bír repülni. 

– Levakart, még mielőtt kiderülhetett volna, mi kere-
kedne ki belőlünk. 

– Vajon kihez ment akkor, azon a vasárnapon a pszi-
chiátriai intézetben? Tényleg a nővér barátnőjéhez? Vagy keze-
lésre? Mondjuk, például aznap ügyelt a doki? 

– Sétáltatott a parkban. Legalább két órát töltött benn, 
de inkább hármat. 
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– Ha őt beengedték, engem miért ne engedhettek volna 
be? 

– És ha a fickója melózott, feküdt ott? Smároltak, és az 
ablakon kikandikálva röhögték, ahogy lenn sétálgatok a bokrok 
között? 

– Valami pártkongresszust hallgattam a zsebrádiómon. 
A kis vacak reklámrádión, kitől is kaptam, mindegy, nem tu-
dom már, azt az egy adót bírta fogni rendesen. 

– Vagy inkább kezelték? Amilyen egzaltált nő, akár ke-
zelhették is. Három óra a barátnővel, elég húzós, a pasid meg 
kinn sétál az előkertben. 

– Borzalom ez a sajt, mindig utáltam. De meg mégis 
finom! Hogy lehet valami egyszerre ennyire utálatos és nagy-
szerű? 

– Tisztára, mint Ági. 
– Kibírhatott volna egy-két évet, amíg külföldön nyo-

mom. Hagytam volna ejtőzni valakivel. Én is ejtőztem. 
– Ó, puha a zsemle, nem morzsálódik. Hm, egész fincsi! 
– Amikor elindultam, úgy tűnt, kibírjuk. Aztán még-

sem. Pedig másodszor, pont, amikor lekoptatott, egy egész 
hónapra jöttem szabadságra. 

– De legalább megmondta. Este érkeztem, még nála 
alhattam, csak már nem vele, s reggel le is út, fel is út. Ez még 
így egészen normális is, a nők többnyire hallgatnak, akárha 
meghaltak volna. Végeredményben meg is halnak ilyenkor – a 
számodra. Se találkozás, se levél, a telefont sem veszik fel, 
kiírják magukat az életedből. 

– Praktikus fajta. Kevés a Kriszta közöttük, szaporítani 
kéne. 

– Persze, értem én, volt, hogy meghirdettem valami 
cuccot, hívtak, köztük olyan, akivel hallásra is jobb nem üzle-
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telni, na, ha az elkezdett visszahívogatni, erősködni, hát, 
eszembe jutottak a hirtelen kipusztult csajok. 

– De meg mégis más. Az ember miért ne állíthatna 
magában emlékművet? Imádni. Az olyan szép, nem? Most mit 
zavarja őket, hogy faragott szobruk áll a fejemben, szívemben? 

– Mert én senkit nem vakartam le? Hogy a fenébe ne! 
Na, és akkor engem ne köpködjön az a másik? 

– Direktben nem zavartam el senkit. Úgy, hogy no, ak-
kor most húzz el kisanyám, de rögvest, úgy senkit. No, jó, csak 
nagyon, de nagyon keveseket. 

– Mondjuk, nem igazán dédelgettem őket, az biztos. 
Azt viszont alapból. Ilyennek születtem. Sprődnek. Aki meg-
unt, elment magától. Legalább a saját döntésére. 

– És akkor még én várom el, hogy nyíltan küldjenek a 
búsba, ha meguntak? 

– Ah, szemetek vagyunk mi mind, férfiak, nők egyfor-
mán. 

– Mégsem teljesen egyformán. A nők, akár a macska, 
dorombolnak, hogy aztán kivájják a szemedet. 

– Szűken mérték magukat mindig. Legalább nekem. 
Kölcsön kenyér visszajár? 

– Baltával faragtak, de tán többet érdemeltem volna. 
– Mennyire hiányoztak, mégis pocsékul alakult majd 

mindegyikkel! Kerestem a közelségüket, nem adták. Tisztára, 
ahogy itt a járványban ezek az ápolónők, be is jönnek, meg 
nem is. Mintha valami kórt kaphattak volna el tőlem, megkós-
toltak, eloldalaztak. Hahaha, hihi, de laza fickó, pia, kamaty, pá, 
apukám! És légy szíves elfelejteni örökre, mert mi véletlenül 
sem szeretnénk emlékezni rád. A mi tisztességünk makulátlan. 
Tudod mit, nem is léteztél! 

– Hopp, ez hamar elfogyott! Sajt letudva. Zsemle ma-
radt még, azt majd a szalonnával. Ó, ha bevághatnék vele még 
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egy kis más fajta sajtocskát, klassz, fűszeres disznósajtot, mit 
nem adnék érte! Be sem engedik ide az olyasmit, rinyálnak a 
hasmenéstől. Mintha a disznósajt egyenlő lenne a fosással. 
Persze, a folyosói hűtő édeskevés. Lennie kéne minden szobá-
ban. Ah, rozoga egy hely ez! 

– Ágiéknál töltöttünk olyan sajtot, sokkal borsosabbat, 
paprikásabbat, mint amilyent mi otthon készítettünk. Az apja 
meghívott disznóvágásba segíteni. Lakodalomból érkeztem, az 
egyik vendég dobott át hozzájuk hazafelé menet motorral. 
Harminc kilométer februárban, hajnalban. Dolgoztam, ahogy 
szoktam, tisztességgel – az egész az ujjaimban van, azaz csak 
volt –, igaz, félálomban, mint a holdkóros, nem is emlékszem 
semmi másra a spéci disznósajton kívül. 

– A sunyi, rohadék alak apja beadta Ágit intézetbe a fe-
lesége halála után, szabadon kujonkodhasson az özvegységé-
ben, szegény csaj mégis szentként tisztelte. 

– Ki akart használni az öreg, jól jön a fiatal bivaly a 
háznál. Bezzeg a lányát apácaként őrizte tőlem, épp csak 
erényövet nem szerelt rá. Az nem volt baj, hogy az államiban 
bárki kapcájaként kezelhette, engem tüntetően zsarolt a saját 
lánya tisztességével. 

– Lám, Ági is örök bennem, de csak ő énbennem. Le-
fogadom, rég nem emlékszik a születésnapomra, sőt, arra sem, 
hogyan jöttünk össze. 

– Ez van, Tarajkám, érthető, inkább az csodával hatá-
ros, hogy Julika bejár, páleszt hoz, szalonnát. Fölfogod te ezt, 
Tarajkám? 

– Erre füstölünk egyet! Elszívjuk a békepipát, kereszt a 
sérelmekre. 

Az ablakhoz gördül, felnyúl a kilincshez, pont eléri, ki-
nyitja bukóra. Kifelé szellőzzön, ugyebár. Útban a szekrényhez 
felveszi az asztalról a maradék zsemledarabot, berakja a polcon 
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a kenyeres zacskóba. Kitapogatja a bagót, rágyújt és visszaevic-
kél az ablak elé. Ellazul, mélyen leszívja a füstöt, átéléssel fújja 
ki, egyenest az ablakrés irányába, bámul bele a világosságba, 
mint moziban a vászonra. Kintről a késő délutáni, koraesti 
élénkülő forgalom beszűrődő zaja némi élettel tölti fel a szobát. 
Ilyenkor egészen felejthető az állapota, olyan, mintha harminc, 
negyven, ötven évesen, még emberként ücsörögne otthoni 
teraszán a lemenő nap fényében s behunyt szemmel teljesen 
átadná magát a füstölés gyönyörűségének. S lám, a mozi pereg-
ni kezd, a világos plecsni, mintha csak tegnapi eseményt mu-
tatna, megelevenedik: Cirka tizenkét évesen papírcsíkokat 
gurigatnak Sanyival a faluszéli régi vályogvető gödrökben, kül-
sőre alig különbözik a rendes cigarettától, csak éppen üres és 
valamivel hosszabb, meggyújtják, amennyire a tüdejük engedi 
mélyen leszívják, köhögnek istentelenül a forró füsttől, lángol a 
papírhenger, ők szívják, öklendeznek, aztán kiköpik az egészet, 
le ne égjen a hajuk vagy az orruk hegye. A forró füstnek annyi-
ra szokatlan az íze, arra hasonlít, ami a kályhából csap ki be-
gyújtáskor, s ez az íz, meg a csíny, ahogy tilosban rosszalkod-
nak, olyan mérhetetlen örömmel, elégedettséggel tölti el őket, 
hát, egészen akkori gyerek maguk fölött lebegnek. 

Sanyi idősebb volt egy évvel, ő már próbált rendes ciga-
rettát is. Mondta, hogy ez így nem spéci, szerezniük kellene 
dohányt, azzal sokkal finomabb. Kitalálták, körbejárnak a falu-
ban, összeszedik az elhajított csikkeket, szétbontják és az ösz-
szegyűlt dohánnyal sodorják meg a sulis füzetükből kitépett 
lapokat. Az ötlet zseniálisnak bizonyult, rengeteg csikket talál-
tak mindenfelé, különösen a boltok, a buszváró és a vasútállo-
más környékén. A falu központi részén, a boltoknál, a buszvá-
róban állandóan mozgott a nép, feltűnő lett volna ott hosszan 
szedegetni, biztos lebukás, hát csak le-lehajoltak, felkaptak 
párat és indíts tovább, de a vasútállomás maga volt az aranybá-
nya. Vonat napjában mindössze néhányszor járt, két vonat 
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között pedig tisztára elnéptelenedett a környék. Először a sze-
mélyvonat platformjánál gyűjtögettek, aztán felfedezték, hogy 
az a vágányszakasz, ahova a tehervagonokat kirakodásra beállí-
tották talán még a platformtól is gazdagabb lelőhely. A rako-
dómunkások álló nap bagóztak és hajigálták a csikket szana-
szét. Mind az övék lett ingyen. 

Szóval a gödröknél hamarosan igazi, no, jó, a papírt le-
számítva egészen spéci cigivel füstöltek mérték nélkül, amíg 
csak el nem unták. El sosem fogyott, a maradékot a gödör 
agyagos falába vájt lyukba rejtették, elé állítottak egy farönköt. 

– Túl korán kezdtem el bagózni, csoda, ennyire tönk-
rementem tőle? 

– Sok mindentől mentem tönkre, de a cigi egyértelmű-
en sáros. 

– Talán, ha nem tizenkét évesen kezdem és szívom 
mostanáig! 

Sanyi szülei jól álltak anyagilag, Tarajéktól sokkal job-
ban, Sanyinak lemezjátszót vettek, lemezeket, ő meg bömböl-
tette a haverokkal és suli után, míg a szülei dolgoztak, valahon-
nan előkerült pár szál igazi cigaretta, meg még pia is, leginkább 
falusi rozébor. Bolti füstszűrős cigi, amelyiknek nem kockás 
füzetlap a papírja. Hol ez jött, hol az, mikor ki csapódott oda a 
környékbeli gyerekek közül. Viszonylag rendszeresen jelent 
meg Heni, Sanyitól is egy-két évvel idősebb fiú, ő már majd-
nem felnőtt, később rock bandát alapított, járták a környéket 
nagyokat dorbézolva, és néha benézett Jani, Sanyi osztálytársa, 
ővele inkább focizni, fejelni lehetett jókat, az ilyesmi stiklikből 
nagyobbrészt kimaradt. 

Az ember elpimaszodik, ha valami túl jól megy neki. 
Most mi az ördögnek kelljen az agyaggödrökig bócorognia, ha 
szeretne rágyújtani, miért ne lehetne valahol otthon is? Mond-
juk, a padláson vagy a kert végében a bokrokban. Hazahozott 
pár szálat a készre sodrott bagóból és egyelőre bedugta az éjje-
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liszekrény alá azzal, hogy majd jobb helyet keres a számára. 
Aztán elfelejtette. Néhány nap múlva az édesanyja takarítás 
közben megtalálta. Nem kapott ki, de valahogy rossz ízzel 
emlékezetes maradt ez a lebukás. Anyukája magyarázta, hogy 
ez nem jó, ha később dohányos is lesz, mint az apja, most még 
túl korai, ne tegye magát tönkre. Meghallgatta, bólintott, és 
nem hozott haza több cigarettát. Maradt a gödör kényelmet-
lensége. Kimentek a környékére játszani úgyis minden álló nap. 

Nagyjából két év múlva fogadták el a szülei, hogy akkor 
ő innentől dohányzik. Befejezte az általános iskolát, s ahogy 
azzal ő régóta tisztában volt, elhagyta a falut. Beiratkozott a 
városi gimibe, ahonnan már csak vendégségbe járt haza, általá-
ban havonta egyszer. Így könnyebben fogadták el a dohányzá-
sát, egyáltalán a lassú felnőtté válását. Nem látták, nem volt 
szem előtt, csak amikor a hónap valamelyik hétvégéjén kiállt a 
gang végébe szívni, ugyanoda, ahova az édesapja szokott, 
ahonnan korábban a születésétől lelkéig hatoló esőt és a világ 
szűkös tágasságát is szemlélte. Egyszer aztán ebédnél töltött 
magának apja asztalra készített borából és jóízűen, mint aki 
nem először teszi, leöblögette vele a pörköltet. Apja és anyja 
tekintete megállt rajta, összenéztek és nem szóltak. Nagyjából 
innen számítható züllésének véget nem érő folyamata. Vagy 
talán még egy kicsivel későbbről, amikor a nemrég kapott 
dzsekijének bélésén édesanyja észrevett egy fura állagú, kimos-
hatatlan foltot. Gyanakvó mosollyal kérdezte, mi az, ő pedig 
megrántotta a vállát, mint akinek fogalma sincs a dologról, 
elfordult, kiment az udvarra. Pedig nagyon is emlékezett a kora 
őszi napra, amikor a város közparkjában mementóként megőr-
zött bombatölcsérben fényes nappal szeretkezett egy néhány 
hete megismert lánnyal s a dzsekit terítette a lány feneke alá. 

Aztán átvált a képsor az ablak egyre szürkülő felületén, s 
már bagó nélkül, csak a csikket szorongatva kezében mered 
bele elméje pazar ingyen mozijába. Ugyanazokat a srácokat 
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látja, akiket az előbb, csak éppen csúzlival a kezükben vadász-
nak a téesz magtárak környékén fészkelő verebekre. Annyi volt 
ott a veréb, mint égen a csillag, ha mellé találtál, lebukott egy 
másik. 

A csúzli amilyen egyszerű, olyan nagyszerű fegyver. Egy 
tizenéves kölök kezében életveszélyes. Galambra, verébre leg-
alább is. Jól megválasztott eperfa ágas, amely esetleg pindurkát 
ívben visszahajlik, a vastagabb ága esik a nagyujjhoz, frankón 
megfaragva, biciklibelsőből két, bő egy centi széles, negyven 
centi hosszú csík, akkor elég a visszahajtásra is, nem lesz túl 
rövid, régi bőrcipő kivágott nyelvéből kosár, rajta szélül egy-
egy, a gumi szélességétől szűkebb lyuk, az egész gyakorlottan 
feszesre szerelve, nem túl vékony és nem túl vastag madzaggal 
megkötve, s már meg is van a világ egyik legizgalmasabb játéka, 
amit semmilyen nagyképű ipar sem képes előállítani ilyen töké-
letességgel. Persze a kavicsot nem árt még gonddal megválo-
gatni hozzá, akármivel nem bírsz igazán pontosan lőni. A ka-
vics legyen tömzsi, sima felületű, kellően nehéz, de nem ot-
rombán nagy. A színe kedved szerinti, de a kékesek és a sárgá-
sak előnyben. Építkezésnél a sóderból könnyen gyűjt az ember 
elegendő fain muníciót. Ja, igen, és akkor még a lövés techniká-
ja! Hát, az nagyon nem mindegy. A legszuperebb csúzli is fáj-
dalmasan néz ki és pocsékul félrehord egy ilyesmit sosem lá-
tott, pláne nem használt városi pancser kezében. A lövés erejét 
koránt sem csak a gumi adja. Valami lendületet kell belevinni 
karral, az ágast mélyen a marokba rejtve, csaknem a legtetején 
támasztva ujjal, mintha már éppenséggel a saját ujjunkat ter-
veznénk ellőni. Nem kell beszarni, aki ért hozzá, sosem lövi el 
az ujját. És akkor oldalállásban, nem szemből, mellmagasság-
ból, nem a fejig emelve, az egész lényünkkel, nem is a sze-
münkkel célozva lehet pontosan, iszonyatos, egészen meglepő 
erővel odapörkölni. 
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– De jól esett! Ezt valakinek hallania kellett volna, 
ahogy így motyogom, nem csak a falaknak, ez legalább annyira 
fontos, mint a lét maga. 

Csakhogy akinek csúzlija van, legyen akármilyen meste-
rien megmunkált, az légpuskára vágyik, akinek légpuskája, az 
nagyobb vadakat is leterítő vadászpuskára, aztán egyszer csak a 
géppuskát, az ágyút, a bombát kívánja meg s már nem elég 
holmi céltábla vagy állat, de emberre vadászni sóvárog, lelké-
ben megfogan a háború gondolata. 

Tarajék eddig szerencsére nem jutottak, bár a romlásban 
ő, lám, mélyebbre hatolt, mint a többség s mint kellett volna. 
Ki miben gyarló. Mindenesetre a légpuskát még megkívánták, 
de nagyon. Lakott ott a környéken egy fiatal fickó, nemrég 
kezdett dolgozni, ő bezzeg vett magának légpuskát, azzal csat-
togtatott. Megirigyelték. Hiába, akármilyen kifinomultan ke-
zelsz egy csúzlit, a légpuska hatékonyságát sosem érheted utol. 
Rendkívül látványosan szedegette le a galambokat tisztes távol-
ságból is, ahonnan csúzlival már esélyed sincs. 

Légpuskát Sanyi sem kaphatott. Pénzük még csak futot-
ta volna rá, de a szülei megkötötték magukat, úgy látszik azért 
tisztában lehettek a fiukkal. Maradt az ácsingózás és törni a 
fejüket, vajon pótolható-e a puska mással. 

Tarajban határozottan volt műszaki érzék. Apja szer-
számait gyerekként is ügyesebben forgatta, mint az apja. Elég 
gyorsan kipattant a szikra a fejéből. A suliban akkor tanulták a 
rakétaelvet s mutatta be a tanáruk, hogyan repeszt a játékautó 
egy tetejére szerelt, kilyukasztott szódáspatronnal. Tarajnak 
pont aznap ürült ki a tollbetéte – rézből készültek akkoriban a 
betétek, nem műanyagból –, nézegette és elmorfondírozott, ha 
teletömné gyufafejjel s alulról gyertyával melegítené, ugyan 
meddig röpülne el, vagy mondjuk, beleállna-e a szomszéd vá-
lyogfalába? Még aznap délután elkészítette első rakétáját. 
Majdnem egy egész doboz gyufa feje belement a betétbe. Mi-



53 

kor elkészült, fogóval laposra nyomta a cső végét, keskeny rést 
hagyva csak, feltámasztotta két téglán, középen alágyújtott 
gyertyával. A szomszéd háza felé irányozta, úgy tíz méter távol-
ságra a faltól. 

Elképesztőt szólt a betét és süvítve vágódott a házba, 
vagy egy centire beleállva a tapasztásba. Oké, bólintott, megvan. 

Azt azért belátta azonnal, hogy ezt így rohadtul veszé-
lyesen adta elő, ha megpördül a betét, akár ő belé is beleállha-
tott volna. Na, de nincs az a találmány, amelyik ne igényelné a 
továbbfejlesztést, viszont az általában már apróság az alapöt-
lethez képest. 

– Szia, megvan! – kiáltotta Sanyinak, mikor az belépett 
a kiskapujukon. 

– Mi van meg? 
– Hogyhogy mi? Hát a puska. 
– Na, ne már! 
– Komoly. Csak le kell gyártani – és mutatta a tollbetétet. 
– Ez? Mi ez? Hogy lesz ebből puska? 
– Ez a golyó. Ezzel lövünk. A puskához kell egy vas-

cső, a tusát meg kifaragjuk deszkából. 
– Nem értem. 
Taraj akkor elmagyarázta, hogyan töltötte meg a betétet 

gyufafejjel, gyújtott alá, mekkorát szólt, mennyire állt a falba, s 
hogy feltétlenül szükségük lesz egy vascsőre, tényleg puskaként 
működhessen, hordozható legyen és célozni tudjanak vele. Alul 
a csövön vágnak egy lyukat, ott fekszik majd keresztbe a betét, 
valamin, mondjuk egy dugón megtámaszkodik, ne csússzon 
hátra ha fölfelé lőnek, az egyikük célra tartja a fegyvert, a másik 
alulról melegíti a töltényt gyertyával. A gyertya sajnos gyenge-
ség, elfújhatja a szél. 

– Baromi jó! De honnan lesz annyi üres betét? 
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– Hát, ez kérdés. Agyalhatsz, milyen vékonyka fémcső 
jöhet még szóba, amiből darabokat szabhatunk. 

– És puskacsövet honnan szerválsz? 
– Még nem tudom. Nekünk szerintem nincs semmi 

olyasmink. Nálatok? 
– Ah, dehogy! A fater, ami nem kell, rögtön kidobja. 
– Kimehetünk a Skálába, majd csak találunk valamit. 
– Jó ötlet. Gyerünk! 
A Skála az agyaggödrökön is túli szeméttelep igen hízel-

gő neve volt. Ott a kiskutya fülét is fel lehetett lelni, mi sem 
természetesebb, mint hogy egy jó méteres vascső percek alatt 
kerüljön. Megkerült. Rozsdaette sparhelt fogantyújából fűré-
szelték ki a szükséges darabot. Otthon ellapították a végét, rá-
szögelték a Tarajék padlásán talált, tusnak kiválasztott deszka-
hulladékra, kivágták alul a melegítéshez szükséges lyukat, kicsi-
vel a lyuk mögé betuszkoltak egy pont csővastagságú ágat, ne 
csússzon hátra benne a töltény és ezzel készen is voltak. A ki-
nézetre lebilincselő eredményen Taraj apja laposakat mosoly-
gott. 

Beesteledett, mire elkészültek, hát a fegyver próbáját 
másnapra halasztották. Taraj vacsora után a minden élet színte-
re konyhájukban – amit most fellengzősen amerikai konyhának 
hívnának, és ő csak röhögni szokott rajta, utálja szívből, meg-
jött belőle gyerekkorában – egész lefekvésig tuszkolta a gyufa-
fejeket a délutáni lövés után szerencsére újrahasznosítható 
állapotban maradt tollbetétbe. 

– Nem is lett amerikai konyhám! Hadd legyen csak az 
embernek normális, külön konyhája és ételszagtól mentes nap-
palija. 

– Divat! Idióták! Legfeljebb egy teát főzhetsz meg, hogy 
el ne hányd magad, az amerikaiban. Az elszívó mese habbal. 
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Másnap persze csődöt mondott az egész. De azért jó 
hecc maradt, évekig emlegették, Sanyi hogyan hajította el a 
nevezetes fegyvert, amikor irtózatos durranással kilőtt a tollbe-
tét s elszállt világgá a célnak kirakott konzervdoboz mellé. 

Az ötlet ezer sebből vérzett. Túl sokára robbant a töltet, 
egy percig is eltartott a melegítés, addigra a veréb, a galamb rég 
odébb szállt, semmivel sem lehetett pontosabban célozni vele, 
mint csúzlival, egy formás kavicshoz képest viszont lényegesen 
macerásabb üres tollbetétet találni, merthogy más, jobb ötletük 
végül csak nem született, a gyufa sincs ingyen, a gyufafej betét-
be tömöszkélése pedig rém unalmas. 

Így aztán maradt az irigység a légpuska miatt, amit némi-
leg enyhített a büszkeség, hogy igenis lett egy fegyverük, a leg-
korszerűbb rakéta-puska, ami valaha létezett, csak hát kisebb 
tökéletlenségek miatt egyelőre nem használják, de majd… 

– Hűvösödik. Annyira még nincs nyár. 
– Csukjuk csak be! 
– Így! 
– Mennyi sületlenséget kigondol az ember, energiát 

fektet bele, aztán csodálkozik, nem működik! 
– Még mindig jobb, mint nem gondolni ki semmit, 

csak elfogadni a létezőt, sodródni a szürke hétköznapokkal. 
– Ülök, nulla célom, jövőm, akkor már inkább bármi 

bénaság, amilyen például az a puska volt. Hátha mégis lesz 
belőle valami. Durranás, röhögés, emlék. 

– Minek ülök én itt? Percre kalkulálható a napom. So-
ha semmi új. Azaz most ez a járvány. 

– Így is érdekesebb, mint nélküle. Legalább van húzá-
sa, beledöglök, vagy megúszom? 

– Na, és ha beledöglök, meglehet, éppenséggel úgy 
volna jobb. 
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– Mint Nenszinek. Feküdt félholtan, fejben totál tisz-
tán és csak azt várta, lehetőleg mielőbb vége legyen. Három 
hetet kellett kibírnia. 

– Maga maradt, ahogy én. A húga etette, pelenkázta, 
mindenki más lefalcolt róla. Mondjuk, amúgy is magának való 
fickó volt, ezen annyira nem csodálkozom. 

– Nehezemre esett akkor kezet fogni vele. Be ne ránt-
son magához az ágyba meghalni. Aj, cseszd meg, Tarajkám, ki 
a ménkű jönne most ide hozzád, kezet fogni veled? 

– Jó még kicsit elringatóznia a mindennapok tetején a 
népnek, amíg még a vécére járnak nagy dologra, nem mint én, 
pelenkába rottyantanak, hogy hát egyelőre rendben megy a 
dolguk, valamicske haladékuk azért maradt. 

– Kis zaba, unokázás, peca, duma, film, foci, külföl-
decske. 

– Nenszi! Csajoknak sem billegett profibban a segge, 
mint az övé. 

– Kisiklott. Pont úgy, ahogy én, csak mástól. 
– Mekkorákat robbantak a kövek, amiket fölpakoltunk 

a sínekre! Hülye kölykök. Felajzva vártuk a vonatot, a csatta-
nást, de azért alaposan be voltunk tojva. Csak nem túl nagy az 
a kő! Jaj, mi van, ha kisiklik a dög? 

– Az nem semmi szám, amikor kisiklik valami! 
– Nem tudta eléggé mit akar. Ahogy te sem, Tarajkám. 

Valami megkeveredett benne, meglehet a genetikájában, se-
hogy sem sikerült rendet vágnia. Szakma, agrár akármi lett a 
téeszben, felekezeti lópikula, tán kántorkodás, hittérítés, család, 
nem is értem hogyan képzelte, egyszóval zutyulék. Kampó. 
Nem bírta a kommerszet leválasztani a különlegesről. 

– Juli maradt. Hihetetlen! 
– Mekkorákat pecázunk néha! 
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– Majd el ne felejtsem megkérdezni Zsuzsikát, csoma-
got leadhat-e Juli? Szalonna, bagó, az se mindegy. Akár a pálesz 
is jöhet, semmi közük hozzá, mit rak bele, nehogy már föl-
bontsák, nem vámellenőrzés ez, semmi köze a járványhoz, mit 
tartalmaz a csomag! 

Julival még együtt kezdtek el pecázni. Amolyan pancser 
halgyilkolás volt az, nem is igazi pecázás, de Tarajból már nem 
futotta többre. A halnak alig maradt esélye. Mondta is Taraj, 
ezek a szerencsétlenek tisztára olyanok, mintha saját magát 
látná. 

A város melletti halastóra jártak ki. Külön engedélyt 
árultak oda a város hétvégi horgászainak. Néhány mesterséges 
tavacskából álló rendszer az, körben ültetett erdősávval, hangu-
latosabb, mint a körúti forgalom, de sehol sincs egy igazi élő-
vízhez képest. Az ember kibuszozik, ha kocsija nincs és gyalo-
golni nem bír, kész állások várják, kipucolt nád, pad, szemetes-
kuka, a fák között épített vécé, lepakol, behajigál némi etető 
kaját a halaknak, bár ezt éppen le is spórolhatja, pár órája biz-
tosan etetett ott már valaki, a part menti víz úgy harminc méte-
res sávban teljesen körbe van etetve, csali a horogra és hajíthat-
ja is a fenekezőt, nagyritkán az úszós szereléket, azzal ugyebár 
több a dolog, ide meg tunnyadni, nagy halat fogni jár a nép, 
nem holmi keszegért. Automata kapásjelző és rádió bekapcsol, 
cigi rágyújt, söröcske kipattint, pad mögé plédecske, elhever, 
szuper elvan. Ennyi. Egy napot, kettőt, hármat, akármennyit. 
Egyesek sátorral, hálózsákkal, teljes tábori konyhával települ-
nek ki, még így, kultúrparasztként is jobb, mint az ötödiken. Az 
állások között úgy tíz méter lehet, két-három állás horgásza ha 
összeverődik középen még pont rálát a kapásjelzőjére, de meg 
egyesek bevágó automatát is használnak, no, mindegy, lényeg, 
hogy középen mehet nyugisan a duma, társasági élet, valószí-
nűleg a halakat is zavarná a túlzott csend, annyira megszokták 
az örökös lármát. 
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A hal meg ugyebár nyüzsög, végül is ez egy halastó, amit 
csúcsra illik járatni, ebbe a folyamatba illeszkednek a horgászok 
is, szóval ne csodálkozzon senki, ha bedobva a fenekezőt rög-
tön felvetődik világító hassal egy potyka, biztosan fejbe verte 
az ólom. Valami olyasmi, mint a verebek voltak a téesz magtá-
ránál. 

Itt aztán nem nagy kunszt fogni és percig sem érdemes 
rágódni azon, ha a maguk fajta elfajzott horgász elszúr egy 
kapást. Sőt, akár egy leakadó kapitális példány is múló méreg 
lehet, úgyis mindjárt jön a következő. Napi két halat vihetnek 
el, kifizetve súlyra a piaci árát. Üzlet az élet, no! A többit vissza 
kell eresszék. Úgy szokták, összegyűjtik szákban az összest, 
akár tízet, tizenötöt, a végén kiválasztják a két legnagyobbat, a 
többi zsupsz, vissza. Így a hal sem izgul túlságosan ha kirángat-
ják, inkább azon lepődik meg, ha végül mégis fazékban végzi. 

Nekik is lettek ott haverjaik gyorsan, akikkel együtt hor-
gásztak, piknikeltek. Ők örökölték meg Julit, miután Taraj 
bekényszerült az otthonba. Juli vélhetően a horgászattól telje-
sebb kiszolgálást kap tőlük, de az rendjén van, Taraj sem csi-
nálná másként, nincs mit irigykedjen. Juli élő ember, neki sem 
akaródzik Taraj mellett ápolttá válni, pont úgy, ahogy, ha nem 
is a perceket számolta, de Taraj is furán érezte magát 
Nenszinél, amikor utolsó találkozásukkor a lefüggönyözött, 
áporodott szagú mindenes konyhájában, hahaha, az amerikai 
konyhájában, Nenszi ott feküdt a beizzadt priccsén, szemben 
szorongott Taraj a hokedlin s egyértelmű volt, hogy ki bír ket-
tőjük közül lábra állni – akkor még – s ki marad ott a kremató-
riumnak. 

Most azokkal a fickókkal jár ki Juli a tóra. Sikerült hát 
Tarajnak alaposan beoltania őt horgászattal, olyannyira, hogy 
részletes beszámolókat tart a legérdekesebb pecázásaikról. 
Mennek érte kocsival, felveszik, dédelgetik, körbedongják, 
kevés a csaj pecás körökben. Persze más feleségek, barátnők is 
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hajlandók ebbe az úri halfogásba betársulni, hogyne, ráéreztek 
a könnyű népszerűség ízére, de ők mégsem annyira szabad 
prédák, mint Juli, aki felszabadultan kacarászik, kacérkodik, 
figyel és csinálja és néha többet fog, mint a férfiak. Nagy felhaj-
tással segítenek neki szákolni, dicsérik a halat, fényképezik, 
macsón átnyalábolják, tán még estére is akkor osztják el egy-
más között. 

Látogatáskor a legizgalmasabb téma a horgászat, hacsak 
nincs valami hír a lánya gennyes ügyleteiről, vagy más hivatali 
megoldandókról, ahol Taraj kiválóan ketyegő agya gyorsan 
kiadja a megoldást, Julinak csak végre kell hajtania a következő 
napokban. Amikor nincs ilyen, vagy túl vannak rajta, jöhet az 
élménybeszámoló. 

Taraj nagyon részletesen kéri elmesélni az egészet, nem 
ám csak elnagyolva, hogy kivittek, fogtam ötöt, hármat vissza-
dobtam, hazavittek, kész. Emlékszik ő ott minden fűcsomóra, 
minden elhangzott szó megjelenik a belső látásában, hát pon-
tosan kéri, kinek az autóján mentek, melyik útvonalon érkez-
tek, a parkolóban hol hagyták a kocsit, pontosan melyik állá-
sokhoz települtek le, általában egynél el sem férnének ugyebár, 
melyik botot vitte magával Juli, mivel etetett, milyen csalit 
használt, hány méterre dobta, melyik irányba, használt-e kapás-
jelzőt, vagy csak a damilt feszítette meg és a bot ruganyos végé-
re bízta a kapás jelzését, mit csináltak, miután bedobták a bo-
tokat, hová telepedtek, miről folyt a beszélgetés, ki hogyan van, 
emlegették-e Tarajt, kérdeztek-e Julitól felőle, milyen volt az 
idő, volt-e étvágya a halnak, a szomszédban tudtak-e fogni, Juli 
hogyan vette észre a saját kapását, ő vágott-e be saját maga, 
nehezen húzta-e ki vagy megadta magát a hal, ki szákolt, ki 
vette ki a horgot, potyka volt vagy más, mennyit nyomott és 
így tovább, az utolsó legapróbb részletig, míg vissza nem ért 
haza. A végén pedig rendszerint nagyot sóhajtott, hogy ilyen 
baromi jót régen pecázott már. 



 

60 

– És ha megkérdezném az estéjéről is? 
– Szerintem elmondaná. 
– Egyszer már majdnem megkérdeztem. 
– Az is király élmény lehetne ebben a purgatóriumban. 
– Ugyanúgy, mint a pecát, mozdulatról mozdulatra. 

Miért ne? 
– Még azt is izgi volna figyelni, hogyan meséli, ténysze-

rűen, vagy kicsit lihegve. 
– Más nekem már úgysem jut. 
– No, lehet, hogy majd holnap. Utána hosszan emészt-

heti, legalább elmúlik a pírja, mire újra bejöhet látogatóba. 
– Addigra mellesleg összegyűlhet egy csomó új, sikam-

lós mesélnivalója! 
– Már majdnem mindenre csak elméletben vagyok ké-

pes. Gondolatban. 
– Sakkozni szerettem így. Kevesen képesek rá. Nem 

nézed a táblát, mégis látod az egészet. Csodálni szokták, pedig 
mindössze rutin kérdése, és egy kis képzelőerőé. 

– Miféle élet az, ami már csak az idegekben zajlik? 
Vagy bármely élet pusztán az idegek működése és amit nem 
fogunk föl, az olyan, mintha nem is létezne? 

– Ez így bolondság, műtét közben sem vagyunk tuda-
tunknál, mégis fontos, mi történik velünk. 

– Egyesek hisznek a folyamatos föltámadásban. Emlé-
kezni fogunk a régi énünkre? Én még olyannal nem találkoz-
tam, aki emlékezett volna korábbi önmagára. 

– Akkor meg miért gondoljuk, hogy a föltámadás egy-
általán lehetséges? 

– Vagy ha lehetséges, ér is valamit. 
– Most tegyük fel, föltámadok, vagy már föl is támad-

tam tízszer, százszor, de nem emlékszem az előző életemre, 
van abból valami hasznom? Mint a krumpli, genetikailag 
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ugyanazt a növényt ültetjük évről évre, mégis mindegyik év 
termése másik egyed. Vagy a ledugott muskátli, az sem tudja, 
hol virágzott az a fele, amelyikről letörték és elduggatták. Nos, 
ha nincs emlék, akkor tökre mindegy. 

– Márpedig a műtétről sincs emlék és cseppet sem 
mindegy. Lehet valami fontos emlék nélkül is. 

– Azért az emlékezés oltári lényeges! Nekem például 
tökre nem mindegy látnom azt a pecázást, Ritát, Annát, a ma-
lacunkat, apám mosolyát, amikor a puskát eszkábáltuk, vagy 
nem látni. Julit szeretkezni is szívesen megnézném fejben. Még 
el is élvezhetek rajta. 

– Vagy látom a partit, holott nincs is tábla. Attól még 
győzhetek! Legyőzöm például önmagamat. Mert az idegeink-
ben élünk. Egy kővel is történnek dolgok, csakhogy neki az 
tökre nem számít. 

– Viszont nekünk, akik tanúi vagyunk, mi történik a 
kővel, esetleg nagyon is számít. Ha sok kő kerül egymásra és 
pont úgy, ahogy kell, akár egy ház is kinőhet belőle. Szóval, 
meglehet, még csak élni sem szükséges, hogy valami fontossá 
váljon. 

– Kinek fontossá? Az élőnek. Fontos-e a többi kő 
számára, mi történik emezekkel ott egymáson? 

– E négy, dé öt, e üti dé öt, vezér üti dé öt, huszár cé 
három, vezér a öt, na, ez most mi? Nekem sakk. Másnak ha-
landzsa. Helyes, vagy baromság? Nekem skandináv védelem. 
Tényleg az, vagy csak bolondozom? 

– No, mindegy, egyelőre nem kérdés, emlékezem. Az 
optimális esettel állunk szemben, ha már nem fogok, majd 
eldöntik, továbbra is létezem-e, csak egy kicsit más formában, 
vagy tényleg totál kipurcantam. 

– Szóval, fölfoghatom úgy, hogy élek. Működnek az 
idegeim. Sajna, ez kevésbé igaz a kiszolgáló egységekre. 
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– Élek? Ki gondolná! Azt hiszem, ezt egy párszor el 
kell ismételjem magamnak is, hogy hihetően hangozzék. 

– Rohadt egy dolog, pont annyi maradt belőlem, ami 
még értelmezni bírja, mennyire kevéske a maradék. 

– Olyan lettem, mint az ómama volt a szomszédban, 
ahova tévét nézni jártunk, mikor mi még nem bírtunk venni. A 
nevére sem emlékszem. Szerintem soha nem is tudtam. Kit 
érdekelt? Tárgyként feküdt az ágyban, kellékké változott benne, 
akár a dunna vagy a magasra póckolt párnák. 

– Az öregek, kinn ücsörögve a ház előtt a padon, csak 
úgy tűnt, engem, minket, nyüzsgőket, valamit akarókat figyel-
nek, pedig igazából belülre, önmagukba néztek. A tekintetük-
ben révület, sőt, valami üveges rémület ült. 

– Azt nézték, látták, akik voltak valamikor, nem a je-
lent. Amit elvesztettek. 

– Kérdezett tőlük bárki bármit? Érdekelt valakit is a 
véleményük? Nem. Az enyém sem érdekel senkit. Ha ötszáz-
szor okosabb lennék az átlagnál, akkor is csak legyintenének 
rám, csodabogár, menthetetlen. 

– Emlékszem a professzor fiára, félig dilinkós hülye-
gyerek, mégis ledúrta az apját a dumájával, csak mert harminc 
évvel fiatalabb volt. 

– Mennyi szennyet elolvasunk, meghallgatunk, megné-
zünk, kortárs senkiket! Nehogy már halott zsenik fújják a mo-
dern Passzát szelet! Pedig, meglehet, a nagy vének hetven évvel 
korábban jobban megértették az eljövő kort, mint mi saját 
magunk benne élve s az alkotócskák, akiből dől róla a közhely. 

– Nehéz megszokni e nihilt. 
– Magyarázhatom, hogy ugyan, engem nem a lábam 

tett, nem is a hajam, és a fogam nélkül sem lettem igazán keve-
sebb. Már magyarázni sincs kinek. Az esély is megszűnt. 
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– A barnuló banán sokkal finomabb a sárgánál, pláne a 
zöldnél, mégis amazokat veszi mindenki. 

– Vége, Tarajkám, és érthetetlen, hogy te ezt még elvi-
seled. 

– Fura. Cirka hatvan lehetett a nő, akinek a születés-
napban keseregtem, a korosztályunk mennyire lepukkant, meg-
vénült. Kiröhögött. Kacagva lamentált, vén az országút, de 
nem ő! Ő fejben huszonöt. 

– És tömegek élnek így! 
– Szánalmas, nem? Ahogy én magam is szánalmas va-

gyok. Valószínűleg a vénség szánalmas. 
– Ráadásul éppen fickót keresett magának és nem ám 

csak használatra, dehogy, őt ne nézze senki szajhának, állandó-
ra, házasság, ásó, kapa, nagyharang. Az, hogy akár holnap is 
megkondulhat az a harang, meg sem fordult a fejében. 

– És két szomszéddal odébb a csaj? Mondjuk, ő még 
csak ötven valamennyi, de már akkor is lehetne annyi gógyija, 
inkább vendégviszonyt ápoljon, ne lerobbant férjet. 

– Bezzeg az fain, hogy Juli bejár! 
– Na, nem is a feleségem! Meg nem én akartam. 
– Akkor az ő hülyesége. Sokkal fiatalabb tőlem, több, 

mit egy tízessel. Ó, azért nem mai csirke, lehetett volna esze 
másba kapaszkodni, mint süllyedő baltába. 

– Mondtam is neki, itt lője le magát! Azzal kever, akivel 
csak jólesik, neki még van igénye, miattam ne éhezzen, de ha 
kipurcanok, össze ne szűrje a levet bárkivel tartósan! 

– Pecácska, színházacska, tengerecske, díványocska, de 
végül mindig pucoljon haza az ürge. Úgy a döfi! 

Két szomszéddal odébb nemrégiben eladó lett a ház. 
Teljesen masszív kégli, bárkinek ajánlható. Elköltözött a volt 
szomszéd pár az ország másik felébe a gyerekek után. Ilyet 
megcsípni maga a főnyeremény. 
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– Hát, hiába, agyamentekkel folyót lehet rekeszteni! 
Utánamenni a gyerekeknek! Még porba fingó koromban kifi-
gyeltem, hogy az tilos. 

Egy, az ötvenes éveik elején járó házaspár vette meg. 
Összekapaszkodva jártak, de minimum kézen fogva, az ember 
azt képzelhette, ezeket mozdony sem szakítaná szét, inkább ott 
veszne mind a kettő. Azonnal belekezdtek a felújításába. Nem 
lett volna muszáj. Hú, nagyon pepecül adták elő, ügyeltek a 
részletekre, kábé, mint aki a következő százötven évét abban a 
házban készül leélni. Volt egy lakásuk is valahol a városköz-
pontban, be sem költöztek a házba, amíg folytak a munkák, 
csak megjelentek, ellenőrizték a brigádot, váltottak néhány szót 
az új szomszédokkal és mentek haza a nyugodt körülményeik 
közé. Igazi okos ember módjára történt minden, szervezetten, 
ahogy azt kell. 

– Szívesen elbámészkodtam a nőn, csinos, kellemes je-
lenség, ritka példány. 

– Lám, nekem bezzeg már nem jöhetne szóba! 
– A férje is egészen egyben volt. 
– Mondjuk, a férje nézésében valami nem tetszett. So-

hasem állapodott meg, mindenhonnan túl hirtelen elkapta a 
pillantását. 

– Meg lehajtott fejjel, a szemöldöke alól lesett fölfelé. 
Nem lacafacáztak, elkészültek gyorsan. Beköltöztek, bár 

a férj csak időnként aludt ott, rendszeresen éppen estére húzott 
el, mint aki éjszakai műszakba indul, de nem dolgozni ment, 
mint mondták, egyszerűen a lakásukat sem szeretnék kulcsra 
zárva üresen hagyni. Később kevesebbet kapaszkodtak össze 
az utcán, mígnem a fickó teljesen eltűnt. 

Szimpla történet, még ha ezerszer másként nézett is ki. 
Elváltak. Laura a komplett házban totál egyedül maradt. 
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– Korábban is tudtam a nevét, de csak innentől szólí-
tottam Laurának. 

– Mindig aranyosan visszaköszönt, mosolygott, vála-
szolt, ha kérdeztem. 

Később a fickó egy másik, Laurától is jóval fiatalabb nő-
vel bukkant fel a városban, ugyanúgy összeölelkezve, mint 
nemrég a feleségével. 

– Vajon tudta előre? Lehet, hogy a házzal úgymond 
gondoskodott az asszonyról? Micsoda nemeslelkűség! Vagy 
közben alakult így, amíg strázsálta az üres lakást? 

– Neki erőssége a szervezés. 
Laurát teljesen összetörte a válás. Ő biztosan nem ké-

szült erre a kimenetelre. Hónapokig önmaga árnyékaként köz-
lekedett, nyitotta a kaput, állt ki vagy be a kocsijával, sietett a 
boltba, nehogy valaki megállítsa és beszélgetnie kelljen. Este-
lente, amikor úgy gondolta, senkinek sem szúr szemet, sétált a 
környéken. A két fia eleinte meg-megjelent – jócskán odébb, 
száz kilométerekre laknak a saját családjukkal –, de lehetett 
tudni, ez nem tarthat sokáig és tényleg, rövidesen elmaradtak. 
Akkora távolságból képtelenség az anyjukat vigasztalgatni. 

Aztán egyszer csak Laura vadászni kezdett. Taraj szinte 
napra meg tudná mondani, mikortól. A nők rezdüléseihez 
kiváló az antennája, a tragédiája, hogy ennek ellenére elképesz-
tő bénán válogatott közülük. Azt is azonnal felmérte, nem 
élettársra, pláne nem szexpartnerre, hanem kifejezetten férjre 
vadászik. Praktikusságból? Bizonyítási vágyból, hogy ő még 
valaki? Ez olyan lehangoló tud lenni egy férfi számára! Mintha 
a nő öles betűkkel magára pingálná: „Magasról teszek rád, az 
emberre, a szexedre meg aztán különösen, nem is értek hozzá, 
a férjem valószínűleg pont ezért dobott, viszont én nem ma-
radhatok elvált nő, nem és nem, ha elég degesz a bukszád, 
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szívesen látlak és egye fene, esetleg még magamhoz is enged-
lek, mondjuk, negyedévente egyszer.” 

Ettől egy felajzott némber is klasszabb, aki ha még vi-
dám, értelmes is, néhány hónapnyi gyakorlatozás után csak 
muszáj, kibökje neki a hím: „Te, én itt maradnék nálad hosz-
szabban, cirka húsz-harminc évre. Mit szólsz hozzá?” A nő 
pedig visszakacag: „Felőlem, ha nincs jobb dolgod, de kétlem, 
kibírod addig, hamarabb tönkrefárasztalak.” 

– Megsajnáltam. Egy ennyire vonzó, már-már bájos nő 
miért így adja magát elő? 

– Nincs senkije, ha lazábbra venné sem biztos, hogy 
elkelne, de legalább szórakozna. 

– Már akkor szóltam Julinak, nekem ilyen Laurába át 
ne menjen! Megfordulok a síromban láb nélkül. 

Julit igazából feleslegesen féltette Taraj az efféle nyomu-
lástól. Ő odaszivárgó típus, aki megjelenik, akár a talajvíz, és ha 
neki úgy jó, egyszer csak azon veszed észre magad, körbevesz. 
Valószínűleg elmenni is hasonló módon menne el, lassan, 
ahogy a nyári rét kiszárad, de erről Tarajnak szerencsére még 
nincs tapasztalata. Ritához hasonlít, ha az időben, a helyzetben 
megengedhető ennyire távoli összevetés. 

Egy lakodalomban ismerkedtek meg, a kiadós ebéd után 
egymástól néhány széknyi távolságra ücsörögtek, Taraj a maga 
elé állított borosüvegből töltögetett, Juli tessék-lássék turkált a 
süteményekben, a nép táncolt, körülöttük senki, ők megpróbál-
tak váltani néhány szót, de a dübörgő slágerektől lehetetlen 
volt beszélgetni, Taraj fogta az üveget és áttelepült Juli mellé. 
Puszta rutinból, jóformán teljesen szándék nélkül. 

Eldumálgattak, de még így is túlságosan kiabálniuk kel-
lett, megértsék egymást, hát Juli, és ez nem mindegy, javasolta, 
menjenek ki az udvarra, sétáljanak inkább a levegőn. Egészen 
vacsoráig így sétálgattak, lassan föl-alá, néha az utcára is kika-
nyarodva, időnként letéve magukat az udvaron elhelyezett 
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székekre, főleg Taraj miatt, mert akkor már komolyan megfáj-
dult hosszabb járás után a lába. Juli elkacarászott Taraj baltával 
faragott sztorijain, melyek nagyon is saját életéből valók voltak 
és sorra az jött le belőlük, hogy ő egy iszonyú béna Joe, semmi 
helye ebben a világban és Juli jobban tenné, ha minimum két 
lépést tartana tőle, mert az, hogy a válluk néha össze-összeér, 
akár életveszélyt is jelenthet a számára. 

Vacsora után még táncoltak is, sántikálva, de mosolyog-
va a bicegésen, mintha holmi múló tréfáról lenne csak szó, 
apró sérülésről, például Taraj lába kifordult volna valami buc-
kában és most húzná, banális kis semmiről, s nem egy króni-
kus, a jövőt teljes mélységében meghatározó állapotról. Hama-
rosan leültek, egymáshoz feltűnően közel, és inkább csak néz-
ték egymást fel-felemelve a tekintetüket, mintsem beszélgettek. 
Szépen, nyugodtan elücsörögtek az éjfélkor kezdődő menyasz-
szonytáncig és még tovább. 

Pár hét múlva Juli odaköltözött Tarajhoz. Ő gyanako-
dón figyelte a folyamatot, ahogy egyre gyakrabban jelent meg 
nála a csaj, keményen tesztelte, túráztatta, váljon el időben a 
tüdő a májtól, de Juli bírta a kiképzést, mind hosszabban ma-
radt, s aztán hozta a cuccát. 

Taraj csodálta a türelmét, jóindulatú gondosságát úgy ál-
talában mindenben, amikor főzött, takarított, kapálgatott a 
kertben, beszélgettek, és pláne meglepte óvatos gyengédsége a 
szeretkezéseikben is. Ott, az ágyban tette azt a felfedezést, 
amin majdnem elröhögte magát. Kiderült, Juli imádja, ha va-
kargatják a hátát. Tisztára, ahogy egy malac, mint gyerekkora 
cocái, akiket imádott nyögdécselő élvezetig simítgatni, vakar-
gatni. Taraj régi, begyakorlott könnyedséggel húzogatta lassan 
érzéketlenedő ujjait Juli hátán és azt latolgatta, vajon ez most 
miért van így. Ugyebár többször szóba került az ő betegsége, 
rokkantosítása, nem is rossz nyugdíja, ami mellesleg jelen hely-
zetben nem hátrány, szépen fedezi szociális ellátásának költsé-
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geit, valamennyi még marad is belőle, szóval, folyton oda lyu-
kadt ki, hogy Juli nyilván ráhajt a pénzére. Ahogy a párnán 
mosolygó ábrázatát figyelte, ahogy hason fekve félórákig úszott 
az ő kapargatásának gyönyörében, mégis elhessegette magától 
az előbbi gondolatot. Annyira aranyos volt, bájos, ártatlan, 
annyira önfeledt, hogy képtelen volt neki tulajdonítani egy ilyen 
hidegfejű, számító cselekedetet. Tarajnak ilyesmiben igen ritkán 
volt része, döntően kihasználták a nők, kibabráltak vele, nem 
azért, mert át bírták ejteni, mert nem látta át a manővereiket, ó, 
dehogynem, nagyon is átlátta, egyszerűen hagyta, megtegyék. 
Valahogy helyettük szégyellte magát, szégyellte volna felfedni 
előttük saját ármányukat, megbüntetni, lekoptatni őket, de meg 
lehetséges, puszta lustaságból is. 

Később a pecázásaik hasonló természetességgel alakul-
tak, közeledésük a haverokhoz, a bandázásaik, mintha csak 
mindig így lett volna, mintha Juli sokkal régebben ismerné 
Tarajt, mint ténylegesen ismeri. 

Szóval, Juli aligha kerül Laura sorsára, aki még mindig 
erőlködik, vagy hát, amikor Taraj utoljára látta, erőlködött, 
talán némileg visszafogottabban, észrevéve magát vagy belefá-
radva a megerőltető, gondterhes munkába. 

– Biztosan dolgozik tovább a dolgon. Képtelen más-
ként. 

– Az izzadságszagú törekvésével meg elriaszt magától 
mindenkit, aki társsá és nem díszbakká kíván válni. 

Sajnos egyre több jele érkezett a környezetükből annak, 
hogy bizony eljárt felettük az idő, és nem Taraj az egyetlen, 
véletlenül vagy gyilkosan önpusztító életmódja miatt tulajdon-
képpen megérdemelten szétesett kortársuk. Lehet valaki fejben 
huszonöt, ha a teste fittyet hány rá. 

Juli az egyik látogatáson elpityeregte magát és faggatásra 
elmesélte, mit mondott neki Klári, ősi barátnője telefonon. 
Próbálta magában tartani, nehogy Tarajt még mélyebbre húzza 
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a történet, de nem sikerült. Azt szipogta, fél, hogy Klári elve-
szejti magát. Nem bírja már tovább. Belefáradt. 

Régi barátnők voltak, még a gyárból. A présgépeknél 
dolgoztak mind a ketten, kemény meló, veszélyes is, sokak 
keze maradt már alatta, régebben nem robotkarok forgatták a 
munkadarabot, élő kezek nyúlkáltak a felemelkedő kalapács alá, 
ha egy kicsit fáradtabb volt valaki vagy ment a kiabálós duma a 
pneumatikus hangzavarban, az ujjának vagy az egész kezének is 
lőhettek. Igen, nők is dolgoztak ilyen helyen, bárki bármit gon-
dol, legkevesebb kettő, Juli és Klári. Az efféle munka összeráz-
za az embereket. Aki itt megfordult, eltöltött legalább egy évet, 
az mind felemlegetett barát maradt az idők végezetéig. 

Juli néhány év után más irányba váltott, könnyebb, nőie-
sebb munkára, a tőle pár évvel idősebb Klári a gyárból ment 
nyugdíjba, azaz rokkantosították, amikor kipurcant a veséje. 
Természetesen nem a présgépnél nyomta végig, főleg nem 
azután, hogy bejöttek a robotok, irodára került, létszámkerettel, 
áruforgalommal foglalkozott, de rábízták például a belső kultu-
rális és sportélet szervezését is. Hanem a gyár az gyár, nem 
szanatórium. Ahhoz, hogy valaki ezt évtizedekig bírja, vasból 
kell legyen a teste és pehelyből a lelke. Nos, Kláriban megvolt 
mindkettő. Ha nekiesett valaminek, férfit megszégyenítő erő-
vel, kitartással gürizett, amikor pedig viháncolt, hát, az egeket 
verte a jókedve. 

Hamar igaz barátnők lettek és maradtak mostanáig. Miu-
tán Juli kilépett, hétvégeken találkoztak, beültek valami presz-
szóba, teleették magukat süteménnyel, nem ám piszmogva, 
úriasan, rendeltek fejenként hármat-négyet, kézbe fogták és 
hajrá, befelé. Rá nyomatékul egy-két kávé, néha pezsgő. Na-
gyokat nevettek, mindketten elmesélték, mi történt velük az 
eltelt időben, főleg a sikamlósát. Egyikőjüknek sem volt még 
saját lakása, albérletben laktak, kár lett volna ott savanyodva 
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találkozniuk, szépen sorra vették hát a város kávézóit, cukrász-
dáit. 

Valamikor a harmincas évei vége felé Klárit a gyár hoz-
zásegítette egy pici lakáshoz, tehette volna hamarább ilyen 
kiváló munkaerővel, adhatott volna nagyobbat, de ha így ala-
kult, hát ezt fogadta el, ennek örült, független kis birodalma 
lett, bárhogy is van, százszor jobb az albérletnél. Pláne, hogy 
addigra már született egy késői kisfia, akkor, amikor már le-
mondott férjről, gyerekről. Állítólag maga sem tudta ki lehet az 
apja – valamelyik buliban jött össze a dolog, bulit pedig szerve-
zett akkortájt hetente a céhnek, meg a gyárnak, meg bárkinek 
akármikor –, de ez nem igazán foglalkoztatta. Legalább senki 
sem pofázik bele, hogyan neveli a gyereket. Igaz, lóvét sem lát 
tőle, de ő mindig két lábbal állt a földön, egyáltalán nem esett 
kétségbe. Valakit kiszúrhatott volna a pacákok közül, mint 
Tarajjal tette az úgynevezett lányának az anyja, de semmi gusz-
tusa nem volt hozzá. Meglehet, mégsem véletlenül jött az a 
gyár támogatta lakásocska, de az ilyet nem illik feszegetni és 
még Julinak sem beszélt ilyesmiről soha. 

Onnantól, hogy Klárinak anyai teendői kerekedtek, né-
mileg ritkultak a találkozásaik, de egyáltalán nem maradtak el, 
csak inkább nála jöttek össze a lakásban, fél szemét a gyereken 
tartva könnyebben össze tudta egyeztetni anyaságát a barátnő-
ségével. Juli megmaradt magának, pedig hajtottak rá srácok és 
egyszer majdnem igent mondott az egyiknek, de húzta-vonta a 
kapcsolatot, halasztgatta a házasságot, elmúlt harminc, mégsem 
érezte még itt az idejét, mígnem elvett az udvarlója mást. Így 
Juli férj és gyerek nélkül – amely állapotában megmaradt egé-
szen Tarajig, sőt, ugyebár Tarajnak sem a felesége, egészen 
mostanáig – bármikor ráért egy kis traccspartira Klárival, s 
hogy mégsem vitte túlzásba inkább azon múlott, hogy albérlet-
váltásai közben sokszor távolabb kerültek egymástól, meg Klári 
telefont kapott, hívhatta bárhonnan, akár utcai fülkéből is. 
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Klári fia nőtt, belegyökerezett a gitárjába, és mint az egy rock 
zenésznél csöppet sem meglepő, zsenge fiatalon elköltözött 
otthonról. Ekkor újrapezsdülhettek volna a találkozásaik, de 
Klári hirtelen lebetegedett. 

Szomorú hír volt az a betegség a semmiből egyik napról 
a másikra. Egy, a banálisnál is banálisabb influenza szövődmé-
nyeként alakult ki a veseelégtelensége. Hányszor vagyunk göt-
hösek, mégsem megy rá az egészségünk, egész hátra lévő éle-
tünk, de lám, vénülőben még az ilyen kis semmiség is másként 
alakul, akár egy szellő is átlibbentheti az embert a másvilágra. 

A modern időkben éppenséggel mobilon, egymást látva 
is beszélgethettek, csakhogy, Juli meg akarta kímélni őt saját 
kutya baja látványától, ezért meggondolta, mikor hívja fel, 
többnyire megvárta Klári csörgését. 

Eleinte Klári meglepően könnyedén vette a heti három-
szori művesekezelést, próbált mellette teljes életet élni, és sem 
a hangulatán, sem életbe vetett hitén nem volt érezhető az az 
iszonyú gyomros, amelyet behúzott neki a sors. Mesélt a kis-
buszról, hogyan szedi össze őket, a sorstársakról, akikkel sor-
ban fekszenek órákat, az érzésről előtte, közben és utána, há-
nyingereiről, tompaságáról, új barátairól, mert ez a kórság leg-
alább annyira összehoz, mint a présgép, később azok lassú 
kihalásáról, új hobbyjáról, ami nem más, mint kis történetek 
írása és megjelentetése a gyári hírújságban. Természetesen a 
gyárból azonnal eljött, leszázalékolták, de a kollektívának külső 
tagja maradt, figyeltek rá, ő pedig be-bejárt a rendezvényeikre. 

Hat év telt el a betegsége kezdetétől. Nem olyan régen 
bevallotta Julinak, hogy már a legelején megmondta neki az 
orvos, itt legfeljebb tíz évet szoktak kibírni, ha nem kap vesét, 
ilyesmivel kalkuláljon. A mellőle kihalóknál, ahogy számolta, 
valamivel kevesebbre jött ki ez az átlag. Mindent figyelembe 
véve tényleg Klári életerejére, bohémságára volt szükség ahhoz, 
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hogy e kálváriát ilyen jól bírja. Két szörnyűséges dialízis között 
még színházba, focimeccsre is eljárt. 

Klári lerobbanásakor Juli még nem ismerte Tarajt, kö-
zelről más súlyos beteget sem nagyon, érthetetlen és egyedi 
esetként kezelte a baját, fel sem fogta, mennyire közel az az 
idő, amikor hétköznapjai részévé válik az elmúlás elleni küzde-
lem. Piszkosul sajnálta a barátnőjét, de eszébe nem jutott volna 
általánosítani a helyzetéből. 

A kezelések szövődményeként kezdtek tönkremenni 
Klári erei, becsomósodtak, megkeményedtek, az orvosok kép-
telenek voltak bevezetni a tűt. Már minden elképzelhető helyen 
megszúrták és ő egyre nehezebben viselte az utazással, az ott-
léttel és magával a beavatkozással járó kínt. Sokszor teljesen új 
központba szállították őket, hosszan zötykölődtek a városban, 
nem ismerték a személyzetet, a társak sem a megszokottak 
voltak. A művesekezelés magánellátás, kezelésük költségét a 
cég igyekezett minél alacsonyabbra faragni, úgymond költség-
hatékonnyá tenni. A lélek nem számszerűsíthető, ne dumáljon 
a dolgukba senki, a betegek örüljenek, hogy megoldják, a köz-
ponti finanszírozás pedig pengesse a lóvét, a többit bízzák rájuk! 

Julinak komoly erőfeszítésébe került, el ne bőgje magát, 
amikor Klári kijelentette, nem bírja tovább. Talán nem ennyire 
hirtelen fáradt el, de mert kifulladásig tartotta magát, csak ak-
kor tört ki belőle a fájdalom, amikor már csordultig telt gyötre-
lemmel. Tompán mondta, beszól telefonon, ne jöjjenek érte. 
Így szokták, így csinálták mások is. Egy hétig nem mennek a 
betegért, és kész. 

Ekkorra Juli már teljesen másként viszonyult az emberi 
kiszolgáltatottsághoz, mint korábban. Alapvetően nyitott volt a 
lelke a panaszok befogadásra, megvolt a képessége és akarata a 
segítésre, csak korábban hiányzott a tapasztalat, a gyakorlat, s 
azt közben megszerezte. 

Taraj vigasztalta. 



73 

– Hát, igen, láb nélkül sem könnyű, vese nélkül teljesen 
tré. Hm, mellesleg az én vesémnek is hipp-hopp odáig! Viszont 
kaphat vesét, és akkor elfelejtheti ezt az egészet. Én lábat so-
sem. Szedd rá, küzdjön még, hátha adódik egy donor. Ha ki-
csinálja magát, tutira pont utána adódik. Így szokott lenni. 

– Nem hisz benne – törölte meg a szemét Juli –, én 
sem. 

– Abban hittél, hogy megszületsz? 
Komolyabban elkezd sötétedni kinn. Az éjjeliszekrény 

irányába fordul a székével. 
– A híreket meg kellene hallgatnom, hadd tudjam, mi-

lyenek az esélyeim. Állítólag az öregotthonokban iszonyú gáz a 
helyzet. Ránk szabták a vírusocskát, takarítson. Tán még a 
címet is belekódolták virológusék. Tényleg, megnézhetnék, 
benne van-e az RNS-ben a szobaszámom? 

– Nekem is megjósolta a doki, itt végzem, ha folytatom 
a piát és a cukromra nem szedem a gyógyszert. Klárihoz képest 
tisztára nyerésben voltam, megtehettem volna. 

– De hát pálesz, meg szalonnácska nélkül mit ér az élet? 
– Kis söröcske ebéd után, lefekvés előtt! Na, ez az! 

Ebéd utántól lefekvés előttig. 
– Ha valaki összekap, akkor talán. Mondjuk, ha Juli 

hamarabb fölbukkan és meggenerálozza a fejemet. 
– Hagytam volna? Makacs falusi paraszt maradtam, 

ilyenre nem orvosság a diploma, elküldöm Isten hírével! 
– De meg tudom én magamtól is. Kezdhettem volna 

egy normális protkóval, kinézzek valahogy, emberi módon meg-
jelenhessek, megehessek bármit, amit szabad, például húsokat. 

– Mi pénzbe kerül a protkó külföldön! Meg még a 
gyógyszerek. 

– Ugyan, jó kifogás! Mintha közben sosem jártam vol-
na haza! 
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– Na, nézzük, rádiócska! 
Lök a keréken, leemeli az éjjeliszekrényről a rádiót. Álta-

lában ugyanazt az egy adót hallgatja – akárcsak anno a reklám-
rádióval, a pszichiátria kertjében például, amelyikkel nem is 
lehetett egynél többet fogni –, nagyritkán tekeri máshová. Be-
kapcsolja, recsegve megszólal, már megy a hírek: „…dátummal 
feloldásig általános látogatási tilalmat rendel el. A tilalom ideje 
alatt az ápoltak számára személyes küldemények eljuttatása a 
fenntartó közreműködésével engedélyezett.” Ezek után hosszú 
bűnügyi krónika kezdődik, mintha a világban más se történne, 
mint gazemberség. Taraj hallgatja egy darabig, majd még az 
időjárás jelentés előtt, úgysem érinti, kikapcsolja a rádiót. 

– Hah, szuper! Itt a válasz. Már csak azt kell tisztáz-
zam, kibontják-e a csomagot? 

– Mennyi agresszió! Tényleg több lett, vagy csak részle-
tesebben beszámolnak róla? 

– Egyre erősebb ingert löknek a hallgatóknak, kérdés, 
meddig fokozható ez? Egyszerű üzletpolitika? És hova vezet? 

– Vagy kiszolgálják az igényt? 
– Esetleg a járvány teszi? A karantén? Ahogy a patká-

nyok egymásnak esnek összezárva, úgy dühöng a nép? Ebből 
akár háború is kerekedhet a végén! 

– Száz éve a háborúból nőtt ki a járvány, most fordít-
va, a járványtól borulhat el a világ agya. 

– Időközben észbe kaphattam volna, ahogy elkezdett 
kalimpálni a szívem, hasogatni a lábam. 

– Ó, ha mindenben észbe kapnánk időben! Látjuk a 
bajt, legyintünk. Meg is érdemeljük a sorsunkat, vagy nem? 

– Hányunkkal történik meg pont az ellenkezője, mint 
amit eredetileg elképzelt! Szép lassan befűznek az események, 
és már köpjük is szemen önmagunkat, a terveinket. 

– Kedveljük a hegyes vidéket – alföldre költözünk. 
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– Az imádott nagyváros helyett falun savanyodunk, ki-
hívás semmi, az egészet magunk alá dózeroljuk, egészen a pol-
gármesterségig visszük, de még mindig ugyanabban a kicseszett 
faluban tötymörgünk. 

– Ragaszkodó, törékeny asszonyt álmodtunk – senkink 
sincs, vagy ha mégis, tutira túlsúlyos. 

– Leszóljuk a művészeket, idióták, mi majd a tudo-
mányban nyomjuk – s bedarál a pénz, tiszta lelkünket szétrágja 
a politika. 

– Melldöngető hazafiakat sodor az élet világgá, a hato-
dik országban nyomják és még nincs vége. 

– Hányféleképpen veszejthető el az ember, tudja valaki? 
– Hányféleképpen képes megtagadni önmagát? 
– Cimbora, mi a jó büdös francnak döngettél holt ré-

szegen százhatvannal négy kilométernyi távolságra, meg még 
előztél is? 

Azt a fickót nem szimpla fütykössel csinálták, az biztos! 
Tíz centivel a talaj fölött járt, oltári fazon volt, Taraj honfitárs 
munkatársa a mediterrán tenger melletti munkahelyén. Cimbi 
abban a városban született, ahol Taraj gimibe járt, de azokból 
az időkből nem ismerték egymást, Cimbi pár évvel később 
érettségizett. Pedig felfigyelhetett volna Taraj a jelenségre, a 
városnak azon a részén, amerre Cimbi lakott, egészen biztosan 
picit fényesebb lehetett az éjszaka. Sziporkázott az elméje! 
Hogy hogyan vetődött Délre, a tengerhez, talány, hat-hét tör-
ténetet mesélt váltogatva, mikor melyik jutott eszébe, vagy a 
hallgatóságot melyikre tartotta érdemesnek. Mindegyik felért 
egy magánszámmal a kabaréban. Taraj nem is értette, a Tudo-
mányos Akadémia miért nem küldött még tiszteletteljes belé-
pési kérelmet a számára, kiket vesznek ezek föl, ha az ilyen 
Cimborákat tengerparti kricsnikben hagyják elrohadni? Ebéd-
szünetekben rendre kirántott egy lapot a nyomtatóból, eszeve-
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szett sebességgel mindkét oldalát televéste csak a számára ért-
hető betűszerű krikszkrakszokkal, majd a közönség fetrengő 
röhögése közepette nagy komolyan, mintha éppenséggel az 
atombomba ledobásának pontos idejét jelentené be, felolvasta. 

A viszonyuk teljesen másként alakult, mint Danyikkal, 
lehettek volna jóban, de olyan igazán mégsem lettek, viszont 
Cimbora éltető jelenlététől senki sem határolhatta el magát, 
Taraj sem, ha bárki megpróbálta volna, biztosan elé áll, lerántja 
a gatyáját és a pucér fenekébe veri az illető orrát. A helyieket 
nemes egyszerűséggel csak debileknek szólította az ő saját 
nyelvükön. Ettől feljebb sosem sikerült avanzsálniuk, lentebb 
gyakran kerültek, de azt bajos idézni. Érdekes, eltűrték neki, 
még röhögtek is rajta. 

Állítólag doktorált, tán PhD fokozatot szerzett, sosem 
tudtuk meg miből, mindenesetre a címet lépten-nyomon hasz-
nálta, a neve előtt elmaradhatatlan kellék volt a nagy Dr., míg 
másoknál különféle listákban és címzéseknél rendre a név mö-
gé biggyesztette, feltétlenül kis dr. formájában, vagy hát, úgy-
mond lefelejtette, mindenre nem emlékezhet ő sem, végül is 
még nem akadémikus. A fokozat igazolását a kutya sem kérte 
tőle, a munkaköréhez elég volt a Dr. utáni pont színvonala, azt 
ellátta fél kézzel, amúgy meg, lehet, a puszta lényét betudták 
igazolásul. 

Nehéz megmondani, Cimbora eredetileg mi szeretett 
volna lenni, de az kevéssé valószínű, hogy tenger melléki 
kocsmatöltelék. Amíg ott cikázott Taraj szeme előtt semmilyen 
irányt sem sikerült felfedeznie az életvitelében. Törekvést, 
rendszert, valami álmot, amit gyerekkora óta dédelgetett volna 
– úgy lövellt, akár a tűzhányó, a belső nyomás prüszkölte belő-
le az izzó tartalmat, kellő távolságból akár gyönyörködtető is 
lehet az ilyen, de hasznot a látványosságon kívül nem hoz sen-
kinek, se saját magának, se másnak. 
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Így aztán bajos rásütni Cimborára, hogy kisiklott. Hon-
nan? Attól, hogy elpazarolunk valamit, az még nem kisiklás. 
Pályán kell lenni ahhoz, hogy valami ledőlhessen a kijelölt út-
ról. És Taraj kisiklott-e? Ő sem. Ebben a kérdésben az egyenes 
ági rokonságig hasonlítottak egymásra, ezen az alapon akár 
testi-lelki jó barátokká is válhattak volna, de tán kebelbarátja is 
csak annak lehet, aki szabott pályán halad s egyszer csak észre-
veszi, vele párhuzamosan ott tör előre egy másik, a célját na-
gyon is jól ismerő igazi rokon. A többieknek csak haverjai, 
hohó, igen, cimborái lehetnek! Hát innen a neve, ahogy a 
mondás tartja, egyben lényege is! Cimbora! Mindenki cimborá-
ja, senkinek sem igazán valakije. 

És Taraj meg Danyik? Nem tudni. Még sosem fordult 
elő, hogy bármit vagy bárkit egyetlen skatulyába be lehetett 
volta szuszakolni. 

Ahogy azt is bajos lett volna elvárni bármelyiküktől, 
észbe kapjon. Mert mi jutott volna az eszébe? Hiszen nem tért 
el semmitől! Létezett bele a vakvilágba. Szóval, sem Cimbora, 
sem Taraj nem példa arra, hogy valaki megálmodik valamit és 
szinte következetesen az ellenkezőjét valósítja meg, de azért 
lássuk be, jócskán botlik az ember ilyenekbe. 

Vagy mi, megfigyelők várunk el tőlük átlag feletti telje-
sítményt és csalódunk saját elvárásunkhoz képest? Parkol egy 
penge járgány a kapubejáróban, bámuljuk, no, igen! Nyílik a 
kapu, beszáll a gazda és széteső motorral pufogva, füstölve 
elgurul, lehet, pont a szerelőhöz. Hááát! Akadnak főnökök, 
akik azért tartanak meg egy béna munkatársat, hogy rendszere-
sen kikérjék a javaslatát és aztán meglépjék az ellenkezőjét. Így 
töretlenül sikeresek! Persze, meglehet, pusztán azért, mert ál-
nok, könyörtelen a világ, a munkatárs pedig, mert képtelen 
elfogadni ezt, következetesen adja ki magából a maga mélyen 
emberi és szakmai véleményét, amivel rendre megbukik, azaz 
megbukna, ha főnök lenne, de nem főnök, pont azért, mert túl 
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igaz, a másik a főnök, aki végeredményben haszonelvű gátlásta-
lanságával válik ki. 

Nos, a szűk sikátorok pöttöm kocsmácskái regényeket 
mesélhetnének Cimboráról, ha a kövek, a bútorok megszólal-
hatnának. Üvöltözős tivornyáktól az egymagában könyöklős 
ivászatig mindenfélének a tanúi voltak. Ha már így összehozta 
őket Tarajjal a véletlen idegenben, a fülbemászó és lélekmelen-
gető déli dallamokra rendszeresen múlatták együtt az időt. 
Általában külön érkeztek és külön is távoztak. Taraj többnyire 
valami nővel jött, máskor helyben szedett fel valakit, vagy ép-
penséggel őt vadászta le a csaj, leginkább a pénztárcája miatt, 
merthogy igen gavallér módra szórta a pénzt, az ingyen körö-
kön túl jóval többre is számíthatott. Cimbora sem tartozott a 
fukarok közé, ám ő inkább helybéli csávókkal dorbézolt, nővel 
elvétve sem lehetett látni. Gondolhatnánk, hűségből, azt állítot-
ta, házas, van egy lánya is, de a családja sosem látogatta meg, ő 
pedig nagyritkán utazott csak haza, feleséghez, gyerekhez az 
emberek általában jobban ragaszkodnak, úgyhogy Tarajnak 
inkább más fordult meg a fejében. Visszaérkezve otthoni sza-
badságáról csodálatosnál csodálatosabb történeteiben legin-
kább a várostól négy kilométerre lévő szőlőhegy s az ott le-
génylakás félének berendezett présháza jelent meg. Taraj ismer-
te azt a hegyet, de felületesen, egyszer járt ott, még gimisként, 
később a mellette elvezető főúton közlekedve oda-odapillan-
tott, de mindig hajtott tovább. A feleség amolyan kötelező 
elemként szerepelt hát az életrajzában, mint jégtáncban a dupla 
Lutz, aztán, hogy valóban tett-e érte, vagy csak beleköltötte, az 
kideríthetetlen. Pláne azután, hogy az utolsó szabadságáról 
nem tért vissza és helyette egy rövid üzenet érkezett, miszerint 
tragikus körülmények között autóbalesetben elhunyt. 

Tarajnak szinte fizikai fájdalmat okozott fölösleges halá-
la s a tetejébe még az, hogy a munkahelyi közösség rövid suty-
morgás után mennyire gyorsan napirendre tért a hiánya fölött. 
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Nahát, ennyit ér egy potenciális akadémikus élete? Jóval ké-
sőbb, újra több időt töltve otthon tudta meg, hogyan is történt 
az az átkozott baleset. Állítólag névnapoztak a haverokkal a 
városban, mindenféle helyi macsó nevezetesség, vállalkozók, 
katonatisztek, miegymás. Cimbora beszívott, mint a szamár, 
lábra állni is alig bírt. Haza akarták vinni, de tiltakozott, márpe-
dig ő nem hagyja a csárda parkolójában éjszakára az autóját, 
különben is jobb neki ilyenkor a présházban, ott nem számít, 
ha lehányja az ágyneműt, reggel nyugodtan ejtőzhet és gyógy-
szert is talál a másnaposságára, mármint van ott vagy tíz hektó 
bora, míg otthon ez a terápia egyáltalán nem biztos, hogy ren-
delkezésre áll. Beleegyeztek azzal, rendben, akkor kiviszik oda. 
Kötötte az ebet a karóhoz, hogy az autó holnap neki mint egy 
falat kenyér, úgy kell, ki fog őérte másnap oda kifurikázni, ül-
tessék csak be a kocsijába, ne izguljanak, a fejtámla megtartja a 
fejét, négy kilométer alatt nem alszik el, de meg különben is, ha 
elaludna sem lenne semmi gond, elég megmondja a gépnek, 
hogy présház, és az magától beindul, kiviszi. Macsóéknál az 
efféle cirkusznak óriási a keletje, betaszigálták hát a kormány 
mögé, bekötni meg sem próbálták, az túl precíziós művelet 
ilyenkor, a leengedett ablakon kiabálták be, hogy na, akkor 
mehet az utasítás. És láss csodát, a kocsi meglódult. Ráadásul 
meglepően nagy sebességgel, csak amikor az utca végén el 
kellett kanyarodnia balra, akkor tett olyan furcsa, rossz érzése-
ket keltő manővert, aminek láttán valaki megjegyezte: „Nem 
kellett volna!” – de ez egyrészt elkésett észrevétel volt, más-
részt majdnem meghallhatatlan a hujjogatós oltári nagy jó-
kedvben. Öt nap múlva ugyanők vitték vállukon a koporsót. 
Lehajtott fejjel, érezve a bűnösségüket. Cimbora a főúton 
„Gyí, paci!” felkiáltással eggyel több utasítást adhatott a kelle-
ténél és túlságosan sietve a raklapból ácsolt formabontó ágyi-
kójába egy kilencvennel döcögő béna senki előzése közben 
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százhatvannal belevágódott az árokba. Kirepült a nyitott abla-
kon, neki egy fának. Annak tövében aludt el végül – örökre. 

– Nos, ez egészen hétköznapi módja az elveszejtésnek. 
Léteznek cifrábbak. 

– Áldott legyen a véred, Cimbora! 
– Tudod mit, szorítsatok helyet az asztalotoknál, úgyis 

tudom, hogy már ott ülsz, poharazol valakikkel, jövök nemso-
kára. Megisszuk az áldomást! 

– Odaát hosszabban elleszünk. 
Ekkortól Taraj némileg új időszámítást kezdett a ten-

germelléken. Sokkal inkább a saját életét élte, mint Cimbora 
jelenlétében. Egyszerűbben, mondhatni jellegtelenebbül per-
gette a napjait, viszont valamennyivel elmélyültebbé váltak a 
helyi kapcsolatai. Ami a piát, bagót, a zabálásokat illeti, semmi 
sem változott, égette a gyertyát mindkét végéről, csak zsong-
lőrködés nélkül, magasra tartva, hadd lángoljon. Céltalanul, 
nem a fény számított, hanem, hogy égjen. 

Az étkezése egyébként némileg helyesebb irányba for-
dult. Emberes adagokat pakolt be itt is, de a több zöldség, zsír 
helyett olajok, kerek évben valamilyen gyümölcs kompenzálták 
a kóros mennyiséget és legalább nem rontották tovább az álla-
potát. Annál inkább rontotta a nagyjából duplányi bagó és a 
csapból is bugyogó alkohol. Rászokott a helyi, fantasztikus 
illatú kávéra, de azt nem vitte túlzásba. 

Ellenben a nőket igen. Hohó, micsoda nők szaladgáltak 
itt! Ki bírja az ilyeneket hidegvérrel bambulni? Azok meg hoz-
ták magukkal a többit, dínomdánomok, ereszd el a hajamat. 
Nagy franc nők voltak ezek, igazi ragadozók, akik Tarajban 
menten kiszagolták a balekot, és lenyúlták a lóvéját. Ez az idő-
szaka döntően a nőkről szólt – Isten tudja, meglehet, a többi is 
–, minden megkeresett pénzét lopva vagy csinnadrattával, de 
rájuk költötte. 
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Még rögtön az elején, Délre érkezésekor akadt össze 
Tímeával. Épp csak landolt a városban, a lakása környékét járta 
körbe, merre talál boltot, postát, valami kis kocsmafélét, hol áll 
meg a busz, nézelődött. Megfordult már máskor is az ország-
ban, de most nem turistáskodni érkezett, más szemmel néz 
körbe ilyenkor az ember. Figyelte a járókelőket, a mozgásukat, 
temperamentumukat, azon belül is rögtön, ösztönösen a nőket 
méregette és megállapította, minden rendben lesz. Nem is 
sejtette, mennyire ripsz-ropsz. 

Állt a gyalogátkelőnél, szemben egy fiatal, csinos anyuka 
várakozott az olyan hároméves forma fiúcskájával. Taraj a 
zöldnél nem indult el, gondolta valamikor úgyis el kell kezde-
nie, legjobb rögtön, a legyeskedés formában tart, a gyerekesek 
kedvesek szoktak lenni, kérdez tőle valamit. Megvárta, amíg 
átérnek és megkérdezte, hol kaphat kenyeret, szóval arról az 
élelmiszerüzletről érdeklődött, amelyikből úgy három perce 
fordult ki megállapítva, hogy éhenhalás ellen késői órán megte-
szi. Az anyuka végtelenül aranyosan rámosolyodott és egy ki-
csit mutatva is az irányt javasolta, forduljon vele vissza, ő pont 
arra megy, be is néz majd az üzletbe, ettől egyszerűbbet kitalál-
ni sem lehetne. Taraj úgy helyezkedett, közöttük legyen a kis-
gyerek, akkor a nő majdnem teljes figyelmével fordulhat Taraj 
felé, fél szemével mindenképp látva a gyermekét. Az észrevet-
te, apró mosollyal jutalmazta. Alig váltottak pár szót, ki ő, mi-
ért van itt, hol lakik és még az üzlethez oda sem értek, kiderült, 
ugyanabban a házban laknak mindketten, Tímea egy emelettel 
Taraj alatt. Tarajnak valami azt súgta, ő itt most ne csak kenye-
ret vegyen, azt ugye mindenképpen muszáj volt, ha már egy-
szer arra kérdezett rá, de ma még szüksége lehet egyébre, hát 
tett a kosarába sajtot, felvágottat, paradicsomot és persze do-
bozos sört meg egy üveg vörösbort is. Kilépve a boltból újabb 
belső hangnak engedelmeskedve nem köszönte meg az útba-
igazítást s indult felkutatni a postát, hanem hűségesen porosz-
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kálva a gyermek mellett, aki csöndesen, minden hiszti nélkül 
követte a két felnőttet, Taraj is sétált tovább a nővel a házuk 
irányába, mint aki kenyérvétel után egyébként is haza készült. 
Megtudta, a nő sem helybéli, össze-vissza laknak az országban, 
a férje hídmérnök, ahol éppen hidat építenek, oda költözik a 
családjával. Most a várost kikerülő autópálya bővítésen több 
hídnak is nekikezdtek, pár hónapig biztosan maradnak. Más-
ként képtelenség megoldaniuk, az építkezés huszonnégy órá-
ban folyik, a férje hajnalban indul és éjfélre esik haza, ha ők 
nem követnék, távolabbról bejárnia lehetetlen volna, sosem 
találkoznának. A liftben Taraj megérintette a nő arcát az ujjai 
hátával és csak úgy rutinból, kedvesen a szemébe mosolyogva 
hívta, nézzen be hozzá, ma már nem készül sehová, biztosan 
tudna adni neki néhány hasznos tanácsot. Hozza az öcsköst is, 
meg valami játékot, mert nála persze olyasmi nincs. A szoba-
számokat még útközben tisztázták. A nő oly természetességgel 
válaszolt, mintha nem is fél órája a gyalogátkelőhelynél talál-
koztak volna először, hogy a kisfiának most már ideje lefeküd-
nie, de ha elaludt, nincs kizárva, felszalad rövid időre. Tarajt 
kellemes meleg öntötte el, az összes sejtje egyszerre érezte meg 
ebben a nőben a partnert, akiért a közeli jövőben, hú, te jó ég, 
az is meglehet, még ma, minden erejüket összehangolva Taraj 
képében küzdeni fognak. 

Tímea másfél óra múlva kopogtatott egészen csendesen, 
alig hallhatóan az ajtón. Nem használta a csengőt. Taraj kinyi-
totta és az icipicit zavarban álló nő pofijára rányomott két pu-
szit. Nem előkészítve, tisztára spontán. Ettől az valahogy fel-
szabadult, ahelyett, hogy még inkább zavarba esett volna, s 
abban a pillanatban viszonozta a puszikat. 

– Isten bizony, csak úgy kijött belőlem. 
– Rögtön tudtam, hogy ez még ma meglesz. 
– Nem minősítem. Dehogy! Nagyon is frankó csaj 

volt. Aznap neki ez így lett kerek. 
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– Még bort is hozott, pedig látta, hogy vettem. Na, 
persze, a bor jelentette az igent. 

Taraj átvette a bort, megnézegette, megdicsérte és meg-
kérdezte, mit szólna, ha most inkább az övét innák, az már 
némileg lehűlt, ezt az üveget meg majd legközelebb. Úgy tűnik 
Tímea azon a napon mindenre igennel készült. 

Taraj kicserélte a két bort a hűtőben, kibontotta az üve-
get, töltött, nevetgéltek, ittak a találkozásra, az első napra az új 
helyen. Szelt kenyeret, kitette a felvágottat, a paradicsomot az 
asztalra. Újratöltött, belediktált Tímeába még egy pohárral, 
még kicsit beszélgettek, miközben könnyed természetességgel 
felállt a székéről és a pici zsúrasztal túloldalán összezárt com-
bokkal ülő nőhöz lépett, terpeszben megállt előtte, két lába 
közé vette annak combjait, felhajtotta a fejét és lehajolva hozzá 
megcsókolta. Jó az, amikor a férfinak nem szükséges ettől töb-
bet kínlódnia. Amikor a nő tudja, mit akar, és nem teszi a szűz-
lányt, épp csak engedi, no, jó, megvárja, hogy a férfi eljátssza a 
kezdeményezőt. Bár, néha még ettől is határozottabb, az első 
lépést nyíltan megtenni képes nők esnek jól a férfiaknak. 

– Kár, hogy ezt a nők csak ritkán tudják s még ritkáb-
ban izgatja őket a fickó kívánsága. 

– Elkezdtem kigombolni a blúzát. 
Újabb csók jött, Tímea hajának hátrasimítása, a homlo-

kuk összekoccant s Tímea már bontotta is Taraj övét. A gyerek 
otthon egyedül aludt és bár igazából semmi sem történhetett 
vele, ő azon túl, hogy itt éppen nő volt, egy anya is volt, akit az 
idegei kétfelé űztek, hát meg kellett találja a kompromisszumot, 
az egyenes utat toronyiránt, nem bonyolítva a dolgot. Majd 
máskor, ha már megkapta azt, amit itt feltétlenül meg kell kap-
jon, akkor majd picit még igazítanak az útvonalon, legyen kaci-
fántosabb, el lehessen gyönyörködni a táj szépségében. 

Természetesen nem Tímea volt az a nő, aki a legkegyet-
lenebbül forgatta meg a kését Tarajban, de az azért tudható, 
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hogy miután a hidak elkészültek és nagyjából félévnyi laza ro-
mánc után ők arrébb költöztek a családdal, Taraj egyetlen leve-
lére sem válaszolt, telefonját soha nem vette fel. 

Lerángattak egymásról minden göncöt és helyben a szé-
ken, a parketten egymásnak estek. Tímea ügyesen kezelte Ta-
rajt, simán ment a dolog, férfiassága, amely akkortájt már néha-
néha megbicsaklott, hibátlanul teljesített. Végül a heverőn dől-
tek el néhány percre, simítgatva egymást, tudtára adva a másik-
nak, hogy ezt majd ugyanitt folytatják. Tímea hirtelen felugrott, 
szedelőzködött, felhajtottak még egy pohár bort, puszi, és sza-
ladt haza. 

A táj szépségében később bőven adódott lehetőségük 
gyönyörködni. A kisfiú óvodába járt, Tímea reggel bevitte, s ha 
Taraj meg tudta oldani, szabad legyen napközben, egészen 
délutánig, míg a nőnek a gyermekért nem kellett mennie, hosz-
szan, lazán szeretkeztek. Tímea még nem dolgozott, mármint a 
szülés után még nem ment vissza. Feküdt neki ez az életforma, 
hol itt, hol ott az országban, azon kacarászott, ő legszívesebben 
egy tengerjáró hajón uszkurálna egész életében, itt kötnek ki, 
amott kötnek ki, társasági programok, forró csaták a kajütök-
ben, ezt ő nagyon csípné. Vagy kipróbálná például a leghosz-
szabb vasútvonalak hálókocsijait is, a Transzszibériai expresszt, 
vagy keresztben az Egyesült Államokon tízszer oda-vissza. 

– Besötétedett. 
– Nemsokára jön a két nő. 
– Két nő. Régebben ez jobb hír volt. 
– Pelenka után pedig szalonnácska. 
Általában Tarajnál találkoztak és megelégedtek azzal, 

hogy kiszolgálják saját testüket, illetve a másikét, hiszen úgysem 
unhatnak bele, nagyon is belátható a vége. Sajnos. Ez az előre 
tudomásul vett múlandóság még bizonyos nosztalgikus fénybe 
is burkolta együttléteiket. Magasabb eszmefuttatásra egyikük 
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sem vágyott, pontosan megfelelt mindkettőjüknek az erőfeszí-
tést nem igénylő lomha ejtőzés. Az viszont előfordult, hogy 
forróbb napokon kimentek a tengerpartra strandolni. Egymás-
tól méterekre, mintha semmi közük sem volna a másikhoz 
utaztak a buszon, a parton meg már letelepedhettek közvetle-
nül egymás mellé, a tömegnyomorban nem tűnt fel. 

Társaságba, például a Cimborával szervezett ivászatokba 
Tímeát nem vihette magával, oda olyanokat hurcibált el, akiket 
az cseppet sem kompromittált. Tímea ezen nem akadt fenn, a 
kettős, vagy akár többes élet a legmélyéből fakadt, praktikusan 
kezelte a dolgokat és saját maga is e gyakorlatias elvek mentén 
működött, például amikor a férje nagyritkán szabadnapos volt, 
vagy rövid szabadságát töltötte otthon, Tarajra rá se nézett, az 
utcán, vagy a liftnél ha összefutottak is, mindössze könnyed 
mosoly volt az egyetlen, alig észrevehető reakciója. E tapaszta-
lat alapján valószínűleg Tarajt igazából nem lepte meg az elköl-
tözésük utáni teljes elhallgatása, felszívódása, inkább azon rá-
gódott, miért ne engedhetne meg magának egy nő a semmitől 
valamicskével többet, hiszen nem fog koslatni utána, esze ágá-
ban sincs zaklatni, itt sem buktatta le, miért tenné ezt később, 
egyszerűen köze lett hozzá az együttléteik alatt és szívesen 
megőrizné az emlékét. 

– Ja, hát az emlékét azt őrizhetem, ott van hozzá a sa-
ját fejem, ahhoz ő miért kell? 

Taraj sem volt az a kifinomult, érzelgős lélek, mégis ne-
hezen emésztette meg e különös közönyt. 

– Mint a teknősbéka. Annak is tökre mindegy, kitől 
kapja a szárított rákot. 

Utolsó levelében azt írta Tímeának: „Furcsa, számomra 
értelmezhetetlen magatartás. Mindegy, én veled fasírtban lenni 
nem akarok és nem is leszek. Élj boldogan, ahogy bírsz, ha 
ilyen bénán, hát legyen így.” 
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A tenger egészen meglepő hatást tett Tarajra. Sosem 
gondolta, hogy majd ennyire megkedveli. Fiatal felnőttként 
látott először tengert és akkor olyan egyhangúnak, halszagú 
büdösnek tűnt, nem is értette, mitől vannak egyesek annyira 
oda érte. Aztán ráérzett az ízére, arra, amit csak az az óriási 
vízmennyiség képes művelni az ember érzékeivel. Elhevert a 
forró homokon, becsukta a szemét, körülbelül annyit látott a 
világból, amennyit most nyitott szemmel, hogy odafönn a 
szemhéjának vére festette vörös fényesség van, hallgatta a hul-
lámok gördülését, locsogását, kimászott a sziklákra, ahol méte-
rekre lelátott, ha belebucskázott a vízbe, az sűrűn, higanyosan 
vette körül, hűvösen, kicsit csípte a bőrét a hidege, megtartotta, 
mozdulatlanul is fekhetett a hátán, úgy sem süllyedt el, és az a 
tömény kipárolgás, amely régebben bántotta az orrát, most 
hígabb illattá változott, aromává. Élvezte a tengerparton töltött 
minden percét és hálát adott az égnek, hogy a néhány lehetőség 
közül ezt a munkát pályázta meg, fogadta el. 

Beszállt a parton fejelők, röplabdázók közé. Ügyesen 
nyomta, a gyerekkori fejelések professzori szintű tapasztalatá-
val. Könnyed, vidám természetével gyorsan megkedvelték, 
nemsokára már elhívták focizni is, ami nem a parti lábtengót 
jelentette, hanem rendes kispályás focit az egyik általános iskola 
tornatermében. Tartósan bérelték heti egy alkalomra. Ez a 
kapcsolata már később, Cimbora halála után alakult ki. Nagy 
sörmeccseket vívtak, aminek a lényege, hogy a játék vagy az 
eredmény helyett inkább a meccs után következő nagyhangú 
ivászaton van a hangsúly. Mondjuk, az eredmény olyan szem-
pontból számított azért, hogy a cech kétharmadát a vesztes 
csapat állta. A fociban, ahogy azt ő nagyon is jól tudta, csak 
közepesen muzsikált, ellentétben ezekkel az igen penge srácok-
kal, ezért inkább visszafogta magát, beállt védekezni, esetleg a 
középpályán osztogatott, az ő gógyijával szeme volt a labdának, 
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főleg, ha a lábának is pont azt sikerült megoldania, amit fönt a 
főnök kigondolt. 

Szeretett kinn maradni a parton sötétedés utánra. Járt le-
föl bokáig a vízben, vagy a part menti sétányon, szeme az égen, 
meg a sötét semmibe vesző horizonton, vizsgálta a csillagok 
felfoghatatlan tömegét és valamiért élvezte saját jelentéktelen-
ségét. Talán mert ebben a kozmikus jelentéktelenségben senki 
sem bírt nagyobb jelentőséggel őtőle. Egyenlők voltak min-
dennel és mindenkivel a nagy egészben, olyan érzés járhatta át, 
ami a világos, kommersz napsütötte hétköznapoknak nem 
sajátja, sőt, pont fordítva, az éber világ éppen az egyenlőség 
bűnösnek kikiáltott eszméjét igyekezett a földig rombolni és 
felépíteni, isteni oltáron tartani az alá-fölérendeltség romlott 
rendszerét. 

Nos, a cukorbetegség megoldotta e vágyát, ha lehet, a 
legeslegjelentéktelenebb lénnyé változtatta, akinek végképp sen-
kije, rámérve még a lassacskán beteljesülő örök sötétet is, hadd 
legyen maradéktalan az öröme, végre kapja meg, ami neki dukál. 

Vagy Julival mégis vannak ők egymásnak? 
Kinyílik a szoba ajtaja és nagy hanggal belép rajta Zsu-

zsika. Felkapcsolja a villanyt. 
– Mi a helyzet Lajos bácsi, miért a tök sötétben ücsö-

rög? 
– Bácsi ám az öreganyád térde kalácsa, vén boszor-

kány, röpke tízessel ha fiatalabb vagy, mint én – gondolja Taraj, 
de véletlenül sem mondja hangosan. – Hiszen ég a villany – 
válaszolja. 

– Persze, mert fölkapcsoltam. 
– Gondolja, nekem nem mindegy? 
– Na, ne sajnáltassa itt magát, mert elsírom magam. 

Huppanjon szépen az ágyikójára, várjon, segítek, kicseréljük a 
vécéjét. 
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– Ennyire kéznél sem volt a vécém még sosem. Ponto-
sabban seggnél. Emlékszem, kisgyerekkoromban örökké azon 
lovagoltak, menjek már ki, ne szorongassam, de én sajnáltam rá 
az időt. Most mindezt megtakaríthatom. Az élet kiegyenlíti az 
igazságtalanságokat. 

– Magától mindig eltanul az ember valami baromságot. 
Icus, gyere már, állj az ágy másik oldalára, le ne gurigázzon 
amaz oldalt! – rikkant nagyot Zsuzsa, hogy Icus a folyosón 
meghallja. 

– Jó estét, Lajos bácsi! – lép be Icus is. 
– Csókolom Icuka! Jött megnézni a fatert? Maga sem 

nyomatná ilyen pocsék helyen, ha engem nem láthatna. 
– Lajos bácsi a nap fénypontja. 
– Így ni, most az oldalára fordul, kiváló, kicsomózom, 

szuper, most átfordul ide hozzám, nem muszáj annyira az 
ölembe dugnia az orrát, mert még rácsapok! Icu, te meg cso-
mózd ki fönt a másik oldalt! Nagyon jó, most lefejtegetjük! 
Tiszta lucsok, mennyit iszik maga? 

– Sajnálja, Zsuzsika? Nagy a vízszámla? Csak nem a fi-
zujából vonják? 

– Az én fizumból nem vonható egy peták sem. Akkor 
már én fizetnék nekik azért, hogy bejárok ide magához. Várjál 
már Icus, megint le akar esni a maszkom. Mi az ördög van 
ezzel? 

– Kitágult a gumija. Biztosan már egy hete hordja. 
– Pihentagyú maga Lajos bácsi, nem tesz jót ez a nagy 

egyedüllét, szerintem egészségesebb volna magának egy négy-
ágyasban. Adj egy alkoholos kendőt, Icus, letörlöm azzal, mos-
datni most nem fogjuk. 

– Attól én sokkal többet fizetek ennek a kócerájnak. 
– Nem veszem észre. 
– Kérdezze meg, hová teszik a különbözetet! 
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– Adjad a friss pelenkát! Kösz. Kösd meg fönt. Jó. 
Várj, átfordítjuk, na, vén kujon, most megnézheti magának 
közelről Icus ölét. 

– Látom a különbséget. Jaj, ne húzza annyira szorosra! 
– Csak, hogy emlékezzen a különbségre! 
– Mindig tudtam, a nők szadisták. Mennyi csomagot 

lehet küldetni, Zsuzsika? 
– Bármennyit. Na, készen van. Visszarakjuk a székbe, 

vagy marad már az ágyában éjszakára? 
– Még kocsikáznék egyet. Mi lehet a csomagban? 
– Az, amit amúgy is be lehet hozni. Akkor fogjon át a 

székre, én megemelem a lábát! 
– Azt bajos lesz, ami nincs. 
– Hogyne volna, ekkora csonkokra akár még protézis 

is rakható. 
– Kinek mi számít soknak. Nekem a kelleténél lénye-

gesen rövidebbnek tűnnek. Kinek kell leadni a csomagot és 
hogyan kerül hozzám? 

– Leteszi a csaja a portán, aztán a portás behozza. 
Vagy mi, ha van időnk. Hopp, így ni! Megy ez magának ügye-
sen. Majd szóljon, amikor le akar feküdni, segít Icus. Vagy 
lefekszik egymaga? 

– Icuka, ez csak nem azt jelenti, kérhetem úgy is, hogy 
magácska feküdjön mellém? 

– Drága Lajos bácsi, én éjszakás nővér vagyok, nem 
alhatok éjszaka. 

– Ha csak ez a probléma, majd nem alszunk. 
– Kuss, vén kujon, hagyja békén Icust! Valaki egy kicsit 

kedvesebb magához, rögtön rámászik. Látom, a vacsoráját 
bevágta. Mindjárt letakarítom az asztalt. 

– Bevágtam? Fél fogamra sem volt elég. Éhen is halnék 
Juli nélkül. 
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– Szerintem készen vagyunk. A hashajtóval még vá-
runk, hátha mégis kakil magától. Még valami, Lajos bácsi? 

– Egyetértek, én is teljesen készen vagyok, Zsuzsika. 
– Örüljön annak, amije van. Létezik kevesebb. Akkor 

érzékeny búcsút veszek magától, gyorsan befejezzük a folyosót 
és eltűnök haza. Ha bármi gondja volna, hívja Icust. Jó éjsza-
kát, Lajos bácsi! 

– Az nem ártana. Az éjszaka a legcifrább. 
– Már meg miért? Legalább elfelejtheti a baját. 
– Elfelejteni? Később még megtudja. Bár, nem kívá-

nom. Az ellenségemnek sem kívánom. Jó éjszakát, Zsuzsika! 
– Villany? 
– Hagyja. 
Taraj egyedül marad a szobában és hirtelen megint rátör 

a magány. A déli éjszaka és a tenger emléke az előbb olyan 
erővel járta át az érzékeit, hogy most ez az egész kerekesszékes, 
pelenkás, lábnélküli kiszuperált valóság teljességgel lehetetlen-
nek tűnik neki, keresi a kapaszkodót, mi is van ővele most, mi 
történik itt, felébred ebből a rémálomból, vagy tényleg el kell 
fogadja jelennek és kénytelen lesz ebben a förtelemben élni? 
Ül, és nem mozdul. Igen súlyos tud lenni a semmi. Felsőbb 
énje erővel próbálja rávenni agyának alsóbbrendű területeit, 
döntsenek végre valamilyen irányba, vagy itt, ezt a patkánylétet 
kezdjék el beadagolni maradék testének, szalonnácska, bagó, 
pálesz, lefekvés, vagy próbáljanak átmenetet találni a két nővér 
szétszaggatta múltidézés és a kiábrándító ma között. A máso-
dikat kezdi el megvalósítani az a valaki ott a fejében. 

Az éjszakai tengerre most képtelen visszatérni. Az égve 
hagyott villany vörös világossága, a lelkében felcsapó indulatok 
ezt lehetetlenné teszik. Hagyja, magától előpattanjon valame-
lyik részlete azoknak az időknek és azt kezdje el apránként 
kiegészítgetni. Néha játszott ilyet bizonyos évekkel is. Mond-
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juk, bárhol hallott egy eseményről, például nővér, ápolt, vagy 
Juli megemlített egy kőkorszaki dolgot, ő megpróbálta összeál-
lítani az adott évet. Legtöbbször elképesztő részletességig sike-
rült felidéznie. Előbb belekapaszkodott valami igen jellegzetes-
be, például abban az évben cserélt kocsit, kezdett dolgozni 
valahol, szóval kiszúrt egy biztos pontot, aztán elkezdte vizs-
gálni a megelőző és utána következő időszakot s így ment vé-
gig az egész éven. Most hagyja, ezen az alapon térjen vissza 
képzelete oda Délre, ha nem is pont ugyanabba a helyzetbe, 
ahonnan kilökte a rideg valóság, hadd válasszon idege az iszo-
nyú összevisszaságban, aztán majd ő kezelésbe veszi, kirakja a 
kirakót. 

A saját semmijéről pedig Viktor semmije ugrik be első-
ként, ahogy őt lenullázta teljesen váratlanul, ötvenévesen az 
események szerencsétlen alakulása. 

Közeli munkatársakként dolgoztak a cégnél, hasonló 
feladatkört láttak el, rendszeresen ültek együtt egyeztetéseken, 
megbeszéléseken, előfordult, napközben is adtak át egymásnak 
anyagokat. Viktor, a régi motoros, Taraj betanításában is részt 
vett. Kedvelték egymást, a köztük lévő jelentős életkorbeli 
különbség egyáltalán nem zavarta őket, közvetlenül, jó hangu-
latban tudtak együttműködni. Viktor a kocsmatúrákba is be-
szállt, pedig azt nehezen tűrte a felesége. Nem éltek túl jól, az 
ilyenről az ember aligha kérdezgeti a másikat, de valahogy be-
szivárgott a munkahelyre az örökös civakodásuk. Mégis, évről 
évre továbbgörgették a házasságukat, egészen tisztes távolságig 
jutottak, két fiuk született, felnevelték mindkettőt, egyetemen 
tanultak az ország másik végében, ott, ahová Viktor valósi volt 
s ahol az édesanyja, a gyerekek nagymamája élt. 

Viktort észrevehetően lehasználta az élet, de még meg-
kopottan is figyelemreméltóan mutatott, vékonydongájú, spor-
tos külsővel, hullámos, valamikor hollófekete, most a felszínen 
már jócskán őszülő tincsekkel, kreol bőrrel, sötétbarna játékos 
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szemmel, rövidre nyírt huncut bajuszkával, ami együttvéve még 
e déli környezethez képest is egzotikus beütést kölcsönzött 
neki, valami mást, mint ahogy errefelé a többség kinéz. 

Az apját nem látta sosem. Édesanyja szerint kiköpött ap-
ja volt, aki még a fia születése előtt elveszett valahol a tenge-
rentúlon, ahova a haverokkal egy kis lóvét összeütni hajóztak 
át. Kép sem maradt róla, még nem házasodtak össze, amikor 
éppen a család megalapozása érdekében a távoli munka mellett 
döntött s eltűnt nyom nélkül. Az anyukája már terhes volt vele, 
megszülte, felnevelte egyedül, valahogy nem is igazán emleget-
ve a férfit, akitől fogant. Viktor hozzászokott ahhoz, hogy a 
maga gazdája legyen, hogy férfi mintát az utcáról szerezzen, 
teljesen rendben lévőnek ítélte kétfős kis családjukat az édes-
anyjával. Nem hiányzott neki senki, anyukája felmenői sem, 
akik meghaltak a háborúban. Sőt, valószínűleg későbbi saját 
felesége sem, de a világ rendje már csak olyan, a férfiak megnő-
sülnek, hát beállt a sorba, eleget tett a társadalmi elvárásnak. 

Meglehetősen leverte Viktort a hír anyukája daganatos 
betegségéről. A fiai ugyan tudtak segíteni neki ebben-abban, 
bevásárlásban, a lakásban rendbe tenni bármit, de igazán meg-
könnyíteni az életét alkalmatlanok voltak, ahhoz inkább lányra 
lett volna szükség s abból sem a srácokhoz hasonló fiatalkára. 
A felesége kategorikusan elzárkózott attól, hogy a gyerekek 
megüresedett szobájába magukhoz vegyék az édesanyját. Még, 
hogy itt kolbászoljon álló nap, hallgassam a nyögéseit, ápoljam, 
etessem, körbeugráljam, rikácsolta, mit kaptam én tőle, semmit, 
egy balfék férjet magamnak, nem leszek a cselédje! 

Így aztán maradtak a telefonok, meg a lelkiismeret fur-
dalás, hogy bezzeg ő, az egyetlen gyerek, akire az édesanyja 
minden figyelmét, erejét rááldozta, most felé se néz, a távolból 
képtelen a segítségére lenni. Feleségének rezzenéstelensége 
elborzasztotta. Korábban is tisztában volt az önzésével, tudta, 
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kivel él, de tanúja lenni a teljes elutasításnak nehezebb, mint 
csak tudni a lehetőségéről. 

Egyszer váratlanul kért egy hét előre nem tervezett 
rendkívüli szabadságot. Mindenki biztos volt benne, hogy az 
édesanyjához utazik, szóba sem jött, hogy esetleg ne engedje el 
a főnök, persze, hogy minden munkáját átvállalták arra az egy 
hétre. Így lett. Elutazott. Ő pontosan tudta, a temetést szervezi 
majd, felhívták a kórházból, ha még beszélni szeretnének, már-
pedig az anyukája őt rettentően hívja, várja, akkor jöjjön azon-
nal. Erről Viktor előre semmit sem közölt a munkatársakkal, 
később, az elbeszéléséből tudták meg. 

Talán jobb lett volna, ha elkésik. Rengeteg illúzió hullott 
porba abban az utolsó beszélgetésben és hegynyi új probléma 
keletkezett belőle. Lassan, fulladozva a halálos ágyán az édes-
anyja elmesélte neki, hogy Viktor nem édes gyermeke, az édes-
apja az amerikai munkavállalással kitaláció, a valóság pedig az, 
hogy ő tanúja volt, ahogy egy romacsaládot, amikor átrohantak 
az úton, elcsapott egy teherautó, mindenki, apja, anyja, testvére 
ott a helyszínen szörnyethalt, egyedül ő, a karon ülő Viktor 
maradt életben, egyetlen karcolás nélkül megúszva a gázolást. 
Az anyukájának, vagy hát a nőnek, akit ő ötvenéves koráig 
annak tudott, akkor már régóta udvarlója sem akadt, a nő-
gyógyászok évekkel előtte megállapították, végérvényesen 
meddő, s mert ő ezt nem titkolta senki hozzá közeledő elől, a 
férfiak megtudva mindig gyors ütemben eloldalaztak. Úgy hatá-
rozott, örökbe fogadja az élve maradt csecsemőt. Bejelentke-
zett örökbefogadónak, minden szükségesnek utánajárt és – 
akkor még szerencsére így ment – igen rövid időn belül ottho-
nába vihette Viktort. Felmondott a munkahelyén, s mivel a 
saját családja tényleg a háború áldozatává vált, minden kötött-
ség nélkül választott magának, pontosabban már maguknak új, 
kellő távolságra lévő lakhelyet. Ott természetesen mindenkinek 
az elveszett vőlegény és apa történettel mutatkozott be, és 
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sajnos egész életét végigreszkette, nehogy valaki valahonnan 
megtudja és elárulja Viktornak az igazat. Folyton halogatta 
feltárni neki a valóságot, idáig cipelte a titkát, amitől muszáj, 
végre megszabaduljon ahhoz, hogy nyugodtan pihenhessen a 
sírjában. 

Biztosan nem tette volna, ha megsejti, micsoda vihart 
korbácsol föl e megkésett vallomása s a titok ebben az elfajult 
állapotában jobb lett volna, ha örökre megmarad titoknak. 

Viktor háborgó lélekkel ült a kórházi ágy mellett és min-
denféle érzésének ködén át nézte az asszonyt, az édesanyját 
vagy ki a csodát, aki könyörgő pillantással lógott őrajta, meg 
tudja-e bocsátani neki ezt a nem is bűnét, egyszerűen csak 
hibáját, amelybe a féltés, a szeretet, a gyávaság, talán picit az 
önzés belekényszerítette. A férfiban hatalmas hullámokat vert a 
múlt, a jelen és az előre megsejtett jövő. Úgy kellett kezelje e 
hírt, hogy ez a drága ember, aki mégiscsak az életét áldozta 
neki, nyugodtan, megkönnyebbülve távozhasson el, minden 
lelkiismeret furdalás nélkül, anélkül, hogy észrevenné az ő 
megdöbbenését és csalódását, ugyanakkor felrémlett neki va-
lami az egészen távoli múltból, mintha nem is látná, hanem a 
szemével tapogatná, egy másik asszony körvonala, egy sikoltás, 
amire tudományosan mindenki legyintene, ugyan, kitaláció, és 
egy egészen elképesztően erős ragaszkodás, kapaszkodás ahhoz 
a sziluett-nőhöz. Aztán az agyán végigfutott tudatos múltja, 
békés harmóniája az előtte fekvő asszonnyal, aki az édesanyja, 
igenis, az édesanyja és ne akarja most összevissza képzelgéseivel, 
halála előtti lázálmában lerombolni benne ezt a biztos tudatot, 
ezt a tíz méter mélyre leásott betonoszlopot, ami megtart bármit, 
ne akarja elárulni, semmissé tenni a mosolyát, a pusziját, a simí-
tását, mindent, amit mint édesanya jelentett a számára idáig. És 
igen, meglátta a jövőt. A feleségét, amint elröhögi magát és síró-
görcsöt kap, hogy ő egy cigány fattyúra pazarolta az életét, hát 
ezért volt ennyire idióta barom ez az ember, ezért kellett neki 
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tűrnie az ivászatait, a hóbortjait, a fel sem tudja sorolni mi min-
denét és még a saját gyerekeiről is most kell tudomásul vegye, 
hogy elcseszett félig cigány korcsok, akiket az élet, miután erre az 
egészre fény derült, biztosan kiköp majd magából. 

Mi van, ha nem mondja meg a feleségének? Ha senkinek 
sem árulja el. Hiszen csak ő hallotta, senki más. Megmaradhat 
az ő saját titka, hordja majd, mint ez a nő élete végéig, sőt, ő 
valószínűleg el is vinné magával odaátra. Na de addig? Elhall-
gatni nem az ő stílusa, ha pozdorjává forgácsolódik is ezen a 
híren, ő akkor is úgy kezeli, ahogy azt rendben lévőnek találja, 
ahogy azt kell. 

Nézték egymást és az asszonyban eltört a remény, tekin-
tete homályos keserűséggel telődött, megértette, végzeteset 
hibázott, nincs menekvése, egy egészen kevéske méreg fogja 
megölni azt a rengeteg szépet és jót, amit összerakott, amit a 
szívéből adott. Elfordította a fejét és már soha nem fordította 
vissza. Amikor több órával később Viktor elcsigázottan felállt 
és hazament, még élt, de reggel csörgött a telefon, a kórházból 
értesítették, hogy az anyja hajnalban elhunyt. 

Elintézte a szükséges iratokat, a temetést, valamicskét 
segítettek ebben a fiai is, akik eztán majd beköltözhetnek a 
nagyi lakásába és készült haza. Együtt ültek a lakásban, ránézett 
az órájára, ideje indulnia, hosszú az út hazáig. Odafordult a 
srácokhoz: 

– Nem volt a nagymamátok. 
– Mi baj? 
– Nekem pedig nem volt az anyám. 
– Micsoda? Miket beszélsz? 
– Örökbefogadott. Cigány vagyok. Tegnap vallotta be. 
A srácok megrökönyödve ültek, kicsit később biztosan 

elkezdtek volna kérdezni, de felállt és lement a kocsihoz. Az 
ajtóban visszafordult: 
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– Majd megbeszéljük. Ne gyertek le. 
Amikor hazaért a felesége már tudta a hírt a fiúktól. 

Azok kiakadtak apjuk titokzatosságán, szerintük apa megbugy-
gyant, de majd kipiheni magát és akkor tényleg megbeszélik, mi 
a szöszt ért azon az örökbefogadáson. A feleség antennái sok-
kal kifinomultabban vették a jelet, kapcsolt azonnal. Így Viktor 
szerencsésen lemaradt a legelső kiborulásáról, viszont szeren-
csétlenségére a vádak kiérlelt áradata hullott azonnal a fejére. 

Bement a kisszobába, magára zárta az ajtót, ledőlt a he-
verőre, nézte a plafont. A felesége dörömbölt, nyissa ki, csak 
egy mocsadék képes elbújni a tények elől, mindig is gyenge 
volt, de most már legalább tudja miért, hogy nem jött erre rá ő 
korábban, annyira egyértelmű jelei látszottak pedig a kicseszett 
származásának, igazán kitalálhatta volna, és így tovább, míg 
végül elhallgatott, vagy Viktor aludt el és nem hallotta már a 
szidalmak zuhatagát. 

A munkahelyen mindenki rácsodálkozással, de teljes 
nyugalommal, megértéssel fogadta a hírt. Inkább azt furcsállot-
ták, hogy egyáltalán szóba hozta, megosztotta velük, mintha 
ennek bármi jelentősége volna a munkahelyi, munkatársi vi-
szonyokra. Viktor mindenki szemében ugyanaz a kedves, ügyes 
kolléga maradt, aki tíz nappal ezelőtt volt, mielőtt beteg édes-
anyjához elutazott és – hát, igen, nem teljesen hétköznapi mó-
don – kiderült róla, hogy roma. Na és? 

Ő saját maga képtelen volt napirendre térni a történte-
ken, mint ahogy a felesége sem volt képes. És ennek a fölfor-
dulásnak a fejében, illetve az otthoni életében már munkahelyi 
következményei is lettek. Sokszor csak ült, bámult ki az abla-
kon, az elintézetlen ügyek halmozódni kezdtek körülötte, amit 
rövid ideig a munkatársak udvariasan, említés nélkül elvégeztek 
helyette, de egy idő után szóvá tették és figyelmeztették, ne 
eméssze magát a semmi miatt, baja származhat abból, ha egy 
ilyen lényegtelen apróságot túlliheg, nem bír feldolgozni. 
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Tarajjal, meg a többi szesztestvérrel mind gyakrabban 
járt el borozgatni a sikátorok mélyére és ráadásul lényegesen 
többet ivott, mint korábban. Ült az asztalnál, hosszúkat hallga-
tott, ivott, bambult, ivott, kiveszett belőle a régi életkedv. 

A felesége odahaza állítólag átfordult ordító sárkányból 
csöndben gyilkoló sárkányba. Rendszeresen eljárt hazulról és 
gyakran mutatkozott egy volt iskolatársa társaságában, aki va-
lamikor komolyan csapta neki a szelet, de végül mégis másként 
alakultak a dolgok. Most nagyon is úgy nézett ki, hogy a köz-
ben megözvegyült volt hódoló zöld lámpát kapott, ölelkezve 
kezdtek járni az utcán, és a szomszédok számtalanszor jelezték 
Viktornak, míg ő dolgozik, vendég jár ám a házhoz, egyre 
rendszeresebben. Egyszer csak lerakta az asszony Viktor elé a 
konyhaasztalra a beadott válóperes kérelmét. Annyit tett hozzá, 
hogy mivel a lakásuk adózási előnyök miatt a gyerekek nevén 
van, de a fiai őt, az anyjukat támogatják, mert szerintük sem 
lehetséges egy kocsmatöltelék élő halottal együtt élni, hát jobb, 
ha mielőbb kigondolja, hová költözik. 

A következő kocsmázásukkor, amikor csak Tarajjal ket-
tesben üldögéltek a sötét bokszban, poharazás közben elbeszél-
gettek. 

– Kár ezen ennyire rugóznod. Belebetegszel. 
– Azt hiszed, téged nem verne mellbe, ha most kide-

rülne, a szomszéd az apád? 
– Ugyanaz vagy, aki voltál. 
– De nem ugyanaz vagyok, aki lehettem volna, ha 

megmondja. 
– Mert szerinted mi lehettél volna? Mennyivel több? 
– Nem több, inkább más. 
– Hogy aztán a haverok egész gyerekkorodban frocliz-

zanak. 
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– Persze, de attól is keményedik az ember. Teljesen 
másmilyennek tudnám most magam. Olyan ez, érted, mintha 
az derült volna ki, hogy igazából nő vagyok, de mert nem sej-
tettem, nem lett gyerekem. Egy teljesen más kultúrkörhöz tar-
toznék. 

– Most is tartozol. Mi nem tetszik benne? 
– Lenne családom, nem csak a halott anyám, aki nem 

is az anyám. Nagynéném, nagybácsim, unokatestvéreim. Más 
szokásaim. 

– Így viszont megélted, hogy normális gyerek vagy, 
ugyanolyan, mint a többi, anyával, ahogy a többi, egyenrangú 
bárki mással. Még egy titokzatos, kalandos apát is kaptál aján-
dékba, akin mindenki elagyalt. Tán még irigyelt is érte. 

– Egy hazugságot. 
– Gondolod, abból a helyzetből többet hoztál volna ki, 

mint amit ebből kihoztál? 
– Jobban illett volna a személyiségemhez. Egyébként 

meg valószínűleg igazad van, összességében szarabb lett volna, 
csak inkább elfogadom a magaménak. Lenne egy népem. 

– Néped? Mert nincs néped? Ne bomolj! Én vagyok itt 
kettőnk közül az idegen, de nem fosok tőle tizedannyira sem, 
mint te most. 

– Mert a te helyzeted igaz. Amit tudsz róla, az úgy van. 
Meglehet kevesebb, mint szeretnéd, de abban a kevesebben 
legalább biztos lehetsz. Tudhatod, hol vagy vendég, hol vagy 
otthon. A hazugság, a csalás tesz tönkre mindent. 

– Meg, ha az ember elkezd rágódni a megváltoztatha-
tatlanon. Rákattan egy baromságra és képtelen lejönni róla. Az 
aztán tényleg tönkreteszi. 

– Nem találom magamat, érted? Valahova elvesztem. 
– Hülye vagy. Mindenki szeret, megbecsül, rá se ránt a 

te új keletű cigányságodra, leszarja, századrangú kérdés, erről 
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biztosíthatlak, te meg csinálod itt a műsort. Saját magad ásol 
önmagadnak sírt, mert majd ha becsavarodsz és továbbra is 
olyan kicseszettül pocsék munkát végzel, mint a temetés után 
kezdtél, akkor majd nagyon is érdekelni fogja őket, mi a hét-
szentség van veled. Nem a cigányságod fogja érdekelni őket, 
hanem a szar munkád, világos? 

– Elválunk. A nejem beadta a válópert. Mert ugyebár a 
cigányság nem számít. 

– Örülj neki. Már bocs, nem akarok turkálni a magán-
életedben, de amit fél füllel hallottam róla, hát, ilyen feleségért 
a helyedben nem ejtenék könnyet. 

– Elveszi a lakást. 
– Rohadék. Mondom, felejtsd el! Na és? Kiveszel va-

lami kéglit, futja a fizetésedből, aztán majd kialakul. Csak ott 
bent, a fejedben esett szét a világ, igazából nem történt semmi 
azon túl, hogy az a drága nő, aki keresztre feszült teérted, már 
nincs. 

– Istenem, hogyan bírta a titkolózást ennyire sokáig? 
– Úgy, hogy tényleg a sajátjának vett. Elhomályosult 

benne a valóság, te töltöttél ki minden helyet a lelkében, mint-
ha igazából ő szült volna téged. Erre gondolj, ha őrá gondolsz. 

– Nem bírok. Összeomlott bennem valami és maga alá 
temette őt, meg engem. 

– Jaj, te, a faluban, ahol nőttem, többen is voltak amo-
lyan szomszéd csinálta gyerekek, hogy a szavaddal éljek, köztük 
teljesen felnőtt emberek. Mindenkiről tudta a falu, ki a valós 
apja, hú, pedig igen tisztelt polgárok is voltak köztük, nagy 
néha szóba jött, halkabban kimondták, aztán a kutya sem fog-
lalkozott vele. Mindenki pont annyit ért, amennyit megszolgált, 
semmi hátrány nem érte. Pedig ott lakott helyben. Egy ülepnyi 
kis közösségben. 
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– Látod, magad mondod, mindenki tudta, számon tar-
tották évtizedekig, mutogattak titokban. 

– Az ember az ember. Viszont értékén kezelték. 
– Értelek. Majd megpróbálom. 
Beszélgettek még tovább, meg iszogattak is tovább, 

úgyhogy Viktort megint támogatni kellett hazafelé. Teltek a 
napok, de semmi sem változott. Viktort Taraj sem bírta helyes 
irányba terelni, egyre mélyebbre süllyedt. 

Az ember pedig tényleg ember, sejtjeiben egy dögkese-
lyű kódjaival, legalább is némelyek, amilyennek például Brigitta 
született, kicsit butácska, életveszélyes ösztönökkel. 

A kis mocsadék elkezdett hajtani Viktor állására. A szü-
leinek valami ismerőse kunyerálta be a céghez, és szép lassan 
vert egyre mélyebb gyökeret, akár a gaz. Lám, őrá aztán tényleg 
mindenki elhúzta a száját, mert legalább lett volna használható, 
ha már kegyelt, de nem, ahogy az lenni szokott az efféle patro-
náltakkal, akármi munkát rábíztak, azt tovább tartott a végén 
leellenőrizni, mintha saját maguk végezték volna el. Ugyanak-
kor csalhatatlan érzékkel szúrta ki, kihez kell dörgölőznie. Ah-
hoz, hogy valaki rájöjjön, az igazgatóval, az osztályvezetővel 
érdemes jóban lenni, nem kell külön tehetség, de időlegesen 
alacsonyabb rangúakkal is sikeresen ápolt kapcsolatot, ha azt 
előnyösnek ítélte. Például amikor továbbtanulni jelentkezett 
levelezőn, a gazdaságiakkal lett puszi pajtás, így teljes útiköltség 
térítést kapott és egyágyas elhelyezést az ott alvós konzultáci-
ókra. Nagy nehezen vették fel, természetesen meg kellett tá-
mogatni, akkor már a cégtől szóltak oda telefonon, ennyire 
fontos, meg annyira fontos, hiányszakma, egyebek, különben 
sosem került volna be. És láss csodát, elvégezte a sulit, épp 
csak kettesekkel, de diplomát szerzett. 

Itt picit megpihent, de amint ráérzett Viktor státuszának 
megingására, megindította a támadását. Egyre többet látták az 
osztályvezetővel, hol bevitt neki valami szükségtelen anyagot, 
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máskor véletlenül együtt ebédeltek, aztán hipp-hopp, a vezér, 
az igazgató is mind gyakrabban kérette be magához. Olyankor 
igazított a göncén és fiatal nőies ringással, öntudatos magabiz-
tossággal lépett be az ajtón. Ahogy a benn töltött idő egyre 
hosszabbá vált, a munkatársak elkezdték mérni, mennyi ponto-
san. A falon megjelent egy grafikon, cím és tengelyértékek 
megnevezése nélkül, hát csak a beavatottak tudhatták, mit is 
mutat, a vezetőknél töltött idő alakulását ábrázolta, és igen 
meredeken tört fölfelé. 

Az igazgatói kabinet három részből állt, egy tágas általá-
nos tárgyalóból dekoratív tárgyalóasztallal, székekkel, képekkel 
a falon, könyvespolcokkal, vetítővászonnal, büféasztallal és 
gépekkel, egy belső, úgynevezett kis tárgyalóból két mély bár-
sonyfotellel meg a hozzá tartozó kanapéval, dohányzóasztallal, 
hűtő bárszekrénnyel, televízióval, végül egy vizesblokkból, 
toalettel, mosdóval, zuhanykabinnal. A vezér kocsival járt be 
közepes távolságból, előfordult, hogy későn zárult a nap, 
olyankor haza sem ment, ott aludt a kanapén. És persze elő-
fordult, amikor szakmai program nélkül is maradt éjszakára. 
Vagy napközben veszett el hosszan valakivel, például Brigittá-
val. Mondjuk, három-négy órára. 

Az osztályvezető helyzete kevésbé volt kényelmes, de le-
leményes középkorú férfi lévén megoldotta a Brigitta kérdést. 
Őnála nem ragadt benn annyira hosszan a csaj, mint a vezérnél, 
a többiek szerint vele inkább csak pettingeltek egyet odabenn 
és egyeztették az estét. 

Szinte egyszerre csapott le az összes villám Viktorra. Az 
osztályvezetőtől falfehéren jött ki, kezében az azonnali fel-
mondásával. Negyed órát kapott pakolni. Mukkot sem szólt, 
fojtogatta a sírás. Az ajtóból visszafordult, intett és kiment. 
Mindenki csak bámult, hallgatott. Brigitta másnap átköltözött a 
helyére. 
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Tudták, válóperének utolsó tárgyalását a hét második fe-
lére tűzték ki. Valaki úgy értesült, hogy miután elválasztották 
őket, a lakásból a felesége és a gyerekek még azon a hétvégén 
kidobták. 

Aztán eltűnt a falról a grafikon. Mint ahogy eltűnt Vik-
tor a látókörükből, az ország jókora, felszívódott nyomtalanul. 
Olyannyira semmit sem hallottak felőle, egyesekben felmerült, 
tán nem is élte túl. 

– A lába ugyan megmaradt, de nem biztos, hogy job-
ban járt, mint én. 

– Lenullázásnak egészen tisztességes. 
– Mitől szerettem én ott, ha csupa Tímea, Cimbora, 

Viktor történet jut onnan az eszembe? 
– Ah, Tímeát megértem. Pontosabban igen is, meg 

nem is. Szerintem néha eszébe jutok. Azért rá öröm gondol-
nom, még ha elég bunkó dolog is volt a hallgatása. Nyugodtan 
gondolok rá, többet nem hozhattam ki belőle. Ő se belőlem. 
Na, de attól még – mindegy, hagyjuk! 

– Szonja ugyanúgy keserédes, pedig az egyetlen, akit 
majdnem feleségül vettem. Hm, igen, Szonját talán mégis fele-
ségül kellett volna vennem. 

A munkatársak között Tarajon és Cimborán kívül má-
sok is voltak külföldiek, az egyik Szonja, aranyos szöszke lány, 
vagy inkább nő, hiszen harminc körül lehetett, sőt, inkább 
felette. A formatervező részlegen dolgozott, Tarajjal ritkán 
futottak össze, de akkor mindig kedvesen összemosolyogtak, 
kedvelték egymást a legelejétől, anélkül, hogy beszéltek volna. 
Taraj csak nagyon sokára figyelt föl rá, mint lehetséges partner-
re, Tímea és a kocsmázós nők megoldották testi igényeit, Szon-
ja amúgy is olyan kis rendesnek nézett ki, a férfiak ráéreznek, 
ha valaki túl sok energiát igényel – persze, értékes, de most 
pont nem ilyen kell – vagy teljesen reménytelen. Akkortájt 
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Taraj kényelmesen elvolt és csak a szemét legeltette Szonján, 
amikor a véletlen úgy hozta, valahol összefutottak. 

Szonja valószínűleg már akkor sokkal többet foglalko-
zott Tarajjal és tudott róla, mint amennyi figyelmet kimutatott 
az irányába. Megjárta már ő addigra a hadak útját, még ha szo-
lidabb természete miatt nem is volt annyira rögös az az út, 
tapasztalta, mekkora érdeklődést képes kiváltani a férfiakban, 
mifélék érdeklődnek iránta, azokhoz általában saját maga ho-
gyan viszonyul és rájött, ő nem egy könnyű eset, elvétve alakult 
csak ki kölcsönösen kellemes kapcsolata, és megtanulta érteni, 
értékelni az olyan azonnali összemosolygásokat, mint ahogy az 
Tarajjal sikerült rögtön az elején. 

Taraj kopásnak indult, de még jellegzetesen férfias meg-
jelenésén túl természetesen felmérte a képességeit, munkabírá-
sát, tisztában volt a tivornyáival, ivászataival, a körülötte leb-
zselő lenge nők népes táborával, a rájuk pazarolt fejet vakartató 
összegekkel, Tarajnak később úgy tűnt, még Tímeáról is tudott, 
szóba persze nem hozta, pedig vele tényleg mindent megtettek, 
hogy a kapcsolatuk ne kerüljön napvilágra. 

Nem könnyű egy harminc körüli nőnek szíve szerinti 
párt találnia, ha egyébként szeretne. Meglehet, férfinak sem 
egyszerűbb semmivel, csak annak tűnik. Aki úgy áll hozzá, 
hogy ha bepottyan valaki, hát itt lesz, ha meg nem, megmarad 
boldog facérnak, az más, de a családban, megértő párban gon-
dolkodók esélye romlik minden évvel. Szonjára úgy istenigazá-
ból egyetlen fickó hajtott, volt általános iskolai osztálytársa, 
egyszerű figura valami provinciális kisvárosból, akinek két évti-
zedes álma volt Szonja, és nem és nem adta fel, üldözte a sze-
relmével, bárhová utazott, menekült, mindenhová követte a 
leveleivel, a látogatásaival. Szonja egészen másfajta férfira vá-
gyott volna, de nem tudott mit tenni, ha az a másfajta nem 
bukkant fel, s ha fel is bukkant, őrá, a szolid szőke csajra rá se 
hederített. Így hát időt próbált nyerni, mindig kitalált valamit az 
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osztálytárs ellen, hogy ő még túl fiatal, később, hogy még vilá-
got szeretne látni – mondta ezt azért, mert a fickó határozottan 
ragaszkodott ahhoz, miután összeházasodtak költözzön a há-
zába, s mint igazi, nemzetét gyarapító anya a gyermekek po-
tyogtatására, meg több hektáros gazdaságának a fellendítésére 
koncentráljon –, még később a szakmai karrierjét kezdte emle-
getni, ha már diplomát szerzett, legalább az elején hadd dol-
gozzon a szakmájában, muszáj, felmutasson valamit a világnak, 
még mielőtt végképp a parasztkodásnak szentelné magát, leg-
végül pedig, s ezt az érvet fogadta el legkönnyebben a férfi, 
azzal győzködte, külföldi munkával érdemes anyagilag is meg-
erősítenie a kapcsolatukat, ha már az ő tudására nemzetközi a 
kereslet, használják ki, néhány évecske alatt a sokszorosát meg-
keresheti annak, amit a gazdaság ugyanannyi idő alatt hoz. 

Az osztálytárs tehát rábólintott, rendben, keressen 
pénzt, de kierőszakolt belőle valami ígéretfélét, határidőt, mi-
kor hagyja abba, elvégre a nő nem halogathatja a végtelenségig 
a szülést, s ez a kicsikart határidő vészesen közeledett. 

Munkatársai közül Cimbora és Taraj keltette fel Szonja 
figyelmét, a többiekkel ügyesen, kreatívan együtt dolgozott, de 
semmi több. Cimbora sziporkái elbűvölték, Tarajra pedig úgy 
tudott nézni, mint egy férfira. A mosolyán túl mégsem adta 
más jelét, hogy Taraj tetszik neki, abba viszont beleragyogtatta 
az egész lelkét. Taraj meg is jegyezte magában, aranyos kis nő, 
visszamosolygott és továbbment. 

Szonja az egyetlen volt, aki később is felemlegette Cim-
borát. A halálakor odaült Tarajhoz és elbeszélgettek. Először 
tárgyaltak hosszabban, mint azt a munkahelyi, a napi felszínes 
témák kínálták. Még az országuk is szóba került, Szonja csak a 
fővárosban járt, egyszer, átutazóban. 

Viktor kicsinálása még mélyebben megérintette a nőt. 
Tehetetlenségében, belső válságában önmagára ismert, a saját 
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jövője rémlett fel előtte. Jóravaló, okos tekintetéből, miközben 
hang nélkül figyelte Brigittát, lesújtó ítélet áradt. 

Kinn a tengerparton Taraj néha fölkapaszkodott a hegy-
re, onnan gyönyörködött a tenger ragyogásában, élvezte az 
egyedüllétet és, esendők vagyunk, útközben teleette magát 
fügével. A fölfelé vezető ösvény mentén, mondhatni a senki 
földjén egymást érték a fügebokrok, haladtában leszakított pár 
fügét – leginkább a még zöldes színű, de már leves, rózsaszín 
belűeket szerette, nyár végén az aszottabbakat, a boltban árult-
ra hasonlítókat sem vetette meg – és majszolva mászott to-
vább. Lentről a kövekből és föntről az égből dőlt a forróság, 
menedék sehol, az alacsony növényzet és az egész területet 
furcsamód felszabdaló derékig érő kőkerítések semmi árnyékot 
nem adtak. 

Az egyik alkalommal, ahogy a fölső platóra fölért, ki állt 
ott neki háttal a túloldali szakadék szélén a tenger horizontjába 
elmerülve – Szonja. 

– Majd ne ijedj meg tőlem! 
– Jesszusom, rám hozod a frászt! 
– Ugrani készülsz? 
– Hát hallod, lehet, hogy azt kéne. 
– Szegény csaj, nincs kész holnapra a gyártási terve, le-

cseszi a vezér! Komoly. A helyében én is leugranék. 
– Mit keresel itt fönn? 
– Eddig fogalmam sem volt, de ezek szerint följöttem 

megmenteni téged. Mit szólsz? Vezér ide, vezér oda, igen, talán 
mégis inkább megmentelek. Esetleg jó lehetsz valamire. 

– Nem tudom, kinek, meg mire. Bár megmondaná már 
valaki! 

– Óhajod? Tipped? 
– Voltál már itt fönn? – szembe fordul, ellép a szirt 

szélétől, közelebb Tarajhoz. 
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– Nem. Tegnap születtem – hunyorít és megállapítja, 
hogy ez a csaj tökre szép. Először látja bikiniben és hát, csak 
javasolhatná neki állandó utcai öltözéknek. Sőt, a munkahelyre 
is! Feltétlenül! Meglehet, Brigitta helyett őt hívatná a vezér. – 
Figyelj, szerintem, ha holnap ebben a szerkóban jössz melóba, 
mégsem üt agyon az öreg. 

– Kösz. 
Járkáltak körbe fönn a platón, nézték a tengert, egymást, 

egyenesen belelövellve a másik tekintetébe, pont úgy, ahogy a 
nap szikrázott le rájuk. Tarajnak furcsa érzése támadt, mintha 
ezt a lányt már nagyon régről ismerné, valahonnan gyerekkorá-
ból, vagy még régebbről. Olyan természetességgel ballagott 
mellette, mintha a testvére volna, csak gyönyörködött benne és 
nem értette, hogy egy éppen csak nem meztelen fiatal, mutatós 
teremtés mellett ekkora mérhetetlen nyugalom hogyan szállhat-
ta meg. Ővele ilyen nem szokott történni, hallott a létezéséről 
másoktól, de ő, a baltával faragott, hasonló helyzetekben eddig 
még csak közönyt vagy a vadász izgalmát fedezte fel magában, 
ez a harmadik érzés ismeretlen volt a számára. 

Szonja sem gondolt arra, hányszor ábrándozott már ez-
zel a férfival kettesbe kerülni, és nem repesett, hogy a helyzet 
végre előállt. Ősi nyugalommal lépegetett, beszélt, kérdezett, 
hallgatta Tarajt, tartotta rajta a pillantását, majd átvitte a tájra és 
vissza, úgy létezett e fönti magányukban, mint aki egyenesen 
arra született, hogy itt Tarajjal elmélyülten ismerkedjen. 

Időnként megálltak, főleg ha valamelyikük izgalmas 
részletet érintett, nagyokat kacagtak, elbámészkodtak a messzi-
be, ballagtak tovább. Fel sem tűnt nekik az alig elviselhető 
forróság. Az egyik ilyen megállásukkor Taraj átkarolta a lány 
vállát, közelebb húzta magához, Szonja rötyögve megjegyezte, 
így a vállán marad a karja árnyéka, és ha ő holnap tényleg biki-
niben megy be, majd vizsgálhatják, kinek a keze illik rá, szóval, 
lebuknak. Viszont nem húzódott el. És Taraj karja sem hatolt 
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tovább. Valamiért így volt rendben, csodálkozott rajta rögtön, 
meg később is, de belátta, helyesen tette, úgy, ahogy ezzel a 
lánnyal tennie kellett. Tisztelet volt ez iránta, vagy mi az ördög? 
Szonja egészen szokatlan reakciókat váltott ki belőle, már 
csaknem úgy viselkedett, mint egy született lovag. 

Egyszer már előfordult vele valami hasonló, még egye-
temista korában. A lány, akire fölfigyelt, nővérképzőbe járt, de 
nem abban a városban, ahol Taraj tanult. Gondolta, földeríti a 
terepet, elutazott hát, megkereste a nővérszállót, de a csaj ép-
pen nem volt otthon, az egyik szobatársa lejött – mert ő ugye 
nem mehetett föl, a nővérszálló portáján férfiember még soha-
sem verekedte át magát – és mondta, estig biztosan megérke-
zik, csak egészen kivételesen fordul elő, hogy valahol másutt 
éjszakázik, barátnőnél, vagy mit tudja ő hol. Taraj nem esett 
kétségbe, hónapok óta intenzíven nyelvet tanult, a nyelvköny-
vet mindig a táskájában tartotta, előszedte hát és sétálgatva a 
szállóval szembeni parkban szavakat magizott, nyelvtant ismé-
telt. Időnként bekukkantott a portáshoz, egy kedves, idős né-
nihez, megjött-e, akire vár. A porta ablakán át a portás végig 
láthatta őt, figyelhette a munkáját, a türelmét, mert egyre na-
gyobb szimpátiával és a nővér miatti kényelmetlenség érzésével 
tárta szét a kezét, hogy bizony sajnos még mindig nem érkezett 
meg. Lassan sötétedett, kint lehetetlen volt tovább olvasni. 
Eltette a könyvet, járt föl-alá a bejárat előtt. Egyszer csak ki-
szólt a portás néni, hogy ő látja, Taraj egy rendkívül kedves, 
kitartó és megbízható fiú, ő ilyet még soha nem tett, de most 
megteszi, fölengedi a lányok szobájába, várakozzon ott, náluk 
folytathatja a tanulást is. Lehívta telefonon az egyik lányt, az 
fölkísérte a négyágyas szobába, ahol aztán hárman ájuldozták 
körbe, hogy ilyen emberemlékezet óta nem fordult itt elő, s 
hogy micsoda frankó fickó lehet, akit a nyanya ekkora kitünte-
tésben részesít. Egymásra néztek a nők és kettőnek hirtelen 
dolga akadt, öltöztek és mentek, úgyhogy Taraj magára maradt 
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a harmadik nővérrel. Kiálltak az erkélyre, ráláttak a szállóhoz 
vezető, lámpákkal gyéren megvilágított útra, együtt várták azt a 
negyediket, akiért Taraj idejött, közben beszélgettek. Kellemes 
csaj volt, csinos, egyszerű, de aranyos. Megjegyezte, igen, a 
szobatársa néha elmarad éjszakára, gondolja, lehet valakije, 
faggatni nem faggatták, neki viszont éppen senkije sincs és 
ezzel egészen közel húzódott Tarajhoz, a testük szorosan ösz-
szeért. Jó idők jártak, nem voltak túlöltözve, érezte a bőrét és 
megmozdult benne a férfi, az addigra már pontosan bejáratott 
idegpályái rutinnal tették a dolgukat. És akkor letiltotta őket. 
Maga sem tudja miért. A portás néni bizalma miatt, a negyedik 
nővérrel szemben érzett elkötelezettsége miatt vagy ennek a 
hozzá bújó lánynak valamilyen tulajdonsága miatt? Ki tudja? 
Ránézett az órájára, nemsokára indult az utolsó előtti vonata. 
Megvárhatta volna az utolsót is. Éppen minden klappolt volna, 
sejtelmes sötét, kellemes meleg, bőven elég idő, kettesben, 
meginvitálva, csak a tiltás addigra rákerült a helyzetre. Kapta 
magát, megkérte a lányt, adja át az üdvözletét, lement a portára, 
megköszönte a bizalmat és elutazott haza. 

A hegyről úgy mentek le, mint akik járnak. Odabenn 
sem titkolták, és ismerve Tarajt senki, egyetlen árva munkatárs 
sem kételkedett abban, körülbelül hogyan valósul meg ez az 
együtt járás. A kutya sem hitte volna el, ha valamiért elmondják 
az igazságot. 

Az igazság pedig szép volt és szokatlan. Kis túlzással 
mesebeli. Nem azért, mintha feltétlenül követendő ideál volna 
vagy ellenkezőleg, soha elő nem forduló ritkaság, egyszerűen 
azért, mert tényleg nem következett az előzményekből. 

Innentől rengeteg időt töltöttek együtt, hol Tarajnál, hol 
Szonjánál, a városban, boltokban, moziban, színházban, a 
strandon, néha még kiskocsmákban is, csak egy helyütt nem, az 
ágyban. 
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– Nagy kár volt – krákogja Taraj, és mint aki megvál-
toztatná a múltat, indulatosan lök egyet a tolószék kerekén. 

– Átlendített volna minket. 
– Nem tudom, jó lett volna-e. Biztosan tisztes család-

anyává vált, szült legalább kettőt. 
– Ha bele nem halt a megalkuvásába. 
– Ha maga nem is, a lelke biztosan belehalt. 
– Micsoda tuskó volt az a faszi! 
– És én? Velem miként alakult volna? 
– Meglehet úgy, ahogy Viktor mondta, szarabbul, de 

könnyebben elfogadhatóan. A természete, a lelke szerint. 
– Hiba volt. Szex nélkül, mint a magtalan gyümölcs. 
– Mikorra rájött, összeszedte a bátorságát, már elkésett. 
– Hogyan döntsön egymásról két ember, ha egy ilyen 

fontos kérdésben nincs benyomásuk? 
– Bár, Isten bizony, nálam nem igazán ezen múlott. Jaj, 

féltettem, tönkreteszem! Vagy nem bírom mellette a túl rendes 
tempót. Nem ellene voltam, csak nem eléggé érte. 

– Vagy ő félt az idegentől? Dolgozni más, mint örökre 
elszakadni a tieidtől. Gyereket szülni és tudni, ő már egy más 
néphez tartozik majd. A nép! A francba veled, Viktor, miért 
kell igazad legyen? 

– Frászt van igazad, hazudsz, szart sem ér a nép! A 
fontos a párod, az ember! Kicsi ez a bolygó, még röpke tízezer 
év és egy néppé válik az egész. Két kategória marad, a normáli-
sok, meg a genyók, mert a genyó mindig utat tör magának. 

– Tessék, kihez tartozom én? Milyen néphez? Igazából 
már csak a halálhoz tartozom. Mit nekem holmi nép, a halállal 
vagyok közös, ott meg mindenki egyenlő! 

– Ó, Szonja, hová lettél? 
Boldogok voltak, röpültek. Mégis gyanús boldogság volt 

ez, egyszerre vigadtak és temettek, egy elkövetkezendő baj 
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árnyékában próbáltak örülni a pillanatnak. Sugárzott a fényük, 
de úgy, ahogy az augusztus végi égen tornyosuló sötét zivatar-
felhő alá besüt az ereszkedő nap. 

Reggelente együtt érkeztek a munkahelyre, délután 
együtt indultak haza. Mikor kihez. Délben ebédnél ritkán talál-
kozhattak, a munkájuk időzítése különbözött, Taraj általában 
egy óra tájára szabadult fel, Szonja csak kettő felé. Hazaérve 
összeütöttek valami egyszerűt, de finomat, bevágták és irány a 
város, a tenger. 

Taraj imádta hátulról átölelni a tűzhely előtt álló Szonját. 
Utólag hányszor igyekezett felidézni ennek az ölelésnek az 
érzését és sohasem sikerült neki. Vajon miért? Nem emlékezett 
a keblére, a derekára, még a csókjára sem, sőt, azt a konkrét 
pillanatot sem volt képes soha felidézni, amikor éppen meg-
csókolja, egyszerűen csak jó volt Szonjával és kész. Kizárólag 
arra a hatalmas nyugalomra emlékezett mindig, amiben Szonja 
mellett részesült. 

Szerette a lányt az ölébe venni, simogatni. Főleg az arcát, 
azt a kedves, mosolygós, kislányos pofiját, amit még így, har-
minc körül is megőrzött a természet. Az asztalnál ülve egyszer 
csak felkapta a székéről, beültette az ölébe és simogatta, puszil-
gatta. Előfordult, hogy ezek után némi bűntudattal bejelentette, 
ma maga megy a haverokkal kocsmázni. Szonja arca meg sem 
rezdült, mintha a testvérének mondta volna, nem a kedvesé-
nek, holott Szonja nagyon is jól tudta, ez az ivászaton túl nőket 
is jelent majd. Elfogadta, Tarajnak erre szüksége van, férfi, 
éhes, és amit őtőle legalább is egyelőre nem kap meg, azt be 
kell szerezze másutt, hát menjen, bujálkodjon, tombolja ki 
magát, csak maradjon valamivel rövidebb ideig, mint régebben, 
költsön kicsivel kevesebb pénzt és válogassa meg a némbereit 
picit alaposabban, össze ne szedjen tőlük valamit. 

Taraj, amikor maga alá gyűrte egyik vagy másik alkalmi 
partnerét egyre gyakrabban gondolt Szonjára. Milyen klassz 
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lenne most ővele, mennyire más, mennyivel emberibb, de ami-
kor a haver lakásán annak nője átmászott rá, az pedig, akivel 
Taraj jött el a kocsmából átcsusszant a haverra, kitörlődött a 
fejéből minden és mindenki, helyette érzékiség, testi gyönyör 
uralta el az ölét és a tekervényeit. 

Egyszer valami nagyon jellegzetes történt velük, kettejük 
lényegének tükre, magyarázat mindenre, ami volt és lett. Az 
állami ünnepre kerek évforduló lévén a szokásos szerényebb 
programok helyett grandiózus felvonulást hirdettek keresztül a 
városon a viaduktig, ahol aztán a tömeg megkapta a rendesen 
neki kijáró tűzijátékot. Az első néhányszáz a forgalom elől 
lezárt viaduktról nézhette, ahogy a fölébük magasodó hegyről a 
tenger fölé lövik a sziporkázó rakétákat. Késődélután indult a 
menet, hogy pont sötétedésre érjen a viadukthoz. Taraj és 
Szonja nem állt be a menetoszlopba, oldalról követték, de egy 
idő után ez egyáltalán nem volt könnyű, mert annyian csatla-
koztak be, hogy már nem fértek az autóúton, a tömeg az egész 
sugárutat teljes szélességében, járdástól, virágágyásostól elfog-
lalva hömpölygött előre. Közben dübörgött a zene, időnként 
megállt az oszlop és néptánc, meg rock együttesek léptek fel 
kamionplatóra szerelt mozgószínpadokon, tévétársaságok köz-
vetítettek, mindenki más is agyba-főbe videózott, fényképezett, 
mozgó étel- és italárusok nyomultak, az emberek tömtek ma-
gukba mindent, mint aki egy hete nem evett, morzsált, csurgott 
a kezükből az étel, az ital, aztán hajigálták szanaszét a papírt, a 
műanyagot, ki talál ilyen helyen kukát, szóval, ebben a fergete-
ges hangulatban próbálták ketten, egymást el nem veszítve 
tartani a lépést a tömeggel, nagyjából az elején lenni, hogy majd 
feljussanak a viaduktra. 

Egyikük sem volt az a kifejezetten harcos fajta, csak egy-
szerű rátermett, ügyes fiatalok, egymás párja, egymás élesítője, 
két ember, aki együtt több, mint egy meg egy. Taraj a focis 
tapasztalatával jó érzékkel találta meg a réseket, ahol előrefura-
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kodhattak, Szonja pedig kitartóan, fáradhatatlanul követte, 
időnként kiválóan ráérezve, merre tovább – hatékonyan, akár 
kés a vajban törtek előre. Legnagyobb meglepetésükre egyszer 
csak útjukat állta a mozgatható kordon, mögötte a rendezvényt 
biztosító rendvédelmiek és még ő mögöttük az üres viadukt. 
Nem hittek a szemüknek, elsők voltak. Hátul és most már 
mellettük is, szinte rápréselve őket az acélkerítésre, bő száz-
ezernyi felvonuló. Moccanni sem bírtak a rájuk nehezedő em-
beri nyomástól. Taraj ránézett Szonjára. 

– Te ezt elhiszed? 
– Nem. 
– Én sem. Velem ilyen még nem történt. Én ettől sok-

kal bénább szoktam lenni. 
– Ügyes vagy. 
– Nem, ez nem én vagyok. Ez te vagy bennem. 
Még világos volt, igaz, jócskán szürkült. A nap ugyan 

már lebukott a hegy mögött, de ahhoz, hogy a tenger horizont-
ja alá is lebukjon s a tűzijáték elkezdődhessen, várni kellett. 
Nézegették a körülöttük levőket, szinte az arcukba nyomódott 
az arcuk, hallgatták az ünnepi rivalgást, trombitálást a hátuk 
mögött, markolták két kézzel a rácsot, végigmérték az unottan 
lebzselő, de azért a szemükkel folyamatosan pásztázó rend-
védelmieket és észrevették, a viadukton valami megváltozott, 
furcsa, más, mint egyébként, és akkor rájöttek – benne a síkban 
nem olyan könnyű azt sötétedéskor kivenni –, hogy mindkét 
oldalát felrácsozták jó öt méter magasan, nehogy véletlenül 
valaki átbukjon a korlátján, vagy egyéni alpinista mutatványba 
kezdjen. Úgy nézett ki, mint egy hatalmas ketrec. A két végén 
kordon, oldalt a rács, lent a szakadék. Még negyedóra telhetett 
el így várakozva, amikor Taraj megszólalt: 

– Te mindenképp szeretnél fölmenni? 
– Nem muszáj. Miért, te nem? 
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– Ki nem állom a tömegnyomort. 
– Én sem. 
– Inkább nem kell a cucc, de nem tolongok. 
– Menjünk el? 
– Menjünk. 
– De hogyan? 
– Gyere utánam. Teljesen tapadj rám. 
És Taraj centiméterről centiméterre araszolva elkezdett 

kifelé vergődni onnan, ami mindenki álma lett volna, a legelső 
helyről. A pozícióból, amiért megdolgozott, ami joggal volt az 
övé, mert mindenkit maga mögé utasított. És ezt is igen kiváló 
eredményességgel tette, saját helyzetének feladásában semmivel 
sem volt tehetségtelenebb, mint előzőleg a megteremtésében. 

Amikor kiértek oldalra, már teljesen eltávolodva a via-
dukttól és az összezsúfolódott embertömegtől, mélyet léleg-
zett, átölelte Szonját és mindketten visszanéztek. Akkor húzták 
el a kordont és olyan jó ezernyi ünnepelőt, sokkal többet, mint 
amennyiről eredetileg szólt a fáma, fölengedtek a viaduktra, 
majd visszatolták a kordon rácsait. A sugárúton a városnyi nép, 
mint egy óriási dugó, mozdíthatatlanul állt. Akik a viaduktra ju-
tottak ráfeszültek az oldalrácsokra, nagyjából ugyanúgy, ahogy 
kicsivel korábban Taraj és Szonja is odapréselődött a kordon-
hoz. 

– Tudod mit, sétáljunk még távolabb, a tűzijáték bár-
honnan látszik – ásította Taraj, karon fogta Szonját és elindult 
még elfelé. 

– Nézd csak, a parkolóban nincsen senki, menjünk 
oda! – mutatta Szonja. 

Beálltak a kocsik közé, nekidőlve az egyiknek úgy, hogy 
pont szemben előttük legyen a hegy. Akkor lőtték fel az első 
rakétákat. Ováció, rikoltozás, tülkölés követte. Fényesen villo-
gott az arcuk, pirosan, sárgán, kéken, zölden, ahogy röppentek 
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föl a különböző töltetek. Összekapaszkodtak, mint valami 
vihar előtt. Szomorúan boldogok voltak messze a tömegtől, 
messze a sikertől, messze a ketrectől, mindentől, jótól és rossz-
tól egyaránt messze, csak egymáshoz közel, de nyomasztó 
előérzettel megbélyegezetten. 

– Szerinted helyesen tettük? – kérdezte Taraj. 
– Ha neked így jobb, akkor igen. 
– Ez elvi kérdés lehetne, tudod? Szabad-e így feladni, 

amit megnyertél? 
– Nem muszáj belerokkanni a nyereségbe. 
– De ha párszor így föladod, soha többé nem fogsz 

nyerni. 
– Ha a tömeget jobban utálod, mint amennyire a tűzi-

játékot szereted, akkor ez teljesen rendben van. 
– Minden győzelemben van olyan, amit az ember utál. 

A fociban, a sakkban, a munkahelyen, a csajozásban, minde-
nütt. Akkor soha ne győzzön? Szabad-e jobban utálnom a 
tömeget, mondhatnám úgy, a győzelemhez vezető utat, mint 
akarnom a győzelmet? 

– Bolond vagy! Túl messzire mész. Ez itt egy tűzijáték. 
– Dehogy, drága kis Szonjám, ez te, meg én vagyunk. 
Jöttek még szép napjaik, de a meghátrálása nem hagyta 

nyugodni Tarajt, valami ború ült rá, amitől képtelen volt meg-
szabadulni. Eszébe jutott Viktor, és amikor Szonja kisebb eltű-
nődéseit figyelte, ó, nem a tűzijáték miatt, megint csak Viktor 
derengett fel neki. Vagy azt kellett volna időben belássa, semmi 
értelme küzdeniük a feljutásért, vagy ha már nyertek, csak azért 
is fel kellett volna menniük arra az átkozott viaduktra, átvenni 
azt, ami az övék. Aztán kocsmák jutottak eszébe, nők, izzadós, 
lihegős éjszakák, meg az a lomha belenyugvás, amivel élete 
fordulóit mindig is szemlélte s még jobban elszomorodott. 
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Természetesen tudott az osztálytárs kérőről. Az is vilá-
gos volt a számára, Szonja legszívesebben elküldené melegebb 
tájra, semmi kedve ehhez a házassághoz, hogy neki valaki egé-
szen másra lenne szüksége, legalább őrá, Tarajra, de igazság 
szerint tőle is sokkal jobbra, stabilabbra, elvontabbra, akivel 
kiteljesedhetne és harmonikus életet élhetne. Ilyenje viszont 
akkor nem volt, és esélye sem, hogy az a kiváló valaki felbuk-
kanjon, ugyanakkor gyerekekre, családra vágyott és bár nem 
mondta még ki, Taraj tudta, annak adja majd oda magát, akitől 
mindezt megkapja, legyen akár az ördög maga. Azzal is tisztá-
ban volt, a kérdést neki fogja szegezni, nem is olyan sokára, 
őszinte egyenességgel, vagy szemérmesebben, mindegy, fel 
fogja tenni és neki egyszer és mindenkorra válaszolnia kell rá, 
próbálta hát önmagát kérdőre vonni, ne akkor kelljen hebeg-
jen-habogjon, kész legyen a válasszal, de képtelen volt megbir-
kózni a teherrel, elhessegette, majd valamikor máskor, még 
nem sürgős, várhat. Néha vásárláskor, egyéb döntések előtt 
került ebbe az állapotába, mindenesetre pont elégszer ahhoz, 
hogy kitanulja, belsőjének ez a téblábolása leginkább nemet 
jelent. Megokolhatatlan miért, de nem. 

Szonja majdnem sírva fakadt a bérház bejáratánál kivéve 
a postaládából a táviratot, a tekintete egyszerre szippantotta fel 
az egész tartalmát és belerázkódott a válla. 

– Jön. 
– Mikor? 
– A hétvégén. 
– Menjünk föl. 
Fölmentek. Mind a ketten tudták, komoly beszélgetésük 

következik, vagy legalább is komoly döntésük. Talán még a 
kimenetelét is tudták. 

Leültek az asztalhoz, nézték egymást. Nem beszéltek. 
Akkor Szonja automatikus mozdulatokkal felállt, kivett a hűtő-
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ből ezt-azt és a tűzhelyen elkezdte kotyvasztani a vacsorát. 
Taraj nem állt mögé átölelni. 

– Mi legyen? 
– Hogy érted? 
– Hagyjam, hogy jöjjön, vagy válaszoljam azt, meggon-

doltam magam? 
Taraj bámult maga elé, a semmit látta, amivel szemben 

tehetetlen volt. Felnézett a háttal álló Szonjára, szerencsétlen 
lány emberfelettin küszködött a vacsorával, vagy Tarajjal, vagy 
az életével. Nem bírta tovább nézni, felkelt, elindult kifelé. 

– Hová mész? 
– Kocsmába. 
– Az Isten megáldjon, szerelmem! 
Taraj egészen reggelig maradt ki, az éjszakából egyenest 

a saját lakásába tért és mielőtt elaludt volna, telefonon beszólt a 
munkahelyére, beteget jelentett. Este nem ment át Szonjához, 
így aztán következő reggel is külön érkeztek a munkahelyükre. 
Volt, aki erre fölfigyelt. 

Az osztálytárs pénteken délután érkezett meg, Taraj sze-
rencsétlenségére, vagy éppenséggel ajándékként neki, hogy 
végül láthassa, miféle anyag ez a tag, pont az ő részlegükre 
kopogott be. Sem a helyi, sem a közös nyelven nem tudott egy 
kukkot sem, hát csak ismételgette Szonja nevét, meg mutoga-
tott, hívják oda hozzá. Taraj nézte, elfacsarodott a szíve. Ha 
csak egy kicsit is jobban tisztában lett volna önmagával, hát, 
fölkap egy széket és azzal ebrudalja ki ezt a tuskót, aki hozzá, 
az egyszerű faluról szalajtott diplomáshoz képest is egy őskö-
vület volt. A vonásai, ahogy ott állt az ajtóban lecövekelve, 
tudatlanul gesztikulálva, Szonja drága nevét hadarva egészen 
elképesztették és még mielőtt megjelent volna a lány, felállt, 
kiment a toalettre. 
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Szonjával hétfőn találkoztak legközelebb. Munka után 
együtt indultak hazafelé, mint régebben, csak mégis másként. 

– Mit akart? 
– Esküvőt. 
– Mikor? 
– Két hét múlva lesz. Már mindent megszervezett, csak 

a szabadságot kell elintézzem. 
– És akkor már örökre maradsz is? 
– Nem. Három napra elvisz valami fürdőbe, de aztán 

munkája van, a gazdaságból most nem hiányozhat hosszabban. 
– Mint ahogy majd sohasem. 
– Nekem utána még vissza kell jönnöm a szerződésem 

miatt. Két hónap múlva jár le, akkor kellett volna megújíta-
nom. 

– Szóval egy bő hónapot leszel még itt. Jól kiszámolta. 
Úgy látszik a számtan, bár nem látszik rajta, erőssége. Hm, 
három nap nászút? Mi a szösz, parasztéknál is kötelező elem? 

– Van, akinél semmi sem kötelező. Nincs is elem. 
Innentől minden lehetséges idejüket együtt töltötték, 

mint akiket összebilincseltek, mint akik halálos betegségben 
búcsúznak egymástól és minden percüket külön észlelni sze-
retnék, tudni, helyesen használták-e fel, sőt, még meg is szo-
roznák kettővel. Szonja elutazásáig Taraj egyszer sem ment 
zülleni a haverokkal, a karján hordozta a lányt, szinte ringatta, 
mintha fennmaradó éveire előre akart volna betelni vele. Pedig 
sajnos az nem lehetséges, ahogy levegőt venni, szomjat oltani 
sem képes senki egy életre előre. Lám, mostanra mi maradt 
Szonjából? – a kerekesszék világában egy esti ábránd. Ami 
nekünk nélkülözhetetlen, azt napjaink, perceink állandó részé-
vé kell tennünk. 

Taraj előtt nem volt titok, ha bármelyik percben csak 
annyit mondana, ne tedd, az enyém vagy, Szonja máris örökre 
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az övé lenne. Amikor a repülőtérre kísérte ki is biztos volt 
benne, ha az utasfelvételkor pajkosan megsimítaná és odasúg-
ná, ó, csak ki akartalak próbálni, nehogy elrepülj nekem ahhoz 
a bunkóhoz, akkor nagyot kacagva fordulnának vissza, rohan-
nának kézen fogva a taxikhoz és repesve, hujjogatva ünnepel-
nék a boldogságukat. És még az esküvő napján is nézte az 
óráját és hitte, hogy Szonja az anyakönyvvezető előtti utolsó 
percekben most, most, most is reménykedik benne, várja az ő 
táviratát, vagy telefonját, vagy csodálatos felbukkanását a lako-
dalmas gyülekezetből, hogy kiront, felkapja és elviszi magának, 
mint romantikus regényekben szokott lenni, vagy mint régi 
korok halálra-ítéltje várta a király kegyelmét hurokkal a nyakán 
és néha megjött, hogy aztán percek alatt megőszült fejéről a 
hóhér lekapja a zsákot és ő éljen, éljen, éljen. 

Sötét, emlék nélküli napok következtek Taraj életében, 
folyamatos részegségben töltött napok, ivott, aludt, még többet 
ivott, legszívesebben lehányta volna önmagát, kiírta volna a 
mellére: „Emberek, akit itt láttok, az egy barom!”. 

Szonja körülbelül tíz nap múlva érkezett vissza. Nem, az 
a nő már nem Szonja volt, csak egy tok, amely kísértetiesen 
hasonlított Szonjára. Nehéz a gyászt szavakba önteni, gyászolt, 
a gyászok legkegyetlenebbjével, soha véget nem érő lakodalmi 
gyásszal. Mintegy öt hete maradt hátra a szerződése lejártáig. 

A munkatársak értetlenkedtek, sehogy sem fért a fejükbe 
az események ekkénti alakulása. Csendes együttérzéssel kezel-
ték mindkettőjüket, mintegy elköszönve tőlük, azt gondolták, 
hogy Szonja távozása után Taraj aligha marad hosszabban 
náluk, ott, ahol az égvilágon minden erre a már majdnem an-
gyali nőre emlékezteti. Nem tévedtek. 

Az első két hétben jóformán alig látták egymást. Szonja 
nem értesítette Tarajt az érkezéséről, hát az nem várhatta, utá-
na is kerülte a férfit, mint ahogy Taraj is próbálta úgy alakítani 
a mozgását, lehetőleg ne fussanak össze. Két hét után Szonja 
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bement Tarajhoz ebéd tájt, hátulról közelített hozzá amint ült a 
székén, dolgozott, rátette a kezét a fejére, megsimította, ő szo-
morúan föltekintett a lányra, az lehajolt, a férfi kobakjához 
nyomta a sajátját és csak annyit mondott: 

– Menjünk hozzám munka után, jó? 
– Jó – bólintott Taraj és azonnal fölfogta, most követ-

kezik az, aminek már réges-régen meg kellett volna történnie. 
A lány megfordult és kiment. 
Csöndben ballagtak az utcán – mit meséltek volna egy-

másnak? Bűntudat gyötörte őket és ez cseppet sem volt túlzás, 
amit elkövettek igenis bűn volt, az ősi törvény, a természet 
ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett bűntett. Végzetes 
hibába pedig legfeljebb belenyugodni lehet, elfedni, orvosolni 
nem. 

Beérve a lakásba lepakoltak, Szonja a hűtőhöz ment, de 
nem főzéshez készült elő, kivett egy kis hideget, egy tányér 
süteményt, egy üveg vörösbort, kenyeret szelt, szendvicset 
készített s feltett vizet forrni. A bort odanyújtotta Tarajnak, 
nyissa ki és töltsön az asztalra már kikészített talpas poharakba. 
A forró teát, a borospoharakat, a szendvicseket és a süteményt 
szépen elrendezte az asztalon, aztán odalépett Tarajhoz, szem-
től szembe, átkarolta a nyakát és várt, mint aki azt sugallja, 
tessék, itt vagyok, rendelkezz velem. 

– Így ezt már nem lehet – mondta Taraj –, ezt már 
csak te kezdheted el. 

Szonja pedig elkezdte. Nem túl határozottan, egyáltalán 
nem hideg döntés szerint, de azért úgy, mint aki tudja, mit 
csinál. Elkezdte magán kigombolni a blúzt, leejtette a padlóra, 
kibújt a szoknyájából, levette a fehérneműit. Ott állt Taraj előtt 
anyaszült meztelenül. Gyönyörűen. Ó, látott Taraj formásab-
bakat is, de talán szebbet még nem. Összességében volt megej-
tő a lány. 
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– Tudod – suttogta Szonja – a sors kegyetlen, és az 
nem lehet, hogy mindig csak egy irányba legyen az – közben 
gombolta Tarajon kifelé a gombokat, lassabban, odafigyelőb-
ben, mint lehetett volna. – Úgy hozta a végzet, pont vérzésem 
legyen a nászutunkkor. És tényleg volt – lemutatott elvágott, 
még mindig vékonyan leragasztott lábujjára. – Takarta a cipő, 
csak sántítanom nem volt szabad. Szóval a nászéjszakánkat 
elnapoltuk. 

– Mennyit gondoltam rád aznap! – simította meg Szon-
ja átszellemült arcát Taraj. 

– Én is terád. 
– Mennyit gondoltam rád előtte mindig! 
– Csak rád tudtam gondolni, meg erre a szörnyűségre 

mögöttem. 
Amikor Taraj válaszolni készült ráhelyezte mutatóujját 

az ajkára, jelezve, hogy innentől már nincs beszéd, innentől 
egészen más következik és átölelte olyan hévvel a férfit, mintha 
egyenesen magába akarná préselni. Végül tényleg azt kívánta, 
és az is történt, befogadta őt, elnyelte, és megpróbálta átváltoz-
tatni valamivé, ami a jövő, ami már egyikőjükön sem múlik, 
ahová az ő tévelygő hatalmuk már nem ér el, nem követhetnek 
el több hibát. 

Leereszkedett háttal a heverőre, lába közé fogta Taraj 
óvatosan előrehatoló testét, ringatta, simítgatta, csókolta, szinte 
a bölcsőjévé vált. A férfi egészen elbátortalanodott, úgy nyúlt a 
lányhoz, mint egy hímes tojáshoz, és csak lassan ragadt rá an-
nak heve, élve. Szonja sokkal több volt, sokkal másabb a szá-
mára, mint pusztán egy nő, akivel most történetesen együtt 
van. Újra elöntötte az érzés, hogy ők ketten rokonok tán, de ha 
nem is, mindenképp nagyon közeli lények, akiknek természetes 
állapota az összetartozás. 
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Mennyiszer ült az ölében, hányszor érintette, de most 
egy új, lázasan kinyíló Szonját szeretgetett, tett magáévá. És 
nem bírt betelni vele. Forgatta, nyalábolta, emelte, átrakta a 
fotelba, a szőnyegre, hurcolta körben a lakásban és újra és újra, 
mint aki soha sem fogy ki sem a vágyból, sem az erőből. Órá-
kig tartott, mire elpilledtek, akkor haraptak kicsit és megitták az 
egész bort. Így ment ez azon a héten minden áldott este, éjsza-
ka, majdnem hajnalig. Akkor a lány józan nyugodtan közölte 
Tarajjal, hogy a második felvonás és az örök szünet előtt most 
megpihennek, három napra, hosszított hétvégére hazarepül. 
Nászéjszakázni. Mert, hogy nemsokára tényleg vérzése jön. Ha 
jön. 

Taraj átlátta a szándékot, szava sem volt ellene, mosoly-
gott és bár valamennyire az ő bőrére is ment ez a játék, egyetér-
tett a lánnyal, igaza van, ennyi neki kijár. Ha teherbe esett, vagy 
esik az utolsó két hétben, az a gyermek meg fog születni, már-
pedig ahhoz most haza kell utazzon. Sajnálta a férjét? Nem. 
Megérdemli, olyan után kapadozott, ami neki magas. Önmagát 
viszont utálta. 

Rövid kirándulásából Szonja úgy érkezett vissza, mint 
egy több éve folyó háború illúziótlan, egyszerűen csak túlélni 
akaró katonája. Elgondolkodtató, miért nem mutatott fel ko-
rábban ebből a helyzetnek megfelelő működéséből akár csak 
töredéknyit, és akkor talán az egész helyzet létre sem jött volna. 
Hm, miért áll meg némely vadállat szembe a felé rohanó fény-
szóróval? 

Egymás karjába kívánkoztak, ott találtak némi békét, így 
hát a következő két hét, egyben az utolsó két hét pontosan úgy 
telt el, mint a lány elutazását megelőző. Együtt jártak be mun-
kába, együtt tértek haza, a munkatársak jóindulatú, helyeslő 
mosolya követte minden lépésüket. Fürödtek egymásban, s bár 
előre betelni lehetetlen, megpróbálták pótolni legalább az el-
mulasztottat. 
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Egyszer aztán minden idő eltelik. A leghosszabb is, 
nemhogy két hét. Végső búcsúzásukat szintén Szonja irányítot-
ta. Ó, miért ilyen későn vette kezébe a dolgokat? Hányszor 
előfordul, hogy a vesztes nyugalmával valaki már hajszál híján 
nyertessé válik, csak egy icipici hiányzik, apró maradék abból a 
hátrányból, amit akkor szenvedett el, amikor még nem hűtötte 
le vereségének biztos tudata! 

– Nem jössz ki a reptérre, jó? 
– De én szeretnék! 
– Nem jöhetsz. És nem nézhetsz utánam. Elszámolok 

háromig, ahogy nálunk szokták, egy, kettő, három, hátat fordí-
tunk egymásnak és elmegyünk. Nem nézünk vissza. 

Bepakolt a taxiba, leállította ötvenméternyire a saroktól. 
Tarajjal megálltak a sarkon, párás tekintettel meredtek egymás-
ra, a könnyeik kifolytak korábban. Szonja a férfi kezébe csúsz-
tatott egy könyvszerű albumot. 

– A rajzaim. 
– Kösz. 
Taraj nem hozott semmit. 
– Figyelj, mindjárt számolok. Háromnál megfordulsz, 

és elmész azon az utcán, én meg itt a taxihoz. Ígérd meg, hogy 
így teszel. 

Taraj bólintott. 
– Nagyon, de nagyon szeretlek. Áldjon meg az ég! Egy. 

Kettő. Három. 
Elfordultak egymástól és elindultak. Tarajnak 

ordíthatnékja támadt és ordítva távolodott. 
– Én is! Én is! Én is! Én is! Én is! – és bőgött hazáig. 
Szonja kilépése, elutazása után Tarajnak még három hó-

napja maradt a szerződéséből. Csöndben, borús szolidan, szin-
te kocsmázás és nők nélkül lenyomta, aztán kis borral, hidegtál-
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lal elköszönt, majd vette a sátorfáját és továbbállt. Vitte a szél 
világgá. 

– Nem találtam rögtön állást, csak úgy tekeregtem. 
– Nem kutattam őt. Soha. 
– Megpróbálhattam volna kideríteni, született-e abból 

ott gyerek. 
– Lehet, hogy van valahol egy fiam, egy lányom. 
– Mindegy. Vagy nem mindegy? Mindegy. 
– Még azt az albumot is elhánytam útközben. 
– Szerintem itt az ideje szalonnázni. 
– Igen, túl későn nem ajánlatos, összeálmodok minden 

francot, így is egy őrület az éjszaka. 
Odahajt a tolószékkel a szekrény elé, kinyitja az ajtaját és 

egyenesen a szekrény előtt kezdi előkészíteni az eszegetését. 
Előrébb húzza a kenyeres zacskót, a szalonnát, kihajtja a bics-
káját. Begyakorlottak a mozdulatai, vaksisága ellenére is hibát-
lanok. 

– Vegyük úgy, ez a kolesz hidegvacsorája. Hetente két-
szer nem kaptunk főttet. 

– Kár, hogy vagy ötven évvel előrébb járunk. 
– Álltunk a szekrény előtt, zabbantottunk, egyik ke-

zünkben a kenyér, a másikban valami parizer, vagy konzerv. 
Nesze neked kultúra! 

– Volt, aki beült a szekrénye alsó polcára. Addig hát-
rább nyomta a cipőit. Olyan, aki befért, az alacsonyabbja, vé-
konyabbja. A keskeny kis szekrénykékből száz elfért hosszában 
a folyosón. 

– Lefogadom, ezeken az építkezéseken is a daru, a bul-
dózer fülkéjében reggelizik, ebédel a koma. 

– Finom kis zsemle, jó, hogy meghagytam ezt a darab-
kát. 

– Ó, mennyei szalonnácska! Micsoda íz! 
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– A gondnoki lakás bejáratánál állt a szekrényem. Mo-
gorván közlekedett a két öreg ki-be, nem szerettem nézni őket. 
Szerencsére alig mutatkoztak. 

– Állítólag ugyanolyan korú gyereküket vitte el az inf-
luenza, mint mi voltunk akkoriban. Alig pár évvel azelőtt, hogy 
mi odakerültünk. 

– Egy délután alatt. Vírusos tüdőgyulladás. Ilyenre, 
meglehet, még ez a mostani dög sem képes. 

– Két öreg? Nem is voltak még annyira öregek. Negy-
ven körül, kicsit felette. Húsz alattról az másmilyennek hat. 
Megtörte őket a dolog. De meg negyven fölött azért az már 
valami. 

– Arról az oldalról nem volt szomszédom, kényelme-
sebben öltözködhettem, kajálhattam. Nekidőltem az ajtófélfá-
juknak, végigláttam a folyosón. Ha jött a diri ellenőrizni, hoz-
zám ért utoljára, kicsit rendbe kaphattam a kupit. 

– Szalonnácska! Hogy szerette apám! Tenyérnyit meg 
bírt enni egy ültő helyében. Nem is nagyon jutott neki más a 
szűkölködésünkben. 

– Kis fehérborral, az aztán döfi! Rizlinggel, vagy fur-
minttal. 

– A szívem biztosan nem dicsérné annyira. 
– Hát, szegénykém, így járt. Gyomor és szív nehezen 

jut egyezségre, pedig nincsenek is messze egymástól. Na, per-
sze, örökké a szomszédok civakodnak. 

– A máj meg aztán végképp minden miatt elégedetlen. 
– Mondjuk, én nyüstöltem is szerencsétlent. 
– Bekrepálhattam volna rég. Sorba venni sem bírom, 

hányat temettünk el. Sör, bor, tömény. 
– Főleg fickókat, de nőket is. A nőknek baromira gyor-

san lett végük, két-három év alatt. 
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– Edit például, mennyire klassz kis csaj volt, nem is ér-
tem, hogyan ment tönkre annyira hirtelen. 

– Beavatkozhattam volna, láttam, baj lesz. 
– Á, reménytelen az ilyesmi. Ha beszállok a buliba 

amikor hívott, hátha belülről megállíthatom, most duplán há-
boroghatna a lelkiismeretem, részt vettem a tönkretételében. 

– Könnyű így kimagyarázni magam. Segíteni mindig 
kockázatos. 

– Értem sem törték össze magukat túl sokan. 
– Kettőt jól ismertem a fickók közül, egy harmadikat 

pedig felszínesen. Leghátul álltak a temetésen, nem merészked-
tek előrébb. 

– De legalább kijöttek, pedig gondolhatták, szétszedik 
őket a szemek. 

– Végül ugyanazt tették, amit én szerte a világban, az 
én nőim is valakiknek valakijei voltak, fontosak, szeretettek, az 
ég se tudja, közülük hányat temettek el idő előtt. 

– Igen, pont ugyanazt tették, amit én, vadásztak, szó-
rakoztak, felzabálták a prédát. 

Az eset nem is olyan túl régen történt, Taraj akkor újra 
idehaza dolgozott, mert az egyre durvuló problémáival küsz-
ködve jobbnak látta hosszabb időszakokra visszatérni külföld-
ről. Korábban állt már alkalmazásban ugyanennél a cégnél, 
ismerte a helyi viszonyokat, a munkatársak közül is sokakat, ez 
egyrészt megkönnyítette a dolgát, másrészt bonyolította, mert a 
régi barátságokon túl néhány régi feszültség is hipp-hopp, élet-
re kelt. 

Edittel ezer éve ismerték egymást, mindketten fiatal 
tacskóként kerültek ugyanarra az osztályra, Edit adminisztratív 
munkakörbe, Taraj diplomásként reménybeli középvezetőnek. 
Itt hagyományosan oldott légkörben folyt a munka, Edittel, 
mint mindenki mással, Taraj amolyan haveri kapcsolatot alakí-
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tott ki. Gyakran beszélgettek, nevetgéltek, és annak ellenére, 
hogy a nő meglepően fiatal létére már férjnél volt, ráadásul két 
gyermeket szült, mégis egészen közvetlenül viszonyult Taraj-
hoz, aki mindig is szemmel tartotta őt, ugyanakkor sosem kós-
tolgatta komolyabban, az a picike, amit előadott az irányába, az 
inkább csak amolyan kötelező haveri macerának számított, már 
majdnem udvariasságnak, ami nélkül szinte sértően hűvös 
lenne egy normális férfi-nő munkatársi viszony, bármit is 
pöntyögnek ezzel kapcsolatban egyes kockafejűek. 

Amikor Taraj továbbállt, semmi jele sem látszott Edit 
házasságában bármiféle kockázatnak, az egyik házas diplomás 
fickóval némileg meghittebb kapcsolatot tartott fenn, jóval 
közelebbit, mint Tarajjal, a férje pedig, igazán jóképű pasas, 
flörtölgetett, de mértékkel és ez így összességében szerinte 
teljesen rendben volt. 

Sokéves, döntően, de azért nem kizárólag külföldön töl-
tött időszaka után visszatérve a céghez Taraj továbbra is igen 
vonzó, fiatalos nőnek látta Editet – persze megjelentek ősz 
hajszálai, a tekintete is vesztett fényéből, helyette felbukkant a 
szemében a tapasztalt nő fifikás, máskor unott mosolya –, 
akinek az élete gyakorlatilag még mindig ugyanabban a kerék-
vágásban haladt, mint elválásukkor, legfeljebb a gyerekei nőttek 
fel és a férjéről hallatszott, hogy tán állandó szeretőt tart, de a 
családját esze ágában sincs otthagyni. Editen nem látszott, 
hogy különösebben izgatná a dolog, sőt, így picivel ő is többet 
engedhetett meg magának a kedvenc munkatársával még min-
dig fönntartott éteri viszonyában. 

– Nahát, hogy lehet valakit ennyit rágógumiztatni a 
semmivel – gondolta Taraj, rötyögött magában, de ugyebár 
nem az ő dolga, és hirtelen felrémlett neki egy nő, akit az ölé-
ben simogatott boldog estéken és semmi több, hát leintette 
magát. 
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Alakulhatott volna úgy, hogy ez a plátói szerelmük vagy 
mi a szösz egészen a szociális otthonig kitart, mondjuk, Tarajjal 
együtt ücsörögnének itt az épület másik szárnyában, esetleg 
csak jó tizenöt év múlva kerülnének ide, de a sors elunta magát 
és úgy döntött, eljátszogat e szereplőkkel, fog egy követ és 
belehajítja a nyugodt kis pocsolyájukba. 

Az is igaz, ami lassan változik, az nem teljesen változat-
lan, és a sok kicsi egyszer csak hirtelen átcsaphat valami jelen-
tősbe. Ebben a történetben az apróságok a gyermekek felnövé-
se, a harmadik személy mindennapossá válása, az élet közepi 
válság, meg némi unalom és céltalanság voltak, a kő pedig, ami 
csobbant és mindenkit beterített sárral az, hogy Edit férjének 
jócskán fiatalabb szeretője teherbe esett. 

Jött hát először is két válás, majdnem három. Elvált a 
szerető és elváltak Editék, majd csaknem elvált a rekordideig 
túráztatott munkatárs, ám szerencséjére egy átmeneti összeköl-
tözés Edittel kijózanította, és amire képtelen volt annyi éven át, 
az hirtelen csuklóból jött neki, még nagyjából időben és sértet-
lenül kiszállt a buliból. Edit férje kikötött a szeretőnél, Edit 
pedig magára maradt és mindenki másnál súlyosabb árat fize-
tett a…, kérdés, miért is? Mi került a számára annyira sokba, 
mi volt az, amiért rövid három éven belül oda kellett adja az 
életét? 

Végül a válás után ő maradhatott a lakásukban. A béré-
ből kifutotta hónap végéig, szerényen, de különösebb anyagi 
gondok nélkül elevickélhetett volna bármeddig. A gyermekei 
lassacskán önállósultak, továbbtanulni egyik sem készült, mi-
közben Edit alól csúszott ki a talaj, mind a kettő elkezdett ke-
resni. Kellemetlen helyzet, de hányan kénytelenek megoldani 
hasonlót és meg is oldják. Valami Editben kellett legyen, ami a 
végzete felé sodorta. Elvesztett két férfit és az egyikben talán 
egy ideált – nem is biztos, ki tudja, mennyire vette komolyan 
azt a románcot –, helyette szabadságot nyert, új lehetőségekkel, 
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és ha az utat helyesen választja meg, még egészen jól is kijöhe-
tett volna a helyzetből. 

– Elsodorták a kanok, meg a pia. 
– Hétfőnként kezdett cefreszagún bejönni. 
– Imádta a hóesést, csámborogni hóesésben. 
– Pia, hóesés. Nahát, hogy jön ez a kettő össze? 
– Szex. Igen. Végre megkapta. Előtte sokat éhezhetett 

otthon. De miért? Ugyan mi nem smakkolt benne a férjének? 
Baromira jól nézett ki! 

– Besegíthettem volna, ha szól, de amíg rá nem szakadt 
a baj, valahogy ki sem derült, hogy ebben nélkülöz. 

– Persze, akkor már nekem sem ment annyira flottul. 
– Az elején még a barátnője is eljárt vele, de észbe ka-

pott, lelécelt. 
– Később, amikor már tisztán láttam, mi az ábra, per-

sze, hogy nem keveredtem bele. 
A válását követően Edit rendszeresen kért tanácsot a 

munkatársaitól – régebben a férje intézte az ügyeiket, neki, 
feleségnek leginkább csak a konyha maradt és a gyerekek –, 
főleg a hivatali ügyekhez és a lakásban elromlott eszközök 
megjavíttatásához volt nagyon béna. Az is lehet, olyat is meg-
beszélt, amit végül maga is megoldott volna, egyszerűen biz-
tonságérzést nyújtott, jólesett neki valakivel megosztania a 
problémáit. Egy idő után aztán kevesebbet kérdezett, végül 
semennyit sem. Taraj aligha vont le ebből logikus következte-
tést, ami a helyzetek megértésében a férfiakra egyébként is 
jellemző, a nők hajlamosabbak végigmenni az ok-okozati so-
ron, az agya hátuljában világosodott meg, valami megváltozott. 
Férfiak jelentek meg a környezetében. 

Azt, hogy miként zajlott Edit kicsúszásának nagyjából 
első éve, nemigen tudta senki, legfeljebb a barátnő, aki hétfőn-
ként szintén meglehetősen gyűrött állapotban járt be dolgozni, 
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viszont arról, kikkel, hogyan töltötték a hétvégét, mélyen hall-
gatott. A napok pedig, amikor szétesve, alig használhatóan 
ücsörögték végig a munkaidőt, elkezdtek szaporodni, már 
nemcsak hétfőnként jöttek be így, de hét közben is. A cefre-
szag pedig betöltötte az egész helyiséget, közel sem kellett 
menni Edithez, hogy az ember orrát megcsapja. Taraj nagyjá-
ból ekkortól tudta, mekkora a baj, mi mindenre használhatná 
ezt a nőt, mégis Edit egyre oldottabb, kihívóbb közeledését 
óvatosan elhárította. 

A városban ilyen-olyan autókban bukkant fel, általában 
három férfi társaságában egyedül nő. Ha ismerőst vett észre a 
járdán, elfordult, úgy tett, beszélget a hátul ülőkkel, vagy lecsú-
szott az anyósülésen, ki se látszódjon a feje. 

A barátnője itt sokallhatott be, lassacskán kikupált, aztán 
még valamennyi idő elteltével, amikor már hosszabban nem 
vett részt a partikban, kibuggyant belőle néhány név meg tör-
ténet, hová fajultak az események és kikkel. 

Addigra jó néhány nő tragikusan végződött ivászatának 
volt tanúja Taraj, nagyot sóhajtott, tudta, nehéz itt tenni bár-
mit. Ekkor fordult meg a fejében, ha elmenne Edittel és levá-
lasztaná erről a társaságról, mit érne el. Valószínűleg semmit. A 
társaságról sem biztos, hogy le bírná választani, sem több fic-
kót helyettesítő szexet, sem állandóságot, de még csak roman-
tikát sem lenne képes kínálni neki, az alkoholról letépni őt 
pedig szinte esélytelen volna. Példa jócskán sorakozott előtte. 
Egy kőműves ismerősének felesége úgy tűnik minden előz-
mény nélkül egyszer csak elkezdett lejárni a pincéjükbe, hordó-
ból itta a bort, amikor a férj eldugta a pincekulcsot, betörte az 
ablakot, azon mászott le. Miután rács került az ablakra a kony-
hapénzből vett piát s itta magát holtrészegre estig. Erre a férje 
magánál tartotta minden pénzüket, a nő a fiai megtakarítását 
lopta el, s amikor már se alkoholhoz, se pénzhez nem jutott a 
házban, kiment az utcára kéregetni, abból ivott, míg szét nem 
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folyott a mája és negyvenes éveiben el nem temették. Egy má-
sik nő, értelmiségi, tudása és méltósága alatti munkát végzett, 
rákattant a töményre, a családja mindent megpróbált, de sem-
mire sem ment vele, hajóról szórták nemsokára a folyóba a 
hamvait. És még, és még, olyanok is, akik Edithez hasonlóan 
kerültek lejtőre, züllöttek el, sorolhatta volna hosszan az áldo-
zatokat, Edit csak egy volt a sokból, a következő menthetetlen. 

Elkezdett nőni a hasa, akárha terhes lenne. Egyre igény-
telenebbé vált önmagával szemben s ez így egyben, a széteső, 
festetlen frizurája, felpuffadt arca, táskás szeme, dagadó hasa, 
bizonytalan járása és cefreszaga kiábrándítóan, elszomorítóan 
hatott. 

– A barátnője hívott hétvégén, estefelé. Ő mondta, 
reggel halva találták. 

– Vért hányt. Elpukkadt az ér a nyelőcsövén. 
– Májelégtelenségben tipikus. 
– A pofija olyan eleven előttem, szinte megérinthetném. 
– Drága ár. Két évet röpült, a harmadikban szerintem 

már inkább szenvedett önmagától. 
– Akárcsak én. Nekem is jönnek most a kamatok pisz-

kosul. 
– Elég lesz ennyi, éjszakára nem ehetek többet. 
– Ó, az éjszaka, valószínűleg páleszból kéne tripla 

adag, hátha nyugalmasabban aludnék. 
Megtörli a bicskát, összecsukja, a maradék kenyeret visz-

szapakolja a nejlonzacskóba és a különös gonddal elcsomagolt 
szalonnával együtt berakja a szekrényben a helyére. 

– Akkor erre most füstölünk egyet, a pálesz a végére 
marad. 

– Hoppá, az ablak, ablakocska, odagurigázunk, így ni, 
rést nyitunk, oké, és akkor most jöhet a bagó. Nem ám az ágy-
ban, nem leszünk Tibor! 
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– Ha akarnék sem lehetnék, szirénázna a riasztó. 
– Tisztára, mint Nyugaton, iszonyúan fostak a tűztől, 

kéthavonta ellenőrizték a rendszert. 
– Az is lehet, poloskát szereltek bele, az meg ciki, ha 

nem működik. 
– Kevertünk az ágyon, pont fölöttünk a tűzriasztó, épp 

a ritmusunkra villogott. Na, gondoltam, valaki most, meglehet, 
nagyot élvez rajtunk. 

– Tibornál mindenesetre nem volt riasztó, az egyszer 
bizti. 

– Kicsinálta a rokon, rebesgették, de bizonyítani senki 
sem tudta. 

– Olga balesetével mindenesetre hátborzongatóvá állt 
össze a történet. 

– És én aludtam azon az ágyon, basszus, ott a kamra-
konyha-szobájában, ahol Tibi ropogósra égett. 

Tibor föl-fölbukkanó ismerőse volt Tarajnak, amolyan 
szesztestvére. Egy kisváros külső utcáján lakott megosztva a 
házat az unokatestvérével, az előszobából jobbra is, balra is 
nyílt egy-egy szoba-konyha, a jobboldali volt Tiboré. Az ud-
varban lévő melléképületeket, csűrt, szerszámoskamrát, füstö-
lőt, nyári vécét és a pici kertet közösen használták. Pontosab-
ban Tibor azokat jóformán átengedte a rokonnak, leszámítva a 
vécét, aki a feleségével és Olga lányával élt ott, hadd legyen 
nekik vastagabban, hiszen ők többen vannak. 

Tibor szoba-konyháját persze csakis kifejezett jóindulat-
tal lehetett ezen a néven nevezni. A belső helyiség még csak-
csak hasonlított egy szobára, a külső, ahova a rokonnal közös 
előtérből jobbra kanyarodva közvetlenül belépett az ember és 
konyha kellett volna legyen, nos, az az izé, az aztán minden 
volt, csak nem konyha, benne a tűzhelyen és az inkább mun-
kapadnak kinéző asztalon túl a falhoz tolva állt egy dívány, 
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amelyiken mellesleg többet hált, mint a szobai ágyában, odébb 
hokedlin lavór mosakodni, kisebb boroshordó, demizsonok, és 
az egyik sarokban békésen megfért söprű, lapát, ásó, gereblye, 
fűrész, kosár, vödrök, létra is, az a pár eszköze, amit nagyritkán 
használt. 

A lakosság felének a városka vegyi üzeme adott munkát. 
Tibor egyetemista kötelező gyakorlatára vetődött először ide, 
és hipp-hopp elrendezte a jövőjét, lezsírozott magának egy 
állást, annyira megtetszett neki a korlátlanul rendelkezésre álló 
finomszesz. 

– Gyorsan kikalkulálta, ha negyven éven át ingyen piál, 
és itatja a haverjait, akkor az neki mennyit hoz. 

– A rokonnal nem kalkulált. 
– Meg a májával. Meglehet, rokon nélkül sem bírta 

volna végig. 
A gyártól kapott némi lakásvásárlási támogatást, de nem 

eleget önállóan bármit kezdeni, idecsábította hát a tőle idősebb, 
családos unokatestvérét s közösen megvették ezt a külvárosi 
házat felesbe. 

Ahogy elkezdtek ott mozgolódni, a környező házak la-
kói kíváncsian, egyben némi megütközéssel figyelték őket. 
Valami volt a nézésükben, túl az érdeklődésen, kivel hozza 
őket szomszédi viszonyba a sors. 

Azt, hogy melyik oldal kié lesz, kisorsolhatták volna, de 
Tibor hagyta az unokatestvérét választani és még elégedett is 
lett a választásával, mert neki rögtön valahogy szimpatikusabb-
nak tűnt az előszobából jobbra kanyarodni a sajátjába. 

Később hallották a susmust a környező lakóktól, hogy a 
házon állítólag átok ül, a háború óta, mióta egy bujkáló katonát 
felkoncoltak benne, minden lakója tragikusan végezte, különö-
sen elátkozott a jobb oldali lakrész konyhája, ahol végül kile-
helte a lelkét a szerencsétlen, és azóta is kísért. Néha még a 
nyári vécén is meg-megjelenik az éjszaka szükségüket végzők-
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nek, ott, ahol először támadta le az ellenség és döfték át bajo-
nettel. 

Legyintettek rá, mese habbal, lényeg, olcsón megkapták 
a házat, egyikük sem látott soha eleven kísértetet, de ha netán 
mégis megjelenne, elküldik a sunyiba, hagyja őket békén, nekik 
tényleg semmi közük a halálához. 

Az elején viszonylag jól megvoltak az unokatestvérrel, 
aki szintén a gyárban helyezkedett el, reggel együtt indultak 
melóba, esténként már ritkábban, de azért előfordult, együtt 
érkeztek haza, Tibor ugyebár szabadabban csámborgott kedve 
szerint, nem várta a család. A rokon hébe-hóba még be is tár-
sult a tesó egyre gyakoribb, később állandósult bulijaiba. Na, 
nem sokáig, erről hamar tett a felesége. 

Gyilkos ivászatok voltak azok, a szesz kifogyhatatlanul 
rendelkezésre állt, épp csak felhígították kicsit, néha löttyintet-
tek bele valami ízesítőt, aztán nyomás lefelé. 

A feleség egyre kajszább szemmel figyelte az eseménye-
ket, hogy ott, a növekvő kislánya szeme láttára, füle hallatára 
ordibálnak, danolásznak fél éjszaka, hánynak, vizelnek az ud-
varra, tántorognak hajnali órán csapatostól hazafelé. Többnyire 
fickók jöttek össze ezeken a tivornyákon, de azért megfordul-
tak nők is, ami a szomszédasszonynál még inkább kiverte a 
biztosítékot. A férjét sebtében letiltotta a partikról, valamit 
mindig ki kellett találjon, neki éppen miért nem alkalmas az 
aznap este, később Tiborék csak legyintettek a másik lakás 
irányába és böfögtek valamit a nadrágról, a kalapról, meg a 
papucsról. 

Taraj egy időben néhányszor megjelent ezeken az ivá-
szatokon. Úgy tízegynéhányan jöttek ilyenkor össze. Piát soha 
senkinek sem kellett hoznia, inkább némi harapnivalót. Mivel 
Taraj messzebbről érkezett, helyben éjszakázott, hacsak valami 
nő el nem cibálta magával. Előfordult, hogy a szobában aludt, 
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máskor meg abban a bizonyos elátkozott mindenes helyiség-
ben a díványon. 

Amikor első alkalommal jött, az udvarban találkozott 
össze Olgával. Rácsodálkozott a zsenge kamaszlány érintetlen 
bájára, vagy első látásra annak tűnőre, mert addigra Olga sok 
mindennek tanúja volt, a két lakás közötti vékony válaszfalon 
áttört az elvadult világ és saját szoba-konyhájukban is egyre 
elviselhetetlenebbé vált a légkör, ahogy szülei évről évre mind 
kíméletlenebbül estek egymásnak szóban, majd tettlegesen is. 
Veszekedéseiket természetesen kizárólag Tibor számlájára 
írták, imádkozva a Mindenhatóhoz, vessen már véget valahogy 
a kínjaiknak, szűnjön meg végre ez az istenverte kupleráj mel-
lettük, pusztuljon ez az átokfajzat a pokolba. Szöszke haja alól 
Olga kíváncsian, értelmesen figyelte Tarajt, beszélgettek, oko-
sakat válaszolgatott, mosolygós szimpátia fénylett fel közöttük, 
ugyanakkor befelé menet, amint Taraj az ajtóból váratlanul 
visszafordult még egy pillantást vetni erre az angyali lényre, 
egészen elborzadt, mintha nem is ugyanaz a gyereklány állt 
volna az udvar közepén, akivel az előbb diskurált, szeméből 
olyasmi sötét villám sújtott a férfi nyomába, mintha a napból 
koromfekete sugarak csapkodnák az aratásra váró aranysárga 
búzatáblákat. 

Ahogy múlt az idő Tibor életformája egyre durvult, jó-
zanul már alig fordult elő, a járása bizonytalanná vált, sokszor, 
ha szembe jött, nem lehetett eltalálni, végül melyik oldalról 
szeretné kikerülni az embert, és mert maga sem tudott ebben 
dönteni, vagy uralkodni a szándéka fölött, inkább megállt és 
idétlen vigyorral megvárta, amíg a másik kikerüli. Mintegy bo-
csánatkérőn röhögött, látod, apám, ez van, de hát ez van. 
Rendszeresen betankolt magához némi ennivalót, füstölt sza-
lonnát, kenyeret, savanyú uborkát, és bevette magát a barlang-
jába, napokig elő sem került. Ha szatyor nélkül, ezekkel a kar-
ján támolygott hazafelé, biztosak lehettek a folytatásban, most 
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majd állati módon az eszméletlenségig issza magát, a konyhájá-
ban a priccsén iszik, bagózik, fetreng, amíg a szervezete végül 
nemet nem mond az ámokfutására. Iszonyatos bűz terjedt 
ilyenkor az ajtó résein át a közös előszobába, át a másik lakás-
ba, a tömény kotyvasztott alkohol, a cigaretta, az uborka, a 
mosdatlanság csípős szaga és minden emberi váladék átható 
büdöse, mert félholt részegen, szinte mozgásképtelenül a dol-
gát is odabenn végezte el. 

E nehéz szomszédság mindennapos iskolája végül létre-
hozta a maga torz tanítványát, eltelt még néhány év és Olga 
koravén felnőtt nővé vált. Pici korától tanúja lehetett férfi és 
nő legváltozatosabb mocskának s az ráragadt, mint vonaton 
utazóra az olajos kosz, mélyre ivódott a testébe, majd elkezdett 
belülről kifelé türemkedni. 

Messze volt még a húsztól, amikor először érkezett haza 
egy nyegle fickóval összekapaszkodva, úgy öt-hét évvel tőle 
idősebbel, az utcán is nyalták falták egymást, beérve a lakásba 
aztán meg pláne, az anyja megkövült, majd mintha hirtelen 
jutott volna eszébe, mit is akart behozni a kamrából, leszegett 
fejjel kiment. 

A fiúk természetesen váltakoztak Olgánál, meglehetősen 
gyakran cserélgette őket, köztük akadtak egészen rendesek, 
akiket még az anyja is kedves sürgés-forgással vett körül, a 
többségük ellenben semmi mást, mint néma anyai megdöbbe-
nést váltott ki a nőből. Nemsokára elkezdtek ott hálni, s ami 
elegendő volt hármójuknak, ha szűkösen is, a szoba-konyha, az 
kiderült, négyüknek fájdalmasan kevéske. Az ember képtelen 
becsukni a fülét. Az unokatestvér és felesége egyre gyakrabban 
emlegették egymás között sutyorogva, mennyire elkellene a 
lányuknak végre egy külön lakrész, hogy ez máris túlzottan 
késő, hogy Tibor, ez a senkiházi léha alak, aki már dolgozni 
sem dolgozik, rég kirúgták, elképzelni is nehéz, miből tartja 
fönn még mindig magát, ez a született patkány legjobb volna, 
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ha eltakarodna valahová – s itt megjegyezték, mások ennyi 
piától már rég feldobták volna a talpukat –, akkor nekik végre 
emberi körülményeik lehetnének, előbb utóbb a lányuk bizto-
san kiköt valaki mellett, férjhez megy, gyereket szül, az is 
mennyire szerencsés volna, ha együtt élhetnének a házban. 

A rossznyelvek szerint ekkortájt dőlhetett el Tibor sorsa. 
A szomszédok mondogatták, ügyesen kitalálták, egészen ter-
mészetesnek hatott. Meglehet, természetes is volt, az ember 
fondorlatos tud lenni nem csak a gazság kieszelésében, elköve-
tésében, de a meg nem történt bűn lamentálásában, mások 
bepiszkításában is. 

Tibor mindenesetre rövidesen benn égett az elátkozott 
priccsén, ahogy a rendőrségi jegyzőkönyv jegyezte, italozás 
közben rágyújtott, elaludt, az ágynemű tüzet fogott, kigyulladt, 
ő magatehetetlen részegen megfulladt a füstben és megégett. A 
szomszéd lakásban a rokonai felfigyeltek az égett szagra és 
ahhoz, hogy az egész ház le ne égjen még időben betörték az 
ajtót, eloltották a lángokat, de ahhoz, hogy Tibor életét meg-
mentsék, már késő volt. 

Ehhez képest a pletyka úgy tartotta, hogy a felesége fel-
bujtására az unokatestvér és Olga vették kézbe az ügyet. 

– Rásegítettek némileg a biológiára, ha már az nem elég 
következetes. 

– Gondolták, annak a totálkáros alkoholistának két-
három év ide vagy oda tökre mindegy. Már rég ki kellett volna 
purcanjon. 

– Nekik viszont mennyire jól jön ennyi idő is! 
– Jaj, ez a bagó isteni! 
A szóbeszéd szerint megszerezték Tibor bejárati ajtajá-

hoz a kulcsot, a rokon reszelt egy másolatot magának, s a meg-
számlálhatatlanul sokadik alkalommal, amikor Tibor az öntu-
datvesztésig kiütötte magát, bementek, az asztal mellett álló 
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demizsonból lelocsolták a priccset és környékét tömény alko-
hollal, s mert az ájultan heverő férfi szájában a csikk már rég 
kialudt, nemes egyszerűséggel az egészet felgyújtották gyufával. 
Kint megvárták, amíg a lángok tisztesen elterjednek, Tibor 
néhány elkeseredett fájdalmas nyögését, kiáltásszerű öklende-
zését figyelmen kívül hagyták, aztán amikor elcsendesedett, a 
tűz ropogása pedig vészesen felerősödött és az ajtó résein dőlni 
kezdett a füst kifelé s fenn ált a veszélye, hogy a túl nagy tüzet 
esetleg majd képtelenek lesznek megfékezni és a kinézett lak-
rész, ne adj isten a saját oldaluk is odaveszhet, elérkezettnek 
látták az időt hangos lármával segítségért kiáltozni. Ahogy az 
első szomszédok odacsődültek, legyen tanú a behatolásra, az 
unokatestvér berúgta a bejárati ajtót, mindenki egyszerre neki-
esett oltani, vödrökért rohantak, lavórban, dézsában hordták a 
vizet és még mielőtt a mennyezet gerendázata lángra kaphatott 
volna sikeresen eloltották a tüzet. Tibor ott feküdt összeégve 
holtan a priccs mellett a padlón, szájában, mindenki láthatta, 
egy cigarettacsikkel. Mire a tűzoltók és a rendőrség kiérkezett, a 
környező házak összes lakója ott tolongott, sopánkodott az 
udvarban, Olga bőgött, sokat segített neki a könnyezésben a 
még mindig szivárgó füst, a tűzoltók elkezdték ellátni immár 
teljesen szükségtelen feladatukat, hatalmas vízsugarakkal lo-
csolták a lakást, ami később szintén hasznosnak bizonyult, a 
fertőtlenítő kiégetést követően tovább enyhített az odabenn 
terjengő kibírhatatlan bűzön, melyet teljesen megszüntetni csak 
nagy sokára, többszöri klórmeszes meszeléssel lehetett. A 
rendőrök jegyzőkönyvezték a szerencsétlenséget, természete-
sen balesetnek minősítve azt, az unokatestvér családjának szí-
véről pedig legördült egy hatalmas kő, aznap végre igazi mélyet 
aludtak. 

Így tartotta a szóbeszéd. Az igazságot nem tudhatja sen-
ki, csak ők hárman, azaz már csak ketten, az unokatestvér és 
felesége, mert Olga, aki később furcsa, földöntúli mosollyal ült 
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le egy farönkre az udvar távolabbi végében s szemlélte a tűzol-
tókat, rendőröket, az akkor már maguktól zajló eseményeket, 
nem túl sokáig élvezhette drága áron megkaparintott szerze-
ményét. Hogy az átok működött-e tovább, vagy pusztán a sötét 
emberi szándék és a véletlen alakította egyre szerencsétlenebbé 
a történetet, azóta is susmus tárgya. Egyesek a túlvilágot mel-
lőzve feszt kitartanak a rokon ügyes beavatkozása, a folytatás-
ban pedig a traktoros – egyébként Tibor rendszeres ivócimbo-
rája – részegsége mellett, mások az átkot emlegetik és a szellem 
halálosztó erejét. 

Tibor lakását természetesen rövid úton megkaparintotta 
az unokatestvér, azonnal neki is estek kialakítani Olga számára. 
A rokon meglehetősen nyerssé, morózussá vált, gyakran köte-
kedett a besegítő munkásokkal, mintha belülről bántotta volna 
valami, holott örülnie kellett volna a lánya szépen kialakuló új 
otthonának. Klórmésszel áztatták a falakat, majd levakarták a 
régi festéket, meszeltek, mázoltak, padlót és követ gyaszatoltak, 
lecserélték a villanykapcsolókat, lámpatesteket, új bútorokat 
vásároltak, kicserélték a bejárati ajtót, néhány hét után rá sem 
lehetett ismerni a lakásra. 

Olga hamarosan beköltözött, a két szülő innentől már 
kényelmesebben elfért a régi helyen, a lány pedig akkor és any-
nyi hódolót fogadhatott, amennyit csak akart. Táncra perdült 
örömében, bekapcsolta a rádiót, lejtve járkált le-föl, be a szo-
bába, tett ott egy kört, vissza a konyhába és így tovább, baráto-
kat hívott, ünnepeltek, Tibor maradék hordóiban és demizson-
jaiban nem hagyták megbuggyanni a szeszt, s bár korábbi vad-
ságukat nem érték el ezek a bulik, a szomszédok nagyon is 
felfigyeltek a hasonlatosságra, sőt, mondogatták, ez a hetéra 
néha Tiboron is túltesz, és estelente az utcán a ház előtt elha-
ladva inkább elfordították fejüket a véletlenül függönyözetlenül 
felejtett ablakokról, olyan arcpirító orgiák folytak odabenn. 
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– Nem, hogy hamarabb szállt volna be, amikor még én 
is odajártam! 

– Hú, micsoda húsa lehetett a kis szajhának! 
– Annyi ondótól még egy öregasszony is teherbe esik! 
– Aztán, gondolom, választott, kire kenje rá, felcsinálta. 
– Hoppá, kisapám, megvagy! Tisztára, ahogy engem 

elmartak. Nekem ennyi jutott a csajból, a módszere. 
E számára paradicsomi állapot boldogsága mégsem ült 

ki tartósan Olga arcára, felleg lebegett fölötte el-eltakarva a 
napot. A partik másnapján rendszeresen morcosan, foghegyről 
köszönt az utcán, elfordult, ne lássák felpuhult, vizenyős bőrét, 
táskás szemét s csak a következő buli heve hozta újra lendület-
be. 

A szülők aggodalommal figyelték, próbálták visszafogni, 
de rájuk sem hederített. Különösen hétvégeken nőtt meg a 
forgalom, ahogy szürkült, két-három férfi is érkezett egyszerre, 
a helyi busszal bandában, gyalog, biciklivel, motorral, volt, 
hogy autóval állítottak oda, nagy hanggal kibucskázva a kocsi-
ból, vonultak befelé. Maga az esemény a szomszédok felé né-
mileg szolidabban zajlott, mint Tibor kanbulijai, a hangsúly az 
italról és dorbézolásról áttevődött másra, ami a környező lakó-
kat békés tévénézésükben kevésbé zavarta, viszont vad erkölcsi 
rohamokat váltott ki a háziasszonyokban, a férjeikben pedig 
morgással álcázott sárga irigységet. 

Kimaradt vérzését méla mosollyal nyugtázta Olga. Min-
den szépen a tervei szerint haladt. Odaállt a tükör elé, nézeget-
te magát szemből, oldalról, nyújtózott egy nagyot, sanda macs-
ka, persze semmi sem látszott még az alakján, de ő már nagyon 
is tisztában volt a folytatással. Percig nem volt számára kétsé-
ges, ki lesz a gyerek apja, majd szépen beadagolja neki, a nya-
kába csimpaszkodva a fülébe belesusogja, míg el nem önti a 
férfi büszkeség. Ugyan már, a többiek? – csak nem képzeli! 



 

140 

Effélében egy nő tévedhetetlen. Ő pontosan tudja, mikor tör-
tént, megérezte a pillanatot, abban az időszakban különben 
sem járt nála más. És hát ki lesz az a mafla? – naná, hogy az a 
viszonylag szolidabb vékony kölyök tehetős szülőkkel, saját 
verdával, kétszobás lakással a városközpontban, aki a többieket 
hordta hozzá, persze, nem hagyta ki Olgát, de többnyire béké-
sen iszogatott a fotelben, figyelte a többiek mókáját és hát 
valóban, néhányszor megjelent a lánynál egymaga is. A lakást a 
szülei majd semmi perc alatt annyi szobásra cserélik, amennyit 
csak Olga megkíván. 

Ahogy a helyzet változott, Olga úgy igazított a viselke-
désén. Most a fő cél az lett, be tudja fogni srácot, ehhez szoli-
dabb életvitelt kellett mutasson, elkötelezettséget a terhessége 
és a gyerek apja iránt, úgyhogy a bulikat egyelőre elvágólag meg-
szüntette, csakis a kis vékonyka autós járhatott hozzá, akinek 
lelki megdolgozásába rögvest belekezdett. Hasára vonta a srác 
fülét, ahonnan bélhangokon kívül természetesen még semmit 
sem lehetett kihallani és hagyta, hogy kedvesen, ahogy egyéb-
ként a többiektől eltérően máskor is tette, cirógassa, majd óva-
tosan, véletlenül kárt ne tegyen saját utódjában, a lányba hatol-
jon és lehetőleg minél rövidebben befejezze az aktust. Elkez-
dett vele férj-feleségest játszani. 

Egyelőre mindenki maradt a saját helyén, nem költöztek 
össze a belvárosban, talán ezt is kititrálta Olga, tanuljon meg a 
kölök járni hozzá, tenni, megdolgozni érte, hogy nincs ő csak 
úgy ingyen neki. 

A szomszédok először nem tudták mire vélni a csöndet, 
a forgalom hirtelen visszaesését, mígnem a kupáltabb feleségek 
rájöttek a dolog nyitjára. Hála az égnek, mondogatták, majd 
csak nyugalom lesz végre! 

Természetesen éjszakákat is töltöttek együtt a felújított 
lakrészben, a srác nem minden este tért haza saját lakásába, 
egyre gyakrabban maradt az arájánál, szépen lassan elkezdtek 
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jegyesekként, majdhogynem házastársakként működni. A töb-
bi, a bulikból kibukott fickó persze tisztára kiakadt a fejlemé-
nyeken, ilyen vérmes szukát másikat felhajtani nem könnyű, 
komoly veszteség, hanem azt sehogy sem tudták eldönteni, 
irigykedjenek, vagy inkább a szívük essen meg kelepcébe csalt 
haverjukon. Sör mellett nagyokat röhögve tódították, ha majd 
megszületik a gyerek, okosabbak lesznek, a fizimiskájából hát-
ha kiderül, melyikük is az igazi apja. Akire leginkább hajaz, 
később havonta vehet neki egy csokit! 

Ahol Tibor priccse állt, ott helyezte el Olga az asztalát, 
merőlegesen nekitolva a falra. Reggelinél, ebédnél nagyjából ott 
ülhettek, ahol Tibor holtában hevert a kövön, a fejénél az egyi-
kük, a lábánál a másikuk. 

Egyébként ez a Tibor ügy mintha kezdett volna megfa-
kulni, a hétköznapok változásai és főleg az utolsó két nagy 
esemény, Olga terhessége és közelgő férjhezmenetele elfeled-
tette még a nem túl távoli múlt kellemetlenségeit is. Elkezdték 
tervezni az esküvőt, az unokatestvér egy kicsit meg is szeppent 
tőle, mert olyan igények és tervek hangoztak el, amihez az ő 
pénztárcájuk vajmi laposka volt, hogyan vegyenek ők részt egy 
ekkora felhajtásban gazdagékkal arányosan, sehogy, de leintet-
ték, nyugi, senki nem is várja tőlük, az ő dolguk eljönni, min-
den mást bízzanak a másik családra. És, hogy nyomatékot ad-
janak a lehetőségeiknek, a vőlegény szülei egy teljesen új terep-
járót tettek a fiuk feneke alá. 

Úgy tervezték, az esküvőt a lehető leggyorsabban lebo-
nyolítják, amikor a terhesség még egyáltalán nem látszik, vagy 
alig feltűnő. Ehhez igyekezniük kellett. Jó kétszáz résztvevőre 
számítottak, a fiú részéről száznyolcvanra, rengeteg ott a min-
denféle barát, üzleti kapcsolat, rokonból is akad, Olga részéről 
a húsz is alig jött össze, inkább csak tíz, a másik tíz megmaradt 
tartalékul. 
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Bálterem, polgári és egyházi esküvő, étkeztetés, benne 
menükkel igény szerint, zenekar, vőfély, fotó, video, ruhák, 
meghívók, távolról érkezők elszállásolása, nászút, millió apró-
ság, nászút után rögtön új lakás, költözés, pörgetni kellett a 
dolgot, haladjon. A napok röpültek, reggel elkezdtek intézked-
ni, pillanatok alatt beesteledett. Volt, amit csak együtt intézhet-
tek, mint a személyes meghívásokat, a ruhavásárlást, de a haté-
konyság érdekében, amikor csak tehették, két irányba indultak 
el. 

A fotóshoz például Olga egyedül ment. Miért ne, egy 
volt a régi közös haverok közül, általában a vőlegénnyel érke-
zett kocsin, mindig nagyon keményen beleállt a buliba, legin-
kább utolsóként dőlt ki. 

– Hali! 
– Ó, szépasszony, végre látlak! Megkívántál? 
– Tudsz mást is? Például fotózni. Vagy fotózni már 

nem is szoktál? 
– Szeretnél egy aktot? 
– Most nem mutatnék rajta igazán jól. Majd egy év 

múlva. 
– Ígéretes. Szavadon foglak. És addig? Már csak nem 

kell addig várnom? 
– Esküvői fotót hamarabb is készíthetsz. Megfelel? 
– Megtisztelő. Áll az alku. 
– Alku? Árról még nem volt szó. 
– Dehogynem. Az esküvő grátisz, egy év múlva az akt. 
– Ennyi? Megbeszéltük. A napot tudod. Reggel korán 

kellene kezdened, az elejétől meglegyen minden, a végét meg 
úgy hajnali ötre saccolom. 

– Nem probléma. 
– Köszi, akkor rohanok tovább. 
– Várj! Azért foglalót hagyhatnál. 
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– A grátiszból? 
– Nem, az aktból. 
– Hagyjál, az most nem aktuális. 
– Már hogyne volna? Ne félj, duplán nem esel teherbe. 

Ettől sosem lehetne aktuálisabb. 
Nem várt a válaszra, átnyalábolta Olgát, pont úgy, ahogy 

korábban szokta, leráncigálta róla és közben magáról a nem túl 
sok ruhát, felkapta, átvitte a kissé, de hang nélkül kapálódzó 
lányt a sötétszobába, felfektette a munkaasztalra és a fotólámpa 
piros fényében a lihegésüktől pillanat alatt bepárásodó szűk 
helyen tette a dolgát, mintha csak a külvárosi lakásban maradt 
volna utolsónak, döngette már majdnem durván kifulladásig. 

– Fürödj le. 
– Micsoda előzékenység! Majd otthon. Nem változol, 

ugyanolyan tuskó vagy, mint voltál. 
– Csak férfi. Nem, mint aki házasodik. 
– Nem is mennék hozzád egy vagyonért sem. 
– Pedig komálod a lóvét. Nem baj, elég, ha a kemény-

ségemért eljössz néha. 
– Na, szervusz. Egyszer majd lerohad rólad, és kiderül, 

nem marad vissza semmi. 
– Szívem, ne bántsuk egymást, szép pár vagyunk mi 

bizonyos értelemben. Csá! Ott leszek. 
Belefeledkeztek a készülődésbe. Különösen élvezték, ha 

valaki haverhoz mehettek el együtt hívogatni és cseverészhet-
tek egy jót, mély, mindent tudó pillantásokat vethettek egymás-
ra, nevetgélhettek. Az öreg rokonok körbejárása volt a másik 
véglet, attól még a szódarendelés is inkább feldobta mindkettő-
jüket. 

Amikor a tragédia történt is éppen hívogatásból tartot-
tak hazafelé. Olyan tíz kilométer távolságban a várostól élt a 
srác egyik idős fölmenője tanyán, tőle jöttek. Volt az öcskös-
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ben némi szesz, tényleg nem sok, csak éppen annyi, hogy a 
terepjárón jobban odanyomja a gázt, kicsit virgoncabbul nevet-
géljen a kelleténél. A földútról fölkanyarodott az aszfaltra, 
gyorsított, rötyörésztek az öregen, röpültek az egyenes szaka-
szon. Egy másik földútról az erdősáv takarásában fölhajtott 
traktort kellett volna időben észrevegyen, de pont átpillantott 
Olgára, nem vette észre, csak a lány kétségbeesett tekintetére 
fordította vissza a fejét előre. Már későn. A traktor ott maga-
sodott előtte és ő fékezés nélkül belerohant. A traktor oldalára 
valamiért felerősítettek egy vascsövet, valahova vitték biztosan, 
ilyen bénán oldották meg, a cső átütötte a szélvédőt és Olgát 
felnyársalta a nyaka alatt a mellkasán. Áthatolt az ülésen, ott állt 
meg. A vőlegény túlélte kisebb sérüléssel, kinyílt a légzsák, 
fogta az öv, a terepjárót sem akármilyen anyagból gyártották, 
de Olga a helyszínen szörnyethalt. A traktoros, Tibor egyik volt 
szesztestvére, karcolás nélkül megúszta. Részegen hajtotta a 
gépet akkor is, alig bírt lemászni a fülkéből. 

– Nem bajonett, vasrúd. 
– Az unokatesó, mesélték, nagyjából megzakkant. 
– Hát, kérem, halálgyár az élet! 
– Ez a műintézmény meg azon belül a központi épülete. 
– Hm, emlékszem, egyszer egy nő mesélte, tizenévesen 

feküdt a sötétben az ágyon, számolta a másodperceket és arra 
gondolt, minden egyes eltelt másodperccel közelebb került az 
elmúlásához. 

– Tiszteletre méltó, nők ritkán szoktak ilyet gondolni. 
Kedveltem érte. 

– Szóval, aludtam azon a díványon, nem véletlenül tar-
tok itt. Engem is lekaszabol a katona. 

– Még egy bagó? 
– Holnap Juli úgyis hoz. 
– Na, jó, legyen! 
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– Micsoda illat, zamat! A gyapotföldeken éreztem ezt 
az aromát. A tűző nap, a locsolt homok, a növény végeláthatat-
lan táblái együttesen adták ki. Lengette a szél s beszívtam, 
mintha egy óriás cigarettából tüdőztem volna le a füstöt. 

– Gyapotföldek. Gyönyörűség! Akárcsak az a szám. 
Basszus, ezer éve! 

– Imádtam! Micsoda sláger volt! CCR. 
– Heniék halálira jól játszották! Az a pöcsöm falusi ze-

nekar, az Atrah, Henivel az élen, milyen frankón nyomta, 
majdnem az eredetitől is jobban! 

– Heni szólógitározott, meg néha énekelt. Gyerekko-
runkban soha nem néztem volna ki belőle. A Gyapotföldeket 
is ő énekelte. 

– Kár, hogy egy kicsit lemaradtam róluk. Korban, meg 
a gimi miatt. 

– Hát, igen. De a nosztalgia koncertjeikre mentem, 
amikor csak bírtam. 

– Föntről a repülőgépből mennyire elvált a locsolatlan, 
meg a locsolt terület! 

– Először láttam sivatagot. Homok, homok, homok, 
kihalt pusztaság. Aztán hirtelen megjelent a zöld, pont ott, 
ameddig elért a csatorna. 

– Mégis a víz a fontosabb, nem a szesz? Na, ja, a füstö-
lő mögött se nőtt gaz! A fal, meg a füstölő közé nem esett be 
az eső, azon a tíz centin sosem kellett gazolnom. 

– Mindent éltet valami. Van, amit a víz. Engem mi él-
tet? – ha ugye élet ez még egyáltalán. 

Tanulmányútra küldték Tarajt, néhány hetet töltött a si-
vatagban, pontosabban egy nagyvárosban a sivatag határán. A 
repülőgépből a kerek ablakon át vizsgálta, hová is érkezik, 
akkor vette rögtön észre a semmi és az élet határát, a zöld me-
zők között hálózatként fénylő csatornarendszert, és el is hatá-



 

146 

rozta, ezt majd megnézi közelről, kiviteti magát a területre, 
ahogy az utastársai mondták, a gyapotföldekre. 

Nagy élmény volt számára a világnak ez a része, teljesen 
új, korábban sosem, és később is csak néhányszor tapasztalt 
környezet. A cég fizette szállodai szobájában nem túl sok min-
dent talált, egy ágyat, szekrényt, asztalkát székkel, egy tévét meg 
egy hűtőt. 

– Hohó, hiszen akkor én itt szállodai körülmények kö-
zött lakom! És még panaszkodom. Hotel Öregek Otthona! 

– Még a por, meg a hőség is stimmel. 
A hőség elemi erővel támadott, fejbe kólintotta, kinyúlt 

tőle. Klíma akkortájt olyasmi helyen szóba sem jött, fürödhe-
tett mindenki a verejtékében. Megpróbálta az ablakon behajtani 
a spalettát, de úgy végképp megfulladt, inkább mozogjon a 
forróság, gondolta, kinyitotta hát az ajtót, de a folyosói karaty-
tyolás, jövés-menés zavarta, hát visszacsukta. Feküdt s arra 
gondolt, túl sokat vállalt magára ebből a borzalomból, elég lett 
volna a fele. Vagy a harmada. 

Első éjszaka alig aludt. Mezítelenül feküdt, még a dere-
kára sem terített semmit, lepedőt sem, ahogy azt az édesanyja 
tanította, hogy legalább a veséit takarja be mindig valamivel, 
bármilyen meleg is legyen. Ez volt az első hely, ahol erre nem 
volt szüksége, sőt, ki sem lehetett volna bírni. 

A szakmai programokat igen kurtára szabták, napi két-
három óra alatt végeztek, utána szabadon gazdálkodhatott az 
idejével, illetve a házigazdák, a vendéglátó cég tett javaslatokat, 
amit ő nagy örömmel fogadott el, akkor ő vendég lehetett, nem 
került külön költségébe, szervezték helyette hová menjenek, 
mit nézzenek meg, magyaráztak, próbálták a hazájuk legszebb 
arcát megmutatni neki. Egyik dínomdánomból vitték a másik-
ba, buszos kirándulásokon hurcibálták, természetesen a cégve-
zetőkkel, akiknek láthatóan nem esett nehezükre lazulni vele 
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egyet. Sorra kerültek a gyapotföldek is, minden külön kérés 
nélkül. 

Csak hát a gyomra nem sokáig bírta ezt a terhelést. A 
szokatlan ételeket, italokat, azok mennyiségét, minőségét, bár 
éppenséggel fogyasztva nem érzett rajtuk semmi rosszat, de hát 
minden környéknek megvan a maga mikroflórája, teljesen 
rendben lévő étel, ital is elcsaphatja az ahhoz nem szokottak 
hasát. Nos, Tarajét hamar elcsapta. Olyan hasmenések jöttek 
rá, amilyent sosem tapasztalt, egyik pillanatról a másikra szö-
kőkútként kezdett spriccelni belőle a vízszerű lé, a legkényel-
metlenebb helyeken ráadásul, és képtelen volt bármit tenni 
ellene, visszatarthatatlanul utat követelt magának. 

A vendéglátói jókorákat kacagtak rajta, állandóan azzal 
froclizták, hány méterre vannak a legközelebbi vécétől. A gya-
potföldek felé kisbuszozva is pont rájött a szapora, körben 
semmi, csak néhány csenevész bokor, meg egy jó tizenöt méter 
széles öntözőcsatorna, amelynek mentén vezetett az istentele-
nül poroló, homokba taposott út. Látták a kínt az arcán, tud-
ták, percek kérdése és becsinál a nadrágjába, hát a vezér leállít-
tatta a járgányt, mondta, most azonnal tépjen le magáról min-
den göncöt és irány a csatorna. Ott, úgymond, úszik egyet, 
közben beleereszti a vízbe amit kell, kimossa a sejhaját és jöhet 
kifelé. 

Emlékezetes vécézés maradt. A csatorna termálmeleg, 
mégis kellemes vize, a parton szurkoló, röhögő kollégák, a 
kisbuszban az élvezettel dudáló sofőr, nézzen már ide az utolsó 
madár is, hála Istennek ember nem látszott semerre, mintha a 
Földön sem lett volna több rajtuk kívül, a megkönnyebbülése, 
mosakodása, majd a vastaps, ahogy mászott ki a be-beszakadó 
homokos parton. 

Mielőtt kiértek volna a gyapotföldekre elkanyarodtak a 
vízátemelőhöz, amely az éltető vizet szivattyúzta az ültetvé-
nyeknek. Ennek a víznek szerves és ásványi anyag tartalmához 
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immár ő személyesen is hozzájárult. Akkora egybefüggő gépe-
zetet ő addigi életében biztosan nem látott. Áthajolva a korlá-
ton lenézett és elképedt. Több emelet mély szivattyúrendszer 
dübörgött egy katlanban a felszín alatt s emelt fel ötszáz köb-
méter vizet másodpercenként, ami egy tisztes folyó átlagos 
vízhozama. Csak állt és bámult, nem hitt a szemének. A beton-
nak, a vasnak, az elektromos vezetékeknek, a hangoknak és a 
látványnak olyan megdöbbentő erejű összhatását érzékelte, 
amit átadni lehetetlen, csak részesülve benne lehet megérteni. 
Hát, igen, ez a homok bármennyi vizet elnyel. A közeli fo-
lyamnak, amelyre telepítették, több mint fele vizét emelték itt 
át a csatornarendszerbe. 

Kifelé hajtva a gyapotföldekre nem volt biztos benne, 
hogy ez az egész megéri, így, hogy a vízért ekkora elképesztő 
árat muszáj fizessenek. Csak a végeláthatatlan, zöld ültetvények 
látványa és az isteni, összetéveszthetetlen illat oldott a kételyén. 
Az aroma, mint valami kábítószer ragadta magával, letüdőzte 
mélyen és arra vágyott, bár csak magával vihetné ezt az égi 
illatot mindenhová. 

– Micsoda szentimentalizmus, honnan a fenéből tört 
rám? 

– Az ember általában gyarlóbb, konkrétabb – mint 
mondjuk Olga. 

– Vagy a fickó, aki a falu környéki földeket vásárolta 
össze. Hogy is mondta? – „Bármit szabad, ami nem bűntett 
vagy árulás.” Vett és vett. Az utolsó fillérükön is. 

– Aranykorona! Hahaha, azt sem tudom mit jelent. 
Tisztára hidegen hagy. Annyi nyilvánvaló, nem arról a koroná-
ról van szó, amit a fejre szoktak tenni. 

– Bár, előttem éppenséggel mindig az jelenik meg. 
– Reszketett a szája széle, ahogy beszélgettünk. Spric-

celt a nyála. 
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– A többségnek – rikoltotta – halvány lila gőze sincs 
róla, mit jelent a föld! A feleségének se. A liba elutazgatná az 
egész vagyont. 

– Pár év múlva körbebiciklizni sem lesz képes, nem-
hogy megműveltetni. 

– A fiai majd megöröklik, jól összevesznek rajta, elad-
ják, az árát elherdálják. 

– Föld. Szerencsére nekem a bolygót jelenti. 
– Meg a gödröt, ahova majd beleraknak. 
– Elváltak. Tessék. A feleségnek, úgy látszik, a földről 

leginkább egy Föld körüli út jutott eszébe. Meg a rabsága. Meg 
amannak a kitanult bugrissága. 

– A föld az valami éteri, mint az az illat ott a gyapot-
táblában. 

– Akárcsak az ember. Az ember sem egy valakit jelent, 
aki mondjuk, megszületett július tizenharmadikán. Az ember 
attól sokkal több. Az ember mindenek fölötti. 

– Isten? Ugyan! Nincs az az Isten, amelyik felérne az 
emberrel. 

– És ha harácsoló? Vagy gennyes, elvetemült gané? 
– Akkor sem. Kispályás az isteni könyörtelenséghez 

képest. 
– Mindig nehezemre esett arra az emeletes házra fel-

néznem. 
– Arra a félkészre, a körút kanyarjában. 
Mélyet szív a cigarettából, lassan fújja ki. Elréved, meg-

jelenik előtte a ház, abban az állapotában, ahogy utoljára látta, s 
ahogy minden bizonnyal azóta is áll, felhúzott falakkal, de pu-
colatlanul, potyogó cserepekkel, a beázástól korhadó gerendá-
zattal, üvegezetlen ablakokkal, szellemépületként. Jól ismerte a 
srácot, aki építtette, fiatalember feleséggel, csöpp gyerekkel. 
Valamit túlhajtott, leginkább keresni szeretett volna rajta az 
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egészségesnél többet. Különben nem kellett volna felkösse 
magát az erdőn. Vagy nem kötötték volna fel a hitelezői, meg-
rendezve az öngyilkosságot. 

– Olcsó lehetett a telek azon a szar, forgalmas helyen. 
– Már majdnem a négysávos útnak is fölé épített, ki-

használjon minden négyzetcentimétert. 
– Ki a nyavalya veszi meg az ilyen lakást? Beleragadt. 

Kicsinálták. 
– Húsz éve áll ott, mementó. Se be nem fejezik, se le 

nem bontják. Fura. Ez az igazi síremléke, nem a temetői. 
– Na, nem mintha túl nagy hatással lenne a most zava-

rosban halászókra! Nyomulnak, mint az állat. 
– Kicsúszott, fának rohant a haver? Az ő baja, én 

ügyesebb leszek, velem ilyen nem történhet meg. És tényleg 
nem. Majd egy év múlva ütközik pirosban a betonszállítóval. 

– Persze, az emberi kapzsiság mindig határtalan volt. 
– Az amiatt elkövetett hibák helyretétele pedig gyere-

kes, béna. 
– Majd a vékonyka gumilepedőmet százrétegű papírra 

cserélik, annyi talán elég lesz helyettesíteni a környezetkímélés 
jegyében. 

– Le a műanyagokkal! 
– Szerencsétlen flótás az ember, képtelen fékezze ma-

gát, aztán meg kapadozva közröhej megoldásokhoz folyamo-
dik, rendbe tegye a dolgot. 

– Hisztériákban él, divathullámokban. Érthető, úgy ké-
nyelmesebb. Nem kell gondolkodnia. Az állatok is csordákba 
verődnek. 

– Végre kitalálunk valami frankót, higiénikust, mint 
például a szívószál, aztán vadul nekiesünk, betiltjuk. 

– Mert olyan marhák vagyunk, hogy széthajigáljuk a vi-
lágban, ahelyett, hogy felhasználnánk valami másra! Majd iha-
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tunk újra az épp csak ellötykölt üvegpohárból egymás után. 
Hadd terjedjenek a vírusok, mint ez a mostani nyavalyás is! 

– Nagy marha az ember, de az Istenétől azért jobb. 
– Bella lánya is tipikus eset. 
– Hogyan lehet egy csupa szív nőnek annyira robot 

kölyke, mint az a bula? 
– Hogyan lehet, hogy egy annyira kedves, mutatós nő, 

mint Bella, végül teljesen magára maradjon, a lánya pedig, az az 
elcseszett boszorkány, pontról pontra megvalósítsa a szerelmi 
üzleteit? 

– Gyapotföldek illata, Föld, ember, éteri kategóriák! 
Hülye vagyok én? Mintha csak Bellát hallanám. A lánya meg 
zúz előre és legfeljebb luxus pamutcucc formájában ismeri a 
gyapotot. 

– Az én kis bagócskám, de jó, hogy elvezet még Belláig 
is! – és mélyet szív az ázott ültetvény illatú cigarettából. 

Az egyetem legelején ismerte meg Bellát és a legvégéig 
mindig valamilyen kapcsolatot tartott fenn vele, kezdetben 
egészen szorosat, később lazábbat, de sohasem veszítette szem 
elől, egyengette, amennyire tudta, az útját. Egyengette? Hiszen 
Taraj a saját útjával sem bírt, Bella pedig örökké hozzá nem illő 
rögös mellékutakra keveredett, szóval, inkább csak szurkolt 
neki és néha lökött rajta egy-egy tanáccsal, nem is biztos, hogy 
a legjobb irányba. Igazából ez a követés egészen a közelmúltig 
kitartott, mert diploma után, szétszéledve a nagyvilágba is rá-
rácsörgött, levelet váltottak néha, sőt, utoljára közvetlenül mie-
lőtt ebbe az élet és halál közötti zsilipbe beköltözött volna is 
beszéltek, röhögtek egy kesernyést egymás szerencsétlenkedé-
sén. 

Taraj teljesen tudatosan választotta a lányt. Első utáni 
nyáron egyszerűen elhatározta, belemegy egy nagyjából stabil 
kapcsolatba, nem járja az, hogy mint egy kivert kutya estéről 
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estére kajtasson társ után. Eldőlt otthon a heverőn, végigvette 
a fejében a szóba jöhető spinéket az évfolyamról és kiválasztott 
kettőt, csinosat, kellemeset, akin majd elkezdi szeptemberben a 
nyomulást. Ha egyik sem jön be, újakat választ. Pontosan terv 
szerint haladt, visszaérkezve szünetről rástartolt az elsőre, aki-
nek a nevét sem volna már könnyű felidézze, meghívta valaho-
vá, ahova az értesítés nélkül nem jött el, mindegy, ennyi volt, 
még aznap délután bekopogott Bellához, kihívta a közös kony-
hába, kijelentette, mától járnak, összemosolyogtak, össze-
pusziszkodtak, és azt az éjszakát már egy ágyban töltötték, 
inkább mocorogva, mintsem aludva. 

Jól érezték magukat egymás társaságában, Bella, az évfo-
lyam egyik szépe, kiváló alakú, kifejezetten mutatós lány volt, 
aki nagyon is igényelte a srácok közelségét, Taraj pedig a maga 
macsóságával, megtermett férfias külsejével éppenséggel impo-
nált neki, ahogy Tarajnak is dagadt a melle, amikor minden 
pironkodás nélkül Bella bárhol átölelte őt, hunyorogva, hamisí-
tatlan nőies mosollyal mélyen a szemébe nézett és öntudattal 
mutatta, ők itt most társak. Mindketten lenyugodtak, korábbi 
viharvert keresési állapotukból szélcsendes vizekre evezve 
élvezték a meghitt együttlétet. 

Az egyetem viszonylag laza tempót diktált, estelente 
moziztak, színházba jártak, már amikor Taraj nem kódorgott el 
a haverokkal kocsmázni, ahova Bella soha nem kísérte el, mint 
ahogy a lánynak is akadtak külön útjai. Eszükbe sem jutott 
féltékenynek lenni a másikra, egy időre még a kívánság is kiállt 
belőlük lefeküdni harmadikkal, és ezt ösztönösen megérezték 
egymásban, de meg olyan természetesen adta magát, hogy vala-
mennyit megtartsanak a függetlenségükből, kocsma, szauna – 
hát igen, Tarajnak például a szaunától totál herótja volt –, vagy 
akár egy kis kalandocska is, legalább az esély szintjén. Taraj 
majdnem biztosra vette, hogy amikor elment azzal a kis nép-
táncos csajszikámmal hetyegni egyet úgy bő fél évvel a kezdé-
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sük után, ő, Taraj törte meg a kettőjük közötti hűséget. Később 
bánta, miért nem egyeztetett Bellával, a lány megérezte rajta, 
nem szólt, de picit megütközött, tán nem is az esett neki rosz-
szul, hogy Taraj hirtelen megkívánt valaki mást, hanem, hogy 
elhallgatta. Nulla jelentőségű lett volna a dolog, csinos, formás 
lábú kis főiskolás spiné, néptáncos, náluk léptek fel az egyete-
men, nézte, ahogy a színpadon fölpörög a rakott szoknyája s 
nem bírta megállni, meg ne keresse utána, és kidolgozott ke-
mény húsát, meg minden mását markába ne vegye. Bella simán 
elengedte volna, sokkal könnyedebben, mint ahogy hallgatva az 
egészről feszengve tologatták maguk között az esetet, amely, 
mint a hógolyó a belőle gurigatott hóembernek, talán kezdő 
közepe lett fokozatos szakításuknak. 

Nem voltak idealisták. Néhány héttel az után, hogy ösz-
szejöttek, még rögtön ősszel, kihasználva az ünnepet, szervez-
tek maguknak egy hét szünetet és elutaztak Belláékhoz haza. 
Másnap reggel ültek a konyhában, reggeliztek, Bella szülei in-
dultak munkába, becsukódott mögöttük a bejárati ajtó és még 
hallatszott a lépésük a lépcsőházból, amikor Taraj letolta magá-
ról a nadrágját, Bella szoknyája alatt lehúzta a bugyiját, átültette 
az ölébe szembe, mozgolódtak picit és így folytatták az eszege-
tést, puszilva, hörpintve, majszolva, nevetgélve, és ami a leg-
fontosabb, váltva néhány sorsdöntő, rövidke mondatot. 

– Szerinted mi összeházasodunk? – nyomta meg Bella 
orra hegyét a mutatóujjával Taraj. 

A lány rövidkét hallgatott, belenézett a jövőbe, és min-
den mórikálás nélkül válaszolt: 

– Szerintem nem. 
– Szerintem sem – bólintott Taraj –, de nagyon jó veled. 
– Nekem is. Szeretlek. 
Talán nem is hangzott el több, ennyi volt az egész. Örök 

érvényű, az elején mindent megértő bölcsesség, olyasmi, ahogy 
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egészen pici gyermekek szoktak néha felfoghatatlan módon 
pontosan megérteni és megjósolni sokkal később bekövetkező 
eseményeket. 

A vizsgákra együtt készültek, előfordult, hogy a gyakor-
latokra, zárthelyikre is. A közös munka Bellával jócskán meg-
dobta Taraj teljesítményét, nem mintha a lány okosabb lett 
volna tőle – bár kétségtelen, a szépségén túl az esze is vágott –, 
ám sokkal rendszerezettebb, kitartóbb volt Tarajnál. Meg aztán 
Taraj tanulással töltött ideje jócskán nőtt az első évfolyamihoz 
képest, úgyhogy fölzárkózott a lányhoz, aki már előző évben is 
rendszeresen ösztöndíj-kiegészítésben részesült. Taraj majd 
eldobta magát, amikor először ütötte némi plusz pénzecske a 
markát, hogy a túróba van ez, neki, a komplett léhűtőnek ösz-
töndíj-kiegészítés? 

Miért, miért nem, ha bármikor Bellára gondolt, eszébe 
jutott az éjszakai síelésük. Taraj ötletére ők, két béna, majd-
hogynem lécet sem látott kis hülye a hirtelen jött hóesésben 
fogta magát, és kölcsönkért sílécekkel kirohant a környező 
hegyekbe csuszkurálni. Mire kiértek teljesen besötétedett, csak 
a fölfelé vezető út melletti higanygőz lámpák égtek, s hogy 
mégis lássanak valamicskét, az út fölötti dombon választottak 
egy kevésbé bokros, nem annyira meredek szakaszt, ahová a 
lámpák halványan fölvilágítottak, fölmásztak a tetejébe és durr 
bele, lefelé! Egyszer. Azt is alig élték túl. Amikor sikítva-ordítva 
vaksin leszáguldottak az útig, ott megdobta őket az árok és 
lényegében átrepültek a szerpentin fölött, szerencsére éppen 
nem jött jármű, és a túloldalon egy kerítésnek nekicsapódva 
megálltak. Legalább nem pörögtek tovább a másik oldali mere-
dek lejtőn! Csodák csodájára úgy tűnt, veszteség nélkül jöttek 
ki a kalandból, nem törött el semmijük, a lécek sem sérültek 
meg, autóban sem okoztak kárt, kaphatták magukat és mintha 
mi sem történt volna, elsomfordálhattak dicstelen próbálkozá-
suk helyszínéről, mégsem múlt el ez a dolog nyomtalanul. Bella 
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rizikós csaj volt, de talán nem ennyire, magától ekkora barom-
ságot nem talált volna ki, bár, ki tudja, egyszer elmesélte tele-
fonban Tarajnak, hogyan úszott az ő pancser úszásával egy 
éppen áradó nem ám holmi folyócska, igazi folyam közepén 
méterekre a csónaktól, amelyikben az aktuális haverja kalimpált 
az evezővel, a vízirendőrök rocsóztak oda és húzták ki, mit 
képzel, dilinkós tyúk, majd még bekerül a hírekbe, nos, Bella 
ekkor valahogy elbizonytalanodhatott Tarajban, hogy ő még-
sem tévedhetetlen, szabad-e rá hallgasson, s későbbi tanácsait 
is valószínűleg innentől fogadta sokszor túl erős kritikával, 
tette pont az ellenkezőjét annak amit mondott, még akkor is, 
amikor e tanácsok, tiszta véletlenül, igazán sokat segíthettek 
volna neki. 

Tarajnak többször is az volt a benyomása, hogy ő nem 
elég Bellának. Mármint a szexben. Figyelte a lányt, élvezi-e, de 
szinte minden alkalommal úgy tűnt neki, az nem jutott el a 
csúcsra, kicsit elégedetlen, hogy máris abbahagyják, pedig Taraj 
korábbi tapasztalata szerint kifejezetten sokáig és élvezetesen 
szeretkeztek. Meglehet, a tavaszi néptáncos kaland is onnan 
eredt, megkívánta, végre kielégítsen egy nőt, érezze a másikban 
az extázist, leellenőrizze egyben, most mi a franc van, vele 
nincs rendben valami, vagy csak Bellával nem működik tökéle-
tesen a dolog. 

Második után nyári szünetben majdnem két hetet Tara-
jéknál nyaraltak együtt. Lejártak a közeli tóra fürödni, a kör-
nyékben utazgattak stoppal, gyakorolták azt a fajta szinte há-
zaséletet, amiről rögtön az elején megállapították, arra nem 
kerül sor. 

Taraj szüleinek tetszett a lány, Tarajnak ezt kifigyelnie 
sem kellett, teljesen nyilvánvalóan látszott rajtuk. Hú, nagyon 
elégedettek voltak, amikor a kertben kettesben leszedték a 
mákot, kifejtették, kimosták, megszárították, kizacskózták. 
Taraj ezt a munkát direkt Bella érkezése utánra hagyta, eredeti-
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leg jó tíz nappal korábban kellett volna leszedjék, szárazra érett 
és minden nap halasztással csak annak a kockázata nőtt, hogy 
egy hirtelen esőben megázik, benn a gubóban elkezd pené-
szedni, az édesapja már majdnem nekilátott, de leintette, sze-
rette volna kipróbálni, milyen a csaj a kétkezi munkában. Kü-
lönben is, az ő házuknál mindenki dolgozik, tudja meg, semmi 
sincs ingyen. Bella csinálta. Gyakorlatlanul, de hősiesen. Nem 
volt ő sem lusta, sem ügyetlen, de igazából más típusú kihívá-
sok érdekelték, nem az efféle paraszti vizsgáztatás. Egy lakoda-
lomba is hivatalosak voltak abban az időszakban, egyszer csak 
azt vették észre, az egész falu őket figyeli, nem is a menyasz-
szonyt, valahogy annyira különlegesen vonzották magukra a 
tekinteteket. Taraj elégedett volt önmagukkal és érezte, a széles 
publikum is áldását adta rájuk, úgyhogy felszabadultan táncol-
tak, jöttek-mentek, lakodalmaztak, amit mély gyerekkora óta 
mindig is imádott. 

Újabb emlékezetes és elgondolkodtató eset történt Bella 
hazautazásakor. Kimentek a vasútállomásra, de késett a vonat, 
hosszabban várakoztak. Taraj szeme megakadt egy fiatal lány-
kán, számára ismeretlenen, vagy azért, mert nem helybéli volt, 
vagy mert távolléte alatt nyílt ki ilyen szépre és nem ismerte fel. 
Állandóan odakanyarodott a pillantása, Bella felfigyelhetett rá, 
de nem szólt. Beállt a szerelvény, Taraj fölrakta Bellát és szo-
morúan állapította meg, hogy az ismeretlen lány is elutazik, 
nem kísérőként jött ki vagy várni valakit, az a néhány perc 
jutott belőle, nem több. Hazafelé ballagva megpróbálta értel-
mezni, mi volt az ott a peronon: Az egészséges férfi örök va-
dászösztöne? Egy zsengébb, érintetlenebb nő győzelme Bella 
felett? Saját kielégítetlensége, egyszóval valami hiány kettőjük 
között még egy ilyen masszív, majd kéthetes, szoros együttlét 
után is? Tudatalattijának működése? Hiszen Bella nem a végle-
ges, azt a bizonyos nagy Őt továbbra is kutatnia kell. Ledőlt a 
díványra, pont úgy, ahogy egy évvel korábban, és azon agyalt, 
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most mit tegyen magával, egyszerűen nem maradhat ebben az 
állapotban, a hiány állapotában. Nem, nem Bella hiányzott 
neki, elutazott, hát nincs itt, valami más hiányzott, maga sem 
tudta pontosan micsoda. 

Úgy határozott, meglátogatja az egyik gimis osztálytárs-
nőjét, akivel kedvelték egymást, de sulis korukban nem jött 
össze közöttük semmi. Ment, látott és győzött. Mint a karika-
csapás, olyan egyszerűen sikerült nyélbe ütniük az együttlétet, 
ismerték egymást, kimaradhatott egy csomó körülményes kör, 
mind a ketten tudták, ki mit szeretne, a lánynak is illet a nyári 
otthoni magányába egy ilyen hirtelen jött felkérés, nem tekin-
tettek távolabbra, csakis kizárólag arra a néhány órára figyelhet-
tek, amikor a hirtelen felbukkant másiknak a legteljesebb gyö-
nyört nyújthatják, és hát igen, meg kell hagyni, volt osztálytársa 
akkorra spéci technikákra tett szert, úgy is kényeztette Tarajt, 
ahogy addig még senki. Meg is fordult Taraj fejében, csöbörből 
vödörbe, megint elégedetlenek lesznek vele, s ebben valószínű-
leg lehetett valami, ha nem is olyan mértékben, mint Bellával, 
de azért az egész nem sült el rosszul. 

A hiányérzet viszont nem tűnt el belőle teljesen. Ez el-
szomorította, mert egyszerűen nem értette önmagát. Mint aki 
beteg, vacakul van, de fogalma sincs, mi a baja. 

Hazaérve megint elkövetett egy hibát, mintegy korrigál-
va a tavaszi mulasztását, hallgatását a néptáncos csajról, most 
fogta és részletesen megírta Bellának a gondolatait kettőjük 
problémájáról, elmesélte az osztálytárssal összeütött kalandját s 
lelkesen ecsetelte a vett szeretkezési továbbképzés anyagát, 
amit majd kettesben ősztől gyakorolhatnak. 

Nem lett e levélnek semmilyen azonnali negatív követ-
kezménye, de egyértelmű, hogy szóban, szemtől szembe kellett 
volna az ilyesmit megbeszéljék, nem pedig írogatva. Lám, ez az 
eset meg éppenséggel megvárhatta volna a tanévkezdést. 
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Mert hosszú távú következménye mégis lett a levélnek. 
Boldogan találkoztak ősszel, viszont Bella az első hétvégi haza-
ruccanására nem hívta meg Tarajt s míg Taraj megpróbált a 
következő hetekben némi kárpótlás után nézni, Bella nem csak 
keresett kárpótlást, hanem talált is, ráadásul nem akárkit, akár-
kiket, először egy fekete külföldi diákot, majd annak szintén 
fekete barátját is, úgyhogy nem kis feltűnést keltve hármasban 
járogattak, majd bevették a buliba Bella egyik barátnőjét, kisebb 
legyen a zúgolódás, nagyobb az élvezet. 

Érdekes módon ez a fejlemény Tarajt egyáltalán nem 
zavarta, értendő ez alatt a férfiúi hiúsága. Olyan értelemben 
igenis zavarta, milyen irányba fejlődik innen Bella, képes lesz-e 
időben megállni, össze ne szedjen valami betegséget, mi törté-
nik, ha véletlenül teherbe esik, nem romlik-e a tanulmányi 
eredménye, szóval, mintha a testvéréről, vagy a gyerekéről lett 
volna szó, olyan értelemben. Ugyanúgy meg-megjelent nála, 
adta azokat a bizonyos tanácsait, melyeket a lány mosolyogva 
meghallgatott, hogy utána figyelembe se vegye őket, el-elmen-
tek együtt valahová, moziba, operába, ahova a feketék sosem 
vitték el és el sem kisérték, főztek, eszegettek együtt, de a sze-
retkezéseik innentől hosszú időre berekesztődtek, hogy majd 
még egyszer fellángoljanak, majd kihunyjanak mindörökre. 
Taraj elfogadta, hogy Bellának tényleg több kell, nem kicsit, 
hanem sokkal több. 

A kapcsolatuk itt átment abba a szakaszba, amikor még 
párhuzamosan, de már teljesen külön pályán haladtak. Innentől 
számítódik az ő külön életük és nem az egyetem végétől. 

Amitől tartott, tényleg bekövetkezett, pedig hát Taraj 
nem az előrelátásáról volt híres, Bella teherbe esett. Míg az 
egyik fekete idővel lekopott, a másikkal komolyabban jártak, és 
műveltek mindent, ami annak a része. Valószínűleg Taraj elő 
kellett volna vegye a lányt, na, kicsikém, most csüccs le, beszél-
jük át a terveid, de nem tette meg. Miért? A franc tudja. Talán 
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mert saját magával kapcsolatban sem tervezett, élt bele a vakvi-
lágba. Amikor Bella megállította az előadóterem bejáratánál, 
hogy terhes és már egy héttel túl is van azon a bizonyos hatá-
ron és elcsukló hangon kérte, csináljanak valamit, de rögtön, 
akkor azért fölfogta, körülbelül miként képzeli ez a kedves, 
egykor hozzá oly közeli nő a jövőjét. 

Szóval nem akarja megszülni. Ha pedig nem akarja, ak-
kor nem is fogja, és ebben ő, Taraj, ha fejre áll is, megsegíti. Az 
egyik fiatal orvos ivócimboráját még aznap este előhalászta, két 
mondatban felvázolta a helyzetet és közölte, ezt a kókányt 
fogja ő most megoldani. Az biccentett és másnap jelentkezett, 
hogy a következő, azaz harmadik napon hová, kihez, hány 
órára kell mennie Bellának. És kész. Ennyi volt. Bella utána 
hálásan megköszönte, cirógatta, mint régen, mint aki tudja, és 
Taraj értésére akarja adni, hogy minden körülmény ellenére ők 
ketten a legigazibb társai egymásnak. 

– Sajnálom Bellát? 
– Sajnálom is, meg nem is. 
– Éppenséggel leélhettem volna vele az életem, mint 

ahogy Szonjával, és még lett volna egy-kettő, akivel. 
– Sajnálom, mert többet érdemelt volna, akárcsak 

Szonja. 
– Tönkretettem őket? A mételyük voltam? 
– Belláé biztosan nem. 
Az utolsó félévben a lány az egzotikus kapcsolatával 

párhuzamosan kialakított még egy viszonyt, beszervezte maga 
mellé az egyik csoporttársát, mintegy utolsó kísérletül, mégis az 
egyetemről férjhez menni. Taraj kapásból megállapította, esély-
telen próbálkozás és tényleg megsajnálta Bellát, valahogy mél-
tatlannak találta hozzá azt a pacákot. Rosszabb képességű volt, 
feltűnően kis növésű, úgy egy fejjel alacsonyabb a lánytól, pedig 
őrá sem mondhatta senki, hórihorgas, egyszerűen csak sudár 
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termetű volt, Tarajhoz éppen illő. Részleteket nem ismert, a 
fekete fiúval miért szakítottak, lényeg, hogy végzés után Bella a 
csoporttárssal vállalt munkát egyazon cégnél. Szomorú és jel-
lemző vége lett ennek a megkésett erőlködésnek, a volt cso-
porttárs meglepően rövid időn belül feleségül vette a részlegük 
adminisztrátorát s Bellának, hogy ne röhögjön rajta az egész 
kollektíva, nem maradt más, mint átigazolni minden és min-
denki nélkül egy távoli városba és új életet kezdeni a semmi-
ben. 

Végzés után a kapcsolatuk Tarajjal igen esetlegessé vált, 
hébe-hóba váltottak levelet, beszéltek telefonon. Taraj érezte, a 
lány össze-vissza hányódik, képtelen megkapaszkodni, férfiak 
jönnek-mennek az életében, a lakása bizonytalan és a munkájá-
val sem igazán elégedett, tulajdonképpen nincstelen, semmije 
sem maradt, csak a rendkívül aranyos lelkéből fakadó kifür-
készhetetlenbe vetett hite. 

Néhány év múlva találkoztak, egyetlenegyszer az eltelt jó 
pár évtized alatt. Taraj addigra tényleg nagyon sok mindennek 
tanúja volt és rápillantva egy nőre azon minutumban átlátta 
annak teljes életrajzát. Ültek a presszóban, szomorúan kereste a 
volt Bella drága pofiját, nem lelte, s ha nem szégyellte volna 
bevallani magának, úgy fogalmazott volna, én itt egy prostitu-
álttal iszogatom a konyakom. 

Az évek teltek, és Bellától időnkénti telefonjaikban nem 
hallott semmilyen lényeges változásról, igaz, maga sem tudott 
beszámolni neki az égvilágon semmi eget rengetőről, vagy 
legalább csak megnyugtatóról. A lány katonatiszteket emlege-
tett, akikkel kavar, panaszkodott, nem bír teherbe esni, pedig 
most már lányanyaként maga is bevállalna egyet, biztosan az a 
küret az oka, ott cseszték el, és Taraj képzeletében megjelent, 
ahogy díványról díványra adják, minden óvatosság nélkül dur-
ván kihasználják, hiszen köztudott, úgysem lesz következmé-
nye s a kérdésre, ki mikor mit cseszett el, teljesen más választ 
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adott, mint Bella. Vírusos májgyulladást szedett össze, azt is 
nyilván a szeretők tömegéből valamelyik passzította át neki, 
kiheverte ugyan, de a munkabírása megtört, harmincas évei 
közepére teljes reményvesztetten tekintett önmagára s a jövő-
be. 

Aztán úgy tűnt, csoda történt. Teherbe esett. Az egyik 
telefonban egyszer csak felcsendült a régi Bella csilingelő, bol-
dog hangja, gyermeke lesz, úgy néz ki, kislány. 

– Férjhez mentél? 
– Dehogy, nem kell az nekem! Elegem van belőletek. 
– És ki az apja? Legalább tudod? 
– Ne szemétkedj! Persze, hogy tudom. 
– Na, és ki? 
– Egy katona. Őrmester. 
– Gratulálok. Családos? 
– Nem, de tökre mindegy, mondtam, nem akarok hoz-

zámenni. 
– Ezt mondjuk, megértem. Akkor már inkább próbáld 

meg magad. 
– Gyerekem születik, érted te ezt? Ha tényleg lány lesz, 

Nórának fogom hívni! 
– És mit szól hozzá a fickó? 
– Hogyhogy mit? Semmi köze hozzá! 
– Mégiscsak az apja, ne bolondozz! 
– Akkor kellett volna ezt meggondolnia, amikor rám 

mászott! Le van izélve, lesz egy kislányom, egy kislányom, egy 
kislányom! 

– Hát, anyám, szerintem gőzöd nincs, mi vár rád. 
– Ne károgj legalább te, ezt nem engedem lefolyni a 

vécén, ez az utolsó esélyem! 
– A családját ismered? Miféle népek? 
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– Hát – és itt hosszabb szünet következett –, majd én 
másként nevelem. 

– Te meg a nevelés! Önmagaddal sem bírsz. 
Még beszélgettek egy darabig, aztán puszikat küldve 

egymásnak elköszöntek, de Taraj szája íze kesernyés maradt, 
rossz előérzete támadt, felötlött benne, Bella jobban járt volna, 
ha nem kegyelmez meg neki a biológia. 

Sokkal később, apró részletekben tudta meg a választ ar-
ra a kérdésére, „miféle népek”. Tragikus, amikor áldásba cso-
magolva érkezik az átok, amikor egy Nóra nevű kislány szüle-
tésével valakire rászakad a pokol. 

Nem sokkal a szülés után hívta Bellát, az fáradt volt, pa-
naszkodott, képtelen aludni, a lánya folyamatosan sír, sem ő, 
sem az orvosok nem tudnak csinálni vele semmit. Az apja, akit 
azonnal kizárt a láthatásból, inkább gyerektartást se fizessen, 
csak kussoljon a közelükből, követelte, mutassa meg neki a 
lányát, meg akar bizonyosodni, tényleg hasonlít-e rá, rátörte a 
lakás ajtaját, megverte, lekurvázta, és miután felismerte a kis-
lányban a családi vonásokat, pert indított ellene, megkaparintsa 
a gyermeket. 

– Ilyen família, az anyja skizofrén, a fiának is jutott be-
lőle – pöntyögte el Bella, de észrevette magát, elhallgatott. – 
Majd kinövi a sírást – mondta és letette a kagylót. 

Csakhogy nem nőtte ki. Taraj képtelen volt úgy odatele-
fonálni, hogy a háttérben ne bömbölt volna Nóra. Nem is 
emberi hangon üvöltött, inkább mint egy kis állat, amelyiket 
éheztetnek vagy bántanak valamivel. Már közeledett a három-
hoz, más gyerek ilyen korára összeszedi magát, gondolta Taraj, 
s mert egy idő után beleunt hallgatni, de meg a saját kacskarin-
gói is elvonták a figyelmét, inkább nem hívta Bellát. 

Ötéves lehetett a kislány, amikor legközelebb csörgött. 
– Halló, Bella, ott vagy? 
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Csönd. 
– Bella, hallasz? Mondj már valamit! 
Továbbra is csönd, de apró szuszogással. 
– Ki van a vonalban, ki az ott? 
– Én – szólt a gyerekhang. 
– Nóra, te vagy? Nahát! Hogyhogy te vetted fel? Na-

gyon ügyes vagy, ha már fel bírod venni! Mi újság, hogy vagy-
tok? 

Csönd. 
– Na, jó, akkor adjad anyut. Hívjad légy szíves! 
– Nincs. 
– Nincs? Hogyhogy nincs? Hol van? 
– Kórházban. 
– Ne hülyéskedj! És kivel vagy otthon? Akkor hívjad 

légy szíves a felnőttet, aki vigyáz rád. Mi baja anyunak? 
– Megszúrtam. 
– Micsoda? Mit csináltál? Mivel szúrtad meg? 
– Késsel. 
Ekkor a háttérben felhangzott Bella hangja, egyre erő-

södően, ahogy közeledett a készülékhez. 
– Te mit csinálsz ott Nóra? Miért tartogatod azt a tele-

font? Valaki hívott? 
– Nem. Senki. 
– Na, add csak ide! Halló, van ott valaki? 
– Persze, hogy van. Szia, Bella! Nahát, nem semmi a 

lányod! 
– Szia, Taraj! Bocs, épp csak észrevettem. Mostanában 

minden telefont ő kap fel, annyira gyorsan, meg sem hallom a 
csörgést. Iszonyat hisztit vág, ha véletlenül én veszem fel, úgy-
hogy ha meghallom is inkább hagyom. De rég beszéltünk, mi 
újság? 
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– Veled mi újság? Azt mondta a boszorkányod, kór-
házban vagy, megszúrt késsel. 

– Jaj, ez a legújabb heppje! Nem csak telefonban. Ha 
valami nem tetszik őnagyságának, rögtön azzal jön, még nő 
kicsit és belém állítja a nagykést. Az apjától hallotta. 

– De durva! Figyelj, ez kóros. 
– Az, de most mit csináljak? A lányom. 
– Te nem félsz ezek közt? 
– Kezdek. Hagyjuk, Taraj, beszéljünk inkább másról! 
Az őrmester a saját, megzakkant anyjával élt külön, de 

rendszeresen megjelent Bellánál, a régebben kapott kulccsal 
kinyitotta az ajtót és mintha haza érkezne, benyomult a lakásba. 
Néhány év múlva vastagbél tumort diagnosztizáltak nála, 
megműtötték, kivételesen jól sikerült, teljesen rendbe jött, de 
időközben elment a kedve a munkától, leszázalékoltatta hát 
magát, majd elment egy gyárba éjjeliőrnek, ahol elég kényelme-
sen végigbóbiskolhatta az éjszakát, aztán rögtön reggel irány a 
kocsma, csakhogy mert még így sem futotta neki ugyanarra a 
színvonalú ivászatra, játékgépezésre, mint a volt őrmesteri 
zsoldjából, rászállt Bellára, hogy ő, a közös gyerekük anyja 
mégsem hagyhatja a szerencsétlen apát éhen halni, kutya köte-
lessége kitartsa, s ennek az elhatározásnak a szellemében nagy-
jából havonta végigkutatta a lakást, hiába dugdosta Bella új és 
új helyekre a pénzt, hihetetlen ösztönnel mindig rátalált és 
ellopta az utolsó fillérig. Valószínűleg Nóra lehetett a segítségé-
re kis aprópénz fejében, mert a kislány általában kifigyelte, 
hova rejti az anyja a fizetését. 

Taraj figyelmeztette Bellát, ne számítson semmi kedve-
zőre, a helyzet csak súlyosbodni fog, nem mondott újat, addig-
ra a nő is túljutott már minden illúzióján, tisztán látta a szomo-
rú jövőt, hát visszakérdezett, na, és akkor mit tegyen, amire 
Taraj sem bírt egyértelmű, használható tippet adni. 
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Az idősödő Bellának a vérét szívta ki a kamaszodó lá-
nya, meg annak semmirekellő apja. Kénytelenségből, hogy 
kijöjjön valahogy hó végéig, másodállást vállalt, reggel hatkor 
kezdett és este hétre esett haza. A kis rifke elképesztő összege-
ket költött rongyokra, pacsulikra, telefonokra, lófrálásra a soka-
sodó hódolójával. A lakásban ugyanakkor sorra ment tönkre 
minden, Bella nem bírt venni egy új mosógépet, a régi bedög-
lött, kézzel mosott, a meleg vizet nem bírta fizetni, kikapcsol-
ták, hidegben mosakodtak, néha a gázon melegített fürdővizet, 
kiégett a szobában az izzó, a vécéből tekerte ki, sötétben vé-
gezték a dolgukat, a falak összekoszolódtak, nem volt aki és 
amiből lefesse, a lakásuk úgy általában az élhetetlenség szintjére 
pusztult le, és akkor mindennek a koronájaként Nórácska el-
lopta az anyja telefonját, mert az övét már letiltotta a szolgálta-
tó, és Bella félévi fizetésének megfelelő számlát hozott össze az 
egyik kurafiját hívogatva, akit azzal hülyített, ők baromi jómó-
dúak, mutatott neki egy pazar erkélyű lakást a szomszéd lép-
csőházban, hogy az az övék, s hogy a hazugsága ki ne derüljön, 
sosem engedte a saroknál tovább kísértetni magát, úgymond 
nem illik, aztán amikor kezdett valami gyanússá válni a srácnak, 
két lábbal rúgta ki, neki egy faszarági paraszt ne udvaroljon, 
keressen magának repedtsarkút. 

Azt az iszonyú telefonos tartozást Taraj segített kiegyen-
líteni, átutalt egy összeget. 

– Szegény Bellám! Egyszer valahogy úgy sóhajtott fel: 
– „Adja az ég, végre felnőjön, saját lábára álljon, megszabadul-
jak tőle!” 

– No, gondoltam, soha napján kiskedden. 
– Az a szemét kis picsa a nyakán fog csimpaszkodni 

haláláig. 
– Most tanítónő, de nem lennék a diákja. 
– Az is mi pénzébe került, ki ne hajítsák a főiskoláról! 
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– Viszont tessék, nagyságosné meg még nagyon is le-
het, ha azt a málé kölköt sikerül marokban tartsa. Na, akkor 
aztán repül majd mindenki a helyére! 

– Bella meg reszket, ki ne tegyék a szűrét még esküvő 
előtt, vissza ne költözzön, mert abba belepusztulna. 

– Egyébként meg hányszor megfenyegette, hogy a vé-
gén úgyis megöli. 

A főiskola, az a bizonyos általános iskolai tanítóképző, 
ahova Nórát a kiszenvedett érettségi után az anyja beíratta, ott 
volt majdnem átellenben velük, az utca túloldalán. Még szeren-
cse, így nem kellett sokat gyalogolnia, mikor a gyakorlatveze-
tők, a dékán, meg a rektor nyakára járt könyörögni, kegyelmez-
zenek meg a lányának. Majd napközis tanító lesz, nem visz 
osztályt, csak hagyják lediplomázni. 

Hagyták. Ez persze egyáltalán nem jelentette, hogy Nóra 
szeptembertől munkába állt volna. Ó, nem! Korrepetálást vál-
lalt, kiszámolta, harmad annyi időráfordításból ugyanannyi 
pénzt kereshet, mintha bejárna állásban gürizni. Hanem az ő 
lakásukba, ahogy az kinézett, ugye nem hozhatott senkit, hát az 
egyik régi, lekoptatott fickójával melegedett újra össze, nekik 
volt egy kiadott garzonjuk, na, onnan kidobatta a bérlőt és 
abban fogadta a gyerekeket, markukban az óradíjjal, mert ne 
gondolja senki, hogy ő majd hozomra dolgozik. 

Aztán később, egy vagy két évre rá, mégis fel kellett vál-
lalnia az osztályt, de nem mert megadta magát a sorsának, ha-
nem egy távolabbi, nagy ívű terv részeként, ugyanis látóterébe 
került egy nem akármilyen kölyök, gazdagék csemetéje, és ha 
megkérdezik a szülei, sikeres nagyvállalkozók, akik megszokták 
leellenőrizni azokat, akikkel dolguk van, mi a foglalkozása, 
sokkal jobban hangzik, ha azt mondhatja, tanítónő, mint hogy 
szabadúszó óraadó tanár, aminek magát korábban kinevezte. 

Nos, utoljára, amikor Bellával beszélgettek, közvetlenül 
Taraj bevonulása előtt e halálgyárba, Bella helyzete sem tűnt 
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sokkal fényesebbnek a sajátjánál. Bár, talán egy kicsit mégis, 
végre egyedül maradt a lakásban, az obsitos őrmester is jobbára 
békén hagyta, inkább a lányát pumpolta, amióta az átköltözve 
gazdagékhoz akkora pénzek közelébe került. A srác terepjárón 
furikáztatta, az iskolába is, cirka olyan nyolcszáz méter távol-
ságra, a szülei egyelőre tűrték, a kölyök pedig miért ne tűrte 
volna, a kis ribanc a korábbi forgalomban elég jól kitanulta a 
szerelmi technikákat, elégedett lehetett vele. 

– Meglehet, azóta kipréselte az esküvőt. 
– Az ilyeneknek sikerülni szokott. 
– Még szülhetett is. Meglehet, Bella azóta nagymama. 
– Meg bébiszitter, mert feladat nélkül azért tuti nem 

hagyja a csaj. Nehogy már neki, a nagyságának, berepedjen a 
műkörme. 

– Mindegy, az azért már szép biztosíték lenne legalább 
egy nagyjából nyugalmas öregkorra. 

– Csak az ígéretét azzal a késsel be ne váltsa, basszus! 
– Na, majd egyszer megkérem Julit, csörögjön rá Bellá-

ra, kíváncsi lennék, mi az ábra. 
– Ideje szedelőzködnöm, lassan majd be kell játsszam 

magam az ágyikóba, a rohadt életbe, bár éjszaka ne volna soha! 
– Ablakot becsukni, mert megfagyok. Így ni! 
– Megfázom, aztán rám fogják, a vírustól köhögök. 
– Rögtön bedugnak a kórházba, ott meg aztán tényleg 

rám akasztják a nyavalyát és bakfitty. 
– Vajon ki hogyan viseli? Ági, Bella, Szonja, Danyik, 

Erneszt, Odett és a többi, mind, aki drága, élnek rendben? 
– Legalább egyelőre megúszták? Majd csak elkészül az 

a nyavalyás vakcina, az úristálukat, mit tökörésznek annyit vele! 
– Istenem, Erneszt, frankó csávó volt az is! 
– Erre inni kell! 



 

168 

– Gyerünk csak, jöjjön a mai utolsó pálesz! Éjszakára. 
Hátha segít. 

– Ernesztet nem szarból faragták, igazi karakter buzo-
gott benne, ha kimondott valamit, arra mérget lehetett venni. 

– Pedig a piacról élt ő is, üzletecskékből, mégis, egé-
szen különleges eleganciával adta elő magát. Naná, költő, festő, 
ki, ha nem az ilyen! Néha még a főiskolán is tartott órát. 

– Verselgetésből, pingálásból ott sem, akkor sem lehe-
tett megélni. 

– Hogyan is mondta? – „Ingyen nyúlják le a művésze-
tem, kussoljanak, ha seftelek érte!” 

A szekrényhez gurul, kibányássza a páleszt, lötyögteti az 
üvegben, bólint, mint aki tudomásul veszi, mekkora lehet a 
korty, hogy még holnapra is maradjon, míg Juli be nem állít az 
újjal, meghúzza, csettint a nyelvével, visszapasszítja az üveget, 
becsukja a szekrényajtót. Átevickél az éjjeliszekrényhez, bekap-
csolja az éjjeli lámpát, hogy majd az ágyból olthassa le a fényt, 
ha egyáltalán leoltja, kísérletezett azzal is, égve hagyja, hátha 
nyugalmasabban alszik, nem álmodik össze annyira vadakat 
mint sötétben, de végül mindegynek találta, úgy sem pihent 
semmivel se jobban, hát majd ahogy a kedve hozza, vagy leolt-
ja, vagy nem. Odagurul a bejárathoz, lekapcsolja a központi 
fényt, visszateker az ágyhoz. Rendes látással most élvezhetné a 
kellemes félhomályt, de számára alig észlelhető a különbség, a 
bútorok foltjai így feketébbek, elmosódottabbak, ennyi az ösz-
szes változás. 

– Ha nincs az a senkiházi Valter, Ernesztet meg sem 
ismerem. 

Jó messzire, Keleten dolgozott akkor, nem túl nagy pén-
zért és hogy jobban kijöjjön, mindig vitt-hozott némi csencsel-
ni valót. Tényleg nem vagyont kalapálni össze, mint egyesek, 
csakis a kicsit kényelmesebb, lazább élet kedvéért. 
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– Leszarom én a pénzt! 
– Sörre, nőkre, no! 
– Nem megrendelésre vittem. Amit magamtól jónak 

találtam, blikkre, aztán kerestem rá vevőt. 
– Az az elcseszett Valter segített volna eladni. Szeszka-

zán. Kábé, mint én, de még tőlem is ócskább kivitelben. 
– És leharcoltabb állapotban. Akkor. 
– Hú, de kiakasztott ebédszünet után! 
Valter, az egyik focis és természetesen piás társa ajánl-

kozott, hogy húsz százalékért segít elpasszolni a cuccot, egy 
nap alatt megoldják, tódította, nem kell neki heteket babrálnia 
vele, vannak ismerősei, akik tízszer ennyit is kapásból átvenné-
nek. Ezt a mókát ott, abban az országban némi elővigyázatos-
sággal volt érdemes művelni, nem tiltották, de néha le-lecsapott 
a rendőrség és az ember sosem tudhatta, mi az, ami belefér, s 
mi az, amin rajtaveszíthet. Taraj belement, ez így sokkal biz-
tonságosabbnak tűnt neki. Valter az egyik bőrdzsekit rögtön 
igen baráti, sőt, ugyebár üzlettársi áron megvette magának. 

Délelőtt találkoztak, Valter a rozoga kocsiján érkezett, az 
is kényelmesebb volt, mint az elképzelhetetlenségig tömött 
buszokkal közlekedni. Taraj nem hitt a szemének, mi nép be-
fért a kicsi, lekerekített sarkú, majdnem ülőhely nélküli bu-
szocskákba, ő úgy még életében nem utazott korábban ahogy 
ezekben a buszokban, a szó szoros értelmében levegőt sem bírt 
venni, akkora nyomás nehezedett a mellkasára minden oldalról. 
Oda a méretes bőröndjét a cuccokkal fel sem lehetett volna 
tuszkolni, úgyhogy a leharcolt autó baromira jól jött. Első kör-
ben két nepperhez gondolt benézni Valter, a város két ellenté-
tes végében, a villaövezetekben. 

Az elsőt nem találták otthon, de a feleség biztatta őket, 
várjanak, rövidesen jönnie kell. Ücsörögtek a járgányban, 
majdnem egy órát dekkoltak, sehol senki, hát elhatározták, 



 

170 

átmennek a másikhoz, és ha marad cucc, majd azzal visszaka-
nyarodnak ide. 

A kettesszámú nepper elhúzta a száját, hát, nem a leg-
jobbkor jöttek, épp csak hazaérkezett a körútjáról, most két 
hónapig itthon lesz, ő itt a városban nem értékesít, egészen 
másfelé van a felvevő köre, de azért kinyittatta a bőröndöt és 
unott képpel áttúrta az árut. Két márkás melltartót megvett, a 
többit, a másik bőrdzsekit, a farmerokat, bugyis csomagokat, 
további melltartókat, blúzokat s a legértékesebbet, a míves női 
irhabundát fitymálva, messze még a tél végszóval visszaejteget-
te a bőröndbe és lecsukta a tetejét. 

Csöndesen és csalódottan hajtottak visszafelé a városba. 
Egyszer csak Valter kijelentette, ebédidőben nem érdemes 
visszamenjenek az első nepperhez, maga is megéhezett, a sze-
rencsétlen sorozatot érdemes megszakítani, javasolja, tartsanak 
ebédszünetet és háromkor találkozzanak ugyanott, ahol dél-
előtt. Taraj hosszallotta a szünetet, gondolta, megebédelni és 
nem pont délben érkezni a nepperhez elég volna egy bő óra, de 
rálegyintett, rendben, a bőröndöt benn hagyta a kocsiban és 
kiszállt a városközpontban a lakása környékén. 

Harapott valamennyit, bedobott egy sört, átlapozta az 
újságot és kiment járni. Megállt a központot átszelő folyócska 
hídján, nézte az olajos vizet – mondják, annyi az olaj a város 
alatt, hogy még a pincékbe, a csatornahálózatba is betör néha, 
onnan meg bekerül a folyóba –, a mocskot, amit a partra kira-
kott a sodrás, volt ott minden, gumiköpeny, üres festékes vö-
dör, műanyagpalackok, szatyrok, zacskók, hihetetlen, gondolta, 
hogy az ember mindezt ne hasznosíthatná kis odafigyeléssel, 
bambulta a szokatlan kaotikus forgalmat, nézte az óráját, el ne 
késsen, és három előtt öt perccel odaért a megbeszélt találka-
helyre. 

Fél négykor gondolatban keményen emlegette Valter 
felmenőit, egyben hülyézte saját magát, amiért belement ekkora 
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szünetbe. Még tíz perc múlva végre óvatos tempóban felbuk-
kant az autó, túlhajtott Tarajon, nagy nehezen fél kerékkel a 
járdán megállt s tökrészegen kikóválygott belőle Valter. Tarajt 
leírhatatlan, korábban ritkán érzett dühroham öntötte el, érez-
te, ha most megszólal, leordítja a fickó fejét a nyakáról, a fél 
város őket fogja nézni, hát szó nélkül odament a kocsihoz, 
kinyitotta a csomagtartóját, kiemelte a bőröndöt és otthagyta a 
tántorgó, idióta mosollyal vigyorgó Valtert. 

Otthon előszedte a szekrényből a kis utazótáskáját, az 
apróbb női cuccokat meg a bőrdzsekit a bőröndből átrakta 
abba, és különösebb terv nélkül, egyszerűen rábízva magát az 
ösztöneire elindult a városba. 

A szükség nagy úr, s bár éppenséggel megszorulva nem 
volt, rosszul sem jött volna némi lóvé, hát megpróbált legalább 
az áru egy részén mielőbb túladni. Ezeket a kisebb női cucco-
kat gondolta legesélyesebbnek. 

Ment az utcán, tekintgetett körbe-körbe, gondolkodott, 
hogyan is kezdje. Fiatal nőt érdemes kérdezzen, aki hajt a di-
vatra, akinek nem mindegy, bizonyos helyeken mit húz le ma-
gáról, rá is szánja a pénzt, meg azért csak nem hekus, de olyan 
kényelmetlen megszólítania valaki idegen spinét az utcán, tan-
gát, csipke bugyit, fain melltartót nem gondolt-e venni magá-
nak. Benne, macsóban egyébként nyoma sincs szorongásnak 
odadörgölődzni egy nőhöz mint férfi, mi az hogy, élvezi is, de 
mint kupec tisztára hülyén érzi magát a helyzetben. Röhögött 
magában, hogy viszont szívesen rápróbálná. Már majdnem 
visszafordult azzal, hogy majd focin, ivászaton, a munkahelyén 
teríti az infót, hiszen annyit éppenséggel bír várni, csak a reflex 
vitte most hirtelen előre, mert rákészült, hogy ma Valterral 
letudja a boltot, amikor észrevett egy kellemes fiatal lányt az 
áruház kirakata előtt ácsorogni. Valakire várt, közben nézelő-
dött befelé. Odalépett, rámutatott a táskára. 
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– Hali! Bocs, hogy így. Van benne néhány klassz női 
cucc. Érdekel? 

A lány fejében több minden átvillant a másodperc tört 
része alatt, a zaklatástól az ügyetlen árusításon át a ravasz is-
merkedésig. Elmosolyodott. 

– Kösz, nem, a barátomat várom. 
Taraj csak annyit értett, hogy a lány tartózkodik, pedig 

minden szempontból megfelelne, hát hozzátette: 
– Tényleg az, bugyik, melltartók, blúzok. Nagyon szé-

pek. 
A lány itt jóízűt kacagott, mint akinek szintén bevillant a 

fejébe a kép, hogy ő most helyben az utcán, a kirakat előtt az 
egészet ennek a férfinak a segítségével felpróbálja. Azt ugyanis 
ő értette meg, hogy ez egy aranyos, veszélytelen alak, akinek az 
egész olyan mókásan sután áll, akivel nyugodtan beszédbe, sőt, 
üzletbe, sőt, még másba is elegyedhetne, ha nem volna pont 
piszokul alkalmatlan. 

– Majd máskor, jó? Már jön is! Köszi, szia – és a köze-
ledő fiatalembernek a sarokig elébe menve elfordult a sarkon. 

Na, ebből elég, ez nekem így nem megy, s fordult volna 
hazafelé, amikor odalépett hozzá egy loboncos fekete hajú, 
szakállas, maga korabeli férfi. 

– Keres valamit? Segíthetek? 
– Kösz, nem, megoldom. 
– A lányt ismerem, az esküvőjére készül. Vele majd 

egy-két év múlva lesz érdemes próbálkozni. 
– Az a baj, hogy akkor nem biztos, hogy még itt leszek 

– röhögte el magát Taraj. 
– Az probléma. Nem hiszem, sikerülhet hamarább. 

Tanul nálunk? 
– Dolgozom. 
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– Látom, nyugati. Esetleg akad valami feleslegese? – és 
könnyed, barátságos pillantással végigmérte Tarajt. 

Taraj nagyjából ugyanilyen pillantással nézett vissza. 
Nem tűnt neki spiclinek, aki majd feldobja, hát belement. 

– Akad. Mi érdekli? 
– Bármi. Itt mindenre terem kereslet. 
– Éppen elsózni igyekeztem – s megemelve mutatta a 

táskát –, de akkor ezután más szemmel nézek majd a csajra. 
Abban hátha eredményesebb leszek. 

– Próba, szerencse. Összefuthat vele, nem túl nagy ez a 
város. Előny és egyben hátrány. Mi van benne? 

– Női áru, fehérnemű, blúzok, meg egy bőrdzseki. 
– Megnézném. 
Taraj már nyúlt volna a táska csatjához, de a férfi rászólt. 
– Ne itt. Menjünk be a parkba, ott nyugalmasabb. 
Parknak az áruházzal szembeni kis bokros területet ne-

vezte, ami inkább foghíj volt, de elhelyeztek benne néhány 
padot is, itt-ott megmaradt a fű, nem mindenhol taposták ki, 
szóval, kis nagyzolással akár parknak is megfelelt. Taraj az 
egyik padra letette a táskát, a férfi pedig figyelmesen, de egyál-
talán nem túlzott aprólékossággal végigtapogatta, vizsgálta a 
cuccot. Mielőtt visszacsukta volna a csatot mondott egy árat. 
Csak a számot, Taraj hirtelen fel sem fogta, hogy az egészre, 
úgy ahogy van, tett ajánlatot. Amikor megértette, elcsodálko-
zott, több volt, mint amit számított kapni érte, hát bólintott, 
rendben. 

– Táskával együtt – tette hozzá a férfi. 
Akkor az úgy pont annyi, amennyit ér, gondolta Taraj és 

elfogadta. 
– Fizetem – szólt amaz, benyúlt a belső zsebébe, kivett 

egy meglehetősen vastag pakli pénzt és elkezdte számolni belő-
le az átadandót. 
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Ekkor lépett hozzájuk a két rendőr. Ahogy a férfi a 
szeme sarkából észlelte őket, a pénzt bevágta vissza a zsebébe, 
felkapta a táskát és már ott sem volt. Az egyik rendőr utána 
kiáltott, álljon meg, de addigra az már nem is látszott a bokrok-
tól, meg odébb az utcasaroktól. 

Tarajnak estek neki. 
– A személyigazolványát kérem! 
– Külföldi vagyok. Útlevél megfelel? 
– Ah, külföldi! Mit adott el? Kábítószert? 
– Semmit. Tessék – és nyújtotta az útlevelét. 
– Ebben az esetben a kapitányságon járunk el. Mit 

akart kifizetni magának? 
– Semmit. Beszélgettünk. Hm, mégiscsak tégla volt – 

gondolta közben – pedig nem látszott rajta. 
– De milyen pénzt számolt? Gyerünk, ki vele, milyen 

pénzt? Pénzt számolt, nem? 
– Lehet. Rémlik. Talán az áruházban készült vásárolni 

valamit. 
– Az áruházban. No, majd odabenn eszébe jut. 
Elindultak a közeli rendőrkapitányság felé, kétoldalt a 

két rendőr, középen Taraj. Odabenn aztán elkezdték 
szutyogtatni, ki ő, miért van itt, ha dolgozik milyen cégnél, hol 
lakik, telefonáltak jobbra-balra, mind lehangoltabban, mert 
egyre kevésbé látszott már nagy fogásnak, hoztak egy kutyát, 
végigszimatoltatták vele tetőtől talpig, de az eb nem jelzett, 
nyilván kábítószert kerestek, ettől aztán még unottabban kezd-
ték kezelni az ügyet, felvettek egy ötoldalas jegyzőkönyvet és 
három órányi csesztetés után kiléphetett a kapitányság kapuján 
azzal a hangzatos figyelmeztetéssel, hogy idegenekkel ő csak ne 
nagyon haverkodjon, húzza meg magát és örüljön, hogy itt 
dolgozhat, tűnjön a fenébe. 
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Taraj elindult a lakása felé, mosolygott is magában, meg 
kicsit szomorkás is volt. 

– Hát, basszus, se pénz, se áru – motyogta, és abban a 
pillanatban két éles füttyre lett figyelmes a túloldalról. 

Odanézett, nem látott semmit, a széles út másik oldalán 
régi patinás épület állt hatalmas fákkal az előterében, kocsik az 
út szélén, ember alig. Aztán az egyik fa mögül kihajolt a szakál-
las férfi, füttyentett újra és intenzíven integetett, Taraj menjen 
át oda hozzá. Elmosolyodott, nahát, erre igazán nem számított, 
érdekes figura, és ahogy haladt át az úton és más szögből látta a 
fát, észrevette a táskáját is kikandikálni mögüle. 

– Na, mi van? 
– Semmi. Megúsztam. Elpancserkodták. 
– Pancserkodták a szart, mit ütik az orrukat olyanba, 

amihez semmi közük! Menjenek betörőket fogni, van épp elég! 
Azt veszek a saját pénzemen, amit akarok! A kapitány meg 
lealkudja a képemet negyed árra. Én bezzeg olyankor szeres-
sem őt! Szerencsére ez a két hülye nem ismert fel. Vagy felis-
mert? 

– Nem. Milyen képet? 
– Amit festek. Tegeződjünk. Erneszt vagyok. 
– Taraj. Szia. 
– Tessék, itt a pénzed. 
– Köszi. 
– Most már mennem kell, jó sokáig babráltak veled, 

vagy három órája várlak. 
– Van még más is, ha érdekel. 
– Igen? Micsoda? 
– Irhabunda, farmerek. Gyere el holnap öt után – és 

Taraj megadta a címét. 
– Ott leszek. Na, szia! 
– Helló! 
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Így kezdődött a barátságuk. 
Valter a legközelebbi focin mély megbánást színlelve 

sunyi mosollyal a bajsza alatt kért bocsánatot Tarajtól s kínál-
kozott a következő hétvégére kiköszörülni a csorbát. 

– Már nem aktuális. Eladtam. 
– Eladtad? – hitetlenkedett Valter. – Kinek? 
– Nem mindegy? 
S bár ezt a témát itt egyetlen nyisszantással elvágta, Val-

tert levakarnia csak nem sikerült, egyelőre legalább is nem, 
gyorsan ocsúdott, és már hozakodott is azzal, amit előkészített 
a segítési ajánlat utánra. 

– Ezek szerint hétvégén ráérsz. 
– Attól függ, mire. 
– Hát, ha más nem, viszonzásul segíthetnél a krumpli-

földemen kicsit. 
– Viszonzásul? Érdekes. Mit is viszonoznék? Töltöget-

ni kizárt, azt otthon is utáltam. 
– Jaj, dehogy, sokkal könnyebb melóról van szó. 
– Éspedig? 
– Bogarat gyűjteni. Meg szétnyomni a petéket. 
– Hülyéskedsz? Kézzel? De hát azt vegyszerrel szokták! 
– Nekem arra nem futja. 
– Ha nem futja, akkor tíznaponta csinálhatod, két-

három hónapon át, különben pillanatok alatt lezabálják az egé-
szet. A növénybe felszívódó permet kell. Mekkora terület? 

– Á, nem nagy, majd meglátod. 
Az a nem nagy terület ötezer négyzetméter volt, csordul-

tig bogárral, foltokban már csak a kórója látszott a volt lomb-
nak. Amikor Valter vödröket pakolt a kocsiba, már akkor gya-
nús lett Tarajnak a dolog, ami a föld méretét és a bogarak 
mennyiségét illeti. Máris késésben voltak, még két nap és a 
termésnek annyi. Gumicsizmát húztak, gumikesztyűt, beálltak 
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két sor közé és jobbra-balra dolgozva haladtak előre. Jó száz 
méter hosszan, ötven méter szélesen. Hamar megtelt egy-egy 
vödör, a kesztyűjük pedig egy adta lucsok lett a szétnyomott 
petéktől. A tele vödröt kivitték a parcella szélére, kiborították, 
csizmával tócsává taposták, majd ráborítottak némi földet. 
Iszonyat munka volt, nem nehéz, bár a hajolgatás az egyre 
telődő vödörrel azért cseppet sem könnyű, fordítgatni a bok-
rok lombját, a levelek hátoldalán elnyomogatni a rozsdabarna 
petéket, monoton, sziszifuszi és bosszantó meló, mert Taraj 
nagyon is jól tudta, hogy húsz háti permetezőnyi permetlével 
pár óra alatt teljes rendet vághatnának és az innentől a betakarí-
tásig elég is volna, meg sem kellene ismételni. Ki nem állhatta a 
szarrágó embereket és azoknak a kókler megoldásait. Ráment 
az egész napja. Viszonzásul. 

Valternak értésére adta, a következő bogárgyűjtésre ke-
ressen más valakit, ezt az be is tartotta, de azért még egy bőrt 
csak lehúzott Tarajról. Váratlanul meghalt az anyósa, rászakadt 
a temetkezés ügyintézése annak minden költségével, kit talált 
meg megint, Tarajt. Könyörgött, adjon neki kölcsön, hiszen ő 
most vastag, eladta az összes holmiját, annyi pénzre úgysincs 
egyszerre szüksége, megadja, ne izguljon, de ebben Taraj bein-
tett neki, látta, kivel áll szemben és semmi kedve nem volt 
Valter szavahihetőségét tovább tesztelni. Arra rábólintott, 
menjen el a temetésre, legyen az egyik koporsóvivő, azzal a 
híres vej egy bérleti díjat megspórolhat. 

A temetési szertartás előtt jó órával érkezett Taraj, a ko-
porsó mellett szobrozó Valter azonnal odalépett hozzá, remeg-
tette a kezét és a szája szélét, sopánkodott, hogy őt annyira 
megviseli e veszteség – mondjuk, az anyós nyugdíjával tényleg 
jelentős fix jövedelemtől estek el –, annyira kivannak az idegei, 
ha most azonnal nem dobhat be két, nem, inkább három felest, 
akkor ő nem bírja ki a temetés végéig, ott esik össze a gödör 
mellett, akár egy füst alatt bele is kapálhatják az anyósa mellé. 
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– Tudod, Taraj, itt van az a kis talponálló a bejárattól 
két sarokra, hívjál már meg pár körre, nem nézheted szívtelenül 
a szenvedésem! 

– Visszaérünk? 
– Belefér, na, menjünk, menjünk! 
Elsiettek, érdekes, Valter onnantól akkorákat és olyan 

magabiztosan lépdelt, mintha éppenséggel meccsre loholtak 
volna. Bedobta a három felesét, a negyediket is lekérte volna, 
de Taraj fizetett, kitessékelte, mondván, így meg a szesztől 
bukik majd a gödörbe. 

Épp csak visszaértek kezdésre. A temetés lement továb-
bi meglepetések nélkül, Taraj még bámészkodhatott is, érdeke-
sek voltak az itteni öltözékek, szokások, végül nem bánta meg, 
a pénztárcáján kívül, hogy vitte a koporsó egyik sarkát. 

Teljesen passzosan az ágy mellé lavírozza magát, ebből a 
helyzetből képes egymaga, segítség nélkül is becsusszanni az 
ágyba. Vissza a kerekesszékbe bonyolultabb, az néha nem sike-
rül, olyankor kénytelen behívni valamelyik nővért. Amennyire 
csak lehet, húzza a lefekvést, reggel pedig amint világosodik, 
kel, vagy ha az ágyban is marad, elkalandozva ébren tartja ma-
gát, hogy a lehető legrövidebb legyen az éjszaka. 

– Jó későre jár, fájront. 
– A székben még nem próbáltam, meglehet, itt, ebben 

aludnék a legjobbat. 
– Bóbiskolva, föl-fölébredve. Hátha úgy nem álmod-

nék. 
– Napközben, ha elszunnyadok benne, az sosem olyan 

keserves. 
– Másnap meg kilennék, mint a liba. 
– Végül nem tökre mindegy? Ráaludnék napközben. 

Köze hozzá valakinek? 
– Na, gyerünk, befelé! 



179 

Megemeli magát a szék karfáján és viszonylag simán át-
evickél az ágyra. Ez így lehetséges, puha, széles felület, eldőlhet 
rajta, a vécén ez sajnos nem megy. Beügyeskedi magát a takaró 
alá, kinéz az éjjeli lámpára, de égve hagyja. 

– Hogy is volt az az első parti Erneszt ellen? 
– Hagytam, legyen világos. 
– E négy, cé öt, huszár ef három, e hat, dé négy, cé üti 

dé négy, huszár üti dé négy, a hat, nem engedem a huszárját bé 
ötre. 

– Huszár cé három, vezér cé hét, futó e kettő, huszár 
ef hat, sánc, huszár cé hat, jövök a centrumba. 

– Ef négy, huszár üti dé négy, e öt, nem üthet vissza a 
huszárra vezérrel, mert futó cé öt és kötésben a király. Tiszt-
előny. 

– Huszár üti e kettő sakk, vezér üti e kettő, futó cé öt 
sakk, király há egy, huszár dé öt, huszár e négy, sánc, vezér gé 
négy, futó e három, nekem jó a sima csere, ő erőlteti a király-
szárnyi támadását, de a királyomhoz nincs elég anyaga betörni. 

– Bástya ef három, futó üti cé egy, bástya gé három, a 
nyomás, amit kifejteni remél gé héten, könnyedén hárítható. 

– Gé hat, bástya üti cé egy, ef öt, vezér há öt, a vezére 
egyelőre biztonságban van a gyalogomtól a felfedéses sakk 
miatt. 

– Huszár üti ef négy, huszár ef hat sakk, azt reméli, kilé-
pek belőle gé hétre, és akkor az matt há héten, viszont a huszárja 
simán üthető bástyával, mert a huszárom támadja a vezérét. 

– Bástya üti ef hat, vezér há hat, vezér üti e öt és feladta. 
– Nem volt túl nagy játék, de jót szórakoztunk. 
Erneszt amikorra megbeszélték, elment a maradék áru-

ért. Meg is vette mind. Mi az hogy, főleg az irhakabát tetszett 
meg neki, dicsérte, gyönyörűen varrott darab, még kicsit kar-
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csúsított is, egy nő tutira szerelembe esik vele, a tél pedig sze-
rinte szempillantás és itt van. 

– Ebből élsz? 
– Ebből is. Meg mindenből, amiből birok. 
– Valami képeket emlegettél. 
– Aha, festek. 
– Miket? 
– Magamnak nonfiguratívat, a vevők inkább a tájképe-

ket keresik. 
– Sok van? 
– Sok. 
– Akkor nem lehetsz túl népszerű. 
– Eredetit nem adok el, kizárólag másolatot. Mármint a 

sajátom másolatát. 
– Ilyent még nem hallottam. Igaz, annyira nem is fi-

gyeltem rá. Elég tompa vagyok hozzá. 
– Ez az üzleti része, ahhoz meg éppenséggel van szi-

matod. Az ember kreatív kell legyen, kibírja a világot. Lerabol-
nának rögtön. Azt akarom, meglegyen mindegyik. 

– Így viszont kevesebbet kapsz értük. 
– Látod, megy ez neked. A másolatokat számozom. 

Megmondom, melyikből hány készült, aszerint alakítjuk ki az 
árat. 

– Megnézhetem? 
– Hát persze. Majd eljössz, a java kinn lóg a falakon. 

Már ahol nincs könyvespolc. 
Akkor Erneszt nem maradt sokáig, még egy kicsit du-

máltak, kapta a cuccot és ment. Megbeszélték, Taraj mikor 
látogatja meg őket. Hárman élnek a feleségével és a kislányával 
egy nem túl nagy, de azért kényelmes lakásban a folyócskához 
közel a város északi részén. Dínomdánomra ne számítson, de 
harapnak valamit, megnézheti a képeket, elbeszélgetnek. Mert 
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italról nem esett szó, Taraj ráérzett, hogy majd érdemes lesz 
magának vinnie, ha nem akar teát vagy ásványvizet inni. 

Így is tett, a látogatáshoz vett két üveg márkás bort, 
úgymond Ernesztnek, bár eltalálta, hogy ő nagyon is megvan 
nélküle, egy gyönyörű csokor virágot a feleségének, a kislány-
nak pedig egy tábla mogyorós csokit. 

Erneszt nyitott ajtót, hátba zuttyantotta, betessékelte. 
Előszaladt a konyhából a felesége, Thália, bemutatkoztak egy-
másnak, hellyel kínálta, de Taraj állva maradt, az álla pedig tőle 
szokatlanul leesett, a lakás annyira különbözött attól, amit álta-
lában, de meg főleg lakótelepi környezetben lát az ember, s 
attól is, amit várt. Inkább egy kupec képkereskedő saját má-
zolmányaitól roskadó, nehéz bútorokkal, szőnyegekkel, nip-
pekkel teletömött kispolgári lakásra készült, vagyis nem készült 
ő semmire sem, csak ha olyasmit talál, zökkenőmentesen fo-
gadta volna el, közben pedig ez itt egy külön világ, igenis egy 
szellemiséggel töltött élettér, gusztusos, öröm nézni. 

– Ez az öné – és átnyújtotta a fiatalasszonynak a virá-
got. 

– Jaj, nagyon köszönöm, igazán gyönyörű csokor! 
Mindjárt vízbe teszem – és máris csomagolta kifelé, tette bele a 
komódon álló vázába és az egésszel visszaszaladt a konyhába 
vizet ereszteni rá, de másodperceken belül már jött is vele, 
letette a komódra, ahol tényleg hangulatosan mutatott. – Sze-
rintem tegeződjünk mi is – és nyújtotta a kezét Tarajnak. 

– Köszönöm – viszonozta a kézfogást Taraj. Szóval a 
virág a tiéd. 

– Rég kaptam ilyet, a barátaink minden nélkül jönnek 
és persze az úgy is helyes. 

– Ez pedig neked – adta át a borokat Ernesztnek. 
– Kösz. Kettő? Akkor ez kétévnyi tartalék. Hacsak te 

rögtön meg nem iszod. Nyugodtan, pincészetet nem tartok. 
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– A kislány? A csokit neki hoztam. 
– Atlanta? Szakkörön van – mondta az édesanyja – 

majd odaadom neki. Imádja, túlzottan is, de köszönöm. Bo-
csánat, visszaugrom még a konyhába, pár perc és készen va-
gyok. 

Taraj biccentett, beljebb lépett. Meglepte a blokkházhoz 
képest óriási tér. 

– Ezt hogy csináltad? – és ívet írt a karjával. 
– Összenyitottuk a nagyszobát az előszobával, a közle-

kedővel és az egyik kisszobával. Szerencsére tégla, nem panel, 
meg lehetett oldani. A másik két kisszoba Atlantáé és a mi 
hálónk. 

– Körbenézhetek? 
– Persze, gyere! 
A nappali, talán nevezhető így, lényegében egy könyvtár 

és egy kiállító terem kombinációja volt. Körbe-körbe a parket-
tól a plafonig érő könyvespolcok álltak roskadásig könyvvel, 
köztük helyenként szabadon hagyott falfelületek Erneszt képe-
ivel. Furcsa, misztikus képek, még soha festmények olyan ha-
tást nem tettek Tarajra, mint ezek. Úgy tizenöt körüli kép 
függhetett a helyiségben és lehetett vagy harmincezer könyv, de 
az is lehet, hogy negyvenezer. 

– Tudod, hány köteted van? 
– Nekem négy, hogy itt mennyi, fogalmam sincs, nem 

darabra veszem. 
– Mármint saját négy köteted? Amit te írtál? 
– Igen. Versek. 
– Mi a szösz! És még mit tudsz? Zenét is szerzel? 
– Azt nem, bár a verseimhez régebben próbáltam va-

lamit cincogni, sajna gyatra hozzá a hallásom. 
– Fantasztikusak a képeid! 
– Kösz. 
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– Valahogy megbabonáznak. 
A helyiség belső kétharmadában, nagyjából a tér arany-

metszésében egy „U” alakú ülőgarnitúra állt, középen kis asz-
talkával, alatta apró szőnyegecskével, szinte kínálta magát oda-
telepedni, beszélgetni. A hozzá közel eső polcon a könyvek 
közé szorítva rádióerősítő, eldugva biztosan hangfalak, de azok 
nem látszottak. Amire azonnal felfigyelt, egy kis márványasz-
talka a legbelső sarokban, rajta felállított sakktábla, mellette régi 
mechanikus sakkóra, két támlás szék egymással szemben. 

– De jó! Sakk! Mindig itt áll? 
– Mindig. Most a kislányom tanítgatom. 
– Mennyire régen játszottam utoljára! 
– Szeretnél? 
– Lehet. 
– Akkor húzzunk egyet! Kétszer öt perc megfelel? – 

addigra Thália, gondolom, elkészül. 
Az óra eleve kétszer öt percre volt állítva. Leültek és 

schnellben lehúzták azt a bizonyos első partit. A fele időt sem 
használták el, végjáték ugyebár nem lett. 

– Ügyes vagy – és Erneszt visszaállította alaphelyzetbe 
a bábokat, az órán az időt. 

– Hagyjál már! Gyerekkori erőlködésem, de szeretem. 
Fintort vágott. Felrémlett az egyik külföldi időszaka, 

amikor megszorult pénzzel, sörözni pedig mégiscsak akaródzott, 
hát láthatóan nettó pancserek ellen biztosra menve pénzben is 
játszott. Maradt még az életében olyan szentség, amit ne köpött 
volna szemközt? 

– Üljünk át amoda – bökött Erneszt az ülőgarnitúra fe-
lé a fejével. 

Ahogy Taraj fordult, a nappaliból nyíló másik két szoba 
nyitva hagyott ajtaján beláthatott azokba is. Alig különböztek a 
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nappalitól. Könyvek, képek mindenütt, a kislányéban kicsit 
lazábban, lányosabban, teret engedve az ő saját egyéniségének. 

– Szent egek, ez a fickó nem akárki – gondolta magá-
ban és próbálta e lakás mellé odapasszítani az utcai találkozá-
sukat, az alkujukat, a rendőrségi kalandot, a maradék cucc elvi-
telét az ő szürke szolgálati lakásából, és fájdalmasan összeszo-
rult a szíve. – Ez mindenhol így van? Ez tényleg általános? 
Akinek kilóg a feje, azt le kell vágni? 

Thália jelent meg a konyhaajtóban, mosolyogva hozott 
két tányért, letette az asztalkára, visszament ásványvízért, kistá-
nyérokért, evőeszközért, poharakért, kihozta Taraj egyik borát 
is, meg dugóhúzót hozzá, nem fért minden az asztalra, a vizet 
és a bort leállította a parkettra. 

– Mit töltsek? – kérdezte Erneszt. 
– Ha lehet, akkor nekem inkább bort. 
– Vegyél, Taraj, csak szendvics, de mi ritkán szoktunk 

mást – kínálta Thália és fél fenékkel beült a kanapéra, mint aki 
nem marad ott sokáig, inkább csak udvariasságból van egyelőre 
jelen. 

Eszegettek kicsit, iszogattak, miközben Taraj folyamato-
san járatta a szemét a neki szembe eső képeken, hol egyiken 
időzött el a tekintete, hol a másikon. Többön is megjelent egy 
vagy több arc nélküli, emberi árnyékot szimbolizáló figura, 
valamilyen ívek körülötte és ugyanannak a színnek világosabb-
tól a sötétebbig terjedő tónusa. Majdnem mindegyiken világí-
tott valami, ami magára vonta a figyelmet, hangsúlyozta, itt a 
lényeg. 

– Én ezekhez nem értek. Nagyon tetszenek, de fogal-
mam nincs, mi az amit látok. Tudnál mutatni egy tájképet? 

Erneszt elmosolyodott, megértette, felállt, bement At-
lanta szobájába és kihozott egy iskolai rajztábla méretű téli 
városszéli tájképet. Megállt Taraj előtt, tartotta. Taraj épp csak 



185 

rápillantott, majd fölvitte a tekintetét Ernesztre, bólintott, visz-
szaviheti. Meggyőzte. 

Kérdezgették, pontosan honnan érkezett, milyen ott a 
világ, mivel foglalkozik, mi hozta az országukba, ki az alkalma-
zója, miért éri meg neki ez a munka, elégedett-e, mit gondol 
arról, amit itt talált, meddig marad, feltették a szokásos rutin 
kérdéseket, amit nagyjából minden messziről érkezettnek fel-
tesznek a helyiek. Viszonylag részletesen válaszolt, nem esett 
nehezére, szó sem volt arról, hogy napjában kellett volna ismé-
telgesse valakinek, itt valahogy nem alakult ki igazán széles 
haveri köre, az emberek is zárkózottabbak, maguknak valób-
bak voltak, mint amerre korábban járt. 

Amikor elfogytak a kérdéseik Thália felállt és mintha 
csak rövid időre hagyná ott őket, kiment a konyhába, ám nem 
jött vissza, hadd beszélgessenek a férfiak magukban. A saját 
dolgaikkal ugyebár tisztában volt. 

Taraj úgy tervezte, elsőre nem marad túl hosszan. Majd 
az idő megmutatja, találkoznak-e még, érdekesek lesznek-e 
egymás számára később is. Most biztos volt abban, hogy igen. 

– Focizol? 
– Nem. Miért? 
– Gondoltam, beszervezlek hozzánk, én itt gurigatok 

egy társasággal, beférnél. 
– Ha ráérek, a város fölötti erdőbe járok ki. Fölmá-

szom a hegyre, bambulok, ejtőzöm. Sportnak is elég. 
– Festeni hol szoktál? Ennyihez már műterem is kell 

tán. 
– A garázsban. Nem mindig van autónk, elférek benne, 

a képek meg a garázs padlásán. 
– Hirdeted őket? 
– Á, dehogy! A vevők adnak kézről kézre. 
– Zsűrizteted? 
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– Az eredetiket igen, a másolatokat nem. 
– Amatőrként csinálod, vagy tanultad? 
– Hibás a kérdés. Az amatőr szerintem minőség. A 

„tanultad” meg arra vonatkozik, született zseni vagy-e, mint a 
legnagyobbak – jó, persze, ők is tanulnak, teljesen tanulás nél-
kül senkinek sem megy –, vagy megéreztél magadban vala-
micske hajlamot, csiszoltattad, kiképeztetted magad mint egy 
katonát, művészeti zsoldos lettél, amolyan mesterember. 

– Az amatőr nem inkább az, aki valami másból él? 
– Ó, akkor rengeteg profi volna. Hányan megélnek a 

pingálmányukból, pedig a képük hajítófát sem ér! A legtöbb 
profi – a te értelmezésedben profi – hót pancser. 

– No, és te melyik vagy? 
– Ihletből festek, pont úgy, ahogy a verseket írom. Né-

hány fogást persze fölszedtem az egyetemen, az nem jön rosz-
szul. Most azt tanítom másoknak. A belső indíttatás taníthatat-
lan. 

– Hogyhogy tanítod? Magánban? Ide járnak hozzád? 
– Van néhány órám a főiskolán. Irodalomtörténet, 

művészettörténet, de technikákról is esik szó. 
– És mindez elég megélni? 
– Látod, hogy nem elég. A többi csencs. 
– Persze, a könyveidért is nyilván bejön valamennyi. 
– A versesköteteimért éppenséggel nulla a bevételem, 

főleg, hogy az utolsót magánban adtam ki. Ah, rájöttem, polgá-
ri szakmát kellett volna tanulnom, amiből állandó jövedelmem 
lenne! Ha jogász, építészmérnök vagy orvos lennék fix fizetés-
sel, akkor sokkal kevésbé lennék zsarolható, egyszerűbben 
teremthetném meg a művészi függetlenségemet, hogy azt fes-
sem, írjam, ami belülről feszít, ne megrendeléseket teljesítsek. 
Elszúrtam, basszus! Ez, amit kitaláltam utólag, egy fájdalmas 
korrekció, kísérlet megmaradni önmagamnak, függetlennek. 
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– Á, dehogy szúrtad el! Gondolod, befogadnának? Uj-
jal mutogatnának rád, hogy bezzeg te nem vagy hivatásos. 
Kuss, amatőr! Így legalább része vagy a – minek? – hülyén 
hangzik, a szakmának. 

– Hát ez az! Jól látod. Része a céhnek. Egy nagy büdös 
semminek, nárcisztikus alkatok gittegyletének. Mert az az 
egész. Azt hiszed, ügyvédként rosszabbul festenék, gyengébb 
verset írnék? Lótúrót! 

– Viszont kevesebbet, s végül, meglehet, rosszabbat is. 
Magánban? Miért magánban? Megmutatod? 

Erneszt feláll, odamegy a szemközti polchoz, a négy 
nem állított, hanem egymás mellett fekvő könyvből felveszi az 
utolsót, odaadja Tarajnak, az figyelmesen lapozgatja. 

– Ez nekem végképp hottentotta, de szép kötet. A gra-
fika benne a sajátod, gondolom. 

– Igen, persze. Köszi. Hogy miért magán? Pont azért, 
mert így lehet a sajátom. A benne lévő verseket is én gyűjtöt-
tem egybe, alakítottam ki a sorrendet, legyen egy íve, nehogy 
már, ha képes vagyok megírni őket, ne birkóznék meg az ösz-
szerendezésükkel, nekem ne finnyáskodjon, turkáljon az anya-
gomban semmilyen fizetett pancser, mint a korábbiakban, még 
a nyomdai munka egy része is az enyém, a borító és védőborí-
tó, a betűtípus, a papír minősége, a formátum, a kötés. Az 
egész könyv én magam lehetek. Meg, tudod, három hónap alatt 
lett kész, nem négy év alatt. Ez vagyok én most. Érted? Most! 

– Na ne! A négy év biztosan túlzás. 
– Egyáltalán nem. A legelső pont annyit hevert a kiadó 

fiókjában, de tudok hét év dekkoltatásról is. Igen, most már 
talán kevesebb időbe telne, viszont ha meg olyanjuk van, ép-
penséggel kihajíthatják az egészet. Hát, érted, telefonom nekem 
is van, felhívok egy nyomdát, két ülésben egyeztetünk, ha aka-
rok szerződést kötök egy terjesztővel, ennél például nem akar-
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tam, azok is csak elviszik az árnak több mint a felét, akkor akár 
ingyen is adhatom, a másik felét beleteszem reklámköltségként. 
A lényeg, a jogok megmaradnak nálam. Miért ajándékozzam 
oda négy év alatt másfélnapi szerencsétlenkedésért valamelyik 
konyhai kiadónak? Mármint amelyiknek az ügyvezető igazgató-
ja – ó, hogy oda ne rohanjak! – ugyanazokat a telefonokat amit 
én bonyolítok, a saját otthoni konyhájából intézi kávéfőzés 
közben. A világ változik, a papírnak csak irodalomtörténeti 
jelentősége lesz, szükséges megjelenjen, de minimális mennyi-
ségben, a hangsúly a digitális formátumra helyeződik át, úgy 
bárhol közzé tehető, s mert a jogok nálam vannak, közzé is 
teszem, és ez a legfontosabb, mert az én dolgom az olvasó ki-
szolgálása, nem pedig a kiadó és a terjesztő üzleti tervét teljesí-
teni. 

– Csoda, hogy még nem lőttek le. 
– Látod, ez tényleg csoda, de ne félj, gáncsolnak két 

lábbal. 
– A kiadó mégis valamilyen minőségi garancia. 
– Arra, hogy nem mész neki a hatalomnak? 
– Arra, hogy kapsz valamit a pénzedért. 
– Tényleg? Valahogy nem emlékszem Homérosz ki-

adójára. Üzlet ez, Taraj, semmi más. A könyvkiadás pénz, pont 
úgy, mint bármilyen ipar, szolgáltatás, hát a választható segítsé-
get, amit eredetileg azok vehettek igénybe, akiknek nem futotta 
a kiadásra, nevezhetjük hitelnek, a tőke átváltoztatta kötelező 
elemmé, meg se bírjad kerülni. Becsatornázta a profitot. 

– Na, de ha mindenki összevissza kiadna bármit, ho-
gyan válogatnál a sok szemétben? 

– Te miért vagy nálam, Taraj? 
– Mert jólesik veled lennem. 
– Segített ebben dönteni valaki? 
– Ugyan, az effélét magam döntöm el! 
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– Mindenkihez elmész, akivel találkozol? 
– Értelek. 
– Pedig él pár milliárd ember a földön. Köztük igen 

különbözők, teljesen gengszterek is. Mégsem választod őket, 
más pedig éppenséggel őket választja. Az emberek nem idióták, 
nagyon is képesek választani, nincs szükségük örökös gyámko-
dásra. 

– Hú ha, ez most kezd messzire vezetni! 
– Jó, álljunk meg. 
– És mit szól mindehhez az olvasód? Megnézi a címla-

pot, keresi a kiadót és téged talál. Mindenkihez nem mehetsz 
oda elmesélni az érveid. Mi van, ha lerakja a könyvet? 

– Lesz olyan. Ez az én kockázatom. Nem mondtam, 
hogy könnyű út. 

– Miért csinálod? 
– Mert nem bírom nem csinálni. 
– Az jó. Vagy hát, én úgy gondolom. Mindig azokkal a 

nőkkel éreztem magam a legjobban, akikkel nehezemre esett 
nem együtt lennem. Kevés ilyen akadt. És mi a célod? 

– Nincs célom. Meg kell csináljam. A cél maga az út, s 
hogy ne tévedjek rajta el három csillag lebeg fölöttem, mint az 
Orion öve, az ember, a művészet és a tudomány. Szeretem a 
tudományos hozzáállást, talán a tudomány az, ami még ugyan-
olyan alapon működik, mint a művészet. Minden más eladó, 
kurva. 

– Jó neked, én valahogy mindig elveszítem az irányt. 
Célom nekem sincs, csak egészen másként nincs, és attól tar-
tok, utam sincs, egyszerűen haladok árkon bokron át oda, aho-
va éppen sodor az élet. 

– Vegyél még szendvicset! 
– Inkább innék még egy pohárral. 
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– Ó, te, miért nem szóltál, nekem ebben nincs gyakor-
latom, a hozzánk járók kiszolgálják magukat. Szép bor, egészen 
sűrű vörös. 

– Megéreztem, magamnak veszem. 
– Egészségedre! 
– Köszönöm. A tiédre is. És ha rád szállnak az üzletek 

miatt? Megszorongatnak, ahogy mondtad, megzsarolnak? 
– Hogy mégse alkotgassak akármit? 
– Aha. Mit kekeckedik ez a nepper! 
– Hahaha! Nepper! Kösz! Nem teszek én túl sok rossz 

fát a tűzre! Tán csak vannak annyira üzletemberek mint én, 
majdnem ingyen adom magam, annyi potya után már csak 
megéri nekik néha behunyni a szemüket. Van némi igazságod, 
végül elvégeztetik a saját piszkos munkájukat velem, kordában 
tartom saját magamat. 

– Bozótharcos. Partizán. 
– Jópofa! És még azt állítod, nem értesz hozzá. Műhe-

lyekre persze szükség van, nem lehet mindent elmaszekolni. 
Hát, igen, nekem az nem fekszik, de vannak így még páran. Az 
emberiséget is egyenként szüli egy-egy nő. 

– Thália mit szól hozzá? 
– Ó, ő egy arany asszony, mindenben mellettem áll. 
– Dolgozik? 
– Persze. Tanárnő, matekot, fizikát tanít a gimiben. 
– Jé, érdekes párosítás veled! Figyelj, megyek, megsza-

badítalak benneteket magamtól. 
– Nem zavarsz, de ahogy gondolod. Szóljak Tháliának? 
– Légy szíves, elköszönnék. 
Erneszt átkukkantott a konyhába, Tháliával a nyomában 

jött vissza, de már nem ültek le, mert addigra Taraj is felállt. 
Kedvesen elköszöntek egymástól, megbeszélték, hogy Tarajt 
bemutatják a náluk összeülő szűk baráti körnek és bármikor 
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szívesen látják, jöjjön nyugodtan. Taraj még egyszer végigpász-
tázta a képeket, a könyvespolcokat, rápillantott az asztalkára 
lerakott verseskötetre, mintha próbálna magával vinni vala-
mennyit ebből a bensőséges, számára megvalósíthatatlan kis 
világból. 

– Atlanta és a garázs a képekkel még hátra maradt – 
szólt, miközben elindult az ajtó felé. 

– Még sok minden maradt hátra – mosolygott rá 
Erneszt. 

És akkor olyan gyanúsan könnyűek lettek a léptei, már-
már lebegett, s a bejárati ajtó magától feltárult. Odakinn éjszaka 
volt, holott még nem lett volna szabad éjszaka legyen, sűrűn 
zuhogott a hó, pedig hol volt még a tél, ha Erneszt szempillan-
tásnyira is ítélte. Taraj kilépett rajta és rövid ujjú ingét a nyaká-
ba húzva belevágott a hóeséses sötétségbe. 

Az éjjeli lámpa rezzenetlen sárga sugarában, ami teljesen 
más, mint az ablakon át beeső napfénynek a felhők, levelek, 
madarak, bogarak által folyton megtörő mozgó fénye, csak 
Taraj mellkasa emelkedik lassan, ütemesen. Valahol legbelül 
már tudja, hogy az a szörnyűség, aminek a neve éjszaka, elkez-
dődött, hogy amit ezután gondol és lát, az csak valamennyire 
valóság, másik része álom. Meglehet, pont az a része a valóság, 
vagy majd válik azzá, ami a legvalószínűtlenebb, leggyötrőbb 
kotyvalék. Iszonyatos! Remeg, mert érzi, alszik. 

Előbb egy hosszú fasoron lebeg át sebesen, édes illat 
csapja meg az orrát, a közeli cukorkagyár messzire hatoló aro-
más gőzei, szeret ezen a környéken járni, az erdőmérnöki egye-
temről elnevezett sugárúton, százados fák nehéz lombja vagy 
éppen hótól terhes kopasz ágai alatt, most egyszerre zöld, feke-
te és fehér fölötte az ég, teleszívja a tüdejét a friss, fagyos leve-
gővel, ez majdnem olyan, mintha egy egész zacskó savanyúcu-
korkát szopogatott volna el, ahogy röpül kipirul az arca a hi-
degtől, a belé vágódó hótól, lenyalja a szája szélét, ifjúság íze 
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van, a teste erős és sérthetetlen, betölti a sugárutat és a végében 
tágasan elterülő kerek teret a körforgalommal, ahol majd a 
trolija egyszer csak fölbukkan, de most még nem izzik a két 
barátságos lámpája az út kanyarulatában, lehuppan a közös 
troli és buszmegállóban, de csak a lába, a teste párálló többi 
része élvezettel nyújtózik a tájon, a még érintetlen szűz elem 
puhán elborítja a szandálját, zokni nélkül szokott járni benne, 
kellemesen hűsíti a lábfejét a délutáni forróság után, esik és 
esik, sehol egy lélek, vajon a troli üresen érkezik meg? – gyö-
nyörű nap ez a mai, gondolja, amikor női sikkantás csapja meg 
a fülét, nem fiatal nőé, nagyon is éltesé, valahonnan ismerős is, 
igen távolról szűrődik hozzá, van az vagy kétezer kilométer, 
állapítja meg a gyönge hangocskából, vagy mégsem, hiszen ott 
áll az út túloldalán, testes alakján megfeszül könnyű selyemru-
hája, föl-fölveti fejét amint a fájdalomtól a hangokat kiadja, 
vaskos karjával tehetetlenségében megsimítja a kontyát, a tá-
volba figyel, ahonnan a troli kell majd felbukkanjon, és akkor 
Tarajnak egy raktárba állított vaságy jut eszébe róla, mellette 
mély betonaknában hidrofór, negyedóránként felberreg, ahogy 
az épületben valaki hosszabban megnyitja a csapot vagy leen-
gedi a vécét, ott kellene aludjon az asszony, nyaranta nincs 
másutt helye, minden szoba foglalt, a gépezet indulására meg-
rezzen, felriad, a szívéhez kap, bele-belenyilall évtizedes fáradt-
sága, a kialvatlanságtól és a napközbeni munkától elgyötört, az 
orvossal, ha jön beadni az injekciót, az alatt az idő alatt is leg-
alább kétszer felzúg a motor, szót is alig tudnak váltani tőle, 
ilyenkor még fekszik egy órát, tilos azonnal felkelnie, de utána 
már hosszú gumitömlővel locsolja az úton frissen lebetonozott 
lámpaoszlopot, ki ne égjen a beton, a munkások körbehajigál-
ták, bedöngölték és otthagyták, lesz ami lesz, ha nem köt meg, 
legfeljebb kicsavarja az oszlopot a szél, raknak másikat, órabér-
ben fizetik őket, de az asszony odaráncigálja a tömlőt és napo-
kon át kétszer meglocsolja, aztán valahol egészen másutt be-
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megy egy nyári konyhába, hogy tojást keverjen magának cukor-
ral, csokira nincsen pénze, egy fiatalabb nő tojásaiból vesz ki 
kettőt, csakhogy később a fiatal nő égre-földre kutatja, hová 
lett a két tojása, ők szegények, jesszusom, két tojás hiányzik, 
náluk az számít, hová tűnt két tojás, és amikor rájön, rikoltva 
esik az öregebbnek, gazdálkodjon a sajátjából, az idősebb 
messzire eltekint, folyót lát, belelőtt holttestek úsznak, tojást 
lophattak ők is, akasztófán himbál egy drága ember, kikeverte 
magának cukorral a klórmeszes névtelen sírhelyet, abba hajít-
sák, népek vonulnak, ki délre, ki északra, keresik a maguk tojá-
sát, zúgó hidrofórját, vaságyát, felriadhassanak az éjszaka kö-
zepén és érezzék, hogy élnek, nem kötélen himbálnak még, 
nem fekszenek jeltelen gödörben, az út túloldalán csak áll és 
vár az asszony, miért nem mozdul, hiszen ha abból az irányból 
érkező trolira vár, amelyikre ő is, annak ezen az oldalon a meg-
állója, rikkantana neki, de nem jön ki hang a torkán, intene, de 
képtelen emelje a karját, lebeg az út és a tér felett bénultan, 
tapodja a szandál gumitalpa alatt megcsikorduló hófehér gyö-
nyörűséget, körbelebegi az asszonyt is, szeretné átölelni, érezze, 
ott van, hadd melegítsék egymást a váratlan, rájuk szakadt tél-
ben a kétezer kilométer széles sugárút ellentétes oldalán, az élet 
ellentétes oldalán, és akkor felparázslik a troli sárgás reflekto-
rocskája, apró szemével vizslatva araszol előre az egyre maga-
sodó hóbuckák között, közeledik, nincsen száma, és ami a 
legfurcsább, nem is vezeti senki, kicsuszkurál a megálló szélesí-
tett aszfaltsávjára, befékez, odabenn felragyognak az izzók, 
éltető nappali fényesség támad, feltárulnak az ajtók és Taraj 
lendületes ugrással máris benn terem, a környék fölött lengő 
mindenével együtt, az ajtók abban a pillanatban visszacsapód-
nak, ő átnéz a túloldalra, ott áll az asszony, na de miért nem 
jött át, hiszen hívta, áll és néz, még mindig az ellentétes irányba 
tekint, mintha még valami érkezhetne onnan, ráadásul a túlol-
dalra, megrándul a troli, Taraj kiáltana, még ne, dörömbölne, 
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álljanak meg, lemaradt egy ember, de a sugárzó csillogás meg-
babonázza, csak mennek és mennek egyre gyorsabban suhan-
nak szikrázó fényességgel a téli sötétben, mögöttük marad a 
tér, az asszony, a hátára pedig apró patakban kezd lefolyni a 
nyakában s az akkor még loboncos ifjú haján elolvadó hó, pont 
így csurog a testén a verejték is nagyjából tízévesen a falusi 
háztartási bolt könyvespolca előtt, árulnak itt minden kiskutya 
fülét, szappant, mosószert, növényvédő szert, festéket, iskola-
szert, porcelánt, na meg könyvet, rögtön a bejárat mellett áll a 
könyvespolc, ezek a könyvek frissek, nem úgy, mint a könyv-
tárban, ilyeneket ott lehetetlen kölcsönözni, főleg azt az egyet 
nem, amelyiket éppen a kezében tartja, előtte átlapozott öt-hat 
másikat, ne hívja fel magára a figyelmet, bár az elárusítók meg-
lehetősen elfoglaltak, valaki állandóan érkezik, kér tőlük ezt-
azt, csak félig önkiszolgáló a bolt, az áruk jó részét a pultnál 
muszáj kérni, szerencsére a könyv nem ilyen, mindenki leemel-
heti a polcról s ha tetszik neki, akkor viheti hozzájuk fizetni, 
ettől még csak az lenne szerencsésebb, ha nem a bejárat mellett 
helyezték volna el a polcot, hanem mondjuk a legbelső sarok-
ban, akkor most nem kellene erőnek erejével kontrollálnia 
tízéves idegzetét, hogy a szexuális tartalomtól ki ne pirosodjon 
a bőre, ne kezdjen el lihegni, köhécselni, picit elfordul a pulttól, 
hogy a teste takarja, mit is tart a kezében, van ott diákkönyvtár-
tól kezdve, ami nagyon is az ő korának megfelelő, komoly 
felnőtt irodalmon át egészen eddig a sikamlós kötetig, mennyi-
re jó is volna otthon elhúzódni vele valahová, a kiskonyhába 
például, magába inni minden szavát, így csak a lényegen ugrál-
va halad előre, lapozgat, tisztára, mint később az egyetemen, 
ott sem volt lehetőség elmélázva olvasgatni, hm, meglehet, ez a 
fiatalkori tapasztalat akkor egészen jól jött, az egészet nem 
nézheti át ott helyben, majd kénytelen lesz visszajönni egy-két 
nap múlva, hátha szerencsésen alakul és addig nem viszik el, 
sajnos csak egyet lát belőle, az ábrák egészen lenyűgözik, Taraj 
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sok mindent tud már, amit ábrázolnak, pontosan nem is em-
lékszik, mit kitől hallott, egyszerűen csak a fejében van, most 
viszont az eszén kívül bekapcsolódik még valami az olvasásba, 
ami kicsivel ezelőtt még kimaradt volna, de attól, hogy a hor-
monokról még nem tanult az iskolában, azok nagyon is létez-
nek benne és sejtfalakon átcsapó hullámaikkal elárasztják az 
egész szervezetét, de hopp, egyszer csak ráköszön egy ismerős 
rekedtes hang, észre sem vette amint bejött, a falu orvosa, jó 
haverok, a doki érzi Tarajban a húzást, hát sosem hagyja csak 
úgy elsuhanni maga mellett, mindig megállítja, kérdez tőle va-
lamit, mondjuk azt, mennyi hat a harmadikon meg négy az 
ötödiken, amit persze az iskolában majd csak néhány év múlva 
tanulnak, s amikor kivágja, ezerkettőszáznegyven, biccent, 
engedi tovább, most meg, hogy éppenséggel ott ácsorog a bejá-
ratnál és esélye sincs meglépni, persze, belekukkant, mi az ami 
ennyire lenyűgözi, leköti az érdeklődését, beszédes dolog az 
ilyesmi, hát amint Taraj a válla fölött hátrasandít és zavartan 
visszaköszön, ő nemes egyszerűséggel átnyúl a feje fölött, maga 
felé fordítja a könyv címoldalát, megköszörüli a torkát, helyes, 
mondja, ha gondolod, beszélgethetünk róla, ekkor a könyv 
majdnem kiesik Taraj kezéből, gyorsan összecsukja és vissza-
dugja a többi közé, de sietségében, zavarában belekap a szom-
széd polcon álló porcelánokba és lerántja az egyik tálat, hogy az 
a bolt kövén millió darabra hullik, és aztán valamiért elkezd 
potyogni a többi is, ami egykor a valóságban nem potyogott 
utána, de most egyesével, majd sorozatban, mintha az egész 
polc a bolt közepébe kívánna borulni, esnek, vágódnak bele a 
betonba, az orvos felkacag, ugyanúgy mint ott, csak valahogy 
természetellenesebben, legyint az eladóknak, akik értő, sanda 
vigyorral figyelik a történést, majd én fizetem, véletlen volt, 
számolják csak össze és ja, számolják bele ezt a könyvet is! – s 
leemeli a polcról azt a bizonyos kötetet a többi közül, hango-
san belekiabálja az egykori kulákház magas légterébe: „A sze-
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xuális élet iskolája”, megveszem az öcskösnek, ha már ennyire 
foglalkoztatja, jó, ha időben megtanulja nyíltan kezelni a dol-
got! – s másnap már az egész falu röhögve bámulja az utcán, 
vagy legalább is neki úgy tűnik, később tömegek jönnek hozzá 
kölcsönkérni a könyvet legalább fél órácskára, hosszú sor áll a 
kapujuk előtt, hát azt találja ki, inkább hangos felolvasást tart 
belőle az utcán, áll az út közepén, izzad, a falu apraja-nagyja a 
járdán törökülésben fülel, a forgalom leáll és ő fennhangon 
olvassa mindazt, ami későbbi élete meghatározó gyakorlata 
lesz, azzal a lánnyal, hajh, ahogy saját magát megvénülve neve-
zi, anyócskával is gyakorolni szeretné, akit évtizedek után lát 
viszont, kap a karjába egy előszobában, befelé menet találkozik 
vele, a nő kifelé igyekszik, lelkesen kiáltanak fel, hát te vagy az! 
– és a régi jó ismeretség ölelő szorításukban felforrósodik, vágy 
lobban belőle, de ahogy a hajába túrna, a blúzába, hirtelen nem 
talál ott senkit, a levegőt markolássza, csalódottan indul to-
vább, miféle látomások gyötrik, ezek szerint az utóbbi időben 
túlságosan rátelepedett a magány, most meg hová mész? – 
kérdezi a nő, körbetekint, a kijáratból mosolyog vissza rá, csal-
fán, ellenállhatatlanul hívja a tekintetével, no jó, fordul meg, 
csajokkal ez előfordul, megfuttatják a pasikat, dolgozzanak meg 
a prédáért, hát utána lép, az ajtó feltárul, kinn haladnak a folyo-
són, ne siess annyira, ha szeretnéd, utolérjelek – szól lemarad-
va, de amaz a füle botját sem mozgatja, majdnem rohan, oh, a 
csodába, ez nem puszta incselkedés, gondolja Taraj, hiszen fut, 
menekül, mégsem vagyok az esete, valamit félreértettem, de 
akkor a vékony, a valószerűtlenségig soványka nő visszanéz, 
körözve int a karjával, kövesse, hová rohanunk? – lihegi Taraj, 
koncertre – válaszol amaz, siess, le ne késsük! – már az utcán 
igyekeznek, Taraj a fájós lábával képtelen tartani a tempót, 
menjünk taxival! – kiáltja utána, az asszony elégedetlenül, ke-
resztbe vetett lábbal megáll, a fejét megtámasztja a tenyerében, 
itt vagyunk egy köpésre, ehhez nincs szükség taxira, pláne ha 
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kapkodnád magad értem – és vonulnak, köztük vagy harminc 
méter, egyre nő a távolság, jó órát loholnak így az üres utcán, 
amikor végre feltűnik a stadion, ahol a koncert valószínűleg 
lehet, legalább is azt gondolja Taraj, csakhogy akkor mások is 
törekednének a bejárathoz, pedig itt sehol senki, valószínűleg 
elkéstek, mindenki benn ül, azért a nagy csönd, a bejáratnál 
eltűnik a nő, ő is bevonszolja magát a tárva-nyitva hagyott 
üvegajtón, a plakát szerint egy világra szóló együttes játszik, de 
dübörgő zenének híre-hamva, egy pisszenést se hallani, biceg a 
széles körfolyosón, a szektorokhoz vezető ajtók is kitárva, 
belát, odabenn a lelátókon, a küzdőtér széksorain és az épített 
színpadon üresség, itt könnyű lesz észrevegye a nőt, gondolja, 
biztosan leült a helyükre, ahova a jegyük szól, de nem látja, 
ellenben dideregni kezd a benti hűvös miatt, hát, akkor ez eny-
nyi volt, pedig szívesen hallgatott volna egy kis kemény zenét, 
ráadásul világhírű együttest, nem is emlékszik, mikor járt utol-
jára koncerten, közben átkarolná a régi ismerős vállát, ha nincs, 
hát nincs, elindul kifelé, a kijárat bazi nagy üvegajtajánál jé, 
várja a nő, de mielőtt hozzá érne, megindul, csak visszatekintve 
kérdi, na, hogy tetszett? – szuper volt, mi? – én állatira csíptem! 
– hiába, ezek sztárok, oltári banda! – gyere, megyünk anyukám 
lakására, mióta ő nincs, üresen áll legfölül a tízediken! – az 
klassz, gondolja Taraj, ott végre átölelheti megint, érezheti az 
előszobában hozzápréselődő vágy fűtötte közelségét, sőt, ki-
próbálhatja az új minőségüket, ami több, mint régi baráté, 
megsimíthatja a haját, körbepuszilhatja, tenyerébe veheti ked-
ves kis kebleit, ott majd a szeretőjévé teheti végre, nem azért, 
mert leigázni akarja, dehogy, pont fordítva, annyira vágyik már 
kitüntessen valakit a ragaszkodásával, azzal, amire ő örökké 
alkalmatlan volt, valami mást tenni egy nővel, mint amit eddig 
tett, és miért ne pont egy ilyen régi pajtással valósulhatna meg 
ez a kívánsága, akiben megbízhat, aki majd nem bántja őt, mert 
ő maga is megbízhat Tarajban, jaj, de jó, csak arra kérlek, ne 
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bánts! – rikoltja utána, ugyan, hogyan bírnálak én téged bánta-
ni? – kacag az vissza, messze van? – kérdi Taraj és botladozva 
szalad, a nő előbb nem felel, aztán mégis, nem érzem fontos-
nak folyamatosan válaszolgassak! – úgy száz kilométerre, nem 
ebben a városban! – végül is nem úsznunk kell odáig – teszi 
hozzá, pedig Tarajnak ekkora táv talán már úszva volna köny-
nyebb, a nőnek pedig egészen biztosan, úgy ficánkol, oldalaz a 
házak, majd a városból kiérve a fák, bokrok között, akár egy 
partra siklott vékonyka angolna, másnapig tart gyötrelmes me-
netelésük, Taraj halálra fáradtan, tönkrefagyva éri el a nő mö-
gött a lakótelepet, ahol a központi toronyház legfelső emeletén 
van állítólag az a bizonyos lakás, te jöhetsz lifttel – szól vissza a 
nő a lépcsőfordulóból, kettesével szedve a lépcsőfokokat, Taraj 
megnyomja a gombot, ám nem történik semmi, a lift meg sem 
mozdul, elromolhatott, nahát, micsoda pech, de ő oda nem 
mászik fel gyalog, határozza el, kivonszolja magát a ház elé, 
unottan bambulja a környéket, mint amelyikhez semmi köze, 
idegen, és az is marad, mert szándékában sem áll Taraj számára 
barátságossá tenni magát, vajon hogyan tér innen haza, melyik 
városban van egyáltalán, pillantása véletlenül a csengő névtáb-
lájára téved, rajta kilenc emeletnyi csengőgomb és név, tízedik 
emelet nincs is? – kijjebb áll, számolja, kilenc, visszalép a táblá-
hoz, észreveszi a legfelső, kilencedik emeleti nevek fölött ke-
resztben az utólag fölragasztott feliratot: „Fagyosszent” és 
fájdalmasan elmosolyodik, mert végre meleget akart volna adni 
embertársának, egy nőnek, de most őt győzte le annak kímélet-
len, legbelülről sütő hidege, az a fajta fagyosság, amelyik a csi-
petkét pakolja gyerekkorában a tányérjába, a gangon ülnek le 
ebédelni, hosszú, egyenes ház hosszú, nyitott gangján, nyáron a 
lemenő nap pont alátűz a tetőnek, de ebédkor még tűrhető 
árnyékot vet a cserép, csak a disznóól felől támadó legyek ellen 
nem tehetnek semmit, az étel még kint sincs, valahogy máris 
megszimatolják, ideje gyülekezniük, talán az asztal sarkára kira-
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kott felszeletelt kenyér adja meg nekik a jelet, kérdezik tőle, mit 
szeret a legjobban, fel nem sorolhatja az összest, mert a pör-
költtől kezdve a gombócig túl hosszú volna a sor, hát benyögi, 
a paradicsomlevest és a spenótot, hohó, szerencséd van, leg-
alább az egyik teljesül! – kiált az asszony, pont paradicsomle-
vest főztem, csipetkével kedveled vagy rizzsel? – csipetkével – 
vágja rá, aztán hozzáteszi, de igazából a leve a legfinomabb –, 
szerencséd van! – mosolyog az asszony és már hozza is a gő-
zölgő piros vaslábast, beállítja a viaszosvászonnal takart asztal 
közepében a lyukacsos öntvény alátétre, a legyek innentől 
mintha megbolondulnának, stukáznak bele a gőzbe, próbálnak 
a lábas karimáján megkapaszkodni, de sokuk beleszédül a for-
róságtól és a merőkanál forgatása közben elkeveredik a leves-
ben, lehet, mégis jobb lett volna odabenn, gondolja Taraj, az 
asszony akkurátusan szed mindenkinek, nem sajnálja, elég? – 
kérdezi, Taraj bólint és kanalával elkezdi kavargatni a forró, 
gyönyörű piros, a tetején zsírkarikáktól fényes levesét, fújja, 
kikapja a kanalat, pihenteti kicsit a vállán, hadd hűljön, megme-
ríti újra, kavarja, kirántja, hűti és vissza, aztán szokásos játéka 
szerint, mintha éppen egy halastóban húzna hálót, viszi ke-
resztbe a kanalat a tányéron, mielőtt kiemelné, hagyja kifolyni a 
két végén a levest, csak a csipetkék maradnak a kanálon, közöt-
tük egy-két léggyel, mert a tányérra is durván rárepülnek és 
egyre több pusztul bele, mohóságukban belefulladnak abba, 
amitől élni szerettek volna, ezt megjegyzi egész életére, tilos 
túlnyerni magad, saját eredményeid láncában ne vergődj, főleg 
ne legyél áldozata, hasznos lecke, pláne, ha az ellenkezőjét is 
szem előtt tartaná, saját renyheséged áldozata se légy, a látható 
legyeket kipöccinti, mint dinnyéből a magot, aztán bekapja a 
csipetkét, merít, meghúzza a hálót, még mindig tele hallal, azaz 
csipetkével, nem baj, akármilyen sok is van valamiből, egyszer 
elfogy, ez is egy paradicsomleveses szentenciája egész életére, 
mert egyszer csak fogyni kezd hál Isten a kanálban a csipetke 
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és végül nem marad több hal a tóban, itt véget ér a játéka, vég-
re elkövetkezik a jóízű ebédelés időszaka, mikor az imádott 
paradicsomlevest, csakis a levét – ő azt se bánná, ha egyáltalán 
nem dobálnák bele azt a sok hülye csipetkét, rizsát – élvezettel 
lehet kanalazni, szürcsölgetni, míg végül az előbbi örök törvény 
értelmében sajnos az is el nem fogy, kivéve most, mikor a le-
gyek hada és a nő furcsa kedvessége állandóan vissza nem 
sűrítik a levesét, a nő fogai felfehérlenek és mélyen a lábasba 
kotorva kiszűr onnan fél merőkanál csipetkét, látom szereted, 
én két tojással gyúrom, nem mint a többiek, eggyel – mondja, 
majd fürge mozdulattal befordul a konyhába, kihoz egy egész 
mélytányér kihűlt, összeragadt csipetkét és beleborítja Taraj 
tányérjába, csak úgy fröccsen a vörös lé szanaszét, rá az ingére, 
jaj, mit szólnak otthon, megint leettem magam, pedig elég nagy 
vagyok már ahhoz, tudjak vigyázni, a csipetke már magasan a 
leves fölé púposodik és ahogy a legyek megrohanják, ő pedig 
belekotor a sárgás szigetbe, mégis paradicsomleves formája 
legyen annak amit eszik, a legyek újra csak elkeverednek, egyre 
több feketéllik benne és egyszer csak az egész elkezd hasonlí-
tani a mákos tésztára, hahaha, kacag a nő, neked már meg is 
van a mákos tésztád, ki sem kell hoznom, pedig az lenne a 
második, sajnos spenótunk kevés nőtt az idén a kerítés tövé-
ben, már elfogyott, ezt találtam ki, jól illik a paradicsomleves-
hez, egyed fiam, ha szereted, éhen ne maradjál! – maga aztán 
nem éhezett sosem, állapítja meg az orvos, magára fért volna 
tíz év valami jó kemény háborús övezetben, lefogyni harminc 
kilót, még most is segítene, ha megkergetnék kétnaponta nagy-
késsel, erre kihúzza az asztala fiókját, kikap belőle egy irdatlan 
dikicset, egyetlen svunggal beleállítja az asztalba közvetlenül 
Taraj karja mellett, az riadtan rántja el a kezét, mit ijedezik, 
azon parázzon, hogy tönkrementek az erei, nem olyan oltári 
különbség, hogy most azonnal döföm le vagy három éven belül 
infarktustól fordul föl! – megkergessem? – szeretné? – nem 
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kérek érte plusz díjazást, adom az alapdíjban! – Taraj óvatosan 
visszavenné az átadott laboreredményeit, lelécelhessen, de a 
doki rácsap a kezére, mit kapadozik, attól, hogy eloson tőlem 
nem csökken le a kétemeletes klinikától is magasabb vérzsírja, 
vércukra, vérnyomása, az elcseszett erei is eldugult kőkemé-
nyek maradnak, akár egy porcelán szívószál cefre után, ha bele-
száradt a trutyi! – azt hiszi megússza? – megvakul, pajtikám! – 
megmutassam? – kipróbálhatja, szívesen kiszúrom a szemét! – 
két ujjal Taraj arca felé bök, épp csak hátrébb bírja rántani a 
fejét, tütükézett rendesen, mi, látom az enzimjein, a mája is 
totál zokni, apukám, mit jön ide nekem így végszóra, ásót, 
kapát, kötelet hozott magával? – mi a kínt vár tőlem, rabolja az 
időmet, az erőmet, elveszi a még kezelhető betegektől a szol-
gáltatást, az ilyenek rohasztják le a biztosítási kasszát, menjen a 
temetkezési vállalkozóhoz, legalább megspórolja valamelyik 
szerencsétlen rokonának a melót, a lóvét! – intézkedjen, elcse-
szett figura, mikorra leszervezi, pont aktuális lesz! – na, dobja 
föl magát ide a vizsgálóasztalra! – Taraj éber tekintettel fölfek-
szik, gyanús pillantással követi az orvos minden mozdulatát, 
cipőt le, paraszt, zoknit is! – föltűri Taraj nadrágjának mindkét 
szárát, megtapintja a lábfejeket, közben nagyokat csettint a 
nyelvével, mondtam én, tudtam én, miért is lenne másként, 
hideg, mint a hűtőszekrényből kikapott kocsonyás disznóláb, 
pulzus is pont akkora van rajta, megsózzam, paprikázzam? – 
ecettel is meglocsolhatom, úgy még finomabb! – nincs itt már 
mit tenni, tiszta fölösleges ez a két láb, úgyis lerohad, hát leg-
alább használhassuk valamire, mielőtt gusztustalanul megüsz-
kösödik, mit szól hozzá? – főzünk belőle jó kocsonyát, csak a 
füstölést kell elintézzem, anélkül édeskés az íze, megkínálom, 
ne izguljon! – legalább ennyi haszna legyen belőle, utána még 
bedobhat pár kisfröccsöt ha jólesik, hátha addig élve kibírja, 
várjon, hozom a bárdot, majd ne nagyon bambuljon, csukja be 
a szemét, legyen némi érzéstelenítés! – azzal a fehér beépített 
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szekrényhez lép, kinyitja, kiemel egy hatalmas hentesbárdot, 
ellenőrzi a hüvelykujjával az élét, megint csettint, pillanat műve 
lesz, észre sem veszi, ekkor Taraj felugrana az asztalról, de 
mint az ólom, olyan a teste, majdnem moccanni sem bír, kia-
bálni végképp nem, leesik az asztalról, fölötte ott magasodik a 
doki, gyakorolja a suhintást, vonszolja magát, már csak egy-két 
lépés az ajtó, talán nem zárta be a dög, nem lát benne kulcsot, 
lassan eléri a kilincset, nyílik, ekkor indiánordítással elüvölti 
magát az orvos, tomahawk nincs, de itt a bárd! – és iszonyat 
erővel a kilincstől néhány centire becsapódik az ajtóba a hatal-
mas penge, Taraj kezét súrolva átszakítja a vastag fehér, párná-
zott deszkalapot, mered ki belőle, az ajtó ezzel a lökéssel kitárul 
és Taraj végre a folyosóra mászhat, ott majd csak észreveszi 
valaki, majd csak visszanyeri az erejét, a cipője benn marad, 
odavész, meg a leletek is, de legalább maga futhasson el, mezít-
láb, ha már nem is sokáig, nem is túl messzire, esetleg csak a 
domb tetejéig, amelyik tövében egy apró játszótéren játszogat-
nak a kis négyéves fiúcskával, labdát dobálnak, a gyerek arcán 
feszültség, véletlenül sem könnyed mosoly vagy kacagás, össze-
szorított ajakkal, csikorgó fogakkal hajítja a labdát amilyen 
messzire csak bírja, sokszor a lendülettől teljesen hibás irányba, 
el oldalt, figyelj, öcskös – szól neki Taraj – a cél most pontosat 
dobni, nem pedig nagyot! – a cél, hogy ügyesedj, játsszunk! – 
nekem dobjad, el bírjam kapni, s amit visszadobok, kapd el te, 
ne belevágj, úgy leesik, sosem lesz belőle adogatás, harmoni-
kus, élvezetes játék, ez így csak vagdalkozás! – az öcsi néhány 
dobásra tartja magát a kéréshez, de aztán megint vicsorít és 
elhajítja a labdát céltalanul, belegurul az árokba, Taraj kihalász-
sza, tudod mit, én fölkapaszkodom inkább a dombra, megné-
zem a túloldalt, még sosem láttam –, a gyerek egy ideig vár, 
figyeli, ahogy ő nehézkesen emelkedik fölfelé a mások kitapos-
ta ösvényen, majd visít nagyot, én is, várj, én is megyek! – Taraj 
megfordul, a gyermek teljes erőbedobással rohan fölfelé a kes-
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keny csapáson, apró, sebes lépésekkel közeledik, akárha gurul-
na, pillanat és utoléri, megelőzi, vajon ez a jövő energiája, vagy 
attól több? – morfondírozik Taraj és követi a gyermeket, aki 
már odafenn áll, nem bír mit kezdeni az eredményével, célba 
ért, de fogalma sincs, miért érkezett oda és mire kellene figyel-
nie ott fenn, felér Taraj is, megfogja a kezét, körbetekint, vala-
hogy mást várt, azt gondolta, a túloldal majd lejtősen ereszke-
dik egy völgybe, de nem, széles síkság terül el odafönn, hatal-
mas távlatok, egy tó kékes tükre is felfénylik, néhány ház piros 
cseréptetője kandikál át a laza erdősávon, szó sincs arról, hogy 
ők most valami tetőre érkeztek volna, pont fordítva, mintha az 
lenne ott előttük a világ normális szintje, inkább ahonnan jöt-
tek, az a mélység, menjünk arra tovább! – kiált a gyermek és 
húzná Tarajt, de az visszatartja, várj, én oda már nem mehetek, 
majd te, csak még nem most, majd később, induljunk vissza, 
gyere! – de én nem szeretnék! – vonakodik a kicsi, ám Taraj 
lassan elindul lefelé, óvatosan ereszkedve, mert lefelé menet 
mindig veszélyesebb, mint fölfelé törve a csúcsra, a hegyekben 
is és egyáltalán mindenütt a balesetek leginkább a visszafelé 
vezető úton szoktak megtörténni, a kisgyerek most nem előzi 
be, mögötte csetlik-botlik, hallgat, amint leérnek Taraj odébb 
pöcköli a labdát, leül a játszótér egyik padjára s mert szomjas, 
táskájából előhúzza fél literes ásványvizes palackját, kérsz te is? 
– fordul a gyerekhez, hát persze! – vágja az rá, így előkerül a 
táskából még egy palack, mindketten meghúzzák a magukét, 
csakhogy a gyerek óvatlanul rakja le a sajátját, leborul a padról, 
hever a kitaposott gyér fűben, bugyog ki belőle a szódás víz, 
vedd fel, mert kifolyik mind! – szól Taraj, de a kicsi csak mered 
rá értetlenül, miféle kérés ez, nem is érti, hogyan gondolhatja 
bárki, hogy majd ő lehajol és felveszi, vegye fel akinek nem 
tetszik, neki nem e vénséggel, nagyon is másokkal kell majd 
bebarangolnia a fönti tetőt, ásványvizet pedig úgyis kap mási-
kat, ha megszomjazva ordítva rázendít, nyavicskol egyet, meg 
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fogja oldani, akinek ez a dolga, az odébb pöccintett labda köz-
ben átgurul egy falusi focipálya silány gyepére, ezzel játsszák 
majd a bajnoki meccset, csakhogy az ellenfél nem érkezett még 
meg, ami végtére szerencse, mert a saját csapatukból is mind-
össze Taraj téblábol a pálya szélén, mondják a nézők, állítólag a 
járvány miatt nem engedélyezik a futballpályán megtartani a 
meccset, kispályás mérkőzés lesz helyette benn az iskolában az 
egyik osztályteremben, elindulnak hát vissza a faluba az egye-
nes kövesúton, Taraj pattogtatja rajta a labdát, amikor megér-
keznek, az ellenfél a benn hagyott padok között már gurigat, 
nem is labdával, hanem egy feketés-zöld kerek görögdinnyével, 
a nézők a padok között sétálgatnak, úgy folyik a passzolgatás, 
hárman játszanak, sajnos a saját csapatukból továbbra sincs 
senki, ajaj, gondolja Taraj, amint meglátja őt az ellenfél elkezdik 
gajdolni, hogy a kezdési idő rég elmúlt, nem várnak tovább, 
álljon ki ellenük egyedül, ő motyogja, hogy a mérkőzést nem is 
itt bonyolították volna, persze, hogy késtek, még ide kellett 
érjenek az eredeti helyszínről, de ezt nemigen hallja meg senki 
a zajban, és valóban mit tehetne, mivel rajta kívül más játéko-
suk nem érkezett, kénytelen egyedül felvenni a küzdelmet hár-
mójuk ellen, megkezdik a játékot, Taraj hol védekezik, hol 
támad, a padok között alig férnek el és még a nézők lábait is 
kerülgetik, óriási a lelkesedés Tarajban, hogy tartsa legalább a 
döntetlent, előre-hátra rohan, cselez, az ellenfél kapujánál 
csomószor helyzetbe kerül, de valahogy olyankor nem enge-
delmeskedik a lába és a kapusuk is ügyesen hárít, ám Taraj sem 
ügyetlenebb a saját kapujuknál, nem bírnak egymással, nulla-
nullára áll a mérkőzés, éppen Taraj van támadásban, amikor 
egyszer csak az ellenfél kijelenti, vége a meccsnek, levonulnak, 
bíró nincs, hát, jó, gondolja Taraj, az is kész csoda, hogy ki 
bírta hozni ezt a döntetlent, de mert éppen az ellenfél üresen 
maradt kapujánál tartózkodik, ötször átgurítja rajta a görög-
dinnyét, majd letörli magát, felöltözik és büszkén haza indul, az 
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egyik néző csatlakozik hozzá, valami papírt tartogat a kezében, 
Taraj megjegyzi, azért ez a meccs egészen tisztesre sikeredett, 
nekik ez a nulla-nulla szuperül megfelel, a néző felhördül, mifé-
le nulla-nulla, hiszen négy-nullára nyert az ellenfél, dehogy! – 
hadarja Taraj – látott gólt? – nem esett gól egy sem! – erre a 
néző elmeséli, hogy amikor Tarajék még nem érkeztek meg, az 
ellenfél elkezdettnek nyilvánította a meccset és négyet lőttek a 
kapujukba, erre Taraj kiakad, micsoda, hiszen úgy nem kezdhe-
tő el meccs, hogy az ellenfél meg sem érkezett, nekik lehet 
ítélni a pontot ellenfél hiányában, de gólt nem lőhetnek, külön-
ben is, amikor ők csak úgy elvonultak, Taraj ötöt gurított ne-
kik, akkor az eredmény öt-négy is lehet ide, ezt meg kell óvni, 
majd ő intézkedik, tesz róla, kiderüljön az igazság, ó, ezen már 
az atyaúristen sem változtat! – rikkantja a néző, a meccsről a 
jegyzőkönyvet megírták, sőt, az eredményt a legfrissebb újsá-
gok már le is közölték, nézze csak meg, és lobogtatja kezében a 
lapot, címoldalán a hatalmas szalagcímmel, négy-nullára kika-
pott a helyi csapat, amitől Tarajnak hányingere támad, mint aki 
elcsapta a gyomrát, vagy mérgezett süteményt evett, mint a 
döglött kutya a karácsonyi kalácsot, és sorjáznak tovább az 
álmok, iszonyatos erővel, vad, összefüggéstelen sorozatokban, 
mintha nem is előhívódnának az emlékei, amelyek aztán össze-
kombinálódnak agyának friss képzeteivel, de egyenesen dara-
bokra hullanának, mállanának azok az idegsejtjei, melyek mé-
lyén a múlt tárolódik titkos kémiai kötésekben és egész tartal-
muk szétömlene a tekervényeire, hogy megkínozzák, tönkre 
tegyék az éjszakáját, amikor végre feloldozást nyerhetne a nap-
palok reá mért gyötrelmei alól, megfeledkezhetne arról, ki is ő, 
és miféle állapotban tengődik még egy darabon e világban, 
éppen egy konferenciára tart, az utolsó napokat dolgozza, mie-
lőtt elindulna szakmai útra az óceánhoz, egy kutya követi a 
távoli városban, valami kóbor állat, kinézte gazdának, de lehet, 
egyszerűen csak éhes, télen kevesebb hulladékot talál, no, várj 
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csak, mindjárt itt a karácsony, kerül ki maradék kaja bőven, 
hm, milyen jó lenne, ha tudnál beszélni, megsúghatnád, hol a 
túróban van ez a konferenciaközpont! – elég üresek itt az ut-
cák, nemigen akad ember, akit leállíthatna, végül maga megleli, 
a kutya csalódottan kushad le a bejáratnál a Taraj háta mögött 
becsapódó ajtó előtt, odabenn sokan összejöttek, a legkülön-
bözőbb vidékeiről az országnak, többekkel dumálgat, nevetgél 
a folyosón, eszegetik a kirakott szendvicseket, amazok üdítőt 
iszogatnak, ő inkább semmit, érdekes – a pletyka ugyebár fény-
sebességgel terjed – sokan tudnak róla, megint el készül jó 
messzire, na, besózták újra a fenekedet? – kérdezik, van, aki 
még irigykedik is, pedig nem annyira könnyű egy ilyen távollét, 
maga is megpróbálkozhatna vele, de bezzeg be van szarva, az 
egyik furcsa nyomatékkal jegyzi meg, majd kész tudósként 
térsz haza, fölavanzsálsz, akár a főnökömmé is válhatsz! – 
nézd, gondoltam rád, ezt a kalácsot neked sütöttem az útra, 
karácsonyi, jellegzetes fűszeres kalács, mifelénk elterjedt, kicsit 
fura az íze, de azért nem rossz, tessék, és jó utat kívánok, visz-
lát, jelentkezz, ha visszaértél! – köszi, és éppen belekóstolna, 
amikor szólnak, fáradjanak be az előadóterembe, hát a táskájá-
ba csúsztatja a kalácsot, megfeledkezik róla, a szünetben a tás-
ka ott marad a székénél, ő újra szendvicsezik és a rég látott 
csajokkal hetyeg a svédasztalnál, kettesével átnyalábolja őket, 
késődélután, a rendezvény zárása után is népes társaságban 
lépdel a kijárathoz, nézi az óráját, mennyi ideje maradt a vo-
nathoz, rendben, túlságosan nem szükséges siessen, éppen egy 
kellemes szöszke kolléganőjének csapja a szelet, amikor kiha-
ladva az ajtón meglátja a kutyát, ott áll, figyel, már várja, tudja, 
ki kell jöjjön, a kolléganő elköszön, ők kocsival érkeztek, s 
ahogy Taraj megindul a vasútállomás irányába az eb egyszerre 
mellette és mögötte követi, finoman csattog a körme a járda 
fagyos aszfaltján, néz fölfelé, Tarajt bámulja, valamit mondani 
szeretne, kérni, de képtelen rá, Tarajnak megint az éhség az, 
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ami legelőször beugrik, biztosan enni szeretne, mit is adhatna 
neki, semmi olyanja nincsen, s akkor eszébe jut a táskájában a 
kalács, nem kimondottan kutyacsemege, de éhség ellen kiváló, 
ha tényleg a gyomra korog nem fog válogatni, előkapja a kalá-
csot, lelassít, éppen csak haladva előre kicsomagolja, megsza-
golja, valóban különleges az illata, félbetöri, az állat megérti, 
neki készíti, mohón közelebb lép, nem, a szájába nem adom, 
nehogy hirtelenségében belekapjon a kezembe, gondolja Taraj 
és az egyik felét ledobja a földre, a másikba maga is beletörne, 
de annyi szendvics után nem kívánja, majd később, a vonaton, 
határoz, visszacsomagolja, berakja a táskájába s már kicsit tem-
pósabban megindul tovább a vasút felé, néha hátrapillant, 
meggyőződjön, valóban megeszi-e az állat, mi az hogy, pár 
hatalmas harapással eltünteti s már megint ott csattognak a 
körmei Taraj mellett, no nem, kispajtás, nem minden papsajt, 
most már keress magadnak más jótevőt! – veti oda neki, s ami-
kor egyszer csak elhal a körmök csattogása mellőle, mosolyog 
magában, nem hülye szerzet, nyilván megértette, majd néhány 
lépés után mégis hátratekint, vajon merre tűnt el és megdöb-
benve látja, a járda közepén hever, vonaglik, a szentségit! – az 
órájára pillant, visszalép hozzá, az állat vádolón, fájdalmasan 
néz a szemébe, a pofájából véres hányadék ürül, benne a kalács 
darabkái, még eltelik egy-két perc és merev görcsben kimúlik, 
Taraj megrendülten áll, kinyitja a táskáját, kiveszi a maradék fél 
kalácsot, picit tartja, majd iszonyodva ledobja az állat teteme 
mellé és rohamlépésekkel az állomás felé veszi az irányt, odaér, 
lihegve becsörtet az aulába, szemben a kijárati oldalon az ajtó 
fölött méretes óra, maradt még ideje, a vissza jegyét megváltot-
ta odahaza, erre most nincsen gondja, ugyanakkor talán valamit 
mégis érdemes lenne vennie az útra, gondolja, nem is az éhe, 
inkább az idegessége, a felindultsága ellen, keresi a szemével az 
utasellátót, az oldalfolyosó felé mutat a tábla, befordul, igen, 
ott van, egy fiatal férfi áll előtte, már éppen fizet, Taraj nézi, 
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ugyan mit vehetne magának, leginkább péksüteményeket, cso-
kikat, szendvicseket árusítanak, de akkor felfigyel egy gyönyörű 
almára a pulton, kissé oldalt, az utolsó darab, nincs belőle több, 
jókora, pirospozsgás alma fényesre törölve, az megteszi majd a 
konferencián benyomott szendvicsek után, azt fogja kérni, 
dönti el, a fiatalember már lépne el az ablaktól, amikor meg-
gondolja magát, legyen szíves odaadni nekem még azt az almát 
is! – szól az eladónak, a csodába, úgy látszik ez ilyen nap! – 
gondolja Taraj, az almát átveszi a fiatalember és még mielőtt 
fizetne érte, beleharap, csak úgy serceg a friss húsa, kissé bosz-
szantja Tarajt hallani a gusztusos sercegést, rágja, kotorászik a 
pultra fektetett pénztárcájában, megszabadulna az aprójától, 
egyszer csak elengedi a tárcáját, megmerevedik, a szívéhez kap, 
rosszul vagyok, Jézusom, a szívem! – nyög föl, leguggol, elfek-
szik a kövön, az alma odébb gurul tőle, a harapás helyén meg-
áll, hívjanak mentőt! – motyogja a fiatalember, Taraj bekiabál a 
büfésnek, hívja a mentőket, gyorsan, azonnal! – fölé hajol a 
férfinak, akarna kérdezni tőle, jobban van-e, mit érez, de a 
mentők, érdekes, már be is rontanak, pedig a büfésnek még 
kezében a telefon, felpakolják a hordágyukra és viszik, szalad-
nak vele, csak annyi hallatszik, ahogy a fiatalember a mentő-
söknek, vagy a bámészkodó vonatra várakozóknak meglepő 
hangosan kiabálja, jogász vagyok, jogász! – Tarajról izzadság-
cseppek csöppennek a kövezetre, kiszárad a torka, muszáj innia 
valamit, de a büfét valahogy nem tartja most a legjobb ötletnek, 
eszébe jut, hogy a vécében ihatna a csapból, el is indul arrafelé, 
továbbhalad a folyosón, egy hajléktalant lát ülni a kövön a 
falnak támaszkodva, mellette a radiátoron egy nagy szelet ke-
nyér, látszik, teljesen kiszáradt, meg is hajolt, Taraj valahogy 
rácsodálkozik az egész helyzetre a szemével, a csöves mintegy 
magyarázatul böki oda neki, imádom a ropogós kenyeret! – 
még néhány lépés lenne a vécé, akkor észrevesz egy pici presz-
szót a folyosó oldalában, majdnem a vécével átellenben, ezek is 
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jól kitalálták, hol nyissanak boltot! – méltatlankodik, mégis 
belép inkább oda, csak jobb, mint a budiban inni, normálisabb 
hely a presszó, kér egy teát, hozzák azonnal, érdekes, semeny-
nyit sem kell várnia rá, fizet, felveszi a műanyagpoharat, egé-
szen forró, süti a kezét, mégis inkább kilép vele a folyosóra, 
odabenn annyira szűk a hely, sötét is van, s ahogy emeli a po-
harat a szájához megcsapja az orrát valami egyszerre savanyú 
és maró szag, meglehetősen kellemetlen, egyáltalán nem presz-
szóra, teára emlékeztető, inkább vegyi bolt sajátos szaga, mint 
ahol gyerekkorában könyvet olvasott, olyasmi, ah, akkor in-
kább maradjon mégis a vécé csapja, nincs igazán gusztusa eh-
hez a teához, a színe is éppen csak nem vízszínű, és inkább 
sárgás, mintsem barna, belép a vécébe, egyetlen löttyintéssel 
belefordítja a teát a mosdókagylóba s ugyanazzal a mozdulattal 
rémülten hátraugrik, a kagylóból felhőként csap föl a maró 
klórgáz, sistereg az erős sav, elhajítja a poharat, rohan ki, de a 
folyosón elakad, ugyanazok a mentősök állják el az utat a hord-
ágyukkal, akik a jogász fiatalembert elvitték, a hajléktalant pa-
kolják éppen föl rá, a radiátorról hiányzik a száraz kenyér, félig 
elrágott darabja lenn hever a kövön, a mentősök rém elégedet-
tek, ritka termékeny nap ez a mai, maga meg mit izgágáskodik, 
nyugi, ha már vizelt, nem lehet annyira sürgős! – dörrennek rá 
Tarajra, ki innen, ki, pánikol Taraj, el ebből az idióta városból, 
végigcsörtet a folyosón, az aulában fölpillant az órára, hála az 
égnek, mindjárt jön a vonat, a hangosbemondó pont ebben a 
pillanatban recsegi be az érkezését, hát föltépi a peronokhoz 
vezető kijárat ajtaját, előrehatol a peronon, minél messzebb 
legyen az állomás főépületétől, belenéz a pályába, mogorva 
óriásként közeledik a szerelvény, már a dübörgését is hallani, és 
akkor valami megmarkolja a szívét, elborítja az agyát, egy érzés, 
hogy ő most beesik majd a mozdony alá, az levágja a lábát, és 
képtelen tenni az érzés ellen bármit, iszonyodva gondol arra, 
hogy még néhány méter és becsúszik a sínekre, hát inkább 
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megáll, leguggol, négykézlábra ereszkedik, minél biztonságo-
sabban tapadjon a talajhoz, odalép hozzá az egyik utazó, rosz-
szul van, segítsek, hívjam a mentőket? – hátulról már egészen 
közelről dübörög a szerelvény, ne, ne, ne hívja a mentőket! – 
ordítja Taraj – minden a legnagyobb rendben van, elvesztettem 
a szemüvegem, azt tapogatom, nem látja véletlenül valahol? – 
és a mellé beállt másodosztályú kocsiba elsőként, mindenkit 
beelőzve felkapaszkodik, visszapillant, nincs itt semmiféle 
szemüveg! – válaszolja az ember, még szép, gondolja Taraj, 
honnan is volna, beljebb vánszorog a kocsiba, ledobja magát 
egy üres helyre és alig várja, végre elinduljanak, és megy a vo-
nat, zakatol, robog, már tíz évvel visszább jár az időben, egy 
másik, háromnapos konferenciára viszi Tarajt, egészen fiatalon, 
ahol neki is lesz egy előadása, csak amolyan tizenkettő egy 
tucat, semmi különleges, az egész konferencia nem egy eget 
rengető tudományos esemény, mégis fontos, jólesik időnként 
eldumálni a távoli kollégákkal, mindig hall valami újat is az 
ember, apró szakmai csodácskát, privát pletykát, kis eszem-
iszom, estelente tánci-tánci, egy szűk kör pedig eleve kaszinóz-
ni jár oda, beveszik magukat a gyakorlati bemutatóterembe, 
ahol aztán pont őmiattuk senki semmit sem szeretne bemutat-
ni, és verik a blattot reggeltől estig, a sűrű füstben csoda, hogy 
látják saját lapjaikat, a kiürült sörös- és borosüvegek egyre 
gyűlnek az asztaluk körül, vécére felállni sem egyszerű nekik, 
amikor valamelyikükre rájön a szükség és – mily fájdalom! – 
feltápászkodva kénytelen kievickélni, csörömpölve menthetet-
lenül feldönt pár üveget, ebéd helyett három sör, vacsora he-
lyett kettő, ha váratlanul felbukkannának az előadóteremben a 
hallgatóság rosszat sejtene, érdekes, Taraj minden züllöttsége 
ellenére is azt gondolja – akkor még – idáig azért mégsem 
ereszkedik le, főleg nem a szivarozó, általában a lapot osztó, de 
meg mindenkit hadarva is kiosztó pöfeteg szintjére, hm, látha-
tóan az orrából fújta az egész társaságot, a szelleme iszonyú 
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magasan, egészen a légyszaros, rozsdásodó neontest régiójában 
lebeg, együtt gomolyog saját szivarfüstjével és szellőztetésért 
kiált, végre szabadítsa már meg valaki ezt a helyiséget az ápo-
rodott, romlott ideák, bagó, pia, és emberi büdös keverékétől, 
de nem, nincs ilyen, így hát amikor Taraj benyit e barlangba, 
hogy átnézze még egyszer a diáit, éppen besöpri valaki a cechet 
amit nyert s mert pont nem jár a lap, elkezdik köszörülni a 
nyelvüket a behatolón, mi a ló izét akar itt, vagy üljön közibük, 
bár ez első blikkre elég reménytelen próbálkozásnak látszik, 
emelkedett társaságukból úgyis kilógna, vagy húzzon a sok 
marhához a nagyterembe, mellesleg azokhoz hasonlít inkább, 
és itt akad el a lemez megint és mindig, felelné, ordítaná ezer-
szer, beléfojthatatlanul, ami a nyelvén volt, de nem jött ki ak-
kor sem, és nem jön ki most sem, elakad minden hang a tor-
kán, hogy ő, Taraj, próbálja bennük tisztelni az országos inté-
zet munkatársait, de ez egyre kevésbé sikerül neki, ehelyett csak 
veszi a vetítőt, kifordul vele és rájuk csukja az ajtót, fulladjanak 
meg, és körülbelül ennyi marad annak a konferenciának legto-
vább érvényes, legmélyebben szántó következtetése, hazafelé 
zötykölődik, a kupéban álmosító levegőtlenség, próbálja még 
átlapozni a tételeket, mert megint egy újabb időben utazik, ma 
vizsga, kellemetlen fajta, ahogy a többiek mesélik, tele bukással, 
úgyis meghúznak, vigasztalják, semmi értelme görcsölnöd, és 
tényleg kétesélyes a dolog, eddig majdnem mindenkit megvág-
tak legalább egyszer, biztosan igen megnyugtató volna a szá-
mukra, ha neki sem sikerülne az övékétől jobban, hú, nem 
akárkiket hasaltattak el, talán kár volt az estét és az éjszakát 
vendégségben töltenie, lehet, jobban tette volna, ha készül, 
viszont így tényleg nem görcsölt rá, az állomásukon kikászáló-
dik a vonatból, álmosító a reggel, nincs már annyi ideje, be-
ugorjon haza harapni valamit, lefürödni, egyenesen a vizsga 
helyszínére csattog, ott már együtt a nép, vannak vagy harmin-
can, írásbeli lesz, ennyien férnek el a nagyteremben úgy, hogy 
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minden harmadik széken üljön csak vizsgázó, nehogy véletle-
nül sugdossanak ám egymásnak, vagy puskát csúsztassanak át, 
ó, itt aztán totális az ellenőrzés, van ám szigor, ne higgye senki, 
hogy csak úgy a két szép szeméért megadják neki a kettest, 
ebben a velejéig becsületes világban már csak nem pont itt 
gondolják elhinteni a becstelenség magvait, amikor mindenki 
elfoglalja a helyét felolvassák a névsort, igennel felel a megszó-
lított, amikor kimondják a nevét, Taraj, és ő mondja, igen, 
megáll a felolvasó, feltekint a papírból, hol ül? – kérdezi, és 
neki fel kell állnia, megmutatnia magát, senki másnak se előtte, 
se utána, úgy látszik adódott egy jóakarója ráirányítsa a figyel-
met, vajon mit mondhatott a telefonban, annyi a puskája, mint 
kutyában a bolha, vagy viccesen megemlítette valamelyik illeté-
kesnek, hencegett a fiú, őt úgysem kapják el, olyan tökéletes 
technikát dolgozott ki, mindenesetre az egyik felügyelő odaáll a 
széke mellé, mögé s míg a másik három mint folyadékban a 
buborék mozog a sorok között, ez a szerencsétlen meglehető-
sen kényelmetlen pózban mozdulatlanul szobrozik Taraj aszta-
lánál, Taraj perifériás látómezejében örökké benne van, már 
majdnem zavaró, de meg meg is esik rajta Taraj szíve, három 
órát szegénynek így egyhelyben eltölteni elég kínozó lehet, az, 
hogy kínos is, ráadásul pont őrá, Tarajra nézve a többiek előtt, 
kit érdekel, ki nem szarja le, ha bele kell mindenáron vinni egy 
bukásba, és ez a felismerés elég tisztességesen felcseszi Taraj 
indulatát, megmozgatja lelkében a mélyebb rétegeket, olyan 
képességeit ébresztve fel, amelyek az éjszaka és a vonatozás 
után valószínűleg alvó állapotban maradtak volna, ahogy voltak 
züllött élete java részében, és esetleg tényleg megbukik, de így, 
előkotorva azt a Tarajt, aki gimis matekversenyen tőle két évvel 
idősebbek extra feladatát oldotta meg és rajta kívül senki más, 
most csak úgy száguld a tolla a papíron, az őt leső felügyelő 
vajon mit gondolhat ilyenkor? – emlékezetében mintha olvas-
ná, jelenik meg a tartalom, egyszerűen szó szerint ki kell másol-
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ja a tekervényeiből ide e becsülettel teljes ócska jelenbe, és 
akkor a felügyelő szembe helyezkedik vele, még jobban lássa, 
nehogy valamit is elmulasszon, például nehogy a tollában le-
gyen a puskája, vagy a négyszáz oldalas anyag apró betűkkel 
legyen felmásolva a körmére, de bánatára Taraj egyszer csak 
összeszedi az egész munkalap hóbelevancot, és mert készen 
van, kiviszi leadni a névsorolvasónak, aki sikertelenségük ide-
ges mozdulatával átveszi, hiába vágyta a botrányt, kútba esik 
annak teljes koreográfiája, Taraj fogja és otthagyja az egész 
termet, úgy ahogy vannak, dicső tisztességükben, s mikor a volt 
bukottak kérdezgetik később, de még az eredményhirdetés 
előtt, na, puskáztál, hogyan csináltad? – mint akik még mindig 
reménykednek az utolsó pillanatban kiszedni belőle valami 
árulkodót, bemószerolni, érvényteleníttetni az eredményét, 
csak mosolyog, nem gondol semmire, arra sem, hogy ezek 
nagyjából annyira bölcsek mint jóravalók, csak áll, néz a sze-
mükbe, mosolyog idétlenül, ahogy egyszer azt volt kedvese 
megjegyezte és hirtelen elkívánkozik valahová, a baj, hogy az 
Úristennek sem tudja kitalálni, pontosan hová, talán ahhoz a 
lányhoz, aki ezer kilométerekre tőle hamarosan végérvényesen 
kiválik a világnak abból a fertályából, ahonnan még érkeznek 
róla hírek, ahol távoli pillantásával Taraj még elérheti, és a vo-
nat, amelyik megint elragadja Tarajt, időn és téren át megállít-
hatatlanul száguldva vele, egyszer csak kirakja egy sosem látott 
állomáson, leszáll a bőröndjével, éjszaka van, elmúlt éjfél, most 
hogyan leli meg őt, téblábol, de akkor arra lesz figyelmes, hogy 
egy fiatal nő lassú, kimért lépésekkel közeledik hozzá, úgy, 
mint aki tudván tudja, már nem késhet el, nem téveszthet célt, 
semmi sem bizonyosabb, mint hogy aki miatt évek óta a pero-
non hál, most ott áll előtte kezében a bőröndjével, senki sem 
találta volna ki, hogy egyszer csak megjelenik majd ezen a fur-
csa helyen, rászánja magát, felkutatja, egyedül a nő hitte, hogy 
ez a pillanat eljön, állnak egymással szemben, hangra nincs 
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szükség, mozdulatra sem, elég csak nézni és látni egymást, 
figyelni a másik redőinek rezdülését, a lecsorduló könnyeket, 
egy méter lehet közöttük, és nem mozdulnak, állnak, képtele-
nek betelni egymással, értik, az örök semmi előtt bármely érin-
tés, szó oly nevetségesen semmicske volna, Tarajnak hihetet-
len, hogy ez számára világos, az ilyesmit ő nem szokta érteni, 
megkaparintja a legkisebb valóságot is, ám most csak nézik 
egymást tovább, míg a Keleten felpirosló pirkadatban be nem 
áll a következő hosszú, zöld vonat, akkor Taraj int a bal kezé-
vel, a nő visszaint a jobbal, Taraj felkapaszkodik a bőröndjével 
a kocsiba, az ajtóban megfordul, a tekintetükben irtózat, szo-
morú béke, megrándul a szerelvény és eltávolítja őket egymás-
tól olyan messzire, mintha csak két külön bolygóra költöztek 
volna, vagy oda, ahová csak a képzelet képes elhatolni meg 
suhogó szárnyú angyalok, tág mezők között vágtat végig, víz-
mosások hídjain át, alagutakon keresztül, egyre hűvösödik s 
amint odapillant a lehúzott ablakra, hogy most már inkább 
feltolná, beröppen rajta egy igazi angyal, pont olyan, amilyenre 
gondolt, az angyalok ilyenek lehetnek, letelepszik szorosan 
mellé, majd én melegítelek, suttogja, és puha, szerető szárnyá-
val betakarja a vállát, hátát, hol hányódtál ilyen sokáig? – kér-
dezi – fáradt a tested, cserzett a bőröd! – Taraj kipillant a deres 
réteket felváltó széles hómezőkre, és mondaná neki, téged 
kerestelek amerre csak jártam, minden országban, hegyen, 
síkságon, tengeren, városi sikátorban, beton és makadám úton, 
kocsmában, bordélyban, repülőn röpködve az égen, mindenütt 
a te arcod reméltem megtalálni, a te törékeny alakod véltem 
elsuhanni, kívántam, a te hangod üsse meg a fülem, a te elfelej-
tett, felidézhetetlen arcod, alakod, hangod kutattam, de csak az 
idő telt fölöttem, hogy ellenemre mind távolabb kerülj, elérhe-
tetlenebbé válj, mind hiábavalóbb legyen a kutatásom, ezt vála-
szolná neki, de nem bírja, ül az angyal mellett a tüdejében 
bennrekedt válaszával, annak vállára buktatva a fejét, az abla-
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kon bevág a fagyos északi szél, az igazság Isten háta mögé 
szorult tereinek borzongató árama, térdig érő havak lehelete, az 
angyal megsimítja kopaszodó fejét, ne búslakodj, így volt ez jó 
– mondja – hazámra leltem itt és te is azt találtad amit kerestél, 
én veled voltam mindig, pont úgy, ahogy az neked a legjobb 
volt – és akkor meleg simításától Taraj behunyja szemét, olyan 
áldott hő árad valahonnan, amilyent életében sem érzett soha, 
átható, éltető, szerető meleg, egy nő, egy igazi angyal heve, 
melege, aki lám, itt ül mellette, csak megérinti és ott van, és 
próbálja megérinteni, de hiába, fölnyitja a szemét, körbenéz, a 
kupéban senki, csak az a ringató túlvilági melegség, s az ablak, 
amelyet be akart csukni, szorosan feltolva zárva, ahogy a vécé 
ajtaja is valamiért zárva van, pedig még sohasem fordult elő, 
hogy itt ne végezhette volna el a dolgát, eltömődött a lefolyó 
vagy csőtörés lehet? – többször betért már ebbe a vendéglátó 
egységbe a városban járva, amikor nehéz lett volna hazáig tar-
togatnia, itt kedvesek, megértők, nem nézik ki, ha fogyasztás 
nélkül rögtön a mosdó felé kanyarodik, úgy tesznek, észre sem 
vették, tiszta, kulturált a mosdójuk, ami sajnos nem minden 
vendéglátóhelyre igaz, egyelőre nem vészesen sürgős a dolog, 
akkor átmegy az út túloldalán a konkurenciához, néha hozzá-
juk is betért már, átérve a zebrán rögtön észreveszi, a bejárat 
környéke csendes, holott náluk jelentős a forgalom, sajnos ez 
az illemhelyük állapotán is meglátszik, olyannyira csendes, hogy 
mint kiderül, zárva tartanak, az üvegre belülről akasztott táblán 
elnézést kérnek, belső átépítés folyik egész héten, no, akkor 
irány a pöttöm belvárosi benzinkút két sarokkal odébb, ott 
nem lehet semmilyen probléma, huszonnégy órás nyitva tartás-
sal működnek, csakhogy éppen egy iskolai kirándulóbusz tan-
kol, és az egyetlen mellékhelyiségükhöz hosszú sor áll, fiúk, 
lányok vegyesen, hm, micsoda kellemetlen véletlen pont most! 
– mormogja Taraj, halad tovább, talán az önkormányzat hiva-
talába betérhetne, mintha ügyet intézne, az órájára pillant, ah-
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hoz elkésett, egy kicsit zavaró kezd lenni a nyomás a hólyagjá-
ban, nem ártana találni végre valamit, esetleg hazafelé is kanya-
rodhatna, egyébként az volna a legbiztosabb megoldás, vagy ni, 
amott a parkban a bokrok között könnyíthetne magán, jaj de 
ciki! – és ha meglátják? – annyira nem sűrű a növényzet, min-
denesetre a parkon át vezető utat választja, valamivel hosszabb 
hazáig, de hátha megoldhatja mégis helyben a dolgot, megy, 
nézelődik, figyeli, kik jönnek mögötte, szembe vagy az oldalsó 
sétányon, a bicikliző gyerekek leginkább hirtelen tűnnek fel, 
kiszámíthatatlanul, micsoda példát mutatna nekik, ah, talán 
jobb lemondania erről a kalandról, bár az egyik vastag törzsű fa 
igen kínálja magát, oda is lép, körben néhány bokor, megfele-
lőnek látszik a hely, sajnos a megnagyobbodott prosztatájával 
lassabban szabadul meg a vizeletétől mint régebben, huhú, 
fiatalon sör után a kiskocsmák vizeldéjében micsoda szökőku-
tat fakasztott magából! – hol van az már! – épp csak csordogál 
még az ilyen mostani kellemetlen nyomás mellett is, húzná le 
éppen a zipzárt a sliccén, amikor nagy hanggal gördeszkás fiúk 
robognak elő, nem, ez így lehetetlen, két-három perc, amíg ez a 
rengeteg víz kicsordogál belőlem, inkább megyek haza! – csak-
hogy gyorsabban nő az ingere mint számított rá, és még a kör-
útig sem ér, amikor már lépni is alig bír a pisilhetnéktől, Jézu-
som, mindjárt bevizelek, mi lesz itt velem, elázik a nadrágom, 
kiröhögnek, de ha valami csoda folytán senki sem látna meg is 
micsoda szégyen volna önmagam előtt kisgyerek módra az 
utcán bevizelni! – valahogy ki kell bírjam hazáig! – s amennyire 
rossz lába engedi próbál sietni, de valahogy a lába is egyre gyat-
rább, nemhogy sietnie, vánszorognia sem nagyon sikerül, a 
sarkon még balra, onnan már csak kétszáz méternyi a ház, 
odaér a bejárathoz, keresi a kulcsát, de hirtelen nem találja, 
majd megcsörren a kulcscsomó, csakhogy a kapkodásban ki-
esik a kezéből, felveszi, már nagyon de nagyon kell pisilnie, 
kiválasztja a kulcsot, végre bedugja a zárba, kinyílik a kapu, 
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még pár lépés a lakás ajtaja, ott is kulcscsomó, ügyetlenkedés, 
kattan a zár, feltépi az ajtót, gyorsan a vécéhez, gyorsan, gyor-
san, lerántja a zipzárt, és amikor végre pisilhetne, valami ősi 
ösztön megállítja, biztos, hogy ez a vécé? – biztos, hogy ez a 
valóság? – tényleg pisilhet, nem csak álom a kagyló és végül 
egészen máshová kerül az a vizelet? – de már képtelen dönteni 
a helyzet felett, olyan elviselhetetlenül gyötri a nyomás, olyan 
feltartóztathatatlanul szeretne megkönnyebbülni, hogy a két-
éves korában az agya alapjaiba bevésett reflexek lassan fellazul-
nak, érzi, nem jót tesz, mintha a kíntól való ingadozása miatt 
majd nem is találná el a kagylót, vagy még valami más akadály 
jönne közbe, és mégis, és mégis pisilni fog, már a könnye csor-
dul a hezitálástól, most eressze vagy ne? – mi történik most 
ővele igazából? – és akkor nem jön több válasz, nem jön több 
ellenérv, engedni kezdi magából a vizeletét és sír és sír, mert 
álmában is ráeszmél, hogy ő most alszik, hogy mindezt csak 
álmodja, az a rohadt dög álom marcangolja újra, ami nap mint 
nap meggyötri, megalázza, és félig tudatánál igenis felfogja, 
hogy láb nélkül fekszik egy éjjeli lámpától megvilágított lepusz-
tult szobában, senkije és semmije nincs és épp most vizelt bele 
a pelenkájába. 

A részvétlen sárgás fényben háton fekve hánykolódik, 
zihál, nincs ébren, de nem is alszik, a szeme lecsukva, az arca 
keserű, nedves, jobb kezével kinyúl az éjjeliszekrény felé, tapo-
gat, majd lekapcsolja a lámpát. Reménytelen, halott sötét telep-
szik a szobára, a világűr sötétje lehet efféle világtalan vakság, 
irtózik ettől a sötéttől, de most hátha megkegyelmez neki, hát-
ha mély, emlékezés nélküli alvásba löki, ahol végre megpihen-
het, elfelejtheti, hogy létezik egyáltalán, mert a létezés, úgy 
tűnik, már csak fájdalmat, kínt juttat neki osztályrészül. De 
nem így történik, esti utolsó gondolatai kavarodnak föl benne, 
meg Erneszt válasza, hogy még sok minden maradt hátra. 
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Hát te meg hogy kerülsz ide? – kérdezi Ernesztet, aki 
Taraj vécéjében trónol a kagylón, egyik pillanatról a másikra 
jelent meg ott, láthatóan erőlködik, mint akinek szorulása, vagy 
hasmenése van, a szemében gyötrelem, nem válaszol, az alfelé-
re koncentrál, és alig érthetőn bugyborékol ki az ajkán, megma-
radtam szabadon gondolkodó szellemnek! – valami ilyesmit 
ismételget, Taraj nehezen veszi ki, a hallása sem az igazi már, 
családi vonás, idős korára az összes rokona félig megsüketült, 
még szerencse, a két építkezés napközbeni zaja annyival is 
kevésbé zavarja, de végül nincs kétsége, Erneszt ezt mantrázza 
magának, megmaradtam szabadon gondolkodó szellemnek! – 
megmaradtam szabadon gondolkodó szellemnek! – megmarad-
tam szabadon gondolkodó szellemnek! – megmaradtam szaba-
don gondolkodó szellemnek! – megmaradtam szabadon gon-
dolkodó szellemnek! – megmaradtam szabadon gondolkodó 
szellemnek! – megmaradtam szabadon gondolkodó szellem-
nek! – megmaradtam szabadon gondolkodó szellemnek! – 
megmaradtam szabadon gondolkodó szellemnek! – zsebéből 
előhúzza legutolsó könyvét, azt, amelyiket mutatta Tarajnak, a 
magánkiadásút, egyenként tépegeti ki a lapjait, törli ki vele a 
fenekét, de a mantrát eközben sem hagyja abba, megmaradtam 
szabadon gondolkodó szellemnek! – megmaradtam szabadon 
gondolkodó szellemnek! – tudom, te drága ember, feleli neki 
Taraj, meglátod, sikerülni fog, minden jóra fordul, ne keseregj, 
ne vádold magad, és megsimogatja a vécén ültében előre bukó 
feje búbját, ahogy az övét az az idegen fiatalember simítja meg 
ott a tóparton, álldogálnak Julival, néha tesznek pár lépést a 
magasított sétányon, a jobb lába még a sajátja, a bal térd alatt 
amputálva, nemrég kapta meg hozzá a művégtagot, nehezen 
szokja, némi támogatás sokat segít tartania az egyensúlyát, 
biztonságosabb kettesben sétálnia mint egyedül, nézik a vizet, a 
délutáni nap aranyló ragyogását, a fürdőzőket, a labdázó, bo-
londozó fiatalokat, a csöndesen föl-alá uszkuráló idősebbeket, 
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köztük Taraj korúakat, csak éppen ép lábbal, vagy hát a vízben 
nem látszik, de biztosan azzal, régi nyarak idéződnek fel benne, 
nagy úszások, tavak, folyók, tengerek, annyira megkívánja 
megmerüljön a barnás csillogású jódos vízben, hogy megkéri 
Julit, kísérje le teljesen a part szélére, ahol óvatosan lehajolva 
megmárthatja legalább a kezét, fölmeregethet egy kevés vizet a 
tarkójára, megmoshatja az arcát, itt süppedékeny a föveny, a 
homokkal kevert iszap mozog az ember talpa alatt, távolabb 
nádas kezdődik és csak jóval a nádason túl emlékszik egy be-
tonlépcsőre, ahol kényelmesen le lehetne ereszkednie, de odáig 
ő képtelen elgyalogolni, a vágy rendeset csobbanni viszont 
mardosó, ifjúkori csintalansággal vegyes, Juli véleményét kéri, 
lehetségesnek tartja-e, az elbizonytalanodik, akkor le kell csa-
tolja a műlábát, Juli is kénytelen nekivetkőzni és őrá támasz-
kodva együtt betoporoghatnak legalább derékig, ahol talán már 
egyedül is elboldogul, sőt, attól kellene inkább tartani, ha még 
beljebb merészkedik hátha fél lábbal nem képes úszni és elme-
rül, erre Taraj odaszól a közelükben fejelgető négy fiatalember-
nek, hé, srácok, segítenétek bevinni? – persze, tata, ruhástól, 
vagy hozzávetkőzik? – röhögnek vissza, de amikor Taraj letolja 
a nadrágját és meglátják a művégtagját kissé elcsendesednek, 
megvárják, amíg lekerül róla minden és ott áll egy szál alsónad-
rágban, a ruháját Juli tartja, kicsit hátrál vele, ahol a fű teljesen 
száraz, ott lerakja, szabad legyen a keze, hátha neki is segítenie 
kell majd, odalép Taraj mellé, akkor az lecsatolja a protézisét és 
odarikkant a fejelőknek, na, gyertek! – azok újra nekiszemtele-
nedve poénokat eregetnek a rovására, úgy szobrozik akár egy 
gém, meg, hogy miért vette le a falábát, az fönntartaná, úsznia 
sem kéne, illetve közülük három vidámkodik, a negyedik szoli-
dabb, körbeállják Tarajt, összekulcsolják a kezüket, üljön rá, 
tata, de ne mocorogjon és kapaszkodjon belénk! – majd elin-
dulnak vele, könnyedén, meg se kottyan nekik a súlya, amikor 
mellig ér a víz lerakják, no, milyen öreg, nem gondolta meg? – 
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és akkor a szolidabb srác, látva némi bizonytalanságot a tekin-
tetében megsimítja tar fejét, ne izguljon, menni fog, élvezze és 
szóljon, ha elég! – Taraj pedig, ahogy szokta, lebukik teljesen, 
hogy átcsapjon a víz a feje fölött, kibukkan, köszi, oké! – és a 
hátára fordulva előbb óvatosan, majd egyre bátrabban elkezd 
úszni a parttal párhuzamosan, kicsit a karjával erősebben kell 
húzzon, mintha mindkét lábával tempózhatna, az irány tartásá-
hoz ügyeskedik, de gyorsan ráérez a szükséges mozdulatokra, 
fölötte az ég pazar felhőivel, ragyogó napfényével kápráztató, a 
teste lebeg, könnyű, talán csak a lelke könnyebb tőle, figyeli a 
parti fákat, Julit, ahogy ballag vele párhuzamosan, észreveszi, 
úszva gyorsabban halad, mint ahogy a sétányon gyalogolt, talán 
még uszodába is eljárhatna, gondolja, de eszébe villan a sebész 
tömör megjegyzése, ennek itt még nincs vége! – szóval aligha 
érdemes a mostani lehetőségeire túlságosan ráhangolódnia, 
mindegy, most úszik, hát megpróbálja sokszorosan magába 
szívni e gyönyörűséget, átfordul hasra, képes-e tempózni mell-
ben, de úgy nehezen megy, a karjaira hárul az egész terhelés, 
hát visszafordul a hátára és visszafordul az irányt illetően is, 
nem, még nem szeretne kimenni, de attól a helytől sem volna 
jó messzire eltávolodnia, ahol a ruháit, a műlábát hagyták, Juli 
követi a parton, azok meg ottmaradtak följebb a fűben, aligha 
vinné el bárki, kinek kell az ilyen, még iszonyodhat is tőle, 
persze kitolásból eltüntetheti, hirtelen bedugul a füle, két tem-
pó között ügyetlenedő ujjával megpróbál odakapni, nem segít, 
a hangok egészen tompává válnak, még inkább az az érzése, 
egymaga lebeg az egész tóban, az egész világon sem létezik 
rajta kívül senki más, csak az ég terül fölé felhőfoltos halvány 
kékségével, körülötte a langyos víz, a part is valahogy egyre 
távolabb kerül, már Julit és a fákat sem sikerül kivennie, a für-
dőzőknek nyoma veszett, akár egy anyaméh magzatvizében, 
úgy lebeg egymaga és a sorsa kizárólag a természet erőitől függ, 
saját elhatározása reménytelenül gyenge, minden programozot-
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tan pont úgy történik, ahogy annak történnie kell, most akár 
meg is halhat, elsodorhatja valami áram messze-messze, no 
nem, hiszen ez egy tó, nem is olyan túl nagy, hová sodródhatna 
itt el! – és mégis, felzaklatja ez a gondolat és a maga körül meg-
érzett túl teljes egyedüllét, megpróbál a part felé igyekezni, 
gyanúsan távol került tőle, hosszúkat kinyúlva hátra erőteljese-
ket húz, fogalma sincs hol tart éppen, amikor a háta megfenek-
lik a parti sekélyben, jaj de jó! – sóhajtja – ez kiváló volt! – 
szólna Julinak, átfordul a hasára, lássa, de nincs, a fiatalembe-
rek sincsenek, a csodába, pedig azt ígérték, segítenek kimenni, 
főleg az a negyedik, mennyire kedvesen szólt! – ilyen az ifjúság, 
önző, feledékeny! – mintha én magam másmilyen lettem volna! 
– dehogy! – csakhogy másokat sem lát sehol, teljesen üres a 
part, akár szezon utáni hónapokban, amikor a strand olyan 
szánalmasan árva tud lenni, csönd, sehol senki, mintha a nyár 
örökre meghalt volna, az embernek szinte elszorul a szíve a 
látványtól, a gyásztól, amit a nyári örömök hulltán érez, nincs 
segítséged, Taraj, magad maradtál! – s akár a fóka elkezd kihen-
teregni a szárazra, a testét beborítja az iszappal kevert homok, 
karjával fölhúzza, ép lábával föltolja magát a fűben heverő 
ruhacsomagig, tetejébe dobva a műlába, elkezdi felcsatolni 
magára, az ingével letörli a testéről a homok nagyját, elkezd 
öltözködni, és amikor nagy nehezen elkészül, kísérletet tesz 
önállóan feltápászkodjon, ebben most még nincs elég gyakorla-
ta, mégis sikerül, körbetekint ismét a teljesen kiüresedett kör-
nyéken, fogalma sincs, hová induljon most, és boldog lebegése 
után ólomnehéz testtel elkezd felkapaszkodni legalább a sétá-
nyig, hogy ott majd eldöntse, araszoló sántaságával merre ve-
gye az irányt, jár-kel a városban, nőt nézne magának, néhány 
napra érkezett, itt kellene akasszon valakit, már csak nem, hogy 
pont egy ilyen nevezetes napon, Szent-Iván napján, a testi 
örömök ünnepén ágyas nélkül maradjon, üres a feje, kicsit 
fáradt az előző éjszakai dorbézolástól, de most a piától is job-
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ban kívánna valami nőt, ötlete sincs, hogyan kezdje, alapból 
elkezd föl-alá csámborogni a városközpontban, hosszan bele-
néz a csinosabb csajok szemébe, hátha veszi a lapot valamelyik, 
de többször végigérve a centrum egyik végétől a másikig sem 
tekint vissza jelentőségteljesen egyik sem, a főtéri templom 
harangja már estét kongat, a rohadt életbe, mindjárt szürkül, 
ennyit már régen vesztegetett hiábavalóan, nem is érti, saját 
maga ennyire béna, vagy csupa szűzlány lakja ezt a várost, mi-
féle hely ez? – az egyik fagylaltárust úgy tűnik, sikerrel cincálja, 
de a végén nyalhatja a gombóc fagyiját, semmi több, pedig 
gusztusa sincs hozzá, a végét bele is hajítja a kukába, a főtéri 
színpadon szerencsére mozgolódnak, néptánc, aztán pedig 
rock koncert a program, arra csak összejönnek többen, köztük 
nyilván lazább csajok, addigra mondjuk szerette volna elren-
dezni a dolgot, legalább a beszerzés részét, nem jó utolsó pilla-
natra halasztani az ilyesmit, meg mostani állapotában lezavarna 
szívesen egy bemelegítő kört is, a koncert utánra maradna a fő 
attrakció, általában fiúval párban vagy brancsban jönnek neki 
szembe, sehol egy préda, vagy legalább két nő együtt, az is 
sokkal ígéretesebb a szerelmes párocskáknál, a falkáknál, a 
szabadtéri színpad közelében méregeti a népviseletben ácsorgó, 
fellépésre várakozó néptáncosokat, ruganyos, tömött portékák, 
a kis csaj jut róluk az eszébe, akivel Bella idején kevert, ha egy-
szer összejött, miért ne jöhetne össze másodszor, taktusra 
beleridázni az ágyikóba, valami mégis lelohasztja, valami miatt 
mégsem illik ő már ezekhez, neki most már bejáratott, hozzá 
hasonló vadászó szukák valók, kanhoz a szuka, úgy klappol, 
elvegyül a sűrűsödő tömegben, felcsendül a zene, dobogni 
kezdenek a táncosok, dalolnak, rikoltoznak, a Nap már lement, 
de sötét még nincs, a kellemes muzsikában körbejár a padok 
mentén, a főtér peremén majdnem egymást érik, hátha ücsörög 
leszólítható áru, mindegyiken ülnek, van, amelyiken többen is, 
bár általában ha már foglalt, nem pofátlankodik oda más, az 
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egyik, a többitől távolabb, a bokrok között álló padon kifeje-
zetten nagy hely maradt, egy fiatal pár ül rajta, de nem egymás 
mellett, hanem a lány a fiú ölében, szembefordulva vele, a lába 
hátul lelóg, néha megtámaszkodik az ülőke hátsó peremén, 
ilyenkor kissé megemelkedik a teste, a szoknyája szétterítve, 
még a fiú térdét is letakarja, arról a helyről remek rálátás nyílik 
a térre és a színpadra, persze csak a srácnak, mivel a lány az 
ölében háttal ül neki, úgy látszik nem köti le a figyelmét az 
ünnepi produkció, a srácét sem egyébként, ő is valahova a 
messzibe réved, egyáltalán nem a programot szemléli, a pad a 
hátsó és oldalsó bokrok diszkrét takarásában cseppet sem fel-
tűnő, Taraj sem figyelne rá, ha pont nem a felhozatalt vizsgál-
ná, érdemes lenne oda letennie magát és abból a kiváló szögből 
lesni a terepet s ha észrevesz valamit, előugrani, lecsapni, akár a 
pók, hát lassan elhaladva a fiatalok előtt, gondolván, ezek a 
jelenlétében sem zavartatnák magukat, megkérdi, leülhetek? – a 
srác hangtalanul bólint, ennyi az összes válasz, Taraj pedig 
leteszi magát a nem túl hosszú ülőke másik, szabad oldalára, 
úgy harminc centi maradhat közöttük, kösz! – mondja, de di-
rekt nem tekint a pár felé, ne mutatkozzon teljesen tahónak, ha 
már így benyomult a szférájukba, hangsúlyosan a színpadra 
irányítja a figyelmét, ott semmi sem változik, egyik népi együt-
test követi a másik, a nézők egyre sűrűsödnek, úgy látszik most 
már nemsokára a rock banda következik, nagyjából elég sötét is 
lett a fényorgonához, reménytelennek tűnik neki a párkeresés 
ekkora tumultusban, kezdi elfogadni, hogy ma este hoppon 
marad, valamit elszúrt, előfordul az ilyen, és akkor unalmában, 
meg természetes reflexként is óvatosan átfigyel a párra, hogy-
hogy nem unják meg ezt a kicsit kényelmetlen testtartást ennyi-
re hosszú ideig, feltűnik neki a lány átszellemült arca, higanyos, 
ritmikus mozgása, a srác időnkénti szisszenése, úgyhogy meg-
érti, nem akármilyen szférába tolakodott ám be, de kifejezetten 
intimbe, és innentől bohó kíváncsisággal tekint rájuk, teszi 
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mind gyakrabban, s miután összemosolyognak a rápillantó 
lánnyal már nem is fordul vissza róluk a tér és a színpad felé, 
mintha páros előadásuk kifejezetten az ő szórakoztatására foly-
na, keresztbe veti a lábát és lényegében oldalt ülve figyeli az 
aktust, el ne mulasszon belőle egyetlen másodpercet sem, ami-
kor már vagy félórája részese ilyen furcsa mód a szeretkezé-
süknek közelebb is húzódik kicsit, csaknem hozzájuk ér, a lábát 
kinyújtja, teljesen hátraereszkedik a támlának, minél teljesebben 
láthassa a lány arcát, amely így szinte szembe kerül vele és 
mindössze fél méter kérdése, kinek az ölében is ül, mozog, 
megérti, ez a lány pontosan az a nő, akit, amilyent ő elképzelt 
magának erre az ünnepnapra, elkezdenek szemezni vele, ösz-
szemosolyognak, igazán aranyos kis csaj, aki talán duplán élvez 
Taraj jelenlétében, a srác se berzenkedik, teszi a dolgát, s egy-
szer csak összepillantva a lánnyal annyira természetesen adó-
dik, maga is elcsodálkozik, hogy mennyire magától értetődőn 
megkérdezi, átülsz majd hozzám? – a lány pedig, meglehet, a 
kérdéssel van pont ugyanúgy, mert halk egyszerűséggel feleli, 
majd éjfél után, addig ő kitart – Taraj pedig nagyokat nyel, hú 
ha, az még nem kis idő, de azért ez így baromira jól hangzik, 
micsoda nő! – addig ő a látványtól és a numera ígéretétől akár 
el is élvezhet, a tér, a színpad a rajta dübörgő koncerttel meg-
szűnik a számára létezni, a villogó sárga, piros, kék, zöld fények 
és a cikázó lézer megvilágításában a közvetlen mellette zajló 
szeretkezés a valószerűtlenségig érzéki, a lány lába időnként 
hozzáér Taraj tomporához, s ő egyszer csak elkezdi simítani az 
ikráját, majd alányúl a szoknyájának, bársonyos, nedves a bőre, 
széttárt combján egyre följebb hatol a tenyerével, akkor két 
dobhártyaszaggató zeneszám közötti szünetben a lány megszó-
lal, holnap műtenek, kiveszik az egyik tüdőmet – Taraj kissé 
visszahőköl, miért? – kérdezi, rákos vagyok, áttétes – feleli a 
lány, ilyen fiatalon? – az nem lehet! – hitetlenkedik Taraj, nem 
vagyok én annyira fiatalka – szól a lány, s a zene megdörren, 
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már semmit sem lehet hallani, feltörő, visszafojthatatlan köhö-
gését sem, ahogy egyenesen Taraj arcába köhögi, fröcsköli 
kóros leheletét, az arca valahogy ráncosodni kezd a kíntól, 
ötven körüli nő képére vált át, és elordítja magát, ez az ordítás 
mégis áttör a zenén, negyvennyolc vagyok, ha tudni akarod és 
kettő dobozzal szívok naponta! – az erőlködéstől véres tajték 
bukik ki az ajkára, a mozgása a srácon egyre vadabbá válik, 
mintha évtizedekre vissza és előre szeretné kiélvezni magát, 
éjfél után jövök! – ordít megint, de addigra Taraj már elrántja 
róla a kezét, az erotikus folytatásra váró testhelyzetéből össze-
rándul, majd felpattan és bemenekül a hangorkánban eszeve-
szetten rázó tömegbe, és futna el, de nincs mivel, a feje a töb-
biek derekáig ér, akár egy vénséges kisgyerek, hányódik közöt-
tük, lábának csonkjait véresre dörzsöli a térkő, föllökik és meg-
tapossák, egy adta fájdalom, kiszolgáltatott és elvégeztetett 
sorsú, akár egy levágott fejű rohangáló kakas, a karjaival próbál 
utat nyitni magának, de nem megy, a zene belehasogat a fülébe, 
a tolongás, a tumultus tehetetlenül sodorja, a mellkasán, a nya-
kán ugrálnak, viháncolnak, fullad, előtte az asztalon gusztusos 
falatok, italok, de kinek kell az, a teremben bömbölnek a hang-
falak, Juli osztálytársai megveszekedetten járják, ő a sarokban 
gubbaszt, mellette Juli, aggódón figyeli Taraj arckifejezését, 
percenként remélve, hátha máris jobb, könnyebb neki, de mitől 
lenne könnyebb, pláne ennyire azonnal, a lába majd leszakad, a 
feje nehéz, akár egy gabonával megtömött zsák, hányinger 
gyötri, legszívesebben kihányná magából az egész világot, forró 
kályhának érzi a testét, Juli tenyere jéghideg a homlokán, vala-
hogy ki kellene bírnia holnap reggelig, szét ne robbantsa ezt a 
frenetikusra sikeredett osztálytalálkozót, így is egyesek aggódó, 
egyben bosszús pillantást vetnek felé, hogy a következő pilla-
natban visszamerüljenek a ritmus áradatába, lerúgja a bal cipő-
jét, kevésbé feszítse a lábát, a mozdulattól késként hasít a hü-
velykujjába a fájdalom, hajszál híja elbőgi tőle magát, az ujja 
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tiszta fekete, egy órája sincs, hogy megnézte, már reggel, ami-
kor elindultak is jócskán szürkült, rá sem bírt lépni, de a sarkán 
még megtartotta magát, mostanra idegenné vált a lába, amitől 
legszívesebben azonnal megszabadulna, mint valami elhaszná-
lódott, csak kínokat okozó eszköztől, letörné, kidobná, mind-
egy, lényeg, hogy ez az iszonytató fájdalom szűnjön meg mar-
cangolni őt, talán jobb volna kiülniük a teraszra, legalább a 
többieknek ne legyen szem előtt, a kinti hűvös esetleg segítene 
enyhíteni a szenvedését, csillapítani az elviselhetetlen lüktetést 
a bal lábában, de megmoccanni sincs ereje, s bár az egész te-
rem egyetlen rángó hústömeggé válik előtte, gusztustalan mó-
csinggá, ahonnan talán fájdalom nélkül is ki kellene menekül-
jön, Taraj képtelen elszakadni a székétől, az asztaltól, ahogy 
könyökölve rajta gyötrődő fejét megtámasztja, a szervező lép 
hozzájuk, gondterhes képpel kérdezi, tényleg annyira romlott 
az állapota, mint amennyire neki kívülről látszik? – még attól is 
sokkal jobban! – válaszolja Juli, valamit csinálni kellene, az nem 
lehet, hogy reggelig ne történjen semmi, vérmérgezést kaphat, 
kórházba kellene vinni, de mert Taraj rázza a fejét, kéri a szer-
vezőt, segítsen rábeszélni, ezen az üdülőhelyen semmilyen 
komolyabb egészségügyi szolgáltatás nincs, vigyék el, amíg nem 
késő, amíg teljesen éjszakába nem fordul az idő, a szervező 
bólint, elmegy, pár perc múlva visszajön egy fickóval, Juli osz-
tálytársának a férje, mondja, tárgyalt az otthoni kórházukkal, 
várják Tarajt, most beültetik a fickó kocsijába és azonnal in-
dulnak, elviszi mindkettőjüket, ha bennfogják, ami valószínű, a 
saját városában legyen, arrébb mozdítják az asztalt, Taraj hóna 
alá nyúlnak, emelve kitámogatják, a zene egy pillanatra sem 
hagy alább, csak amikor már rácsapódik a kocsi ajtaja lesz fel-
tűnően csendesebb, amolyan túlvilági, és amint elindulnak 
hármasban, Taraj újra az asztalnál ül, majd beszakad a mellka-
sa, annyira fullad, ég a láztól, kibírhatatlanul fáj, lüktet a lába, az 
asztalon túl a teremben vad zenére rázza Juli volt osztálya, Juli 
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és a szervező agitálja, mutassa meg magát a sürgősségen, ő 
tiltakozik, a szervező meg még valaki a hóna alá nyúl és kicipe-
li, bezsuppolják egy személyautó hátsó ülésére, mondhatni 
kidobják, megszabadulnak tőle, kezd csöndesedni a zene ahogy 
távolodnak és elnyomja a motorhang, majd újra robajló ritmu-
sok kelnek, nézi az asztalterítő mintáit, fájdalmában vicsorít, 
mellette Juli valamiket kiabál a fülébe, csak tiltakozni marad 
még némi ereje, a gyötrődés az utolsó energiáit is felemészti, 
megjelenik egy tag, elmegy, majd visszajön egy másikkal, meg-
fogják, kirángatják egy autóhoz, betuszkolják a hátsó ülésre, 
rácsapódik a kocsi ajtaja, a világ ajtaja, fölzúg a motor, és ez a 
látomás megismétlődik újra és újra ahogy meglódulnak, ő pedig 
tudja, ezzel mögötte marad minden, ami az élet volt és elkez-
dődik létezésének legutolsó, elátkozott szakasza, a világ átfor-
dul lábáról a fejére, de nem ám egyszerű részeg módjára, ami-
kor hajnali órán tíz sör, két üveg bor meg némi tömény után 
kacskaringót jár vele az utca, nekikóvályog a házak falának, és 
önmaga fölött rötyögő jókedvvel nagy nehezen elevickél hazá-
ig, nem, a világ rosszat sejtetőn veszít egyensúlyt, fölfelé lépve 
gangja lépcsőjén hirtelen a terasz felé lendül, épp csak elkapja, 
megmarkolja a korlátot, mintha szándéka ellenére emelkedne a 
levegőbe, pördülne át a feje fölött egy megjósolhatatlan kime-
netelű szaltóval, vagy fagyizás közben hirtelen jobbra-balra 
kezdene dülöngélni a környék és kétséges volna, képes-e még 
valaha szilárdan a talpán megállni, újabb és újabb löketek érik, 
kénytelen nekidőlni az árkád oszlopának, el ne bukjon, de érzi, 
ennyi is kevés, hát leereszkedik guggolásba, próbálja egyenesen 
tartani a fagyit, a többi nyalogató észre sem veszi a kábaságát, 
gondolhatják, neki ilyen tinisen smakkol a fagyizás, vagy feléb-
redve reggel az ágy mint tutaj hánykolódik vele a szobában, 
sehogy sem ér partot, hát felötlik benne, meglehet, épp a Styx 
hullámain bukdácsol át a másik partra, tutajon, nem csónakon, 
ez az utolsó reggele, ha elzáródott valami komolyabb ér az 
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agyában, akkor neki most annyi, vagy a tűzoltóság falánál szo-
rosan mellé lecövekelve várja, hogy az épület megállapodjon 
végre és a majdnem üres utcán, ahonnan aligha remélhet segít-
séget továbbhaladhasson, mert ahogy most imbolyog, örvény-
lik vele a város egyetlen lépést sem képes tenni, csakhogy in-
nentől nemhogy a város, de még a világ sem fogja már soha 
visszanyerni régi önmagát és felborulva, sután, sántán, remény-
vesztetten sodródik tovább ős céltalanságában, talán tennie 
kellene ellene, fogni egy kétszázas szöget és hirtelen, elkesere-
dett mozdulattal a szerszámosban heverő bazi kalapácsa iszo-
nyú lendületével a világot hozzászögezni egy platánfa törzsé-
hez, oltári ramazurival jár, amikor megtorpan a világ, akár pil-
lanatnyi időre, szállnak a cuccok szanaszét, minden, ami meg-
szokta a pörgést röpül tovább és beleütközik abba, ami csönd-
ben megállt, nem tudni ki a vétkes, a lefékezett, vagy aki szá-
guldana eszeveszett hajszával előre, belép a liftbe, a kaputele-
fonban azt hazudta, postás, viszi a csörlő legfölülre, mennyivel 
gyorsabb lesz lefelé, vajon mire gondol majd akkor, abban a 
nagyjából két másodpercben, hogyan ugorjon, lábbal, vagy 
fejjel előre, ha fejjel ugrik, elég visszataszító látványt nyújt majd 
a talán kiloccsanó agyvelejével, de akárhogy ugrik is, átfordul-
hat a levegőben, bár, a szikláról mély, hűs vízbe ugrók sem 
fordulnak át, feszes tartással mint a nyíl, hatolnak a mélybe, 
lehet, technika kérdése, nekik van lehetőségük gyakorolni, az 
elkeseredetten fékezőnek általában egy esélye van, kattan a lift, 
megáll, belereszket, hiába, a megállásba minden megremeg, 
kinyílik az ajtaja, kilép, átlagos lépcsőforduló, semmi különle-
ges, az ablak lecsavarozva, de hozott szerszámot, néhány moz-
dulattal végez, kitárja, ez a rutin is, lám, szétverődik mindjárt a 
lenti betonjárdán, nem szabad sokáig latolgasson, sajnáltassa 
magát, döntött, hát csinálja, mintha jól végezve dolgát haza 
igyekezhetne utána az ebédhez, hanem a párkányra lépnie nem 
könnyű, korábban el kellett volna ezt rendezze, amikor még 
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fittebben mozgott, végül sikerül, hú, de magas, a szentségit, 
nem is gondolta, szegény madarak, hogyan bírják gyomorral, és 
akkor elrugaszkodva átszáll a padlására, ahol az első, új épület 
emelt szintjéhez föllépni korlát helyett kötél a kapaszkodó, 
ettől a középkorban sem gondolhatták volna ki frappánsabban, 
olyan tökéletes, megirigyelnék, ha látnák, a kötélen néhány 
csomó, ne csússzon rajta a tenyér, összesen két lépés az apró 
deszkalépcsőn az emelt szintig, ennyi bőven elég a huroknak, 
úgyis a nyaka törik ki a súlyától, nem a hurok fogja megfojtani, 
száraz meleg van idefenn, egyszer tomboló nyárban izzasztót 
szeretkezett itt valakivel, nyakán a hurokkal előrelép, hogy 
aztán egy ágyban fulladozzon, az éjjeliszekrényen bögre, csésze, 
a bögrében víz, a csészében harminc szem altató, elkezdi 
egyenként szemezgetni, nyeldesi, …tizenhat, tizenhét, tizen-
nyolc,… mire végez, már egy kicsit álmos, vagy csak az elvetett 
kocka hűvössége telepszik rá, bár, kihányni magából még sike-
rülhetne, no de nem azért kapkodta be őket, hogy kihányja, 
ahogy tompul még nehezebben veszi a levegőt, majd magától 
leeresztődik az ablakon a redőny és egyszerre megszűnik körü-
lötte a szoba, helyette vasúti átjáróban találja magát, közvetle-
nül a sínek mellett, a sorompónál áll, azért ott, nehogy feltűnést 
keltsen, miért dekkol a síneknél annyira hosszan, a sorompó 
leeresztve, ezek szerint azonnal itt a vonat, igen, hallani, törtet 
előre, nahát, ilyen úgysem volt még, valakinek kétszer vágják le 
ugyanazt a lábát, legjobb rá se néznie, csak belépni a két sín 
közé, amikor elég közelről hallja, nem bolond ő, aki megállítani 
akarná e monstrumot a tekintetével, pont fordítva, azt kell 
megvárja, amikor már semmilyen módon sem képes lefékezni, 
a mozdonyvezetőnek gyanús a közelsége, rádudál, de ő jaj, 
megteszi azt a lépést és omlik a vére a fürdőkádba, tele meleg 
vízzel, ellepi a testét, már tiszta piros és csak bugyog bele el-
metszett könyökéből a vér, lüktetve egyre vörösíti, a latinok 
csinálták így, a nagy menetelők és dicsőn eltávozók utolsó ké-
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nyeztetésül, no meg pimaszul szemébe nevetni az elmúlásnak, 
a konyhakés a kád mellett a kövön, már nem lesz rá szükség, 
semmire sem lesz szükség, minden elkészült, csak a fékezés 
keltette zajokat, a csikorgást, csörömpölést kell kibírják páran, 
akiknek kényelmetlen a zökkenés, a rájuk szegeződő figyelem, 
nahát! – majd kis rendet raknak utána, és felvenni a tempót 
újra elkezdik fokozatosan adagolni a gázt, ahogy a tőke hajtja 
modern rabszolgáit új, tündöklő biológiai ciklust nyitva hatvan 
és a sír között, és szerte a városban a lekapcsolt villanykörték-
ből az éji öntudatlanságban heverő testek fölött ordítani kezd 
egy robosztus férfihang, ez az első generáció, aki megélheti az 
erőben holtig dolgozást, büszkén, aszott fiatalon, mert vénség 
nem létezik, ugyan! – megszuggerált balgán mindegy mit teszel, 
öreg, macska telepszik az asztalodra, rápiszkít a kenyeredre, 
belelefetyel a levesedbe, befurakszik melléd a paplan alá? – más 
már úgysem bújik hozzád, mit számít, létezz ahogy akarsz, 
bírsz, találj ki baromságokat hinni bennük, vagy ha a 
demenciától semmi sem jut eszedbe, majd mi, a globális ki-
zsákmányolók kitaláljuk helyetted, elárasztunk vele az éteren át, 
lényeg, reggel ötkor csörögjön az órád, rikoltson, fölverjen 
kába, kifingott fáradtságodban, kászálódj, mássz kifelé, ha pat-
tanni, mint régen, képtelen vagy, támolyogj a csaphoz, vödör-
höz, amid van, locsolj vizet a képedbe, éledezz, vén szaros, 
munkára fel! – ez itt a lényeg, a bűvös profit, amit romokban 
heverő lényedről még lehúzhatunk! – a gyermekmunka álszen-
tül tilos, na, majd megoldjuk azt is, tudományosan bizonyított, 
hogy túltáplált unokáid korábban érnek az ősöknél, tizenhat, 
dehogy! – tizennégy, a frászt! – tizenkettő éves koruktól is 
hadra foghatók, bevethetők a munka gyilkos frontvonalán, 
megoldjuk, csak még nem most rögtön, ám addig is ti, kicse-
szett vének – hm, másra úgysem képesek, veszi halkabbra a 
villanykörte, ilyet ugyebár nyilvánosan kiejteni hiba, pont for-
dítva, higgyétek csak, legalkalmasabbak, hahaha! – majd rázen-
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dít ismét, nyomuljatok öntudattal, a tükröt ma reggel is kihagy-
va tülekedjetek a külvárosi vonatokon, metrón, buszon, teker-
jétek ócska bringátokat, beérjetek még kürt előtt, rendes szaki 
nem késik, viszont kifulladásig nyomatja, különben ki tart el, 
hékások, naplopóvá süllyednétek negyvenöt év meló után? – 
hát becsület ez? – elvárnátok, pesztráljanak? – számoljatok, 
vagy majd inkább mi számolunk helyettetek, nem futja a nagy 
közösből holnap hideg vízre, száraz kenyérre sem, kisapáink, 
magatokat tartsátok el, ha enni akartok, a cél a profit, a profit, a 
profit! – ki az, aki ingyen beruház? – mit képzeltek, hajrá, do-
logra! – ledolgozandó gumiévek hősei, örökifjú koporsótöltelé-
kek, a léhák tengődnek a világban, nézzetek csak szét, viszo-
nyítsatok! – és az alvó Taraj egészen megremeg, amint az éjjeli-
szekrényen megdörren az éjjeli lámpa körtéje, rekedtes orgá-
nummal bömböli a hang, tehetetlen, láb nélküli trottyok, éb-
redjetek! – mit húzzátok itt a lóbőrt ingyenélő, leamortizált 
társaság, szétcseszett herék, munkabírásotokat nélkülözi a 
szebb világ, hát legalább a lelkiismeretetek bugyogjon fojtó 
bűzt árasztva, ami egész lényetekből is párolog, bűntudattal 
bámuljátok álmatlanul a plafont komfortos üdülőhelyeteken, 
mormoljatok nap- és éjhosszat imát, hitetlenek, ha szátokon 
még kifér, ha züllött elmétekben valaha létezett az Isten, hogy 
otthonotok lehet e szanatórium, mert a megátalkodottakat 
könnyen elviheti ám a járvány! 

Taraj vergődve felriad, levegőért kapkod, résnyire nyitja 
szemét, az ablakon szürkére váltott a sötét, észleli, megnyug-
szik valamennyire, az jó, jaj, mindjárt itt a reggel! – ha azt a 
szajrét szétosztanánk! – rablók! – motyogja, némi nyál habbal 
türemkedik elő a szája szögletén, arrébb löki az éjjeli lámpát és 
visszaszenderedik, a mellkasa csendesebben, ritkábban emelke-
dik, süllyed, az arca kisimul, a ma éji irtózatnak lassacskán vége. 

A piacon, ahova betér a lánnyal dinnyéért, jó kétvagony-
nyi sárga- és görögdinnye hever a betonkerítés tövében a srég-
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tetős szín alatt, ne égesse a nap, negyvenöt fok körül lehet 
árnyékban, a tűző napon megmaradni lehetetlen, az árusok 
behúzódnak a tető alá, nemigen foglalkoznak a hébe-hóba 
feltűnő vevőkkel, válogatni, kopogtatni a dinnyét errefelé telje-
sen értelmetlen, mézédes mindegyik, elég csak kinézni a nagy-
ságát, leméretni, fizetni és vinni, mindegyik árus előtt valami 
asztalféle, vashordó, faláda fölfordítva, rajta félbemetszett diny-
nye, abból vagdos ki darabokat ha megszomjazik, csak a köze-
péből, a széle nem érdekel senkit sem, a Taraj kidolgozta mód-
szer, hogy a lehasított vékony szeletből kivágja a teljes húsát és 
alulról kezdi eszegetni, hogy utoljára maradjon a legfinomabb-
ja, a közepe, itt egészen nevetséges, a dinnyét először is nem 
szeletelik, inkább csak felezik, esetleg vágnak belőle egy jó 
vaskos darabot, amihez már szájjal hozzá lehet férni, kicseme-
gézik a legjavát, a többi megy az állatoknak vagy a szemétbe, 
bezzeg kiskorában otthon mekkora szám volt nyaranta a diny-
nye, a tíz körméről kapták volna le, ha a héján veszni hagy a 
piroskás beléből, leemel a rakásról egy méreteset, jóval tíz kiló 
fölöttit, olcsó, könnyen kicsengeti akár az ekkorának az árát is, 
és ezek a nagyobbak nektár édesek, a szélük ízletesebb az ott-
honiak legbelsejétől, nem mellékes, merthogy nem viszi rá a 
lélek kihajítsa a felét, pont úgy lát neki a konyha meleg kövére 
törökülésben letelepedve, mint gyerekkorától mindig, azaz 
látna, mivel a csaj is éppen úgy fog hozzá, ahogy ő megszokta 
gyerekkorától, egyenesen irány a közepe, így aztán a lány sze-
rint igazságosan feleznek, az egész szíve a csajé, az egész széle 
pedig Tarajé, nagyokat kacagnak rajta, csakhogy akkor Taraj 
bosszantásul elkezdi ugyanezzel a módszerrel felosztani a hú-
sos lepényt, kimarkolja a tölteléket a közepéből és odalöki a 
lánynak a szélét, az üres tésztát, aki persze totál kiakad, igazság-
talanság, ki látott már húsos lepényt kibelezni! – kiáltja – olyan 
a világon nincs, hogy valakinek csak a legjava jusson! – és 
ahogy püföli Taraj fejét az olajos tésztával, eldőlnek az egyben 
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asztalul szolgáló meleg kövön, egymásba gabalyodnak, hempe-
regnek, alig van rajtuk ruha, Taraj benyúl a lány közepébe, 
hogyhogy nincs? – na nézzük csak a legjavát! – és a lány is 
bemarkol Taraj közepébe, nekem is elég a lényeged ám! – és 
ebben végre könnyen megegyeznek, összepasszítják mindkette-
jük legértékesebbjét, úgy gurigáznak, lökdösik a dinnye mara-
dékát, bőrükre ragad a lepény, aztán leválik, boldogságuk a 
természetben fickándozó állatoké, csakhogy Taraj már felfogja, 
mindez elmúlt, pusztán réges-régi határtalan gyönyörét vetíti 
vissza az agya, hogy végre vigasztalja a korábbi kínokért, vagy 
pont ellenkezőleg, hogy még jobban meggyötörje, értésére 
adva, mindez elveszett, örökre lehetetlen, ő, aki már csak félig 
alszik, hadd keseregjen a már nagyon is világosan érzékelt jelen 
kilátástalanságán, ám Taraj hagyja magát elringatni ebben a 
keserédes állapotban, megedződött annyira a sorjázó kímélet-
len látomásokon, hogy e cinikus mozi szépségére figyeljen 
inkább, némi erőt gyűjtve az átevickéléshez az éber új napba, 
sőt, ilyenkor már arra is képes, legalább téma szerint megvá-
lassza, miről álmodjon, de mert teljes felügyelettel még nem bír 
a tudatán, az, hogy a téma miként bomlik ki, továbbra is akara-
ta felett áll, pecázni megyek, dönti el, és mosolyog, hogy ebbe a 
gyerekkori kedvtelésébe már csak nem kever bele semmilyen 
szörnyűséget a tudatalattija, szóval, nagyjából tízévesen ődöng 
a hátsó udvarban, a kert, az állatok készen, apja a munkahelyén 
mint mindig, most is dolgozik, az édesanyja elpilledt kissé, 
éppenséggel beleférne az idejébe egy kis pecázás, hát veszi az 
ásót, a kukacos üvegedényét, kilépeget a kertbe, arra a részre, 
ahová az eső leginkább összefolyik, ráadásul árnyékos is az a 
hely a bodzabokortól, mindig ott találni a legtöbb gilisztát, 
lenyomja az ásót, kifordítja a földet, lábbal szétrúgja a görön-
gyöket, nem ásóval szúr oda, nehogy elvágja a bennük lévő 
gilisztákat, összeszedegeti őket, a közepes, kemény, sárgás szí-
nűek a legjobbak, azok sokáig bírják a horgon, a puha, hosszú, 
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vastagok fenekezésnél, nagyobb halra frankók, de most csak 
rövid időre teker le a tóra, úszózni fog, kisebb horoggal kesze-
gezni, a böhöm kukacoknak nem igazán örül, négy-öt ásónyom 
után, amikorra összejön úgy harminc, visszaigazítja a fölforga-
tott földet, egyrészt, mert ez a rendje, másrészt, hogy beleköl-
tözhessenek újra a giliszták, gyakran jár pecázni, akkor is legyen 
mit ásnia, száraz földet szór az üvegbe, összerázza, mindegyi-
ket érje a föld, ez nagyon fontos, ugyanis felszívja a kukacok 
nyákját, nem ragadnak, rohadnak egymásba, az ásót megtakarít-
ja, helyére rakja, a nyári konyhában szel egy jó vastag szelet 
kenyeret, sok béllel, kevés héjjal, egy fajta csali nem csali, leg-
alább két félének lennie kell, paprikás lisztből nem gyúr harma-
dikat, erre a rövid időre elég a kettő, kiírja az asztalra, hogy 
lement a tóra pecázni, veszi a botját, az összekészített doboz-
káját a tartalék horgokkal, zsinórokkal, úszókkal, ólmokkal, 
minden egyébbel, csendben kitolja a bringát a kapun és uzsgyi, 
irány a tó! – a tó, ahol ugyanannyira otthon van, mint a saját 
udvarukban, minden bokrot, lejárót a vízhez, kényelmes állást, 
minden víz alatti beakadós helyet pontosan ismer, felfűzi az 
első kukacot és bedobja közepes eresztékkel nem túl messzire, 
ne piszék jöjjenek, de ne is a legaljáról a lassú, óvatos halak, 
mielőbb akasszon legalább egyet, egyrészt, hogy meglegyen az 
aznapi fogása, másrészt, hogy a kenyérbélből készített csaliba 
belegyúrhassa a hal nyálkáját, akkor nem bír leázni, sokkal ne-
hezebben eszik le, nyálkázott kenyérrel ezerszer eredménye-
sebb, mint amíg nincs belegyúrva halnyálka, és Taraj álmában 
röhög, mit talált ki az agya, mert kiváló kapásnál bevág és 
semmi, ő ilyen kapást tízéves reflexével sosem hagyott ki, telje-
sen lehetetlen, már megint incselkedik vele, lám, csali, sőt, ho-
rog nélkül húzza ki a damilt, ah, hülye vagy te álmom! – gon-
dolja, legalább valami valóságszerűbbel jönnél, hiszen be sem 
szakadhatott a horog, nem akadt bele semmibe! – szétolvadt a 
vas a vízben, vagy mi a franc? – felköt egy új horgot a tartalék-
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ból, klassz sárga, kemény kukacot fűz rá, bedobja ugyanoda, 
gyúrogatja közben a kenyeret, de így simán vízzel, hiába van 
benne kovász, sosem lesz az igazi, szükség volna legalább egy 
halra, bár, nem is biztos, hogy érdemes csalit cserélnie, egészen 
jó a kapás gilisztával is, intenzíven ráng az úszó, picit meg-
emelkedik, majd oldalt haladva folyamatosan süllyed mélyen a 
felszín alá, ilyet a hároméves kölök sem bír elrontani, nemhogy 
Taraj, és tessék, megint semmi és tényleg semmi, mert újra 
odavész a horog is, na jó, úgy látszik ez most már így marad, 
horogevők lettek a halak, vénségére kiegyenlíti a ketyeréje a 
fiatalkori sikereket, ott egye az egészet a fene, azt hiszi, kibabrál 
velem! – vén hülye fejem! – felköti a harmadik horgot, már 
csak nem horog nélkül rakja el a pecáját, összecsomagolja meg-
feszítve a damilt, a kukacokat szétszórja a fűben, a kenyeret 
behajigálja kis darabokban a vízbe, csak úgy startolnak rá a 
snecik, nézelődik, mennyire nyugalmas, tükörsima felszínű a tó, 
gyönyörű itt így fiatalnak lenni, gondolja félálmában, akkor 
aligha foglalkozott ezzel, veszi a kerékpárját és elindul hazafelé, 
majd olvas inkább, a betűk már csak nem fogytak ki a könyv-
ből, megteszi az következő álomnak, gondolja, visszasurran az 
udvarukba, óvatosan illesztve a kaput a helyére, anyukája föl ne 
riadjon, lerakja a bringát, elpakolja a horgász cuccokat, a tyú-
kok érdeklődéssel járják körbe, de ma nincs szerencséjük, 
Tarajéknak sem jut ressre sült keszeg, és nekik sem a bele, amit 
egymást hajkurászva tépnek, nyelnek, igazi csemegéjük, beül a 
nyári konyhába, nyitva hagyja az ajtót, így több fény esik be, jár 
a levegő, az éppen olvasott könyve ott fekszik az asztalon ol-
dalt, nekinyomva a falnak, az egyik indiántörténetet olvassa 
éppen, élvezi nagyon, a vadászkalandokat és a fantasztikus 
irodalmat is szereti, ha befejezte, akkor majd azok kerülnek 
sorra, felnyitja a könyvjelzőnél, minden rendben, a betűk a 
helyükön, már fut is a sorokon, mi a fene, kifogyott a fantázi-
ám a szemétségből? – de éppen csak kigondolja, furcsa kis 



 

236 

árnyék jelenik meg az ajtóban, odapillant, hát, a malacuk kíván-
csiskodik befelé, aranyos, értelmes tekintetével szemez Tarajjal, 
ennivalóan cuki kis állat, hát te meg hogy jöttél ki az ólból? – 
otthagyja a könyvet, odaguggol a malachoz, elkezdi vakargatni 
a füle tövét, aztán a hasát, az elégedetten röförészik, na, gyere, 
irány vissza szépen! – terelgeti hátrafelé, az ól ajtaja tárva nyit-
va, pedig a riglit biztosan rányomták kívülről, utoljára almozás-
kor volt nyitva az ajtó, a moslékot az ajtón átemelve szokták a 
vályújába beönteni, visszatessékeli a kis cocát a helyére, meg-
paskolja vaskos hátát, farát, rácsukja és rázárja az ajtót, visszaül 
a könyvhöz, de még egy oldalt sem olvas végig s az árnyék újra 
megjelenik, a malacka megint ugyanúgy kukucskál a konyhába, 
nahát! – olvasni szeretnél, vagy mi a franc? – hova támasszam a 
könyvedet, a vályúba? – no és mit? – gondolom, a vadászat 
kevésbé érdekel, főleg a varacskos disznókra nem, legyen in-
kább fantasztikum? – sajnos arról nincs könyvem, miként vál-
toznak a malacok emberré, de a Marsra elrepülhetsz, ha érde-
kel! – aztán majd elmeséled, hogyan tetszett, érdemes-e időt 
pazarolnom rá! – leveszi az egyik könyvet a stelázsiról, könyv-
táriak, ezekre vigyázni kell, hallod, kisapám, nem szaros lábbal 
lapozgatjuk ám! – a coca virgoncul, kunkori farokkal követi, 
terelgetni sem kell, együtt ballagnak az ól felé, tudod mit, in-
kább felakasztom egy madzagon ide az oszlopra, biztos ami 
biztos! – kihúz egy szalmabála kötözőt az ól teteje alá begyűrt 
kötegből, átköti a könyvet, felakasztja úgy fejmagasságba a 
cocának, benyomja a riglit, bár, gondolja, végül, ahogy kinéz, ez 
tisztára fölösleges, és visszamegy olvasni, halad előre a délután, 
lassan az édesanyja megjelenik majd, de még mielőtt kijönne a 
hűvös, kék csomagolópapírral leárnyékolt ablakú első szobából 
egyszer csak újra előbukkan a coca, pofájában a könyv, épp 
csak a sarkánál ráharapva tartja, látszik, rendkívül vigyáz rá, a 
madzag sehol, a szeme csillog, mint aki azt mondja, baromira 
érdekes volt, na, mi az ördög, csak nem kiolvastad máris? – 
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kérdezi Taraj, az állat bólint, tényleg? – hát, ez hihetetlen! – és 
tetszett? – erre is bólintás, elégedett röffentés a válasz, oké, de 
mára elég! – elveszi a könyvet, körbevizsgálja, semmi nyoma 
rajta mocsoknak, rendben van, öregem, lehet róla szó máskor 
is, most viszont gyerünk, be a helyedre, mindjárt jön a délutáni 
kukorica, meg disznóparéj! – visszatessékeli az állatot, egye 
fene, szokásból rányomja a riglit, s még vissza sem ér a nyári 
konyhához, édesanyja megjelenik az első szobából, nagyot 
nyújtózik, Taraj behajtja a könyvet, nekinyomja a falnak, lehet, 
elaludtam fölötte, összeálmodtam mindenfélét, gondolja, édes-
anyja kéri, hozzon az utcai kifolyóról friss vizet, fogja az üres 
vödröt, meglötyögteti a kannát, abban sincs sok, kiönti a lavór-
ba kézmosáshoz és mind a két edénnyel kiballag a közkifolyó-
hoz, onnan hordja az ivóvizet mindenki, akinek még nincs 
bevezetett vize, lötyögtetve hozza, elég nehéz még neki egy-
szerre a kettő, beállítja őket a helyükre a hokedlira, megy hátra 
édesanyjához, aki pont akkor indul el a disznóóltól, beszórta a 
kukoricát meg a gazt és a fejét csóválva kérdezi, te, nem tudod, 
minek az a bálakötöző az oszlopon? – te kötötted oda? – ve-
szélyes lehet, fölakaszthatja magát benne a malac! – és Taraj 
már nem is tudja, az akkori ámulata, vagy a mostani nevethet-
nékje nagyobb-e a helyzet felett, csak abban biztos, hogy még 
szeretne egy igazit fürödni, mint ahogy akkor, kölyökkorában 
úszott, nem lecsatolt műlábbal, hát ezt fogja választani legköze-
lebbi álomnak, mégpedig azon a tavon, amelyiken strandolni is 
lehet, nem csak horgászni, az a tó valamivel távolabb fekszik 
tőlük, jókora bicikliútnyira, vagy a régi gőzmozdony vontatta 
vonatocskán egy megálló, plusz onnan még valamennyi busz-
szal, felpattan hát a családi bringára, virgoncul tekeri, duzzad 
benne az ifjúi erő, bő háromnegyed óra odáig, persze előfordul, 
hogy az utolsó szakaszon, ahol néhány kilométeren át az utat 
övező nyárfák olajzöld alagútjában halad jobban elbambul, és 
egy egész órát is kitesz, elengedi a kormányt, kiegyenesedik és 
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nézi a sokat látott tájat, lehetetlen betelni vele, imád így, elen-
gedve a kormányt bicajozni, talán ha háttámlája is volna a bi-
ciklijének és esetleg tekerni sem kellene, csak hátradőlve gyö-
nyörködni az utazásban, az volna klasszabb, hát, igen, úgy 
hívják, autó, nézi a távoli templomtornyokat maga előtt, kör-
ben a megművelt földeket, aztán behajtva a nyárfák alagútjába 
egészen kápráztató a látvány, az úton jóformán nincs forgalom, 
a közvetlenül a keskeny aszfalt mentén álló hatalmas, évtizedes 
nyárfák lombja fönt teljesen összezár, árnyékos félhomályban 
halad, hosszú élő alagútban, és még oda sem ér a tóhoz, baktat 
ki a vasútállomásra, közel esik a házukhoz, ismeri a menetren-
det, jóformán semennyit sem kell várnia, a jegyét is éppen csak 
marad ideje megváltsa, beáll a vén gőzös, a szaga valami elké-
pesztően jellegzetes és kellemes vonatszag, beül a kocsi fából 
készült ülésére, meglódulnak, ugyanazokat a földeket látja mint 
bicikliről, a kövesút és a vasút párhuzamosan fut néhány száz 
méter távolságban egymástól, feláll, lehúzza az ablakot, bever a 
szél, néha betódul a gőzös füstje is, az élet valami egészen tö-
mény kvintesszenciája ez az utazás, szép lassan, nem sietve, 
csihegve, szagosan, mintha a végtelenbe zakatolna a vonat, de 
az sem baj, amikor a következő állomáson, a végállomáson 
egyébként, ki kell szállnia belőle, az is olyan természetes, hogy 
az előbb még öröknek vélt út mégiscsak megszakad, tűz a nap, 
a busz, amelyik kiviszi majd a tóig vagy már benn áll, vagy 
majd csak negyedóra vagy félóra elteltével érkezik meg, ki tud-
ja, senki sem sietteti, türelmesen várnak rá, minden olyan sűrű 
olajosan, kimérten mozog a létezésben, véget nem érően, és ha 
mégis véget ér, hát máris követi valami új, addig pedig ott a 
vidéki állomás napsütötte, poros területe áthajtható váltóval, 
kipakolásra váró vagonokkal, alattuk hűsölő macskával, gazok-
kal, fehérre mázolt kerítéssel, néhány bagózó vidéki utassal, a 
környék millió részletével, amit a tízéves szem mélyen magába 
szippant, hogy majd összeálljon belőle az egész világ, aztán 
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egyszer csak megérkezik a busz, most éppenséggel meglehető-
sen gyorsan, beszáll, elöl marad a vezető mellett, onnan még 
érdekesebb, mint oldalról nézni a tájat, ugyanazt a nyárfák 
övezte aszfaltcsíkot, ahol, lám, pont a buszuk előtt teker bicik-
livel, elengedett kézzel, de meghallva maga mögött a berregést 
ügyesen visszafog a kormányra, félrehúzódik, hogy elférjen a 
hatalmas jármű, beelőzi rajta önmagát, majd megérkeznek az 
elágazáshoz, ahol a néhány üdülőhöz tartozó megállóban ki-
száll, a busz továbbmegy a város irányába, Taraj pedig leballag 
a már egészen közeli tópartra, ahova végül egyszerre érkezik 
vonaton, buszon, gyalog és biciklivel, letámasztja egy fához a 
bringát, nem kell azt zárni akkor még, nincs is zárja hozzá, nem 
a drogériák bejáratánál is vadul sasoló biztonsági őrök idejét 
járjuk, a tőke szemforgató tolvaj hatalmát, egyszerűen csak 
sárgán, barátságosan letűz a nap, szellő se rezdül, áll a sima 
víztükör, körben mozdulatlanul a nádas, minden pontosan az, 
aminek mutatja magát, mindennek értelme és súlya van, lerúgja 
a szandálját, levetkőzik, a rövidnadrágja alá eleve fürdőnadrá-
got húzott még otthon, egyre nyurgább, már cseppet sem kis-
gyerekes lábával, ó, micsoda lábak voltak! – megindul befelé a 
vízbe, gyűrűzik körülötte a felszín, amikor csípőig ér neki ma-
gára paskol jó sok vizet, különösen a fejére, hogy szokja a teste 
a hűvöset, majd mélyen lehatolva belecsobban a tóba, amikor 
fölbukkan tesz néhány melltempót, aztán hátára fordul, nézi az 
eget maga fölött, a felhőtlen, egynemű halvány kékséget, visz-
szafordul hasra és úszik, és úszik, van karja, lába, mindene ami 
emberré teszi, Dél felé fordulva fölülről enyhén szemébe vág a 
Nap, hunyorít, csillog a víztükör előtte, és a csodákon túli leg-
természetesebb valóságban ott fürdik, ő, Taraj, pont úgy, 
ahogy azt reszketve vágyta, s akkor a sziporkázó sugártól feléb-
red, az ablakon tódul be a fény, reggel van, az ablakot nem 
látja, csak a téglalap alakú vigasztaló világosságot, szeméből 
ügyetlen ujjaival kitörli a könnyet és felsóhajt, megint rövidebb 
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lett az élet egy nappal, de eggyel kevesebb gyötrelmes éjszaka 
maradt előtte. 

– Az angyalát! – mik voltak ezek? 
– Angyalát? Valami angyal is megjelent, tényleg. Meny-

nyire kedves volt! Nem emlékszem az arcára. Kár. Különlege-
sen melegített a szárnya, ahogy átölelt! 

– Jézusom, az a kutya ahogy kimúlt! Még szerencse, 
hogy az első álmok az éjszaka elejéről összemosódnak. Micso-
da katyvasz! 

– Elképesztő! Nemhogy dinnyézéseket látnék legalább! 
– Bevizeltem. Éberen könnyebb. Azt hiszem, megint 

ideje volna. 
– Igen. Így. Brrr! Ez egy szemétség tőled, élet! 
– Nemsokára körbejár Icus, tisztába rak. Ha elbír ve-

lem. Vagy megvárja Zsuzsikát? Volt már, hogy összehoztuk 
ketten. Ha megvárja, akkor túlságosan elhúzódik a dolog, bele 
a délelőttbe. 

– Meghallgathatnám a híreket. Vajon mit mondanak a 
járványról? 

– Ugyan, mit mondanának? Súlyosbodik. Majd kicsit 
később bekapcsolom a rádiót. 

– Szóljak Icusnak? Kiülhetnék a tolószékbe. Buzi ágy! 
Fekhetek nemsokára eleget. Túl sokat is! Örökre. 

– Mennyi lehet az idő? 
A reggeli program eléggé kötött. Amikor a többség fel-

ébredt, körbejár az éjszakás nővér, van-e valakinek óhaja-
sóhaja az éjszaka után, segít mosakodni, borotválkozni, tisztába 
teszi azokat, akikkel egymaga elbír, máskülönben megvárja a 
nappalost és az átfedéses időben, amikor mindketten szolgálat-
ban vannak, együtt oldják meg az ilyen munkát. Ezután követ-
kezik valamennyi szünet, majd kiosztják a reggelit és a gyógy-
szereket. Később, a délelőtt folyamán már nemigen zaklatják a 
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lakókat, főleg most, járvány idején nem, korábban szerveztek 
programokat a társalgóban, sétáltattak, segítettek telefonálni, 
ment a takarítás, ágyneműcsere, miegymás, azóta, hogy beütött 
a krach, igyekeznek annyira visszaszorítani a találkozásokat, 
amennyire csak lehet. 

Taraj hanyatt fekszik az ágyban és bámulja a plafont, 
mintha bármit látni bírna rajta. Nincs ott semmi, de ha volna 
sem látná meg. Mindenféle jár az agyában, a beinduló reggel a 
maga viszonylagos mozgalmasságával, a majd nemsokára oda-
kint az építkezéseken elkezdődő dübörgés, zakatolás, a járvány, 
Juli mai utolsó látogatása, a beküldhető csomagok, mit is kérjen 
benne és hogyan oldják meg ügyesen Julival, az álmai, amelyek 
megint alaposan megkínozták, felkavarták, a tegnap esti, köz-
vetlen elalvás előtti gondolatai Ernesztről és családjáról, a ké-
peiről és írásairól meg arról, amiket beszélgettek, és belemered-
ve a semmibe az ébredését követő áldott nyugalmában folytatja 
a tegnap estét, elbíbelődik még kicsit a fejében Erneszttel, amíg 
nem zavarják mindenféle zajok, teendők, Icus sürgése-forgása. 

A garázs, ahol Erneszt festett és a képeit tartotta találko-
zásaik rendszeres helyszíne lett. Természetesen a lakásukba is 
feljárt Taraj, főleg onnantól, hogy közös döntésre elkezdett 
Atlantának sakkot oktatni, mégis a garázsban érezték magukat 
felszabadultan, ott semmi sem korlátozta őket, dumálgattak, 
Taraj elszürcsölgette a magának hozott palack borát, férfiként 
ejtőztek a körülöttük acsarkodó világban. Lehozatta Erneszttel 
a képeit a padlásról, végignézte mindet az elsőtől az utolsóig, 
elvarázsolták ezek a művei is, szerinte semmivel sem voltak 
gyengébbek a lakásban függőknél, kiválasztott annyit, ami fel-
fért a garázs falára és üres helyet nem hagyva körbeakasztgatta 
velük a garázst. Üldögélt, figyelte Erneszt kezének útját a vász-
non, a papíron, elképesztette, ahogy a semmiből néhány jól 
eltalált mozdulat után feléledt a kép. 

– Más is fest ilyet? 
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– Nyilván. Annyira nem figyelem. Nem lopott ötlet, ha 
arra gondolsz. 

– Arra gondolok, irányzat-e? 
– Jaj, nem! A formák biztosan nem. A szimbolizmusa, 

a színvilága talán igen. Ebben az értelemben valamennyire, 
látod, túlhaladott is lehetek. 

– Vegyük inkább úgy, jelenleg te vagy az első és egyet-
len ilyent festő. Majd iskolát alapítasz! 

– Egyetlen? Amit csak egyetlen ember művel, az lehet 
hibás. 

– Miért, ha sokaknak jó, az attól helyes? Hol itt az út-
keresés? 

– Senki sem fedez fel nap mint nap új Amerikát – néz 
föl a papírról Erneszt –, amit sokan tesznek, abban azért való-
színűleg van valami. 

– Pont te mondod? Amiért pedig mindenki liheg, az 
egész biztosan szart sem ér! 

– Könnyen előfordulhat. 
– Majd elkezdenek másolni. 
– Figyelj, teszek arra, mit csinálnak mások. 
Az egyik garázsos napjukon Erneszt megemlítette, két 

környékbeli faluba kapott meghívást irodalmi műsorba. Az 
egyiken saját magát és a költészetét mutatja be, a másikon az ő 
és a helyi versírogatók műveiből szavalnak általános iskolás gye-
rekek. Mindkettőt az ottani, amolyan kultúrházfélében tartják. 

– Elmész? 
– El. 
– Nem zavar, hogy falu? 
– Nem. 
– Mikor lesz? 
– Két hét múlva hétvégén, meg rá egy hétre. Van ked-

ved velem jönni? 
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– Naná! 
A felolvasóest volt először. A teremben meglepően so-

kan jöttek össze, Taraj egészen elcsodálkozott, nehogy már egy 
ilyen vicinális településen ennyi embert érdekeljen a költészet, 
de aztán rájött, hogy a szerzők és famíliájuk, a szavaló gyerekek 
és szüleik, nagyszüleik, a versek között muzsikáló iskolai gyer-
mekzenekar tagjai és családtagjai pont kiadják a megjelent lét-
számot. Mindenesetre kellemes volt a tele terem, az átszelle-
mült, fellépésre váró gyermekarcok látványa. 

A szerzőket beültették a nézőtér első sorába, a szavaló 
gyerekek a kis színpadocska egyik oldalán, a zenekar a másik 
oldalon foglalt helyet. A rendezvényt a helyi egyházi vezető 
nyitotta meg, amin Taraj igencsak elámult, majd a szervező 
mondott néhány mondatot, megköszönte mindenkinek a tá-
mogatását, különösen a vállalkozókét, akiknek a jóvoltából még 
egy kis zsúrra is lehetőség lesz a program után, és kért minden-
kit, vegyen részt abban a kötetlen beszélgetésben, szendvicse-
zésben is, hogy minél emlékezetesebb maradhasson ez a kultu-
rális kezdeményezés, amely reményei szerint hagyományterem-
tő lesz és megtalálják majd a folytatását. 

Mivel Taraj nem ülhetett Erneszt mellé a szerzők sorá-
ba, a következő sorban mögötte tette le magát. Később, a sza-
valatok közben igazán sajnálta, hogy nem lát rá Erneszt arcára, 
kíváncsi lett volna az arckifejezésére, vajon hogyan tűri a szer-
zőtársak műveit, meg magát az előadást. Az egész műsor vég-
eredményben rendkívül aranyosan, a vidéki ártatlanság és naivi-
tás jegyében zajlott, néha teljesen elfeledkezett arról, hogy en-
nek a rendezvénynek bármilyen más megközelítése is lehetsé-
ges volna, mint az, hogy verset mondani, zenélni szerető gye-
rekeknek az arcukra izgatott pírt varázsoló fellépést biztosítsa-
nak, és kicsit összekovácsolják a közösséget. 

Erneszt még a kezdés előtt letett huszonöt-harminc kö-
tetet korábbi könyvei maradékából a színpad legszélére. A 
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szerzők közül, ahogy azt előre sejteni lehetett, másnak nem 
jelent meg még kötete. Amikor a műsor végén egyenként szólí-
tották a szerzőket, álljanak fel, hadd tapsolja meg őket a publi-
kum és pici ajándékot is átadott nekik a szervező, Erneszt át-
vette tőle a mikrofont, megköszönte, hogy itt lehetett és jelez-
te, akinek jut, szabadon vihet a könyveiből, ez az ő ajándéka. 
Megtapsolták és a könyvek egy szempillantás alatt eltűntek, 
amint a közönség felállt. 

Hazafelé beszélgettek. 
– Elégedett vagy? 
– Ha erre válaszolnék, azt jelentené, voltak elvárásaim. 
– Mert nem voltak? Az lehetetlen! 
– Aranyosan lement. Ez a lényeg. 
– Téged pedig belekevertek a helybéli rímfaragók közé. 
– Senkit sem az tesz jó vagy rossz költővé, kikkel mu-

tatkozik együtt. 
– Mégis más közölt – izékkel, hogyan mondjam? – kol-

légákkal egy társaságban megjelenni, mint így! Ne mondd már, 
hogy annak nincs presztízse! 

– Hol? Kocsmákban? 
– Mit tudom én, hol nyílik rá alkalom, de egészen biz-

tosan meg lehet találni a módját. Írószövetségben, könyvvásá-
ron, író-olvasó találkozón, mint amilyenre a jövő héten mész, 
tévé interjúban, évfordulókon. 

– Nehezen viselem őket. Még szerencse, hogy semmi 
közük a lényeghez. 

– Irodalmi lapokban egyébként publikálsz? 
– Régebben közöltek. Már hosszú idő óta nem küldök 

kéziratot. Nincs jelentősége, hidd el. Mellesleg a lapok tele 
vannak szeméttel. A röhej, hogy ez is teljesen rendben van így. 
Láttál búzát ocsú nélkül? Hahaha! – egyébként akkor mi a ja-
vaslatod, nagyokos, a jók egyáltalán ne publikáljanak, elválaszt-
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va magukat az ocsútól, vagy a még olvasható három írással 
cirka nyolc oldalon jelenjen meg a folyóirat? 

– Ez túlzás. 
– Gondolod te. 
– A folyóirat és e között a rendezvény között ég és 

föld a különbség. Azért csak más egy irodalmi folyóirat rend-
szeres szerzőjének lenni, mint beülni ezek közé! Nekem ne 
fessed magad! 

– Ezek legalább őszinték. Nem akarnak többnek lát-
szani, mint amik. 

– Szóval tetszett. Rohadtul élvezted a verseket és ren-
geteget tanultál tőlük! 

– Nem hergelsz föl. Főleg a szavalatokra figyeltem, hol 
lehetne csiszolni a versmondáson. Csak picit, és máris szebben 
hangzana. 

– Gyerekesen szavaltak. 
– Mert gyerekek. 
– Azt hiszed, valaki is profivá szeretne válni közülük? 
– Sosem tudni, kinek mi az álma. 
– Ahhoz már most, ösztönösen sokkal frankóbban kel-

lene mondja. 
– Hadd álmodjon! 
– Elpazarolt élet-idő. Hm, pont én okoskodom, aki az 

egész életemet elpazaroltam! 
– Ha megtanulják pontosabban mondani, érteni is 

pontosabban fogják. Miért gondolod, hogy elpazaroltad? 
– Az túl hosszú lenne. Hát, tudod, azért szívesen meg-

figyeltem volna az arcod a műsor alatt! 
– Nem láttál volna rajta semmit. Nem viszonyítok. Én 

a magam útját járom. Miért, én a nepper, különb vagyok bár-
melyiküktől? 
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– Na, jó, elég az udvariaskodásból. Nekem ne mórikáld 
magad! Nem igaz, hogy belül neked nem fáj, hogy itt a falusi 
délutánban szorongtál a faszéken és nem a Nemzeti Színháza-
tokban rendeztek költői estedet. 

– Valamennyi igazságod van, de majd rendeznek, ha 
úgy hozza a sors. 

– A sors! Meg akik rángatják a gyeplőjét! 
– A végzet gyeplőjét nem lehet rángatni. 
– Szép vigasz! 
– Nem hiányzik semmilyen vigasz. Mondd, ha te en-

gem ennyire magasra taksálsz, miért vagy még velem? Miért 
nem takarítod el magad a társaságomból, mint méltatlant? Vagy 
én kellene megszabaduljak tőled? 

– Basszus, megfogtál! 
– Nem fogtalak meg, mert nem akartalak elkapni, csak 

szeretném, ha megértenéd, minden mű a saját életét éli. Majd 
megkeresi a maga útját, ha érdemes rá. A szerző egy ember. A 
templomunk egy épület. Pangea egy kontinens volt s most 
nincsen sehol. 

– Mit keresett ott a pap? 
– Láttad, megnyitott. 
– De miért ő? 
– Az egyház most minden lében kanál. 
Egy héttel később a másik község kultúrháza csaknem 

üresen fogadta őket. Nem is maradtak a nagyteremben, behú-
zódtak a tizennyolc érdeklődővel – Taraj megszámolta – a 
könyvtárba, ahol a könyvvel tele polcok keltette hangulatban 
otthonosabban érezhették magukat – nos, szóval ennyien ér-
deklődnek ténylegesen az irodalom iránt, fogalmazta meg ma-
gának Taraj –, és valószínűleg ebből is néhány jelenlévő legszí-
vesebben otthon maradt volna, csak nem engedhette meg ma-
gának, viszont igaz, biztosan akadtak olyanok, akiket érdekelt 
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volna a műsor, ám legyőzte őket a lustaságuk, vagy más, szerin-
tük fontosabb dolgukat intézték. Erneszt letette az olajmécses-
ét az asztalra, meggyújtotta, kérte, hogy félkörben üljék körül 
az asztalt s ha csak lehet szólaljanak meg, ne csak ő egymaga 
beszéljen, kérdezzenek, mondjanak véleményt az irodalomról, 
azon belül a költészetről, mintha a gyerekük iskolai tananyagá-
ról társalognának. Nos, ebből nem lett semmi – akárcsak miná-
lunk, gondolta Taraj – pontosabban több mint az idő feléig 
mindenki ült, akár a sült hal, várta a készet, s csak az est vége 
felé nyíltak meg egyesek, amikor már kaptak annyi információt, 
lelki löketet, hogy legalább néhány általános kérdést képesek 
legyenek megfogalmazni. Na, igen, várható volt, hogy 
Ernesztről még csak hallani sem hallottak korábban, a verseit 
pláne nem olvasták, azt a kötetet pedig, amit Erneszt minden-
kinek a kezébe nyomott ajándékul, majd csak haza menve la-
pozhatják át alaposabban. Már aki átolvassa. 

Erneszt jól átgondolta, miről beszéljen és mennyit. Ked-
ves volt, majdnem spontán, csak parányit érződött ki a váz, 
amit összeállított a fejében, amelynek mentén nagyjából idő-
rendben haladt. Néha kitérőket tett, mókázott kicsit, elmesélt 
pár érdekes sztorit, mint például az egyik közlésének történetét, 
amikor új írásokat kértek tőle a szerkesztőségben a bevitt régi-
ek helyett, de neki azokon kívül éppen egy sem volt, hát haza-
ment, megírt huszonegy verset egyetlen éjjelen és azt vitte be, 
mint az utóbbi időszak termését. Végül valóban az utóbbi idő-
szaké voltak, olyannyira, hogy pont a legutolsó éjjelé. Nos, erre 
rögtön rábólintott a szerkesztő, hogy ez már mindjárt más, és 
leközölte az egyiket a huszonegyből. Néha felolvasott, viszony-
lag rövidebb verseket, de nem vitte túlzásba. Témák szerint is 
foglalkozott a munkásságával, elmondta, hogy ő szociálisan 
rendkívül érzékeny, ezért meglehetősen gazdag a közéleti lírája. 
Mint ahogy a szerelmi is. Férfi, na, a velejéig férfi! Ekkor szinte 
áhítattal figyelték, teljes csöndben, még csak nem is mozgolód-
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tak. Nagyon szépek voltak az itt felolvasott versei. Sorra került 
néhány botránya, meg a magánkiadás, amelyről nagyjából 
ugyanazokat az érveket ismételte el, amit Tarajnak már régeb-
ben összefoglalt, körülbelül azzal a végkicsengéssel, hogy aki a 
kiadója alapján ítél meg egy könyvet, az vessen magára. Köz-
ben többször ajánlotta, kérdezzenek tőle nyugodtan, de ered-
mény nélkül, mígnem az egyik felszólítása után megszólalt egy 
középkorú nő. 

– Meg lehet ebből élni? 
– Nem. Több kisebb bevételem van, festek és képeket 

adok el, előadok a főiskolán, a legbiztosabb bevételem, hogy 
kupeckedem. 

Felnevettek. 
– Mindig ilyen őszinte? – göcögte valaki hátrébb. 
– Majdnem. Azért próbálok életben maradni. Minden-

esetre a költészet két legalapvetőbb eleme az őszinteség és a 
költői képek rendszere. Ezek nélkül fabatkát sem ér az egész. 
Szép szavakat egymás mellé pakolgatni kevés. 

– Mert mindig csak a valósat írja? – folytatta amaz. 
– A líra nem dokumentumműfaj. A vers üzenete kell 

igaz legyen, halálosan komoly és igaz. Egyébként ez nem csak a 
költészet sajátja, minden művészeté, és nem mellesleg a tudo-
mányé is. Aki csal, akár csak egyszer, annak vége. 

– A felesége mit szól a szerelmes verseihez? – szólalt 
meg újra a középkorú nő. 

– Hú ha, ez hosszú! Vagyis maga a válaszom egyszerű, 
tetszik neki, szívesen olvassa, viszont az alapos indoklása egy 
egész estébe telne. Röviden úgy foglalnám össze, hiszünk egy-
másban, és legalább pindurkával jobban szeretjük a másikat, 
mint önmagunk hiúságát. Nézze, igazából én csak magamról 
tudok nyilatkozni, arról, hogy én hogyan oldom meg magam-
ban az ő és a magam szabadságát. Én már csak az ő eredmé-
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nyével szembesülök, az állíthatom, kiváló, a feleségem egy 
angyal, arról, hogy hogyan csinálja, őt magát kellene megkér-
deznie. Tudja, viszonylag gyakran utazom el az üzlet miatt, 
nem szoktuk ilyenkor egymást percre elszámoltatni. A felesé-
gem szabad nő. Bízom abban, hogy sem időközben, sem a 
legvégén nem érezzük majd úgy, hogy valamelyikünk a másik 
rabszolgája volt. 

– Gyakran jár el ilyen találkozókra? Meghívhatnám a 
mi falunkba is? – kérdezte a fiatal lány rögtön a mécses túlolda-
lán, Erneszttel szemben. 

– Ezek szerint nem idevalósi. 
– A szomszéd faluból jöttem át, mert érdekelt, mit 

mond. Ezt-azt írok, szeretnék fejlődni benne. 
– Megtisztelő. Nem, nem gyakran. Persze jólesik látni 

önöket, az ember hiú is, de tudom, nagyon keveset változtatha-
tunk meg egymásban. 

– Miért gondolja, nekem igazán tetszett amit hallottam 
– felelte rá a lány. 

– Köszönöm. Tudja, nem hiszem, hogy én költőt tud-
nék faragni bárkiből, aki egyébként nem az. Olvasót talán, de 
még azt sem biztos. Hogy miért vagyok mégis itt? Élvezni 
egymás személyiségét, mondjuk, ahogy az éttermi vacsorát, 
amiért elsősorban nem az éhségünket legyőzendő megyünk el, 
mert éppenséggel a konyhánkban a hűtőből egyszerűbben, 
olcsóbban jóllakhatnánk. 

Meghívhatom akkor? 
Jaj, persze! Örömmel megyek. A végén megbeszéljük. 
És így folyt tovább az est, olyan százpercnyi lehetett 

összesen, hol Erneszt mondta magától, hol, most már bátrab-
ban, bele-belekérdeztek. Főleg a tervei érdekelték a társaságot, 
de arra azt felelte, tervekről beszélni tilos. Egyszer, még túlsá-
gosan fiatalon, megszegte ezt a szabályt, kibeszélte magából a 
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témát és az el is veszett örökre, pedig megérte volna megcsi-
nálni, csakhogy a kibeszéléstől megszűnt a lelkében a feszült-
ség, ami pedig elengedhetetlen az alkotáshoz. Kérdezték a 
festészetéről is, itt szintén röviden válaszolt, azzal indokolta, 
képeket sajnos nem hozott, azok nélkül pedig festészetről tár-
gyalni olyasmi, mint világtalan embernek elmesélni a szivár-
ványt. A legvégén megköszönte a meghívást, a részvételt és 
elfújta a mécsest. Aztán még a lánnyal egyeztettek a szomszéd 
faluról, de az időpontot egyelőre függőben hagyták. 

Hazafelé Taraj előbányászta lapos flaskáját és húzott né-
hányat a töményből. Mindketten láthatóan felajzottabbak vol-
tak, mint egy héttel korábban, mégsem szóltak egymáshoz túl 
sokat. 

– Azért ez most jobb volt, nem? – jegyezte meg Taraj 
két korty között. 

– Jobb? Csoda tudja. Mélyebben, személyesebben érin-
tett engem. 

– Ebben benne volt az egyéniséged, földobtad őket, 
átkerültek egy másik dimenzióba. 

– Így látod? Ennek örülök. 
– Te nem egy vagy közülük, érted? Csak úgy csillogott 

a szemük, annyira figyeltek! 
– Akkor nem éltem hiába. 
– A múltkori sokkal laposabban ment le. Úgy, mint a 

hírek a rádióban. 
– A gyerekek biztosan másként élték meg. Különböző 

szempontok léteznek. 
– Én a művészetedről beszélek, basszus! 
– Én pedig az életről. 
Aztán zötykölődtek, hallgattak, elmerültek saját gondo-

lataikban. Mielőtt elváltak volna, Erneszt megkérdezte, mikorra 
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várják legközelebb Atlantához sakkozni. Két nappal későbben 
állapodtak meg. 

A megbeszélt időpontban Thália nyitott ajtót Tarajnak. 
– Szia, Taraj! Erneszt kicsit később érkezik, valakivel 

találkozik a központban. 
– Szia, Thália! Végre kettesben lehetek egy frankó nővel. 
– Hármasban két nővel is! Látod, kényeztet a sors. At-

lanta benn vár. 
– Ennyire nem igénylem a kényeztetését, picivel keve-

sebbel is megelégednék. No, vicc, hol a bajnoknő, hadd lássam! 
– és elindult a nappaliban hátrafelé, a sakkasztalhoz, ahol At-
lanta egy fölrakott állást vizsgálgatott. 

– Szia, Taraj! 
– Hali, Szívem! Ki áll nyerésre? 
– Sajnos te. 
– Én vagyok a sötét, mi? 
– Nem, te egyik sem vagy. 
– Állsz majd még te is nyerésre, kisanyám, nyugi! 
Atlanta oktatását teljesen újrakezdte. Leszedetett min-

den bábot, megtanulták a koordinátákat. Amikor ezzel megvol-
tak, mindig azzal indítottak, Taraj kikérdezte a táblát, hátat 
fordítva Atlanta nyolc-tíz mezőt kapásból meg kellett nevez-
zen, milyen színű, például gé négy-re azonnal rá kellett vágja, 
világos, fel kellett mondja az átlókat, majd Taraj betett egy 
bábot, mondjuk, egy huszárt valahová, és a kislány fel kellett 
sorolja vakon az összes mezőt, ahova onnan lépni tud. Ezután 
nehezebb feladat következett, Taraj föltett három azonos színű 
bábot meg egy ellenkező színűt, Atlanta megint csak háttal ülve 
a táblának meg kellett mondja, az az egy melyiket tudja leütni a 
háromból. Később a bábok elkezdték változtatni a helyüket és 
a számuk is szaporodott. Innentől az oktatás érdekesebbé vált, 
feladványokat oldottak meg, ezt már nem vakon, annyit nem 
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sikerült haladjanak, egy-, két-, háromlépéses mattokat kellett a 
kislánynak megtalálnia, a legvégén pedig játszottak, feltétlenül 
időre, hogy az óra kezelése és az idővel való gazdálkodás is 
menjen. A partikat írták, pont úgy, mintha egy versenyen ját-
szottak volna, így azok bármikor rekonstruálhatók lettek. A 
legvégén általános elveket foglaltak össze. 

– Hová figyelsz a táblán? 
– Mindig az egész táblát nézem. 
– Hányadik lépéstől számolod a változatokat? 
– Minden változatot az első lépéstől számolok, az el-

ágazást is. 
– Hány lépésjelölted kell legyen? 
– Legalább három. 
– Mi az erősebb, a fenyegetés, vagy az ütés? 
– A fenyegetés erősebb, mint annak kihasználása. 
– Mi a teendőd mielőtt lépsz? 
– Még egyszer ellenőrzöm, mi volt az ellenfél utolsó 

lépése. 
És így tovább, vagy húsz alapvető, általános érvényű 

szentenciáig. Atlanta ragyogóan fejlődött, a Taraj elleni játsz-
malapokat Erneszt is átnézte, rögtön észrevette a haladást, de 
meg egyre inkább megizzasztotta a lánya, mígnem egyszer csak 
elkezdett nyeregetni ellene. 

Aznap Taraj nem találkozott Erneszttel, mert Atlanta 
sakkra szánható ideje lejárt, Erneszt még nem érkezett vissza, 
Taraj pedig nem akart ott lábatlankodni, amikor tudta, most az 
iskolai feladatokat veszik majd elő az édesanyjával. Elköszönt, 
elment. 

Nagyjából így telt el Taraj munkaszerződésének munkán 
kívüli része, igen szolid, a korábbiakhoz képest meglepően 
tartózkodó kocsmaélettel, nőzéssel, sörmeccsekkel, sokkal 
inkább bensőséges beszélgetésekkel Erneszttel és családjával, 
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néhány mély légvétellel a művészetekből, meg egy kislány üdítő 
közelségével, aki reménykeltően fejlődött a sakkban. 

Utolsó látogatásakor Ernesztéknél, amikor búcsúzni jött, 
mindannyian elpityeredtek. Annyira hihetetlennek tűnt nekik, 
hogy a sors szeszélye, amely összehozta őket, most minden 
bizonnyal egyszer és mindenkorra el is választja őket egymás-
tól. Iszonyúra nő a fizikai távolság közöttük. Erneszt odament 
a nappali falához, és a képet, az eredetit, amit Taraj a kanapén 
ülve mindig kitüntetett figyelemmel vizsgált, leakasztotta a 
falról és Taraj kezébe nyomta. Taraj a zokogásával küszködve 
lépett ki az ajtajukon és csak annyit hallott a háta mögül: 

– Menj, és ne nézz hátra! 
Kinyúl az éjjeliszekrényre, maga elé emeli az öreg, 

csatragány rádióját. Bekapcsolja, recseg-ropog mint mindig, 
aztán hallgathatóbbá válik. Bemondják hány óra, bólint, mind-
járt megjelenik Icus, beindul a kinti meló. Hallgat egy kis zenét, 
aztán jönnek a reggeli műsor rövidhírei, némi politika, gazda-
ság, hosszabb járványos rész, megint nőtt a fertőzöttek száma 
és a halálozás, elismétlik a látogatási tilalomról szóló központi 
döntést, aztán sport, már ami maradt belőle, mert majdnem 
minden sporteseményt letiltottak, útinform, időjárás, megint 
néhány taktus a zenei folytatásból, és már kapcsolja is le, rakja 
vissza a helyére. 

– Mára ennyi elég. Hacsak nem este beröffentem 
megint. 

– Hol az a kép? Az sincs sehol. Ellopta a lányom. Más 
nem vihette el. 

– Az egyetlen volt az egész múltamból, amit őriztem. 
A hálóban lógott a fejem felett. 

– Egyszer megyek lefeküdni, nincs. 
– Majdnem minden mozdíthatót ellopott és eladott. 



 

254 

– Jöhetne Icus, bedobnám a páleszomat, ha kirakna a 
székbe! 

– Harapnék is. Szalonnácskát kenyérkével. Valahogy 
megéheztem. 

Ahogy így szörfözik az egyre közelebb kerülő reggeli 
programok között egyszer csak megcsörren a telefonja. Nem is 
csörren, inkább jó hangosat pöttyen, mint akkor, amikor még 
régebben üzeneteket küldtek neki. 

– Hoppá! Ez meg mi volt? 
– Ó, a francba, biztosan Juli. A szentségit, lefogadom, 

nem tud bejönni! 
– Az nem lehet, hogy ne jöjjön be! Olyan nincs! Elfogy 

a pálesz! Az lehetetlen, hogy pont most Juli ne hozzon új 
páleszt, meg szalonnácskát! 

– Még el sem bírom olvasni! A rohadt anyját a sze-
memnek, meg kell várjam Icust, megnézze, mi a szent szar 
érkezett! 

– Most már igazán jöhetne Icus, kapkodhatná magát, 
ez így sokkal több, mint pelenka, meg tolószék. 

És mintha Icus gondolatolvasó volna, a takarítószeres 
kocsi kerekének zörgése szűrődik be a folyosóról, majd nyílik 
az ajtó és belép rajta a nővér. 

– Jó reggelt, Lajos bácsi! 
– Csókolom, Icuka! Tűkön ülnék, ha magamtól bírnék 

ülni. 
– Ennyire hiányoztam? 
– Odáig sajnos még nem jutottunk, hogy személyesen 

pont maga hiányozzon – megpróbálhatjuk –, de a segítsége 
piszokul jól jönne. 

– Látom, teljes épségben túlélte az éjszakát, pont 
ugyanolyan kötekedő, mint az este volt. 

– Ez a látszat, Icuka, épp csak sikerült túlélnem. 
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– Rosszul érezte magát? Miért nem szólt? 
– Icuka meg is bolondulna, ha az én álmaim gyötörnék. 
– Ó, mindössze álmok! Az semmi! Mert, mit álmodott? 
– Majmok ugráltak körbe, aztán autóval törtek rám, el 

akartak gázolni itt az ágyban, de szétvertem őket pöröllyel. 
– Ez semmi, a legborzasztóbb, ha valahonnan le akar 

esni, vagy futna, de nem bír. 
– Az utóbbihoz nem szükséges álmodnom, tökre is-

merős. 
– Kaka volt, Lajos bácsi? 
– Mennyire lehangoló tud lenni! 
– Szóval nem? 
– Nem, hál Isten. Bevizelnem is egy gyötrelem. 
– Látja, ez inkább lehangoló. Marad a hashajtó, ma már 

muszáj, legyen széklete. Na, nézzük, azért kicserélem a pelusát, 
ha bírom egyedül, ne feküdjön a vizesben, és megpróbálhatunk 
kiülni, ha akar. 

– Persze, hogy akarok, de várjon, nézze meg előbb a 
telefonomat, legyen szíves! Valami érkezett. Attól tartok, Juli 
nem bír bejönni. 

– Hol van? 
– Az éjjeliszekrényen. 
Icus odamegy, felveszi, elkezdi nyomogatni. 
– Az enyém nem ez a fajta. 
– Attól még telefon. 
– Igazán? De okos! Azt mondja, hogy – nem, nem Ju-

lika írt, tudja mi ez? – ez egy link. Szerintem valami video. Le-
töltsem? 

– Video? Mi az ördög! Mindegy, lényeg, nem Julival 
van gond. Persze, töltse le. Ki küldte? 

– Hát, elég fura! Nincs neve. Csak egy szám a küldő. 
Ezerhétszázhárom. 
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– Ez a szám? Tényleg fura. Hm, nem teljesen ismeretlen. 
– Sejti, kicsoda? 
– Nem, azt nem sejtem. Töltse le. 
– Már töltődik. Na, itt van. Elindítsam? 
– Persze. 
Felcsendül egy dallam, különleges délies zene, de meg 

mégsem csak délies, valami fajta más temperamentum is lüktet 
benne s aztán énekelni kezd egy férfihang. Idegen nyelven, de 
Taraj érti. Elevenen, határozottan énekel, kellemes az orgánu-
ma. Taraj teljes figyelmével hallgatja, és mire véget ér a dal 
lecsordul egy könnycsepp az arcán. Aztán a másik oldalon is. 

– Maga érti? 
Taraj bólint, és szögletes mozdulattal letörli az arcát. 
– Gondoltam, ha még meg is könnyezi. Szép dal. 
– Icuka, megtenne valamit? Vegye ki legyen szíves a 

töltőt az éjjeliszekrényemből és tegye töltésre a telefont. Ismét-
lőre tudja állítani a dalt? 

– Megpróbálhatom. – Bíbelődik a készülékkel, de nem 
boldogul vele. – Szerintem nem sikerült. 

– Indítsa el a lejátszást újra, akkor próbálkozzon a me-
nüben. 

Megszólal a dallam, Icus babrál, majd lerakja a telefont 
az éjjeliszekrényre. 

– Azt hiszem most jó lesz. Majd mindjárt kiderül. 
Véget ér a dal és máris kezdődik megint. 
– Haha! Sikerült! Mégsem vagyok teljesen hülye hozzá! 
– Köszönöm, Ica. 
Látszik, Taraj a dallam hullámain kiemelkedik a jelenből 

és ellebeg valahová messze-messze, de Icus ebből nem észlel 
semmit. 

– Csinálhatjuk? 
– Mit? 
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– Hát a pelenkázást, meg a kiülést, nem azt akarta? 
– Ja, igen, kezdhetjük. 
Taraj annyira ügyetlenül vesz részt a pelenkacserében, 

hogy Icus kis híján otthagyja. Rámordul, nem használ, taszigál-
ja, kéri, merre próbáljon mozdulni, de mintha sosem vett volna 
részt még ilyenben, teljesen tehetetlenül fekszik, Icus alig bírja 
lerángatni róla a régi pelenkát, megmosogatni az alfelét nedves 
szivaccsal, hintőporozni, majd ráadni az új pelust. A kiülés sem 
jön össze elsőre, holott általában menni szokott, végül azért 
mégis átkászálódik a tolószékbe. Icus megigazítja az ágyát, 
kiviszi az átázott pelenkát a gyűjtőzsákba, behozza a 
felmosóvödröt, feltakarítja fertőtlenítőszeres oldattal a padoza-
tot, majd szivaccsal több felületet is lekezel, különös alaposság-
gal az éjjeliszekrényt, az asztalt, a kapcsolókat, a csaptelepet. Ez 
a takarítás, illetve ennek még alaposabb formája régebben dél-
előttre maradt, most amit csak lehet, összevonnak. A zene 
végig szól a telefonból, amíg dolgozik. 

– Megborotváljam? 
– Hogy? Igen, legyen szíves. 
Odatolja Tarajt a székkel a csaphoz, előkészül a borotvá-

láshoz. Végre felfogja, mitől bénázik annyira Taraj. 
– Miről szól? 
– A barátságról, meg, hogy nem élünk hiába. 
– Szép. Hajoljon közelebb! Most ajánlom, figyeljen ide, 

mert különben megvágom. 
– Azt mondta, ezerhétszázhárom, ugye? 
– Igen. Név semmi. Vagyis ez a neve. Hagyjam majd a 

telefont? 
– Persze, hadd szóljon. Ezer éve nem hallgattam már 

zenét, most ha három napot egyfolytában szól is csak pici ré-
szét pótolom. 
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– Este kivisszük zuhanyozni Zsuzsával. Addigra meg-
lesz a kaka is, a gyógyszereivel hozok hashajtót. 

– Csak délután veszem be, ha Juli elment. 
– Azt lehet. Akkor is pottyant estig. Én mindenesetre 

behozom, legyen itt. 
– Jó – és borotválás ide vagy oda, Taraj megint elván-

dorol valahová a Földön is túlra. 
– Furcsa. Én még ilyennek sosem láttam magát, Lajos 

bácsi. Nem gondoltam, hogy ilyen is bír lenni. Mennyire félre-
ismerjük egymást! Azt hiszem, most valaki tényleg személyesen 
hiányzik magának. Rájött már, kicsoda? 

– Nem. Sosem tudtam. Az az én bajom, Ica drága, 
hogy sosem tudtam, ki hiányzik. 

A nővér megtörli Taraj arcát, összeszedi a felszerelését, 
kiviszi a kocsira. 

– Beljebb toljam? 
– Hagyjon, majd magam. 
– Nemsokára hozom a reggelijét, biztosan megéhezett. 

Addig ne eszegessen a szekrényéből, ma finomat kapnak. 
– Persze. 
– Na jó, látom, a falnak beszélek, meg se kérdezi, mit, 

pedig szalámi az a valami, de azért mondhatom, egészen ara-
nyos maga így szerelembe esve, Lajos bácsi. Hallgassa csak! 

Icus kimegy, becsukja az ajtót. Taraj magára marad a 
dallal. Most végre ellazulhat, utat engedhet az érzelmeinek. Az 
ablak felé fordítja a tolószéket, felemeli fejét a fényes plecsnibe, 
rázkódik a válla. Ő, Taraj, íme, valakinek a valakije, a kedvese, a 
barátja, nem tudhatja kinek, de egy embernek a mindene. S 
pont, mert nem tudja kinek, hát sokaknak, egész múltjának a 
mindene. A dal azon a másik nyelven, a jellegzetes melódia, a 
karakán, férfias ének ismeretlen mélységekig hatol születésétől 
is sekélyes, öregségére pedig végképp elapadt érzelmeibe. Már 
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zokog, és semmit sem tud tenni magával. Fogalma sincs, mit 
sirat, a múltat, a jelent, vagy a jövőt, csak dől belőle a könny 
megállíthatatlanul. 

Egy idő után, amikor végre megnyugszik, elkezd csak a 
szövegre koncentrálni. Nem, mintha az fontosabb volna az 
énektől vagy a dallamtól, egyszerűen elragadja a jelentés, az a 
neki oly kedves másik nyelv: 

 

Aki eltűnődsz, miként múlunk el, 
ne legyints, ha húszéves vagy is, 
ha kőkorszaki ez az intelem 
és döngő szíved szerint hamis 
próféták vagyunk, lehetsz magad is, 
te jössz, míg előtted mind meghalunk 
s neked üt az óra 
rikoltani riadóra. 
 

Az Istenek drágán segítenek, 
otthonod szűzi, meszelt falak, 
ki átölel sem biztos, hogy veled 
melegszik majd bársony nap alatt. 
Fegyvertől senki sem lett még szabad, 
nehéz előbb aratni, mint vetni, 
láncban bolond a bölcs, 
vad ligetben nem nő gyümölcs. 
 

Igaz barátot pénzen nem veszel, 
állj meg, fordulj oda a szóra, 
ügyet veszít, ki folyton csak perel, 
nyárban ne vágyj terülni hóra, 
kerüld, ki minden titkok tudója! 
Hívnak? Menj! Legyél a kincsük ingyen! 
– s ha hallgat, oly kevély, 
te írj, bár sosem jön levél. 
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Vedd tenyeredbe hű társad arcát, 
simítsd, csókkal hintsd lázas szemét, 
hadd feledje rettenetes harcát, 
örökre higgye, ha hinne még, 
hogy amíg éltünk, félt tőlünk a vég, 
lüktessen benne forrón a vérünk 
s győzze, ha az óra 
neki ver majd riadóra! 

 
– Győzni fogom. 
– Igen. Ki fogom bírni. 
– Köszönöm. Szeretlek benneteket! Köszönöm! 
Odakinn beindulnak az építkezések. Légkalapács, bul-

dózer, betonvágó, köszörű, emberi kiáltások, a csukott ablakon 
át is behatolnak, az ablakot márpedig lassan ideje kinyissa, 
emelkedik a Nap, melegszik a levegő, egyre elviselhetetlenebb 
lesz majd idebenn. Mi elviselhetetlenebb, csukott ablak mellett 
a fülledt hőség, vagy nyitottnál a betóduló por? Odagurigázik 
az ablakhoz és kinyitja. Hirtelen felerősödik az összes zaj, el-
nyomva valamennyire a telefonból ciripelő zenét. 

– Magamhoz nem vehetem, mert lemerül. Muszáj töl-
tőn maradjon. 

– Mindegy, kicsit hallom, elég ennyi. 
Messzire kalandozik megint, egészen az óceánhoz. Való-

színűleg az építkezés zajáról jut eszébe az az útja, meg Odett-
ről, aki akár küldhette a dalt. És persze még vagy húszan-
ötvenen. 

Már nem számított fiatalnak, amikor egy munkahelyi pá-
lyázattal elnyerte a kiküldetést. Érdekes, azt az útját irigyelték 
tőle leginkább, annyira, hogy még elgáncsolni is megpróbálták. 
Bárki előtt nyitva állt pedig a lehetőség, csak hát irigykedni 
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könnyebb, mint végigcsinálni. Nem keveset dolgozott előtte 
érte, majd miután megérkezett, gürizett ott helyben. Á, nem a 
pénzért és nem följebb kapaszkodni a szamárlétrán, dehogy! 
Egyszerűen rákattant, hogy márpedig tartja a tempót, sőt, jobb 
lesz, mint a helyiek, akik olyan nagyra vannak a munkabírásuk-
kal. 

Spórolásképpen gyalog járt munkába, pedig akkor már 
fájdogált a lába. Építkezések mellett is elhaladt. Az egyik, egy 
bazi irodaház, a vasúti híd alatt épült, szinte közvetlenül a sínek 
mellett. Furcsállta, miért pont oda? Az a telek mondjuk bizto-
san olcsón kijött, ötpercenként járt vonat, épp csak elfért a 
gyorsan emelkedő könnyűszerkezetes fal mellett, a jövendőbeli 
dolgozók állandóan attól retteghetnek – csóválta a fejét –, be 
ne csörtessen a mozdony a földszintre. Az alsó emeletek sosem 
kapnak majd fényt a két töltéstől, a negyedik meg, mire elké-
szül, egy vonalba kerül a híddal s a töltésen vezető úttal, ott 
süvítenek el közvetlenül az ablakai alatt a kocsik. Hogyan fog-
nak itt dolgozni? Áthaladva a hídon figyelte a technológiát, 
néha még meg is állt szörnyülködni. Miféle mérnök vagy zsu-
gori befektető találhatott ki egy ilyen szürreális tákolmányt? 
Deszka és pozdorja épület egészen lehetetlen környezetben, 
ahova egybeöntött műanyag vizesblokkokat emeltek be daru-
val. Aki a negyediken dolgozik egyszerűbb, ha belép az ablakon 
a hídról. Időt spórolhat, annyival is nő a hatékonysága s nem 
kopik a falépcső. Mennyi lehet egy ilyennek a kihordása? Ti-
zenöt év? Húsz? Az biztos, senkinek a szeme se rebben majd, 
amikor le kell bontani. Elképzelte, hogy most nem is építik, 
hanem bontják és ez a gondolat teljesen elfogadhatónak tűnt a 
számára, sokkal inkább annak, mint hogy éppen létrehozzák. 

A magánházaktól sem volt elájulva. Régebben, amíg 
csak képen, filmen látta őket, erős, akkurátus benyomást keltet-
tek, sokkal jobbat gondolt róluk, mint később, amikor járt, élt 
bennük. Pont az ellenkezőjét tapasztalta, mint amilyennek 
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látszottak, és ez annyi mindenről kiderült! Valami valaminek 
tűnik, de igazából teljesen más. Föl is tette magának a kérdést, 
létezik-e egyáltalán normális zuga e világnak, ha még ez sem 
az? Arra fogta, régi megoldások, ennyi gagyit lebontani lehetet-
len, majd szép lassan, ahogy tönkremennek, az újak korszerűb-
bek, masszívabbak lesznek. De nem. Munkába menet frissen 
épülők mellett is elhaladt és meglepve vette észre, hogy korrekt 
blokkfalakra fagerendázatot helyeznek, majd arra húzzák a 
következő szintet. Megkérdezte, miért? Miért nem betonge-
rendát és betontálcákat használnak az iszonyú drága és korsze-
rűtlen fa helyett, akkor talán a lakásaik sem válnának annyira 
áthallásossá, mint egy hangfal belseje, ahol minden egyes moz-
dulat végigdübörög az épületen? Erre csak mosolyogtak, a 
vállukat vonogatták, mondták, ez hagyomány, itt így szokás. 

Odettel egy születésnapi partiban ismerkedtek meg. Ta-
raj munkahelyi vezetője születésnapján elment az egész kollek-
tíva tekézni. Előre eldöntötte, hűvösen játszik majd, részt vesz 
benne, de nem fejt ki semmilyen erőfeszítést, ám az előre elter-
vezett dolgok egyszer csak új utat vesznek, s így történt akkor 
is. Az elején mindenki választott magának golyót, Taraj egy lilát 
vett fel, megtetszett a színe s jó tágasnak tűntek rajta a lyukak 
az ujjai számára. Nem is gondolta, hogy ennek mekkora jelen-
tősége lesz majd, csak szimpatikus lett, talán megfordult a fejé-
ben, hogy így nem ragad bele az ujja, de nagyon a háttérben. 
Szóval, nem igazán tudatosan választott, sosem volt ő akkora 
tekéző. 

Nagyjából egyformán haladtak, az eredmények nem 
szórtak túlságosan, mégis lassan kezdett több pontja lenni, 
mint a többieknek. Egy darabig mindenki a saját golyójával 
dobott, aztán a munkatársai elkezdték össze-vissza használni 
őket. Taraj kitartott a sajátja mellett, ha eldobta valaki és nem 
adta időben vissza a gép, akkor egy zölddel gurított még, szin-
tén nagy, széles lyukakkal. Addigra rájött, igenis fontos a lyukak 



263 

mérete. Az öreg, az ünnepelt vezér észrevette, hogy talán a 
golyóban a siker nyitja, megpróbált ő is dobni vele, de nem jött 
neki össze, ám Tarajnak megint sikerült, hát megvárta, amíg 
visszaadja a gép és akkor odavitte a pultoshoz, hogy a golyó 
hibás, pattog, tegyék el. Felrakhatta volna a polcra is, ám akkor 
Taraj leszedhette volna újra, még arra is kiterjedt a figyelme, 
hogy leadja a pultnál. 

– A kis genyója! 
– Ki gondolta volna? 
– Hm, folyton győzni akart, kizárólag győzni. 
Taraj szétnézett a polcon lévő golyók között, sajnos csak 

egy nagyjából valamire valót talált, levette, de a következő do-
bását teljesen nullásra rontotta vele. Először az egész játékban. 
Megfordulva meglátta az öreg győzelemittas tekintetét a sajnál-
kozás álarcába bújtatva. Akkor ritka mód elborult az agya, 
elöntötte valami ősi düh és eldöntötte, hogy azért is győzelem-
re játszik. Próbálta nem éreztetni, de lehet, hogy észrevették. 
Kisebb hibákkal, amit nyugodtabb lélekkel és a régi golyóval 
lehetséges, nem követett volna el, végül megnyerte a versenyt. 
Az utolsó dobáson múlott. 

– Határozottan koncentráltam rá. 
– Nesze neked, genyókám! 
– A végén gratuláltak. Akkorra sikerült visszanyernem 

a teljes flegmám. Láttam, tetszik nekik, hogy nem tulajdonítok 
a győzelmemnek jelentőséget. 

– Egyébként tényleg nem tulajdonítottam, azon a pár 
dobáson kívül, amit genyókám manővere miatt mindenképp 
hoznom kellett. 

– Mert a rohadékok azonnal visszaélnek a legkisebb jó-
sággal, gyöngeséggel! 

– Sajnos hiába tudtam kezdettől, szinte sohasem tartot-
tam magam hozzá. 



 

264 

– Számomra minden mindig túlságosan mindegy volt. 
Mint kiderült, Odett látta az egész játékot. A bárpultban 

állt, s mert Tarajékon kívül más vendég nem tartózkodott a 
teremben, őket figyelte. Teke után persze megrohanták a bárt, 
italt kértek, volt, aki szendvicsezett is. Közösen rendeltek egy 
pezsgőt a főnök tiszteletére, jöttek a tósztok, átadták a közös 
ajándékot. Taraj kissé oldalt sodródott a többiektől, magában 
álldogált a bárpult pályák felőli végének támaszkodva. A lány 
úgy intézte, éppen arra legyen neki kényelmes visszamennie a 
pult mögé, és amikor Taraj mellé ért, odakuncogott: 

– Nagy voltál! Úgy kell az ilyen hájfejűnek! 
– Ó, semmi, játék – mosolygott vissza Taraj. 
– Most miért mondod? Klassz voltál! 
Ahogy ott szobrozott a pultnál, Taraj elnézegette a tőle 

egy teljes generációval fiatalabb sürgő-forgó lányt s megállapí-
totta, igen, simán a gyereke lehetne. Szomorúság telepedett rá, 
hogy lám, ez a kategória már szóba sem jöhet nála, és cseppet 
sem tévedve érezte meg azt, hogy a közeli jövő olyan romlást 
tartogat a számára, ami a nemiség, sőt, egész emberi volta viha-
ros és totális felszámolását hozza majd. Nem maradtak túl 
sokáig, ahol az egész élet számolótáblában zajlik, ott egy efféle 
protokoll születésnapnak is percre kalkulált időtartama van. 
Egyszer csak mindenki felállt, mintha ugyanaz a program futott 
volna le a fejükben és szedelőzködtek, indultak haza. Tarajnak 
már nem maradt esélye a pultos lányhoz keveredni, haladt 
kifelé a többiekkel, majdnem ki is lépett az ajtón, amikor vala-
mi belülről hátra fordította. Visszanézett, s a lány, aki szemmel 
követte, barátságosan intett neki és dobott egy puszit. Taraj 
picit zavartan visszaintett és kiment az utcára. Aki int, az hív 
vagy búcsúzik, gondolta már kinn, és amellett döntött, hívás-
nak fogja fel inkább, búcsúzni még nincs mitől. 

– Reménytelenül gyerek volt hozzám képest. 
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– De szerencse, hogy mégis benéztem pár nap múlva! 
– Aznap reggel találtam egy ötöst. 
– Érdekes, másutt szinte sohasem találtam pénzt. 
– Néhány nappal voltunk a születésnap után. Megáll-

tam megigazítani a táskámat, pedig menetközben is megigazít-
hattam volna, letettem a járdára, pedig tarthattam is volna, s az 
ötös ott hevert az orrom előtt. 

– El akartam tenni a tárcámba, hopp, nincs a tárcám! 
– Dupla szerencse, gondoltam, otthon felejtettem. 

Egész nap pénz nélkül, azaz egy ötössel, ciki. Még nem értem 
messzire, visszamentem, de otthon sem találtam. 

– Rájöttem, pont a táskámba dobtam át a széldzsekim-
ből előző este. 

– Belekotortam, igen, ott lapult a táskában. Ettől úgy 
megszürkült az egész. Így lesz a mágikus erőkből szürke hét-
köznap. 

– Azért az ötös csak pluszba jött, s ha már ilyen mázli-
san meg tanulságosan indult a nap, bekukkantottam a csajhoz. 

A lány ott dolgozott a helyén, amint észrevette Tarajt 
széles integetéssel fogadta. Nem voltak benn sokan, de várnia 
kellett mire felszabadul, akkor is csak pár szót válthattak. Meg-
beszélték, hogy hatra, amikor leváltja az esti-éjszakai műszak, 
Taraj odajön a bejárathoz, kinn az épület előtt találkoznak. 
Nyomatékul kapott egy gyors puszit. Ettől egészen elolvadt, és 
ahogy caplatott a szinte örökké szemetelő esőben, meglepve 
tapasztalta magán, mennyire másként viszonyul a kapott puszi-
hoz, mint a korábban a bárokban kapottakhoz, mintha nem is 
nő adta volna, hanem valamilyen nemtelen lény, ember, na-
gyon is ember, de akinek a női volta számításba sem jön, 
mondjuk a lánya, vagy valami más rokona. 

– A lányom? A lányomtól soha nem kaptam ilyen pu-
szit. Soha. Tán semmilyent sem. 
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– Nincs is lányom. Az egy szajha! Tiszta anyja. 
Odett bevándorló anyától és helyi apától született hely-

ben. Drótszerű sötét haja, kissé vágott szeme és az ittenitől 
lényegesen nyitottabb egyénisége minden bizonnyal összefüg-
gött a származásával. Hatkor, ahogy kilépett a tekeszalon ajta-
ján, a puszi már szokásosként járt Tarajnak, és nem nyitotta ki 
saját ernyőjét, helyette szorosan Tarajhoz húzódva bepréselte 
magát az övé alá. Rötyörészett, csacsogott, majd néhány sarok-
kal odébb elkezdte húzni Tarajt az egyik oldalutcába, ott is egy 
kis presszóba, mondván, szolgálják ki most őt. 

Letelepedtek, megborzongtak, odakinn lehűlt a levegő, 
ketten egy ernyő alatt picit el is áztak. 

– Mióta nyomod a bárpultnál? Aligha túl régóta, ha-
csak nem oda születtél. 

– Nem is, három hónapja, és még ugyanennyit leszek 
ott. 

– És azután? 
– Megyek világgá! 
– Ó, nálatok az nagy divat. Abból, amit megkeresel? 
– Aha! Meg amit útközben. 
– És amikor visszajöttél? Persze, neked az beláthatat-

lan messzeség, ki tervez csitriként egy egész évre? 
– Nem vagyok csitri. Leérettségiztem. Felvettek az 

egyetemre. Különben meg húsz évre tervezek, ha tudni akarod. 
– Nofene! Ez valami új. Mégpedig? 
– Most egy évet ejtőzöm, aztán oceanológiát tanulok 

öt évig, gyakorlatokon beutazom a világtengereket, búvárko-
dom. Diploma után, az lesz hat év múlva, megpályázok egy 
egyetemi állást, felvesznek, kedvelik az okos csajokat, az okta-
tás mellett elkezdem a PhD képzésem, szerintem közlésekkel, 
szakdolgozattal, védéssel együtt maximum négy év alatt lenyo-
mom, és miután doktor lettem, azaz tíz év múlva, még harminc 
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sem leszek egészen, férjhez megyek valami szakmai zsenihez, 
akivel tanyát veszünk az óceán partján, szülök bele neki három 
gyereket, két lányt és egy fiút, aztán kettesben teszünk egy je-
lentős felfedezést, mondjuk az óceánok hőmérsékletének és a 
sztratoszféra ózonkoncentrációjának hatása a klímaváltozásra 
témában, nemzetközileg díjaznak, és pont húsz év múlva, nem 
egészen negyvenéves koromra én leszek a világ legboldogabb 
nője. 

– Ragyogó! És ebbe én most hogyan passzolok? 
– Kiválóan. Lesznek emlékeim a fiatalságomból, amik-

kel a tanyán, az óceán partján sétálva, bámulva a horizonton 
lebukó napot időnként elszórakoztatom magam és nosztalgi-
kus, bizsergető bölcsességeket fogalmazok meg az életút felén. 

– Ez leszek én? E bölcsesség? 
– Igen. Te kiváló bölcsesség leszel. 
– Érdekes, ezt még senki sem mondta nekem, többnyi-

re, mint én saját magamat, lehülyéztek, kihasználtak. 
– Ó, mert nem értettek meg. Mert olyanok, mint a háj-

fejűtök. Hiába főnök, egy bugris paraszt. Benned van intelli-
gencia. Terád érdemes lesz emlékeznem. 

– Figyelj, nagyokos, akkor én innentől totál rád bízom 
magam. Nekem nagyjából már úgyis mindegy, vegyél belőlem 
azt és annyit, amit és amennyit szeretnél. Ezennel nesze a gyep-
lő! Legalább nem tiprok liliomot. 

– Gondolod, lett volna bármilyen más esélyed? 
– Vigyázz mit beszélsz, addig örülj, amíg alszom, mert 

úgy jársz, mint a hájfejű. 
– Ó, azt én még ki is provokálom belőled, a forradal-

madat, szeretem, amikor egy férfi érzi valakinek magát mellet-
tem. 

– Csak tudja a határt? 
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– Egy emlék örökre szól, az nem lehet akármilyen. 
Szolga emlék nem kell! 

Mire kijöttek a presszóból az eső lényegében elállt, benn 
felmelegedtek, a megivott kis tömény is jót tett a közérzetük-
nek, hosszan sétáltak hát az utcákon, így még a bentinél is la-
zábban, épp csak reagálva a másik megjegyzésére s máris új 
témára váltva lehetett beszélgetniük. Többek között a kettőjük 
közötti korkülönbségről, amit Taraj egészen katasztrofálisnak 
tartott. És tényleg, aki messziről rájuk pillantott azt gondolhat-
ta, apa és lánya sétálnak. Egyszer csak Odett megállt az egyik 
tipikus, nem, a tipikusnál is tipikusabb itteni sorházi lakás előtt. 

– Ebben lakom. 
– És? – fordult felé végtelen nyugalommal Taraj. 
Odett ezen hajszálnyira meglepődött. Inkább arra számí-

tott, valamit majd le kell küzdenie. Jé, ez a fickó tényleg kezébe 
adta a gyeplőt! Apró szünet után folytatta. 

– Bejöhetsz, ha akarsz. Maradhatsz is, de csak, hogy 
szokjalak. 

– Egyedül bérled? 
– Egyedül. 
– Ügyes vagy. 
– Tudom. Túl sokra ne számíts. Később sem biztos, 

hogy szeretkezni fogok veled. Az emlék legyen tiszta. Majd 
még eldöntöm. 

– Hiába, no, sajnos csak az édesanyád bevándorló. 
– Ez így pont kerek. Normális embert egyébként is 

vagy tíz átlagosból lehetne összeguberálni, lám, én legalább 
kétféléből vagyok, máris dupla olyan klassz, mint a sok szimpla. 

– Jó. Azért egy fogkefét majd kaphatok? 
– Sőt, egy puszit is. Kedvelek benned valamit, te, te 

vénember! – nyomott neki egy puszit, karon ragadta és berán-
gatta a bejárati ajtón. 
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Taraj megrándul a tolószékben, mint akit éppen vinné-
nek valahová, de nem történik semmi. Szól a zene, belekeve-
redve az utcai zajokba, szól és szól, kellemesen, déliesen, tem-
peramentumosan. 

– Egy pálesz most sem ártana. 
– Még reggeli előtt. Úgy dukál. 
– Igen, Odett is küldhette. 
– Micsoda nóta! Azok a ritmusok! Vajon merre élhet? 

Melyik óceán melyik partján lett tanyája? Éppen kinn áll a szir-
ten, mereng a horizonton, s két rólam szóló bölcsesség között 
elküldte ezt a dalt. Lehet, és az is, hogy nem, hogy valaki más. 

– Soha sehol nem láttam annyi széthajigált pénzt, mint 
ott. Az apróért már le sem hajoltak, átléptek felette, egyedül én 
vettem fel. 

– Szóvá is tettem a haveroknak, figyeljétek meg, beüt a 
krach, ahol ekkora a pocsékolás, ott romlás jön. Nincs az a 
jómód, amit ne lehetne lerohasztani. 

– Pár évre rá kezdődött a válság. 
– Gyerünk, irány a szekrény! Mi vagyok én, látnok? 

Még annyit sem tudok, hogyan bűvészkedünk be páleszt Julival 
a karanténban! 

Előkotorja az üveget, meghúzza és még picurkát hagy 
benne. Sosem szabad mindent teljesen elfogyasztani, tanította 
az édesanyja, sajnos ez a ráaggatott bölcsesség, mert nem a 
sajátja, többnyire lepergett róla, ugyanakkor időnként föltört a 
tetszhalálból, hogy már-már a racionális ember látszatát nyújt-
sa, aztán újra áldozatul essen született dőre természetének. 

– Bagó majd reggeli után. Nemsokára hozza a két vén-
asszony a gyógyszert, a kaját. 

– Kiszagolják. Feleslegesen minek ingereljem őket? 
Meg inkább nyugodtan bagóznék, ha kedvem szottyan kettőt 
is, ne zavarjon abba bele senki! 
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– A dal miatt majd úgyis megy az évődés. 
– Kedvelem azt a részt: Igaz barátot pénzen nem ve-

szel, / állj meg, fordulj oda a szóra… – mennyire pengén, 
hetykén énekli ott a fickó! 

Előbb leültek a lenti nappaliban, ahol később Odett 
megágyazott Tarajnak, ő maga az emeleti hálóban aludt, illetve 
egyáltalán a felső szinten élt. Ha vendége jött, odalenn fogadta, 
a klasszikus, mindenkitől kötelezően elvárt körülmények kö-
zött, a nappalija teljesen hibátlan kiállító teremként működött, 
föl csak a hozzá legközelebb állókat vezette, akik láthatták és 
amúgy is ismerték az ő úgymond bevándorlói rendetlenségét, 
nem kupiját, csak amolyan művészi, leteszem, megvár környe-
zetét. 

Folytatták az utcai dumát, nem volt még annyira későn, 
hogy rögtön aludni térjenek – persze aludni sem volt mellékes, 
másnap reggel ugyebár munka, Taraj munkarendje ugyan sza-
badabb, de a mennyiséget neki is hoznia kell és hozza is, sőt, 
lepipálja ezt a szerinte pecsovics társaságot –, Odett egészen 
halkan benyomott egy egzotikus zenét, majd kisasszézott a 
konyhába, onnan szólt vissza: 

– Teát iszol? 
– Nem. 
– Félsz, megmérgez? 
– Kifigyelted? 
– Felőlem! 
– Na, ja, úgyis csak emlék maradok! Ezt a részét majd 

elfelejted. 
– Alábecsülöd a szereped – és visszajött kezében a teá-

jával. – Akkor mit? 
– Most semmit. 
– Csak tudd, sértődni nem ér. 
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– Én biztosan nem fogok, de téged majd még emlékez-
tetlek rá. Mosdó? 

– A konyha után a második ajtó. 
– Hülye vagyok, ezek a házak egyformák. 
– Ilyenben laksz? 
– Nem, de jártam már ilyenben. Házak? Közröhej épü-

let, bőre szabott télikabát. 
Bamba egyhangúsággal pisilt s megint megállapította, 

mennyivel vékonyabb a vizeletsugara, mint fiatalabb korában. 
Utána belépett a konyha utáni első ajtón kezet mosni. A fürdő-
szoba, ahogy ezekben a házakban minden, egészen parányi 
volt, de aranyos, természetesen padlószőnyegezve. Természe-
tesen? Errefelé természetesen. Hihetetlen, miféle hóbort, az 
egész világ kövezi a vizes helyiségeit, itt meg azért is szőnyege-
zik. Nehogy már véletlenül valami is úgy legyen, mint másutt. 
Kétszáz éve pont megfelelt kimosni a csipát a szemből egy 
szőnyegezett sarok, s hát, a hagyomány erős úr. Lásd fageren-
da. Hallotta, ahogy Odett felment közben az emeletre – ezeken 
a felvezető falépcsőkön egy macska sem lenne képes úgy fel-
osonni, hogy azt mindenki meg ne hallja –, kijőve a fürdőszobá-
ból elindult föl utána. Természetesen Odett is hallotta, hogy jön. 

– Útlevél? 
– Mindjárt. Hozom – s ahogy fölért, odalépett 

Odetthez, homlokon puszilta. 
– Rendben. Érvényes. 
Taraj körbenézett, vágott egy grimaszt. 
– Bibis? Fordulhatsz vissza! 
– Vadgalamb nem rak fecskefészket. 
– Mégsem haltak ki még a vadgalambok. 
– Szerencsére. Kedvelem őket. Figyelj, angyalom, ne-

kem ez itt baromira smakkol! – és végigdőlt a padlóra telepített 
bevetetlen tutajágyon. 
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– Az a helyzet, nekem is. Csakhogy ketten nem férünk. 
Pláne most még. Szóval, lent. Most viszont maradj úgy, fekve! 

Lehajolt, kirángatta Taraj alól a pizsamáját. 
– Szeretném, ha nem értékelnéd hibásan a helyzetet – 

és elkezdte lefejteni magáról a ruhát. 
Szépen, kimérten tette, mintha csak maga volna a szo-

bában. Taraj felé fordulva. Amikor kibújt a melltartójából és a 
bugyijából, s ledobta közvetlenül Taraj keze mellé, az megkér-
dezte: 

– Te, ez a hétköznapi szadizmusod, vagy saját szokta-
tásodnak a része? Esetleg mégis még valami más? 

– Nem más. Tetszem? 
– Hát, hazudnék, ha azt mondanám, holt nyugodt va-

gyok. Biztosan kibírod harmincig, a zsenikédig? 
– Azt bízd ide. 
– Megkegyelmeznél nekem? 
– Na, jó – és magára kapta a pizsamáját. – Várj csak, 

mindjárt haverok leszünk. Állj ide a helyemre! – s míg Taraj 
felállt, ő pont ugyanoda, ahol Taraj feküdt, ugyanabba a pózba 
ledőlt az ágyra. – Te jössz! 

– Mármint vetkőzzek? 
– Jé, egy férfi kitalál valamit, de azért nem teljesen! 
Taraj elkomorodott. Nem csak a jelen miatt. Dehogy 

volt ő szégyenlős! Feltolult benne sok-sok év, megannyi mezte-
lensége, annak számtalan kimenetele, látta magát félig kopa-
szon, kicsit megereszkedett hasával, göcsörtösödő lábával, 
testszerte feszességét vesztett bőrével mezítelenül állni ott, ahol 
az előbb e sellő állt, ahol tegnap, lehetséges, valami huszonéves 
gladiátor állt, és elszállt belőle az a parányi férfi is, ami még ez 
apa-lánya kapcsolatban eddig túlélt benne. Odett hamar megér-
tette és nem habozott. Felpattant, átölelte a nyakát, megnyomta 
mutatóujjával az orra hegyét. 
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– Majd segítek. Azt akarom, a barátom legyél. Hogy 
pont az, amin rágódsz, múljon el közöttünk. Ne félj, én csak 
téged látlak most. Nem is azt, aki vagy, hanem aki leszel – és 
elkezdte kigombolni Tarajon az inget, majd a nadrágot, levet-
kőztette teljesen. Megsimította a hímtagját is, amely valameny-
nyire azért magára talált. Átölelte a mezítelen, továbbra is ma-
gába mélyedt férfit, megsimította jócskán tar fejét. – Így jó. 
Kezdetnek. Most öltözz fel, férfi pizsamám nincs. Tudod, én 
ezt nem csinálom minden nap és bárkivel, hiába gondolod. 
Lenn majd úgy fekszel le, ahogy kedved tartja, felőlem akár 
cipőben is. 

A mondhatni beavatási szertartás után még visszamen-
tek le, de már nem két fotelba ültek, hanem egybe, Odett ke-
resztbe telepedett Taraj ölében úgy, hogy a lába a fotel karfáján 
lógott át, beszélgettek, simítgatták egymást, a lány kortyolgatta 
a teáját. 

– Az az ország jó messze van. 
– Hagyjuk az én országomat – igyekezett elhessegetni a 

témát Taraj. 
– Majd arra kanyarodok a világkörüli utamon. 
– Azt lehet. Nézd meg saját magad. 
– Nem szereted? 
– Azt nem szeretem, ha valaki másról sem bír beszélni, 

mint a saját országáról. Meg a maga fajtájáról. Attól aztán telje-
sen herótom van. 

– Miről szeretsz beszélni? A korodon kívül. 
– Nem tudom. Meglehet, már semmiről. 
– Én is leszek majd így. Máris vagyok néha. Rám jön 

együtt hallgatni valakivel. Imádom. 
– Nehezen hihető. Megsimíthatom a melled? 
– Persze. 
– Pizsama alatt? 
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– Úgy gondoltam. 
Így üldögéltek még vagy félórát, csacsogva a semmiről, 

szüneteket tartva közben, hallgatva a zenét, Taraj tenyere 
Odett keblén, néha hasán. 

– Le kéne feküdjünk – szólalt meg egyszer csak Odett. 
– Feküdjünk. 
– Köszönöm, örülök neked, bár, biztos voltam benne, 

nem tévedhetek. 
– Te valamit nagyon tudsz, kisanyám, te kis zseni! 
Odett gyorsan megágyazott Tarajnak a kanapén, majd 

három házzal odébb is hallhatón fölszaladt a naná, hogy sző-
nyegezett falépcsőn. 

– Nem tart macskát – jegyezte meg Taraj félhangosan, 
és leoltotta a villanyt. 

Szóba sem jött, hogy Odetthez költözzön, ám meglehe-
tősen gyakran töltött nála egy-egy éjszakát. Főleg hétvégeken, 
ünnepeken. Kapcsolatuk, úgy tűnhetett, éteri, de nem, nagyon 
is emberien alakult, földi valóságban. Tarajnak többször felöt-
lött Szonja, csakhogy akkor ők egyenrangúak voltak, itt meg 
mintha egy erejét vesztett öregember mellé szegődött volna 
oda egy fiatal lány, hogy átsegítse őt az út túloldalára. És mi 
várja a véneket azon a túloldalon? 

A munkahelyén is összeakadt egy érdekes nővel, aki 
ugyan Tarajnál fiatalabb volt, de lényegesen közelebb állt hozzá 
korban, mint Odett, négygyerekes családanya, okos, PhD, villa 
közvetlenül az óceánra nyíló öböl partján, professzor férj, nos, 
valami olyasmi, amivé Odett álmodik válni húsz éven belül. 
Időnként, amikor éppen egyszerre tartózkodtak benn, beszél-
gettek, de túl sok alkalmuk nem nyílott rá, teljesen más időbe-
osztásban dolgoztak. 

A nő rendszeresen felvett egy-egy kurzust az egyetemen, 
akkor éppen filmesztétikát hallgatott kedvtelésből, előtte egyip-
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tológiára járt be, meg nyomozati munkához szükséges geneti-
kai, egyéb, Taraj számára fel sem fogható tárgyú előadásokat 
látogatott. Saját előadásokat is tartott az egyetemen, PhD hall-
gatókat mentorált. Taraj persze nem gondolta, hogy bárki, 
általában az ember, az iskolázottsága, szerzett tudományos fo-
kozata, netán vagyona arányában lenne értékesebb vagy kevés-
bé értékes, még csak azt sem gondolta, hogy feltétlenül köny-
nyebben és helyesebben igazodna el egy adott tárgykörben a 
belőle végzett fejtágító után. Természetesen nem tagadta, hogy 
az ilyenfajta tanulás hasznos lehet, egyszerűen csak nem esett 
hasra tőle. 

– Kimegyek az erdőbe, és élvezem. Tetszik. A másik 
erdő pedig nem tetszik, otthagyom. 

– Van, aki azt tanulja, hogyan kell egy erdőnek, vagy ha 
nem erdőnek, hát mondjuk, kertnek kinéznie. Milyen távolság-
ra legyenek a fák, milyen legyen az összetételük, melyik talajhoz 
milyen növényzet optimális, legyenek-e bokrok vagy sem, ho-
gyan gondozzák az egészet, nyírják is, vagy pont ellenkezőleg, 
hagyják kicsit elvadulni. 

– Aki a munkájában megszokta mindenhez tudomá-
nyos szemlélettel közelítsen, meglehet, magánemberként sem 
képes elvonatkoztatni. Biztos is. 

– Na de attól még nem a legszakszerűbb erdőben fog-
ják a legtöbben jól érezni magukat! 

– Ráadásul nagy dolgokban a széles, teljesen képzetlen 
közönség véleménye egyezik a legavatottabbakéval. Rájöttek 
rég. Általános választójog. Nem hülyeség, csak nem kellene 
elcsalni a választásokat. 

– A nő megkérdezte, milyen a szakmai múltam, van-
nak-e közléseim. Mondtam, nincsenek. Igen sok energiámba 
került, hogy ne legyenek, de sikerült megőriznem a tudomá-
nyos szüzességem. 
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– Nagyot nevettünk. Azt felelte, majd ő segít elveszíte-
ni ezt a szüzességet. 

– Gondoltam, inkább más szüzességemmel foglalkoz-
na! Számos kombináció előfordult már, de négygyerekes egye-
temi tanár professzornéval még nem háltam. 

– Képtelen volt elszakadni a saját világától, újra és újra 
a maga perspektívájából vizsgálta a kérdést, és eleve feltételez-
te, hogy én, mint ő, tudományos karrierre török. Pedig épp 
előtte vázoltam s értette meg, hogy nem. Nem jelent számomra 
kihívást. 

– Egyetemi meló! Mi sem egyszerűbb, mint a bordély-
házban kefélni egy jót. Nem kefélni nehezebb. 

– Apropó, jelent a számomra bármi is kihívást? Hát ez 
az – semmi! Lényegében már az ő sokgyerekes, előadói, férji 
kombinációja sem, a malacságot is inkább csak rutinból gon-
doltam. 

Legközelebbi találkozásukkor Taraj megkérdezte 
Odettet, mi a véleménye az esetről. 

– Hájfejű – válaszolta. 
– Belőled is az válik. 
– Nem. Én lila golyókkal álmodom. 
Hétvégén déltájt Taraj elindult sétálni, az erős szél vala-

mennyire felszárította a talajt, hát nekivágott a lakhelye fölött 
magasodó hegynek, a megelőző napokban szünet nélkül esett, 
hol jobban, hol kevésbé, csak a legszükségesebbekért mozdult 
ki a lakásból, munkába, Odetthez, boltba, pár percre levegőzni, 
vágyott már a szabadba és tudta, a testének is szüksége van a 
terhelésre. Felkapaszkodott egészen a tetejéig, meglepődött, 
mennyire kifulladt, lám, máris elpuhult, pedig lentről nem is 
tűnt annyira magasnak. A tetőn, annak oldalában megfigyelt 
egy forrást, azaz a szó szoros értelmében a csodákat volt az 
forrás, hiszen nem egy meghatározott pontból tört elő a víz, 
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valami jól kivehető lyukból, ahogy azt az ember elképzelné, 
hanem csak úgy szivárgott mindenhonnan a talajból, azt sem 
lehetett pontosan kivenni, hogy honnan, olyan másfél négy-
zetméternyi területről, aztán pár méter után már teljesen cser-
melyként robogott tovább. 

– Tisztára, mint Odett, mindenéből buzogott a lénye és 
pillanatok alatt összeállt éltető erővé. 

Hazafelé menet beugrott a kedvenc boltjába bevásárolni. 
Már a hegyről lefelé ereszkedőben sötét felhők gyülekeztek, 
valószínűleg jobban tette volna, ha egyenesen a lakása felé 
veszi az irányt, de a hűtője annyira kiürült, mégis inkább a bol-
tot választotta. A pultok között nézelődött, amikor meghallot-
ta, odakinn alaposan rákezdett esni. Hazáig teljesen elázott. Az 
ernyőjét kifordította a szél és el is törte. Szárogatta a ruháit, 
vizsgálta az ernyőt, megjavítható-e? Úgy látta, igen, csak szük-
ség volna hozzá egy erős drótdarabra, úgy hat-nyolc centi körü-
lire. Amikor alábbhagyott, kinézett a környékbe drótot keresni, 
kerítések tövében mindig szokott lenni, ám ott nem heverész-
tek csak úgy drótok jobbra-balra a kerítés tövében. Eszébe 
jutott egy méretes gemkapocs a táskájában, emlékezett, mikor 
tűzte bele még kiutazása előtt, nahát, mindennek eljön a maga 
ideje, szerepe, állapította meg, visszament, megtalálta a gem-
kapcsot, kiszedte, kiegyenesítette és megjavította vele az er-
nyőt. 

– Az ottlétemnek mi az úristen volt vajon a szerepe? 
– Nem emlékszem, kiderült-e valaha is. 
– Aki nem bírja felvenni a szökési sebességet, a sem-

miből indul és oda is tér vissza. 
Este tizenegy óra felé Taraj csücsült az ablaka előtt, bá-

mult kifelé. Ömlött az eső, vágta a szél egyenest rá az üvegre. 
A keretnél picit be is folyt, hozta magával a huzat. Odetthez 
sem volt kedve elinduljon. 
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– Az ablak volt a szoba legnagyobb értéke. 
– Nélküle csak cella lett volna. 
– Ettől a mostanitól persze kissé komfortosabb. 
– Akár egy színházban, főleg a régimódi, oldalt megkö-

tött függönyökkel. 
– Gubbasztasz, bámulsz kifelé az esőbe, a szemben lé-

vő utca rebbenéstelen, sárga lámpáiba, az ernyőjük alatt, eső-
kabátjukban bócorgókra. Az előadás kissé egyhangú, de nem 
teljesen érdektelen. 

– No, majd még kiderül, mi volt annak az egésznek az 
értelme! Ott kezdett szoktatni a sors ehhez itt ni! 

Másnap este háromnegyed hétre találkozót beszélt meg 
az egyik, szintén csak időnként bejáró, többnyire otthonról 
dolgozó munkatársával, abban maradtak, az iskola előtt talál-
koznak, ahol ők tornatermet bérelnek a focijukhoz. Éppen 
üresedett egy hely a csapatukban, befér Taraj, hozzon magával 
szerkót, bemutatja a többieknek, már aznap játszhat is, pont-
ban hétkor kezdenek, és mondta az árát. Mindenesetre vissza-
hívja még az ügyben, ígérte. Nem jött telefon és a fickó sem 
érkezett meg háromnegyed hétkor, pedig Taraj odament már 
félre, inkább várjon, mint véletlenül elkéssen. Látszott, ahogy a 
két csapat tagjai egyenként húznak befelé, de természetesen 
Taraj magától nem ment oda hozzájuk. A munkatársa nem 
került elő. Hét után elindult Odetthez. 

– Na, persze, a mimózalelkűek, ami kötelesség, azt ki-
pengetik fullra, ami szívesség, azt elszabotálják, szinte biztosan. 

– Ha munkáról van szó, tűrhetőek, magánéleti, szemé-
lyes ígéretben gyengék. Ott csapnak be, ahol a legkevésbé vá-
rod. Szemrebbenés nélkül. 

Mesélte Odettnek, ő hallgatott. Tudta, hogy igaza van. 
Nem próbálta védeni a félig pereputtyát. Pont ennek megfele-
lően alakult a teljes este. Kimentek sétálni, de rosszul mérték 
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fel, mennyire lehűlt a levegő, túl könnyen öltöztek, vacogtak a 
hidegtől, hát beültek egy fogadóba. Alig tették le magukat, 
máris faroltak kifelé a részeg, duhaj társaság miatt, akik túlontúl 
belakták a belső teret. Még nem jutottak messzire, amikor a 
társaság kivágódott az utcára, danolásztak, bentről hozott főtt 
krumplival dobálóztak, egyesek hányva fetrengtek az aszfalton. 
A kocsijaik környékén még kicsit rugdostak is a krumplikkal, 
egy focimeccs lám, mégis jutott Tarajnak aznapra, nyilván érez-
ték, hogy így rögtön, totálkárosan volán mögé ülni mégsem 
kéne, szellőztették a fejüket, aztán elhajtottak a fenébe. 

– Gratulálok! – szúrt oda Odettnek Taraj. 
– Miért, te másként szoktad? – és Tarajnak erre nem 

volt válasza. 
Beesteledett, mégis úgy döntöttek, kimennek a városon 

kívüli hőforrásokhoz a helyiérdekű vonattal, éjfélig működik a 
fürdő a bárral, a termálmedencében átmelegedhetnek, jólesik 
ilyenkor megmártózni a majdnem negyvenfokos vízben. Taraj-
nak az is megfordult a fejében, hogy esetleg kinn alszanak a 
motelban s reggel korán indulnak vissza. A vasúti jegypénztár 
előtere üres volt, odaállt az ablakocskához jegyet váltani, Odett 
pár lépésre tőle várt a lámpáktól árnyékolt sötétben. Taraj kért 
két oda-vissza jegyet aznapra, ennek a kedvezményes ára alig 
haladta meg az egyirányú jegyét, de azért kis szünet után meg-
kérdezte, ha holnap reggel jönnének csak vissza, érvényes len-
ne-e a visszaútra váltott jegyük? Ebből arra következtethetett a 
jegyárus, hogy holnap szeretnének visszajönni, s mert a helyi-
érdekűre csak aznapi visszaútra váltható jegy, hát kiadott két 
egyirányút azonnalra kifelé és másnapra vissza. Ez így nagyjá-
ból dupla árat jelentett. Amikor Taraj meglátta, mit kapott, 
reklamált, hogy nem ezt kérte. A jegyárus begurult, hogy igenis 
holnap reggeli visszaútról beszélt, és elkezdett kiabálni, hogy 
idióta külföldi – biztosan az akcentusából következtetett rá – 
hablatyol hülyeségeket, találja ki végre mit akar, most őrajta ott 
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ragad a hibásan kiadott jegy. Odett hallott mindent, de nem 
avatkozott bele, Taraj férfi, oldja meg. Szerencsére Taraj annyi-
ra nyugodt tudott maradni, mint már régen, s a fickó végül 
kiadta a jegyet, amit eredetileg kért. Sétálva a peronon Odett 
megsimította Tarajt, nyugtatta, bár valamilyen csoda folytán 
neki erre pont nem volt szüksége, hogy mindent nagyon is 
pontosan mondott és a jegyárus ült a fülén, ahelyett, hogy azt 
adta volna amit kért tőle, azt adta, amit beképzelt, a viselkedése 
pedig egészen szokatlan őnáluk, ez a fickó nem sokáig ül már a 
kasszában, mert ha most megengedte magának az ordenárésá-
got, máskor is meg fogja, márpedig az ő országukban két láb-
bal rúgják ki azt, aki ilyenre vetemedik. 

A jegyárus átka viszont utolérte őket, amit nagyon való-
színű utánuk mormogott, mert kiérve a fürdőhöz teljes sötétet 
találtak, az ajtón felirat, hogy elnézést kérnek, de egész héten 
hatkor zárnak, éjszakánként átépítés folyik és higiénés nagyta-
karítás. Ezek szerint igen diszkréten, teljes csöndben és hábo-
rús elsötétítésben zajlott odabenn a munka, mert egy pisszenés 
és a leghalványabb lámpafény sem szűrődött ki. A legjobb 
helyeken is csalnak, és Tarajnak eszébe jutott az eset, amikor 
váratlanul leesett nagyjából kettő centi hó, épp csak fehérrel 
behintve az utakat, mekkorát majréztak mindenütt, azonnal 
bezárt minden és még másnap is kihasználták a szörnyű téli 
körülményeket arra, hogy elszabotálják a reggelt, dél lett, mire 
beindult az élet. A főnökök leléptek azonnal, ahogy szállingóz-
ni kezdett, aztán a helyzet demokratizálódott, a pórnép szeren-
cséjére esett annyi, hogy fehérnek látszódjon a környék és ak-
kor felszívódhattak ők is. 

Visszavonatoztak és átfázva behúzódtak Odett lakásába. 
Közösen vettek egy jó meleg zuhanyt egymáshoz simulva a 
kellemes vízsugár alatt, majd Tarajnak megágyazva lent, éjféltájt 
végigdőltek Odett tutajágyán, betakaróztak a gyapjútakarójával 
és elnyomta őket az álom. Addigra már másnap lett, az előző 
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napi átok nem fogott. Így aludtak reggelig, először együtt 
ugyanabban az ágyban. 

Icus lép be maszkban, a maszk fölött ijedt pillantással. A 
zajra Taraj az ajtó felé fordítja a tolószéket. 

– Baj van, Lajos bácsi! 
– Tudom, Icuka, én is pont úgy értékelem. 
– Már szóltak? Kicsoda? 
– Miről, Icuka? Tudom én azt anélkül is, hogy bárki 

mondaná. 
– Már megint kelekótya! Most tényleg nagy a baj. 
– Nyögje már ki! 
– Zsuzsa lebetegedett. Éjjel belázasodott, rázta a hideg, 

elkezdett fulladni. Bevitték a kórházba, onnan szóltak az előbb. 
Vírusos. 

– Na, ja, senki sem tudhatja a sorrendet. 
– Miféle sorrendről papol meg már? 
– Milyenről? Ki melyik hullazsákba kerül bele. 
– Magát még a zenéje sem bírta kigyógyítani. Hallom, 

még mindig azt járatja. Nem unja? 
– Itt minden sokkal régebb óta jár tökre egyformán, 

miért éppen a zenét unnám? 
– Ide figyeljen, nem tudni hogyan lesz, most minden-

esetre nekem egymagamnak kell intéznem a reggelit meg a 
gyógyszert. Meglehet, napközben minket hazazavarnak mind, 
akik együtt voltunk Zsuzsával és új nővéreket hoznak. Már ha 
át bírnak irányítani egyáltalán annyit. 

– Minket is hazazavarnak? Lakókat is újat hoznak? 
– Lajos bácsi, ne akasszon ki! 
– Miért? Mi is együtt voltunk Zsuzsával. 
– Mondjuk, ebben igaza van. Lehet, tényleg jobb, ha 

nem veszi be addig a hashajtóját, amíg ki nem derül, hogyan 
tovább. Aztán majd még nem lesz, aki kimosdassa. Délutánig 
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talán kitalálják. Jesszusom, de fáradt vagyok! Egész éjjel mindig 
volt valami, alig aludtam, most meg nem mehetek haza, nin-
csen váltás. 

– Üljön le kicsit, Ica. Ott a szék. Vagy az ágyra. 
– Nem érek én arra rá! 
– Dehogynem. Csak üljön le! 
– Várjon, behozom a reggelijét, meg a gyógyszerét leg-

alább. 
Kimegy, néhány perc múlva hozza a teáskancsót, a nej-

lonfóliázott reggelit és a gyógyszereket. Leteszi az asztalra. 
Leül. 

– Borzalom, ha most mind kidőlünk! Hazavisszük az 
otthoniaknak. 

– De előtte még átadják nekünk. S amikor elpatkoltunk 
mind, akkor bezárják az egész bazárt, magukat természetesen 
kirugdossák, és kívánsága szerint megszűnik a kockázata. 

– Jó poén, a lányom terhes, a kisfia, az unokám meg 
indulna iskolába. 

– Rajtuk nem fog, ne izguljon! Mit mondott reggel, 
szalámi? 

– Az. Finom, nem a legolcsóbb. 
– Összevágná nekem? A szekrényt ha kinyitja, talál éles 

kést. Apró darabkákra, úgy el bírom nyammogni. 
Icus a szekrényhez lép, kiveszi a bicskát, kihajtja, kicso-

magolja a reggeli csomagot és elkezdi aprítani a szalámit. 
– Nahát, hogy este még semmi baját nem láttam, reg-

gelre meg tisztára készen van! Ugye, milyen jó kedve volt még 
az este, magával is hogyan viccelődött! 

– Látja, sokan meg azt gajdolják, ahogy hallom a rá-
dióból, nincs is semmiféle vírus. 

– Én is azt hittem az elején. 
– Zsemlét adtak hozzá, vagy kenyeret? 
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– Kenyeret. Maga egy szeletet kapott. Ugyebár a cukra… 
– Micsoda mázlijuk van velem! 
– Tényleg aranyos az a dal. Na, kész a szalámija, jöjjön, 

reggelizzen! 
– Majd. Ugye, hogy szép! 
– Ühüm. Istenem, mikor lesz már ennek vége? 
– Amíg az oltást ki nem találják, addig biztosan nem. 
– Én ugyan be nem oltatom magam! 
– Inkább belepusztul? 
– Velem ne kísérletezgessenek! Belém nem oltják a 

chipjüket, az biztos! 
– Miért, fél, hogy telefonná válik? 
– Az egész csak a pénzre megy ki, meg hogy manipu-

lálják a világot! 
– Még huszonöt-harminc évet elműködhet akkumulá-

torról, az is jobb, mintha elkapálnák. Ahogyan engem fognak. 
Vagy megsütögetnék, lassan nem lesz idő sírt ásni, temetgetni. 

– Ez a maszkosdi sem ér semmit, ez is csak bohócko-
dás. Pont azt szívom be rajta keresztül, mint amit nélküle. Mi 
vagyok én, sebész? Nem akarom megműteni magát, Lajos 
bácsi. Jó sok maszkot eladnak, az biztos. Na, megyek, más is 
éhes, az idő meg elszaladt emiatt a kalamajka miatt. 

– Ica, maga jobb, ha kigondol valamit és pont az ellen-
kezőjét teszi. Elrakná a kést, ha már úgysem akar megműteni 
vele? Belőlem egyébként sem maradt mit kivágni. 

– Minek? Utána még úgyis eszegetni fog, ennyi a fél 
fogára sem elég. 

– Nem baj, az a rendje. Törölje meg legyen szíves és 
becsukva rakja vissza a helyére. 

– Furcsa egy fazon maga, Lajos bácsi! Hogyan bírja ki 
magában az a két ember együtt? 

– Egyre kisebb helyen, ráadásul. 
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– Megyek, tényleg. Majd még benézek, de olyan túlsá-
gosan ne számítson rám. Hallgassa a dalát, látja, mégis valaki 
gondolt magára! Ne temesse még magát! Akár igaza is lehet a 
zsákkal, bárki beelőzheti. Akár én is beelőzhetem. 

Feláll, helyére igazítja a széket, a bicskát berakja a szek-
rénybe és kimegy a szobából. 

Taraj odagurul az asztalhoz, kitapogatja, mit hol hagyott 
Icus, elkezdi nyammogni a szalámit. Eszébe jut róla a gyerek-
kora, pecázások, amikor mellette a felnőttek szalámikockával 
mentek angolnára, ő meg sóváran nézte, dehogy tette volna föl 
a horogra, inkább rakott volna gilisztát, hadd jöjjön valami 
más, ha megelégszik a kukaccal, a szalámit pedig falta volna 
befelé, az ilyen spéci, különleges szalámihoz sosem juthatott 
hozzá, szegények voltak ők ahhoz, még így is szerencséje, hogy 
a disznóikból a maguk módján mindig készítettek paprikás 
szalámit és legalább abból kedvére befalatozhatott. 

– Az engem nem vigasztal, ha beelőznek. Ha Zsuzsika 
vagy Ica holnap kinyuvad, én meg csak holnapután. 

– Finom szalámi. Ezt a kenyeret be is termelem hozzá. 
– A falusi szomszédunk hencegett egyszer, vonattal 

jött hazafelé, eladott valamit, már nem emlékszem micsodát, és 
a sikertől megmámorosodva a lovak közé csapott és vett tíz 
deka szalámit szeletben az utasellátóban, befalta kenyér nélkül, 
aztán még kétszer megismételte. Kölyök voltam, ő meg már 
felnőtt fiatalember, irigyeltem, a rohadt életbe, emlékszem. 

– Chipet oltanak belé, Istenem, mennyi bolond tyúk! 
Bármit hall, richtig félreértelmezi. 

– Majd még Istennek igaza volt az almával, a tudás 
megárt! 

– Igyak ebből a teából? Valami meleg csak kéne. 
– Citrompótlós lötty, nekem meg ráadásul cukor nél-

kül. Igya, aki csinálta! Majd délben egy kis levest kanalazok. 
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– Most úgy eszem, mint azok ott az óceánnál. Kézzel 
csomagolófóliából. 

– Én legalább muszájból. 
– Majd elájultam, amikor először megláttam, hogy 

mindenki zsebből ebédel. A legmagasabb rangú vezető is dél-
ben előhalászta valahonnan a szendvicskéjét, és az íróasztalá-
nál, a számítógépe mögött kuporogva elmajszolta. 

– Tisztára, mint régen a parasztok a kukoricatábla mel-
lett az árok partján, hagyma, kenyér, szalonna, de még ők is 
megterítettek a konyharuhával, amibe a kenyeret bugyolálták. 

– Azóta csepülhetjük a sorsunkat, a tőke gondoskodott 
róla, hogy ezt a módit máshová is visszalopja. 

– Olyan jó hallgatni ezt a dalt! S mennyire furcsa egy-
ben! 

– Mi változott körülöttem? Semmi. Ugyanúgy nincs lá-
bam, hajam, fogam, szemem, semmim és senkim sincs, picit 
másként rezeg a levegő, a fülem pedig alig, de még képes rá, 
hogy meghallja, és ettől úgy tűnik, mintha valami megváltozott 
volna. Tényleg megváltozott? 

– Az érzékeimben változott meg. Ér az valamit? 
– Aki küldte, korábban is gondolt rám, és aki nem kül-

dött semmit, néha annak is eszébe jutok. Ha kinyiffanok, aki 
nem tud róla, pont ugyanannyiszor emleget, mintha élnék. 

– Élek vagy halok, hát nem teljesen mindegy-e? 
– Barom, persze, hogy nem mindegy! 
– Miért? 
– Csak. Zsuzsa bárkinek elmondja majd. 
– Szép ez a dal. De jó is hallgatni! Klassz a fickó tem-

peramentuma! 
Innentől, amikor Taraj Odettnél maradt, mindig egymás 

mellett aludtak a felső szinten, viszont tényleg csak aludtak, 
összeölelkeztek a tutajágyon, úgy merültek álomba. Nem sok-
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kal a rosszul alakult este után sikerült egyszerre kivenniük né-
hány nap szabadságot, beterveztek hát egy kirándulást a partvi-
dék ritkán lakott területére, pár napot kódorogni a környéken, 
élvezni egymás közelségét reggeltől estig. Tanyák között válo-
gattak, képek, leírás alapján próbálták megtalálni a megfelelőt, 
ahol magukban lehetnek, kellően komfortos, de azért nem túl 
drága. Egyikük sem járt még arrafelé, ez éppenséggel nem 
könnyítette meg a választásukat, végül csak lefoglaltak egy 
kellemesnek tűnő tanyarészt látatlanban, azt elvetették, hogy 
megérkezve ott helyben kezdjenek el szállás után rohangálni. 

Vonattal mentek a legközelebb eső kisvárosig, onnan az 
utolsó kilométereken busszal. A járat lényegében minden lakott 
épületcsoportnál megállt, így közvetlenül a tanyához vezető 
bekötőút torkolatánál szállhattak ki. A busz elbörrögött, ők 
körbenéztek, egyelőre elégedettek voltak. Az enyhén hullámos 
területen a főutat a szokásos erdősáv övezte, a tanya épület-
együttese úgy száz méterre feküdt a főúttól, nem aszfaltozott, 
de kövezett, kissé poros bekötőút vezetett odáig, meg még 
tovább is, egy másik tanyához a háttérben. Elindultak a köves-
úton befelé. A tanya építési megoldásaiból jól kivehető volt, 
hogy több menetben bővítették, a főépülethez két ikerépületet 
ragasztottak, a melléképületeken – fáskamrán, szerszámoskam-
rán, garázsokon – szintén látszott, hogy különböző időpont-
okban és anyagokból készültek. Mögötte kis kert húzódott, 
azon túl pedig nagyobb szabad térség, rajta néhány lóval. Az 
úgy százötven méterrel hátrébb álló, kifejezetten masszív 
szomszéd tanyához egyik oldalról apró szántott birtok tarto-
zott, a másik oldalról pedig egy kissé elhanyagolt erdőcske, 
mely éppen a rendezetlensége miatt keltett természetes be-
nyomást. Odaértek a főépülethez, megkeresték a kulcsot – a 
tulajdonos, miután a bérleti díjat átutalták, telefonban meg-
mondta nekik hol találják, és kérte, amikor elmennek, ugyan-
oda tegyék vissza – benyitottak, lecuccoltak. Körbejártatva a 
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pillantásukat a beltérrel is teljesen elégedettek lehettek. Ezt a 
központi épületrészt nem éppen fiatal volta ellenére meglehe-
tősen tágas, kényelmesen berendezett, ízlésesen és praktikusan 
felszerelt, kiadható lakrésszé alakították ki, ami pedig a lényeg, 
sehol senki, tényleg teljesen a saját maguk gazdái lehettek. Azt 
tudták, elmondta a tulajdonos, hogy a két hozzáépített épület-
szárnyban egy-egy idős lakó él, de ők ritkán mutatkoznak és 
semmilyen módon nem fogják zavarni Tarajék pihenését. Ösz-
szeölelkeztek, aztán felmentek a felső szintre, megnézni, ott mi 
van. Vendégszobát találtak egy fürdőszobával, vécével, szóval 
legalább még ketten elfértek volna velük, kisebb család elhelye-
zésére is alkalmassá tették a szállást. 

Lent rendezkedtek be, akkor minden a kezük ügyében 
lesz, a konyha, az étkező, a mosóhelyiség, kijárat a hátsó terasz-
ra, amit azonnal kiszemeltek fő tartózkodási helyükül, még 
zongorázhatnának is, ha játszanának a hangszeren, a nappali-
ban gyönyörű fehér zongora állt, de a botfülükkel meg kellett 
elégedjenek a hangszer emelkedett látványával. 

Kicsomagoltak, ruhaneműiket bepakolták a hálószobai 
szekrénybe, a kevéske élelmiszert, amit magukkal hoztak berak-
ták a hűtőbe és megállapították, hogy valószínűleg bolttal kell 
kezdjék, mert ez vacsorára ugyan elég, de reggelire bizony már 
nem. Odett feltett vizet forralni, Taraj kinyitotta a két üveg ma-
gukkal hozott bor egyikét és kiültek a teraszra borozni, teázni. 

– Ez nekem így nagyon bejönne egy tisztes életjára-
dékkal – bambult a lovak irányába Taraj és az első pohár bort 
egy hajtásra magába döntötte. Elüldögélnék itt kipurcanásig. 

– Nem rossz. Mondjuk, túl sok a vakondok – fanyal-
gott direkt Odett, és huncut mosollyal a hátsó kertecske felé 
intett a fejével, amelyben tényleg megdöbbentően púposodtak 
egymás hegyén-hátán a vakondtúrások. 

– Persze, nem az óceánra látsz rá a parti szikláról! 
Azon bezzeg nincs vakondtúrás! Neked majd olyan panorámád 
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lesz. Én csak amolyan parasztgyerek vagyok, nekem ez így 
megtenné. Vajon kié a lovak? 

– Szerintem a másik tanyához tartoznak. 
– Valószínűleg. A két öreg, akikről a tulaj beszélt, alig-

ha tart lovakat. Vétek egy ilyen kéglit csak kiadásra használni. 
– Lehet, hogy a tulaj is eljár ide. Vagy télen például itt 

él. Na és ha a munkája máshová köti? 
– Ühüm. Szerinted begyalogoljunk a városba vásárolni, 

vagy megvárjuk a buszt? – és újra töltött magának Taraj. 
– A városba? Már csak kell legyen itt valami kis üzle-

tecske közelebb! Nem nagybevásárolni szeretnénk. 
– Akkor induljunk el sétálni, nézzünk körbe a környé-

ken és útközben megkérdezünk valaki helybélit, hol vehetnénk 
kaját. 

– Szerintem is. Öntsek forró vizet a borodba? Egyéb-
ként az úgy finom. 

– Hígítás nélkül forralva finom, kis cukorral, fűszerrel. 
– Szeszkazánom, nézd csak, ott egy őzike, most jött 

elő az erdőből! 
– Látom. Felénk is tele vannak velük a földek. Tönkre-

tiporják, fölzabálják a termést. Nem győzik őket kilőni. Nos, 
megyünk? 

– Micsoda érzéketlenség! Hé, drága tuskócskám, hát 
nem aranyos, amilyen békés? 

– Drága városi libucim, ez most itt egy igazi tanya, nem 
ám a róla készült képeslap őzikével! Kaja majdnem nuku, egy 
szem utolsó bor, mi lenne, ha mégis elindulnánk a felfedező-
utunkra? 

Összeszedelőzködtek, bezártak, elindultak. A főút men-
tén haladtak és hamarosan találkoztak is egy helybéli nővel, aki 
igen kedvesen útbaigazította őket, hogy bő kilométernyire köz-
vetlenül az út melletti tanyában találnak egy vegyesboltot, a 
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tanyatulajdonos vállalkozása, este nyolcig tart nyitva, minden 
alapvető kapható nála. Ekkor úgy döntöttek, hogy előbb sétál-
nak inkább, majd visszafelé ugranak be az üzletbe, minek cipel-
jék magukkal az árut. Kérdezték, merre érdemes nézelődniük, a 
nő a főút ellentétes oldalán, az erdősávon túl elterülő nyílt 
terület felé mutatott, arra kirándulóösvényt is találnak, a vendé-
gek mindig arrafelé szoktak túrázni. 

Megköszönték, elfogadták a tanácsot s a mutatott irány-
ba tartottak. Ám a terület csak a beszélgetésük távolságából 
tűnt nyíltnak és egybefüggőnek, közelebb érve kiderült, egyálta-
lán nem az. Hatalmas, körbekerített táblák osztották fel, a ma-
gas drótkerítések között szűk gyalogutak vittek. 

– Kétoldali kerítés mentén sétáltunk jó órányit. 
– Rohadt dolog, hogy ott majdnem minden föld vala-

kinek a magántulajdona, ráadásul bekerítheti. 
– Kerítés kerítés hátán, belépni persze tilos. 
– Másfél méternyi járható közöcskék a drótok között – 

nehogy már öt sor kukoricával kevesebb teremjen –, ketten alig 
fértünk el egymás mellett. 

– Mintha dutyiban hajtottak volna ki minket egészség-
ügyi sétára. 

– Nem is engedném, hogy földterület bárkinek a ma-
gántulajdonába kerüljön. Kizárólag tartós bérletet szabadna 
rendszeresíteni, bekerítés nélkül. 

– A légteret senki sem birtokolhatja maga felett, a föl-
det maga alatt akkor miért? 

– Vagy majd pont fordítva, ismerve az emberi kapzsi-
ságot, inkább a légtér megvásárlását umbuldálják meg a földvé-
tel tiltása helyett. 

Elszontyolodva fordultak vissza, azzal a bizonyossággal, 
hogy abba az irányba többet nem indulnak el. Viszont akkor 
hova? Természetesen maradt az óceán, oda feltétlenül kimen-
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nek majd, de szerettek volna helyben is találni kellemes helye-
ket, ahol reggelente, estefelé elbóklászhatnak. A terasz persze 
gyönyörű, főleg, amíg abban bízol, másfelé is mozdulhatsz, de 
onnantól, hogy a teraszra zárva érzed magad, már lehangolóbb. 

– Ne lógasd az orrod, gyermekem, húzzunk a boltba, 
holnap meg irány a víz! 

– Igenis, drága nagyapó! – s Odett már virgoncul nyúj-
tózkodva nyomta is a puszit Taraj homlokára. 

Kenyeret nem kaptak rendeset, csak azt a kommersz 
csomagolt csirizt, amit mindenfelé árusítanak, ellenben felvá-
gottat, sajtot, vajat, tojást, paradicsomot, uborkát, pár darab 
hagymát meg krumplit, hátha kotyvasztanak is valamit, teljesen 
jó minőségűt sikerült venniük, nem beszélve a borról, a tanyasi 
helyet meghazudtoló választékot talált Taraj, hát nem bízta 
magát a véletlenre, vett annyit, ami biztosan kitart az ittlétük 
végéig. 

Az estét a lehető legegyszerűbbre alakították, kitelepül-
tek a teraszra, Odett szendvicsnek valót rakott az asztalra, ez-
alatt Taraj gyorsan megsütött négy tojást rántottának, tea, bor 
és hallgatták a vidéki csöndben az erdőcske felől időnként 
felhangzó apró zajokat, nézték egymás egyre sötétedő sziluett-
jét s a fölöttük gyémántosra fényesülő eget. Odett egészen 
lecsúszott a karosszékben, hogy minél kényelmesebben bámul-
hassa a gyakori borúk, esők és a város fényszennyezése miatt 
számára oly ritkán feltündöklő éjszakát. 

– Hihetetlen, micsoda gyönyörűség az ott fenn! Most 
azt ne mondd, Tejút, és kétszázmilliárd csillagból áll! 

– Jó, akkor nem mondom. Tényleg szép. Kár, hogy el-
érhetetlen. 

– Neked van csillagod? 
– Nincs. Egy barátomnak három is volt. 
– Melyikek? 
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– Az Orion öve. 
– Ne hülyéskedj! Tényleg? Én is azt szoktam nézeget-

ni. Ilyenkor nem látszik. 
– Igen, lehet, hogy ti összeillenétek vele. 
– Mert hozzád nem illek? 
– Neked kell tudnod, te választottál. 
– Egy picit azért hízeleghetnél, hogy igenis te választot-

tál engem. 
– Nem tudom, valaha választottam-e bárkit vagy bár-

mit. 
– Most szomorú vagy. Ne szomorkodj! Én sosem 

hagylak el. Úgy fénylesz majd a fejemben örökre, mint fenn a 
legfényesebbik. 

– Csak tudnám, miért? Na de fontos, hogy te tudjad. 
Korán feküdtek és még sokáig nem aludtak el, minél 

hosszabban érezzék egymás közelségét. Aztán egyszerre reggel 
lett. 

– Jólesett az a tojásrántotta, a legszuperebb szalámi 
sem fogható hozzá! 

– Mellé a bor, a csönd. Meg valami túlzott nyugalom. 
– Hát, igen, én akkor már éreztem a végét. 
– Vagy nem is tudtam pontosan, mi az amit érzek, csak 

olyan nyomasztó lett a háttér, akár a kerítések között. 
– No, most viszont elfogyott a szalámi, így összevag-

dosva egész könnyedén lement. Ezt a módszert használjuk 
majd még. Szalonnácska? Felőlem várhat is. 

– Jó, legyen bagó, kis szünet, szalonnácska és megint 
bagó. Ünnepeljünk, jön Juli, hozza a cuccot! 

A szekrényhez gurul, rágyújt, visszacsukja a szekrényaj-
tót, közelebb evickél az ablakhoz, mély slukkokkal, letüdőzve 
szívja a cigijét. 
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Az óceánhoz menet szóba jött volna, hogy gyalog vág-
janak az útnak, de inkább megvárták a buszt, nehogy az elején 
túlzottan elfáradjanak, főleg Taraj, és a parton már ne legyen 
erejük kirándulni. Helyesen döntöttek, mert még onnan is, ahol 
kiszálltak, jókora távolság maradt hátra a vízig. Azaz a sziklás, 
meredek partig, ahonnan megkapó s egyben félelmetes látvány 
tárult az óceánra. Tarajnak émelyegni kezdett a gyomra, ahogy 
nézte a végtelen vizet, nem azt a fajtát, amilyenben Szonjával 
lubickoltak, ez teljesen másmilyen volt, barnásan zavaros, 
mintha agyagos lenne, épp csak háborgó, mégis tarajos, határ-
talanul dülledő erőt sugárzott felkorbácsolva Tarajban a sejtést, 
hogy ha ez a dög valakik közé odatelepszik, hát legyőzhetetle-
nül ott fog terpeszkedni közöttük az idők végezetéig. 

– És te ezt akarod nézni nap mint nap? – hajolt Odett 
füléhez, hogy az a hullámok és a közepesen erős, mégis a ruhát 
csattogtató szél zajában is biztosan meghallja, amit mond. 

– Miért, nem tetszik? Van benne valami vadállati. Mint 
egy nagymacska, tigris, vagy oroszlán. 

– Na de te nem tartasz macskát! 
– Hát, mert ilyet nem tarthatok. 
– Ki fogod bírni harmincig – dörmögte Taraj legin-

kább magának. 
– Menjünk le a szikla tövébe! Látod azt a lépcsőt ott 

elöl? Az levezet. Szeretném megérinteni. Bele akarom mártani 
a kezem. 

– Süket, ebbe nem lehet a kezet belemártani, rögtön 
derékig megborít! 

– Akkor nekivetkőzöm. Nekem ez kell! 
A több emeletnyi magasból leereszkedtek a lépcsőn és a 

föntről nem túl nagynak tűnő, a valóságban félembernyi köve-
ken megpróbáltak közelebb mászni a parthoz. Csakhogy ilyen 
helyen nincs olyasmi part, ahol a víz nyugodtan megállna s a 
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vágytól hajtott nő kecses mozdulattal belemárthatná finom 
kacsóját a habokba, ezzel mintegy megszelídítve, birtokába 
véve az óceánt, a hullámverés hol bentebb, máskor meg vagy 
öt méterrel kijjebb csap, fröcsköl, bukik át a méretes köveken, 
ha valaki nem vigyáz, akár magával is ragadhatja az ár, csak, 
hogy megmutassa, ki itt az úr. 

– Ne menj beljebb! – kiáltott Odett után Taraj. 
– Ha beszari vagy, maradj, nem kell jönnöd – rikoltott 

az vissza a hullámverést túlkiabálva. 
Egyszer csak a lány elkezdett vetkőzni, az egyik lapo-

sabb kőre rápakolta a sportcipőjét, nadrágját, blúzát és alsóne-
műben egészen addig mászott tovább, mígnem végre elérte a 
kövek között fodrozó, örvénylő, a szintjét állandóan változtató 
vizet. Ott belétoccsant és elkezdett ugrálni benne, befelé fröcs-
kölni mindkét kezével. Ekkor egy komolyabb hullám hasig 
megmerítette, amitől egészen extázisba került, integetve vissza-
fordult Tarajhoz, aki csak állt a távolabbi szárazon, nem hitt a 
szemének, hogy ez a nő ugyanaz a nő, aki a tutajágyon az ölébe 
kucorodva aludt el, tegnap délután pedig a félénk őzgidában 
gyönyörködött. A látvány egyébként megkapó volt, a komor 
kövek, a törékeny lány, mögötte az egész óceán. Felejthetetle-
nül megkapó. 

Amikor Odett kimászott, természetesen le kellett vegye 
a bugyiját, de ez semmilyen problémát sem jelentett a számára, 
körbe sem nézett, lekapta magáról, mezítelen popsijára fölrán-
gatta a nadrágját, fölhúzta a cipőjét, utoljára pedig belebújt a 
blúzába és kievickélt Tarajhoz. 

– Hozzá sem értél? 
– Nekem nem hiányzik ez a dög. Van benne valami el-

lenséges. 
– Na, menjünk. Én ezennel összeismerkedtem vele. A 

kisapám innentől remélem tudja, mihez tartsa magát. 
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Ahogy haladtak a lépcsőn felfelé Taraj furcsa nyomást 
érzett a mellkasában, nehezebben lélegzett, zsibbadt a bal karja, 
meg mintha még az álla alatt is zsibbadt volna. Még sosem 
érzett ilyent. Szúrásai a szíve táján előfordultak, de ez az alat-
tomos nyomás, meg a többi, sosem. Megállt, az előtte haladó 
Odett jócskán följebb távolodott, ő megpróbált utána igyekez-
ni, de a mozgásra erősödő nyomás miatt maradnia kellett, pe-
dig nagyon nem akarta volna, hogy a lány észrevegye a prob-
lémáját. Odett fölért, visszafordult, azt hitte Taraj ott jön mö-
götte, hirtelen nem tudta mire vélni, miért áll a lépcsőn nagyjá-
ból a fele távon. Gyönyörködik a dögben, amelyiket érintésre 
sem méltatott? Visszaereszkedett, akkor rögtön meglátta, Ta-
rajjal valami nem stimmel. 

– Mi bajod? 
– Szerintem a szívem. 
– Fáj? 
– Nyom. 
– Volt már így? 
– Így még nem. De most már kezdek jobban lenni. 

Várj kicsit. 
– Sápadt vagy, meg kékes az ajkad. 
Néhány perc múlva elindultak fölfelé, Taraj már sokkal 

könnyebben vette a levegőt, a nyomás és a zsibbadások is el-
múltak. Felértek gond nélkül. 

– Ne ijesztgess! 
– Én? Eszem ágában sincs, csak valami bennem. Kel-

lett neked vénemberrel kezdened! 
– Hazamenjünk? 
– Á, dehogy! Sétáljunk csak tovább. Ne foglalkozz ve-

lem, semmi bajom. 
A nap egészen jól sikerült volna, ha nincs az a közjáték. 

Így árnyékként települt az egész túrájukra Taraj rosszulléte, s 
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hiába erősítgette, hogy kutya baja, már semmit nem érez, vala-
hogy megkeserítette az élményüket az a néhány perc ott a lép-
csőn. És nem csak a túrának az élményét, hanem egész vidéki 
utazásukét is. Lelakták természetesen a kifizetett napokat, de a 
teraszon üldögélve, eszegetve a reggelijüket, vacsorájukat, iszo-
gatva a borukat, teájukat, messzire már nem merészkedve csa-
lódottan kórincálva a környéken, az ágyban elalvás előtt mindig 
ott leselkedett közöttük egy harmadik, Taraj rosszulléte. 

A két szomszéd öreggel egyáltalán nem találkoztak, a 
másik tanya tulaját ugyan látták a birtokán tenni-venni, naponta 
néhányszor elporolt a bekötőúton a kocsijával, de szót vele 
sem váltottak, megállapították, a magány itt aztán tényleg ma-
gány. Értékelje ki ahogy akarja, lelkiállapota szerint, de talán 
mégsem akkora csoda, hogy az, aki kiadja ezt a szállást, saját 
maga inkább másutt lakik. 

Odett hangulata a végére azért megpezsdült, néha falsul 
dalokat dúdolgatott, azt mondta, inkább a szövegük tetszik 
neki, hát saját előadásában is el tudja viselni őket. 

Ugyanolyan ripsz-ropsz csomagoltak össze, mint ahogy 
megérkezve szétpakoltak, kitakarítottak, lezárták az épületet, a 
kulcsot a helyére tették, és kiporoszkáltak a buszhoz. Nem 
búcsúzkodtak a helytől, pedig mi sem volt nyilvánvalóbb, mint 
hogy soha életükben vissza nem térnek többé. 

– Én visszatérek. Fejben. Szerintem ő is. 
– Ahogy ott félmeztelenül incselkedett az óceánnal, az 

megejtő volt! 
– Az egész lét gyönyörűsége feszült benne. 
– Mint ebben a bagóban. 
– Mikor miben tolul a lét. Füstöl, gomolyog, elszáll. Ki 

az ablakon. 
– Aztán egyszer csak pont azt a magányt kívánod meg, 

összezárva egy tigrissel. 
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– Inni kellene. Melegszik a levegő. Egyre karcosabb. 
Mi az ördögöt csinálnak, hogy ennyire porol? 

– A dalt is alig hallom, annyira zajosak. 
– Na, kerekezzünk csak oda a csaphoz pár kortyra! 
– Így! Jaj, de jó! Megboldogult ártézi kút, bugyogj a 

számba a múltból! 
Beindultak a hétköznapok, bejártak dolgozni, ugyanúgy 

ritkásan találkoztak, mint korábban, néha éjszakára, és persze 
hétvégente. Összebújva a tutajágyon, az ablakon beeső utcai 
lámpafényben Odett reakcióját figyelve Taraj egyszer csak 
rászánta magát, hogy előhozza a szexet, mert megoldást kellett 
találjon rá. 

– Szeretném, ha nem értenél félre. 
– Én téged sohasem értelek félre. 
– Szó sincs róla, hogy sürgetni, vagy zsarolni akarnálak. 

Meglehet, kár előhoznom, egyszerűen meg kellene oldanom 
egymagam, ahogy ezt régebben tettem, de valamiért nem aka-
ródzik. 

– Az jó – és Odett már pontosan tudta, miről lesz szó, 
picit megfeszült, melegség öntötte el. 

– Hiányzik egy nő. Már úgy értem, a teste. 
– Értem. Mondjad. 
– Arra gondoltam, hogy szerválok valakit, lenne is rá 

jelentkező benn a dolgozóban – itt kis szünetet tartott, de mert 
Odett hallgatott, folytatta. – Ketten is megfelelnének a célnak s 
az egyikükkel már szemeztem, lényegében igennel válaszolt a 
pillantása. Rohadt dolog, hogy ezt így előadom neked, de most 
valamiért így akartam. 

– Szeretlek, nagyapó – ásított az izgatottságtól Odett, 
és nyomott egy puszit Taraj orrára. 

– Tudod, kell. Hiányzik. Valamit muszáj, kitaláljak. 
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– Jó, majd gondolkodom rajta – ezzel még közelebb 
fészkelte magát Tarajhoz és elaludt. 

Taraj hosszan feküdt még álmatlanul, a témától vala-
mennyire szexuálisan is fölajzva. Hallgatta a lány könnyű szu-
szogását, érezte meleg testének fiatalos feszességét és azt gon-
dolta, áldott egy lény ez a lány és végtelen kegye a végzetnek 
az, hogy ő, Taraj, a méltatlan vénember szinte az egybeolvadá-
sukig közel kerülhet hozzá, még ha mint férfi igen hosszú ideje 
koplal is mellette. 

Reggel zuhanyzás előtt anyaszült meztelenül átölelte őt 
Odett és a fülébe súgta: 

– Hozzájárulok. 
– Benned van valami perverz, tényleg nagymacskás, 

szerintem te egy oroszlánnak is átharapnád a torkát, hozzábúj-
nál ölelgetni és átharapnád. 

– Majd meséld el, jó? 
– Jó. 
Nem volt nehéz leszerveznie a pillantását viszonzó 

munkatárssal a légyottot. A Tarajkorabeli elvált nő sokáig a 
fiával élt egy széria sorházban, de mert a gyereke másik város-
ban tanult, teljesen egymaga maradt. A szomszéd épületben 
dolgozott, általában ebédidőben futottak össze, néha napköz-
ben, a munkájukból adódóan. A korához képest egészen csi-
nos, egyben lévő asszony nagyjából rendszeres társasági és 
szexuális partnert keresett magának, semmi esetre sem követ-
kező férjet, ezt Taraj egyetlen szempillantással belőtte, el is 
csodálkozott rajta, jé, ritka példány, az ilyenek mind házasodni 
vágynak, szóval abszolút szóba jöhetett, sőt, Taraj számára 
még így is kicsit túlzott volt az igénye, neki most kizárólag a 
testére volna szüksége, de mert a nő sem válogathatott túlságo-
san a jelentkezők között, vagy mások is csak egészen laza vi-
szonyt engedhettek meg maguknak, családdal, feleséggel a 
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háttérben, esetleg Tarajtól is sokkal diszkrétebbet, lazábbat, 
ezért végül Taraj egészen tűrhetőnek minősítette saját esélyeit, 
legalább is így az elején, amíg az asszony végül ki nem köt a 
neki legmegfelelőbbnél. 

Teljesen pontosan ítélt, s mert Taraj már régóta nem 
fogta túl bonyolultra a szerelmi szervezkedését, mindketten 
felnőtt emberek, vagy ért a nő a szóból, vagy hadd játssza az 
agyát mással, s mert ez a nő kifejezetten díjazta az egyenessé-
gét, hát hamar megegyeztek a napban meg az időpontban, 
amikor a férfi beugrik hozzá. Nem, szó sincs róla, hogy holmi 
általános vendégségbe menésről döntöttek volna, pontosan 
tudták mind a ketten, hogy szeretkezni fognak s a folytatást 
majd kiadja a helyzet. 

Ahogy közeledett a házhoz, hirtelen megint megérezte 
azt a furcsa nyomást a mellkasában. Megállt, mélyeket próbált 
lélegezni, csakhogy nem nagyon sikerült. Állt kicsit, várt, mire a 
nyomás enyhült, de nem múlt el teljesen. 

– A rohadt életbe, hogy pont most! 
– Ennek majd utána kell néznem, mi az ördög lehet. 
A márkás vörösbort, amit vitt, a táskájába tette, ne 

kukkeroljanak a szomszédok, rögtön kitalálva a szitut. Becsön-
getett, az asszony menten ajtót nyitott, mint aki várta a csenge-
tést, minél kevesebbet dekkoljon a bejáratban egy idegen férfi. 
Bugyuta apróságok ezek, úgysem veszi be senki, nyugodtan 
elhagyhatóak, a méltóságteljes hozzáállás hatásosabb, mint a 
rejtőzködés bármilyen kísérlete. Pongyolát viselt, és a vékony 
anyagon át nem tűnt túlöltözöttnek alatta. 

Puszival kezdték, először életükben, és odahajolva a nő 
arcához Taraj érezte annak izgatott lelkiállapotát, felajzottságát. 
Amikor visszaegyenesedtek volna Taraj utánanyúlt, egészen 
közel húzta és szájon csókolta. Fanyar ízét érezte a csókjának, 
még csak nem is hasonlított Odettéhez, ez valahogy fejbe kó-
lintotta, elszokott egy ideje az ilyen futó kalandoktól és az 
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azokkal járó átmeneti érzékszervi terhektől. Beljebb mentek, 
átadta a bort, körbenézett. Felmérte az alkalmas tereptárgyakat, 
mint kanapé, fotel, vastag szőnyeg a padlón. Csak a mellkasa 
engedné már el teljesen, gondolta, elvonja a figyelmét és vala-
hogy az ereje is csorbul tőle, ahogyan egy locsolócsőből leko-
nyul a spriccelés, ha összegubancolódik, megtörik. Remélte, ha 
felnyitják a palackot és ledönthet egy pohárral, az majd segít. 
Töltött, koccintottak, kiitta fenékig és tényleg jobban lett tőle. 
Nézte a nőt a szemben lévő fotelban, hogyan is lásson neki, 
saját magán kezdje, vagy őrajta? Az agya, a több évtizedes ta-
pasztalata mozgással adta ki a helyes választ, fölkelt, járogatott 
a nappaliban, megnézett ezt-azt, közben feszültséggel teli rövid 
mondatokat váltottak, majd Taraj a nő mögé kerülve hátulról 
megsimította annak arcát, ahonnan a tenyere lejjebb hatolt, be 
a pongyola alá, rá a keblére, itt a nő mindkét kezével megfogta 
a ruhanemű alá süllyedő karokat és csókot nyomott az egyikre. 
Innentől rém egyszerűen következett a pongyola teljes szétnyi-
tása, tenyerének lehatolása a nő öléig, majd vissza végig a ha-
son a nagyon is formás, még alig megereszkedett keblekig, az 
átlépés előre a fotel elé, szembe az asszonnyal, combjainak 
tágítása és aztán a fejes arccal a testébe, mintha tóba bukna 
bele csónakról. 

Csakhogy a rutin és a pillanatnyi vágy sem nélkülözheti a 
test beleegyezését. Márpedig Taraj folyamatosan azt érezte, itt 
nem is ezzel a nővel kell megharcoljon, akinek esze ágában 
sincs tiltakozni, korrektül, igazi felnőtt módra tartja magát a 
megállapodáshoz és mert alig várja, végre valaki alaposan meg-
döngesse, még a vártnál is több segítséget nyújt a férfi nyomu-
lásában, nem, a küzdelmet saját teste és a testéből összeálló 
szelleme ellen kell megvívja, Odettel a tekervényeiben és vala-
mi alattomos kórral a mellkasában. Túl kell essek a lényegen, 
gondolta, onnantól menni fog, hát felállt, ledobott magáról 
minden ruhát, a nő figyelte közben, mi tárulkozik fel előtte, 
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talán nagyjából elégedett is lehetett, Taraj visszatérdelt a fotel 
elé és minden hercehurca nélkül behatolt az asszonyba, bár 
érezte, hogy ez a támadása meglehetősen ványadtra sikeredett. 
Kicsit mozogtak, de érezték, változtatni kellene, túlságosan is 
szemben helyezkednek el, a másik látványa így fényes nappal 
annyira furcsa, szokatlan, hátha ez az oka Taraj lanyhaságának 
és a lanyhaságból adódó női zavarnak. A nő felállt és kézen 
fogva felvezette Tarajt a nyikorgó lépcsőn az emeleti hálószo-
bájába, ott eldőltek a bevetetlen, vagy nagyon is előkészített 
franciaágyon, ahol azonnal újabb behatolási kísérlet kezdődött, 
de talán még az előbbinél is gyatrább sikerrel. Taraj ismét meg-
érezte a mellkasát, és a teljesítési kényszer, a testében érzett 
lenti és fönti rendellenesség, az asszony minden érdeme ellené-
re Odettől igen különböző látványa, a kizárólag az eseményre 
koncentráló szótlanságuk, ami persze korábbi évtizedekben mit 
sem számított, így együtt furcsa tiltakozást váltott ki a tagjai-
ban. Átfordította a nőt a térdére és hátulról nyomult a combjai 
közé. Végre, gondolta, mert sokkal eredményesebb lett ebben a 
helyzetben. Átmarkolt a nő kebleire hátulról, így mindössze egy 
hát mocorgott előtte, egy személytelen hát meg egy félhosszúra 
hagyott vörösre festett frizura, most ezt itt befejezésig kell 
vigyem, határozta el, Isten tudja, később megy-e majd és már 
csak magára figyelve, ritmikus, kemény mozdulatokkal tartva az 
ütemet próbált valahol másutt és mással lenni, félig lehunyt 
szemmel föltekintett a plafonra, meglátta a tűzriasztó apró 
villanásait, majdnem elnevette magát, amikor felvette a villaná-
sok ritmusát, ez baromira jól jött neki, mint versenyfutónak a 
„nyúl” diktálta tempó, érezte, már csak kevés van hátra, s bár a 
női fenék, leginkább a kiábrándító teljesítmény hatására, nem 
túl nagy átéléssel mozgott alatta, néhány erőteljes befejező 
mozdulattal döntésre vitte a helyzetet és hosszú idő után elő-
ször végre egy női testbe elélvezett. 
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– Valami gondod van? – kérdezte az asszony, amikor 
már egymás mellett hevertek a hátukon fekve és egykedvűn 
villogott le rájuk a tűzriasztó. 

– Miért gondolod? Nincs. 
– A te korodban ettől még vérmesebb kellene legyél. 

Mehetünk második kört? 
Ez a kritika éppenséggel nem tett hozzá Taraj önbecsü-

léséhez és a férfiasságát sem acélozta. Úgy tűnt, amilyen józa-
nul egyezkedtek a légyottról, az asszony ugyanolyan kendőzet-
lenül értékeli majd ki azt, és Tarajnak egyetlen szava sem lehet 
ellene. 

– Messze voltál még? – kérdezte Taraj vontatottan, ho-
lott tudta rá a választ és azt is, mennyire feladja ezzel a labdát. 

– Hajaj! Mint a Naptól! Én ennyitől meg se nagyon 
rezdülök – és elkezdett babrálni Tarajon, hátha újra életet lehel 
belé. 

Többféle praktikával is próbálkozott, amit Taraj egyéb-
ként kifejezetten értékelt, a többség e téren is sokkal ügyetle-
nebb, de ahelyett, hogy eredményt ért volna el, valami belső 
gátlás miatt egyre katasztrofálisabb állapotba sodorta Tarajt. 
Lám, Odett is tehetett volna a férfiért olyat, amin nem kellett 
volna hosszan görcsölnie, de vagy azért, mert fiatalka és tapasz-
talatlan, vagy mert születetten lenke a dologban, meg sem pró-
bálkozott bármivel helyettesíteni az ölét. Ha megteszi, megle-
het, Taraj nem is keveredett volna ebbe a megalázó helyzetbe. 
Nem baj, Odettnek minden megengedett és bármit elmulaszt-
hat. Az sem kizárt, hogy Odett igenis mérlegelte e lehetőséget, 
de ő nem pótszert akart nyújtani a lényege helyett, vagy teljes 
magát mindenestül, vagy semmit, értékelt férfiúi agya anélkül, 
hogy egyáltalán végigvitte volna a gondolatmenetet. Ahogy a 
nő eredménytelenül matatott és cuppogott az altestén, Taraj 
biztos volt benne, hogy ez az első és egyben az utolsó találko-
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zásuk ebben a minőségükben, és majd a munkahelyükön is 
egészen mássá válik a viszonyuk, mint volt idáig. 

– Lezuhanyozhatok? 
– Persze – válaszolta csalódottan a nő. 
– Hol? 
– Lent az első ajtó a konyha után. 
– Ja, hülye vagyok, tényleg. 
Lépcsőnyikorgás, vízsugár, méla ború, szótlan öltözkö-

dés, udvariassági puszi és már kinn is állt az utcán, hogy az 
automatizmusára bízva a hazajutását gondolatai az elmúlt egy-
másfél óra, mellkasának leheletnyi, mégis érezhető nyomása és 
Odett földöntúli lénye körül keringjenek. 

Megkívánta Odettet. Egyszerűen vele lenni. Egymáshoz 
bújni, együtt aludni el. Félúton hát módosított az útvonalán, 
mégis inkább őhozzá megy, tegye rá a kezét a sebére és vará-
zsolja le róla a rontást. 

A lány amint ajtót nyitott és belenéztek egymás szemé-
be, abban a szent pillanatban többet tudott Tarajnak a munka-
társánál töltött röpke látogatásáról, mint maga Taraj. 

– Gyere be te, drága kivert kutyusom! Pont ma? Hogy 
én mennyit gondoltam ma rád! 

– Én is. Lehet, túl sokat. 
– Akkor is? 
– Igen. 
– Eszel valamit? 
– Kösz, nem. 
– Várj, töltök bort. 
– Az jó lesz. 
Leültek a kanapéra, Odett szorosan Taraj mellé, átölelte 

a vállát, simítgatta lehorgasztott kopaszodó kobakját. Még nem 
gyújtottak villanyt, kinn ugyan szürkült, de egyelőre kivették 
egymás vonásait. 
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– Mit szeretnél? – kérdezte félénken, kissé zavartan 
Odett. Hirtelen attól tartott, most mégiscsak csalódik Tarajban, 
a férfi megkísérli a sajnálatára játszva kierőszakolni belőle az 
együttlétet. Mintegy vigaszul. Gyógyírként a kudarcára. 

– Semmit. Itt lenni veled. 
– Itt vagyok – sóhajtotta megkönnyebbülten Odett. 
– Meddig? 
– Mindig. Örökké. 
– Ugyan! És a profod? 
– Felejtsd el. Fantáziáltam. 
– Nem, dehogy! Pontosan az a helyes irány. Lefekhet-

nénk? 
– Máris? – kérdezte újra elbizonytalanodva Odett és a 

még világos ablak felé tekintett. 
– Ne izgulj, nem bántalak, csak szeretnék lefeküdni. 

Dehogy bántalak téged, pici gyerekem! 
Fölmentek, Taraj fölvitte magával a még az üvegben 

maradt bort, a poharát, levetkőztek, a férfi magán hagyta az 
alsónadrágját, Odett felvette a pizsamáját, aztán egy hirtelen 
gondolattal szembefordulva a férfinak lekapta magáról, pont 
mintha egy tigrissel incselkedne, vagy magával a haragos óce-
ánnal és lehúzta Tarajt a tutajágyra. 

– Ma semmiképp ne, jó, kicsim? – simított Odett elbű-
völő testén Taraj. – Csak itt akarlak tudni magam mellett, amíg 
lehet, amíg nem késő. 

– Áldott egy ember vagy te, nagyapó! – és mezítelenül 
befészkelte magát Taraj ölébe, ahogyan szokta. – Mesélj! 

– Nem igazán van mit. Nagy nehezen összejött egy 
magömlésem, ami után kitették a szűrömet. 

– És ennek én voltam az oka? 
– Részben. Részben meg a nagyapóságom. 
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– Hát, majd tennünk kell azért, hogy e csorbát kikö-
szörüljük. Az én szerelmem nem fulladhat bele a kudarcba. 

Így beszélgettek órákon át, Odett a legapróbb részletek-
re is kíváncsi volt, Taraj minden mozdulata és gondolata érde-
kelte, sőt, múltja összes tapasztalatát is legszívesebben kiszip-
kázta volna a fejéből, simogatta, szembe fordult vele, hogy az 
arcát is puszilgathassa és egyszer csak megérezte a combján 
Taraj férfiasságát. 

– Látod, máris rendben vagy, nagyapó, nincs itt olyan 
nagy gond – s játékosan benyúlt Taraj alsónadrágjába, megcsa-
varintotta, megsimította a bűnöst, aztán visszapördült háttal 
Tarajnak, arrébb tolta a kiürült borosüveget meg a poharat és 
alvást vezényelt. 

A következő napokban Taraj határozottan úgy érezte, 
Odett céltudatosan készül arra a bizonyos csorbaköszörülésre, 
benne vibrált a levegőben az elszántsága, a vágya, a szeretete, a 
mindene, amit Taraj iránt táplált, amit őérte és persze önmagá-
ért, kettőjükért kész volt megtenni, hogy bármelyik pillanat a 
döntés pillanatává válhat, hogy akkor most, most, most, most, 
gyere és legyél bennem, körülöttem, általam, értem, legyél ami 
még nem voltál, amit csakis én adhatok meg neked, legyél az 
én szent férfim! Taraj egészen beleszédült a gondolatba, mi-
csoda fergeteg kaphatja őt most fel és ránthatja magával ki 
tudja hová, s mégis, a helyzet minden észlelhető varázslatossá-
ga ellenére lelkében legbelül mély szomorúság képezte a hátte-
rét e készülő fényességnek, hasonló a giliszták előérzetéhez, 
amikor langyos őszi sugarakban hiába kutatott utánuk a pecá-
záshoz, azok már leásták magukat másfél méter mélyre, ösztö-
neikkel megsejtve a közelgő, szokatlanul hideg telet. 

Odett megjelent a munkahelyén. Az ablakból látta meg, 
hogy jön. Azt is, hogy rendkívül zaklatott. Ez nem az elmúlt 
napok zaklatottsága volt, sokkal másabb, aggasztóbb. Biztos 
volt benne, hogy rosszat jelent s hogy ez az a bizonyos sötét 
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valami, ami a lelkét napok óta nyomta s nem hagyta örülni a 
kibontakozni látszó boldogságnak. Elébe ment, a folyosón 
találkoztak össze. Odett majdnem sírt. 

– Istenem, hogy ez még mindig mennyire fáj nekem! 
– Nem bírok rágondolni és kiverni a fejemből sem bí-

rom. 
– Talán jobb, ha eszem kicsit. 
– Szalonnácska. Gyerünk! 
A szekrényhez fordul, kiveszi a kést, a kenyeret, a sza-

lonnát, leszel egy vastagabb szeletet, visszacsomagolja a mara-
dékot és helyére pakolja, nem adva esélyt a repetának. Erőlte-
tetten kimért mozdulatokkal eszik, alaposan megnyámogva 
minden egyes falatot, mintha azokat az időket nyammogná, 
próbálná lenyelni és megemészteni végre. 

– Mi a baj? 
– A szüleimet baleset érte. 
– Itt a városban, vagy vidéken? 
– Jaj, dehogy! A tengerentúlon. 
– A tengerentúlon? 
– Igen, egy hete elutaztak túl az óceánra, ott érte őket 

buszbaleset. 
– Hogyhogy nem mondtad? 
– Most nem mindegy? Tökre nem volt jelentősége és 

most sincs. Kórházban fekszenek mind a ketten, ennek viszont 
van. 

– Mennyire sérültek meg? 
– Anya súlyosan, apa könnyebben, de részleteket nem 

tudok. Egyet tudok, oda kell mennem. Mielőbb. Nem, azonnal! 
– Hogyan gondolod? 
– Holnaptól felmondok, megnézem, mikorra kapok 

repülőjegyet és repülök. 
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– Értem. Rendben – és Tarajban szétáradt a sötétség, 
mint mikor a nyitva felejtett hajfesték egy óvatlan mozdulattól 
beleborul a fürdővízbe. 

– Most rohanok vissza a szalonba, mert a tekés srác állt 
be a helyemre, amíg hozzád szaladok, utána megpróbálom 
levadászni a főnököt, és jegyet szerválni. 

– Jó. Menj. Este nálad találkozunk. 
Szomorú este volt. Odett már másnap reggelre kapott 

jegyet és meg is vette. Hajnalban kellett keljenek, hogy időben 
kiérjenek a reptérre. Még lefekvés előtt nagyjából összecsoma-
goltak, mégis reggel egy sor dologról kiderült, hogy azt 
Odettnek vinnie kéne, kapkodva szuszakolta a bőröndbe, öt-
percenként rápislantott az órára, nagyokat ásított, hol Tarajt 
simogatta, hol a könnyét törölgette, fújta az orrából is. 

– Szerinted mennyit leszel oda? 
– Honnan tudjam? Amíg mindketten rendbe nem jön-

nek. Kizárólag velük jövök haza. Majd írok, telefonálok. 
A beszállókapunál összeborultak, rázkódtak mind a ket-

ten. 
– Visszajövök, nagyapó! Jó legyél! 
– Vigyázz magadra! Várlak! 
Hazafelé menet, néha fölpillantva az égre, ahol Odett 

száguldott el tőle egyre messzebb, Taraj végtelenül árvának, 
betegnek és öregnek érezte magát. Sok mindenen túl eszébe 
jutott az óceán is, ahogy ott állt a partján utálkozva tőle, és 
hogy Odett meg ő közé most beterpeszkedik az a dög. Ha 
valaki ráfigyelt volna a következő néhány napban, ha Taraj 
érdekelt volna bárkit is legalább annyira, hogy futólag ráfigyel-
jen, az láthatta volna, hogy egy tűrhető tartású középkorú férfi 
miként változik napok alatt rozzant vénemberré. 

Odettől viszonylag megnyugtató hírek érkeztek, az édes-
anyjának sajnos a gerince sérült, de rendbe fog jönni, csak idő 
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kérdése, ígérik az orvosok, az édesapja lábtörése egyszerűbb 
ügy, máris sántikál a gipszével, szóval, ahogy a dokival próbált 
kalkulálni, cirka három hónap múlva repülhetnek együtt haza. 
„Én addig meghalok”, válaszolta vissza Taraj, Odett leterem-
tette, mire annyit írt neki: „Tartsd a terved!” Ez volt a legutolsó 
üzenete Odettnek. 

Másnap reggel munkába menet megfájdult a szíve. Nem 
csak annyira, mint az óceánnál vagy a légyottra menet, attól 
sokkal durvábban. A járókelőknek muszáj volt orvost hívni 
hozzá. Az utcáról vitték be a kórházba mentővel. A vizsgálatok 
kimutatták, szerencsére a szívinfarktust még elkerülte, de jelen-
tős szívkoszorúér szűkületei vannak és a cukra meg a vérnyo-
mása az egekben. Az orvosok felvetették egy esetleges későbbi 
szívműtét szükségességét, ez további vizsgálatokat igényel, de 
hogy a cukrát és a vérnyomását azonnal radikálisan lejjebb kell 
nyomni, be kell állítani, az egészen biztos. Arról szó nem lehe-
tett, hogy a közeli jövőben dolgozzon. 

A kialakult helyzetet kénytelen volt megbeszélni az utaz-
tatójával, aki praktikus döntéssel hazarendelte. 

Odett napjában többször hívta, írt, könyörgött, válaszol-
jon, jelentkezzen. Nem vette fel, és nem válaszolt. Végül, mert 
képtelenné vált rendszeresen szembesülni a szeretett nő kere-
séseivel, kiszedte a kártyáját a telefonjából, ráharapott és be-
dobta a kukába. Újat nem vett már, addigra megvolt a repülő-
jegye haza, és néhány nap múlva nem csak lelkében, de fizikai-
lag is maga mögött hagyta az országot az összes jóval-rosszal, 
amit az adott neki. 

Taraj szájában megáll a falat és hosszan elmereng vala-
hová a falakon túlra. Olyasmire gondol, miért kellett minden-
nek így történnie, miért nem tudott ő senkit igazán szeretni, 
vagy ha tudott, végül miért nem tette valamelyiküket, Ágit, 
Szonját, Bellát, Odettet hétköznapjai állandó részévé? És a 
barátai, Danyik, Erneszt? Hová lettek? Miért hagyta? Juli jut 
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eszébe és az a már majdnem hivatásszerű ragaszkodása, amivel 
mellette áll, bejár hozzá. Akár egy ápolónő, akit felfogadnak a 
gyerekek a magatehetetlen vénember gondozására, nyomják 
neki a lét, amiért aztán az szó nélkül pesztrálja az öreget. Vagy 
ösztönösen kötődik, mint a kutya a gazdájához, elhajtani sem 
lehet tőle? Ha leköpdösné, leordítaná a fejét a nyakáról is be-
hozná az ő kis csomagját? 

Folytatja az evést és lassan lenyeli az utolsó falatokat. A 
kenyeret, a bicskát helyére rakja, iszik néhány kortyot marékból 
a csapnál, majd újra a szekrényhez fordulva bagó után kotor. 
Rágyújt, behajtja a szekrényajtót, odagurigázik az ablakhoz, 
fújja ki a füstöt. 

Rendelőintézetek, kórházak tolulnak föl az emlékezeté-
ben, ugyanolyan módon, mint a búcsúzása Odettől, fájdalma-
san, legszívesebben kitépné őket a fejéből, meg nem történtté 
tenné őket, és egyben legyőzhetetlenül, amitől már soha nem 
szabadulhat. 

A kardiológián hosszan várakozott, ott még inkább állni 
próbált elhúzódva az ablakhoz, mintsem beülni a többi, tőle 
általában idősebb beteg közé a tömött széksorokba, így igyeke-
zett tiltakozni az állapota ellen, a feltételezés ellen, hogy ő 
egyenlővé vált volna velük, csökkent értékűekkel, elhasználó-
dottakkal, akik az élet hulladékát képezik, fölöslegesek, és már 
csak puszta szánalomból létezhetnek, próbálja őket a társada-
lom tessék-lássék működésben tartani. Sokáig kellett várnia és 
sok helyen, rengeteg fajta vizsgálatot végeztek rajta és minde-
nütt tele folyosó fogadta. Drótokat aggattak rá, elvezették a 
szíve elektromos jeleit, mérték a vérnyomását, futtatták, bicik-
liztették, kontrasztanyagot itattak vele vagy injektáltak belé, 
közben monitorozták jobbról-balról, a laboratóriumokban vért 
vettek tőle, pisiltették, mindenütt papírokat nyomtak a kezébe, 
egész kazal összegyűlt egy dossziéban, hurcibálta mindenhová 
magával, itt-ott valaki csóválta a fejét, más meg is jegyezte, 
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bizony, lehetnének jobbak az eredményei, majd nagy sokára 
megszületett az állásfoglalás, nagyjából ugyanaz, mint külföld-
ön, hogy a szíve kíméletre és kezelésre szorul, az életmódján 
sürgősen változtatnia kell, egyelőre felmentik a munkavégzés 
alól, szedje a gyógyszerit, később ellenőrző vizsgálatok követ-
keznek, ha szükséges kórházi kezelés, elképzelhető, hogy mű-
tét. 

Párhuzamosan folytak a cukorbetegségére vonatkozó 
vizsgálatok, ugyanolyan sorállás, ugyancsak laborok, papírok, 
vélemények, ismert, és általa korábban nem észlelt bajainak feltá-
rása, kiderült, hogy éppen a magas cukra miatt gond van a vesé-
jével, a szemével – mondjuk azt észrevette, hogy az utóbbi idő-
ben rohamosan romlott a látása, a legutóbbi hetekben Odettet 
sem látta teljes szépségében tisztán, de egyszerűen elkönyvelte a 
korával járó vaksiságnak, ráfogta a nagyapóságára –, lassultak a 
reflexei és tompult az érzékelése, ez utóbbi neki végképp fel 
sem tűnt, pedig már alig érezte a hideget és a meleget, a lábán 
vöröses foltok jelentek meg, amit természetesen észrevett, de 
különösebb jelentőséget nem tulajdonított nekik, valamikor 
majd benéz a bőrgyógyászatra, gondolta, inkább attól tartott, 
nehogy valamilyen gombát, vagy még fene tudja mit Odettre 
ragasszon. 

Kimutatták, a májával sincs minden rendben, jócskán el-
térnek az enzimértékei, sürgősen abba kellene hagyja az italo-
zást. A gyomortáji fájdalmairól, időnkénti hasmenéséről is 
kiderült, nem pusztán arról van szó, elcsapta a hasát, ahogy 
Taraj azt addig vélte, sokkal komolyabb ok áll a háttérben, 
mintsem egy banális gyomorrontás. 

A tönkrement fogait sohasem pótoltatta, s valahogy ép-
pen az idő tájra a szájában is feltűnővé kezdett válni az üresség, 
megrozzant külsejének e látvány tovább ártott, ráadásul az 
étkezésének sem használt, mégis, valamiért a fogpótlástól kate-
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gorikusan elhatárolódott, pedig az összes baja közül az lett 
volna a legkönnyebben orvosolható. 

Váratlanul összeállt benne egy kép a testéről, teljesen kü-
lönböző a korábbi kizsákmányolhatótól, majdnem elnyűhetet-
lentől; lepukkant, elhasználódott szerkezetként kezdte látni 
saját magát, hát még önrontóbban kezdett élni, legyintett, ott 
egye a fene, ha annyira közel a vég, akkor legalább a hátra lévő 
időszakot emberhez méltóan morzsolja le, amitől csak az veze-
tett volna gyorsabb leépüléshez, ha önkezével vetett volna 
véget az életének. Amint e képzet állandósult a tudatában, leült 
a betegváróban a padra, székre, és bambult a semmibe. 

– Ahogy kiírtak a munka világából, úgy írtak ki szép 
lassan az életből is. 

– Vége lett ott akkor mindennek. 
Próbálták beállítani a cukrát, csakhogy még a diéta betar-

tása mellett sem igen sikerült, így aztán a diétát ripsz-ropsz 
elhagyta, pontosan ugyanúgy étkezett, mint azelőtt. Szemüve-
get kapott, de cseppet sem látott vele jobban, holott a vele 
egykorúak tökéletesen olvastak, jártak az utcán, miután rájuk 
aggattak néhány dioptriát. Ha újat írtak neki, meg sem csinál-
tatta. Egy-két kommersz áruházi hevert a házban, majd azokat 
is elhányta valahová. 

– Pocsékoltam volna rá a pénzem, amikor nem használ? 
– Kész vagyon egy szemüveg és ugyanúgy duplán, meg 

homályosan látok vele. Minek akkor? 
A bor, sör, tömény plusz a bagó elhagyása egyszerűen 

szóba sem jöhetett, ne nézzék őt élő halottnak, és a gyógysze-
reit is hol beszedte, hol nem, ha elfogyott, hetek teltek el, mire 
vette a fáradságot, felíratta, kiváltotta. 

Szokatlan rosszkedv telepedett rá, olyasmi, mint ami bú-
csúzáskor nyomasztja az embert, amikor maga mögött hagy 
valami kedveset, egy várost, ahol jól érezte magát, nyaralást, 
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barátokat, akár csak egy jól sikerült hétvégét is, szomorú az 
elválás miatt, és az, ami előtte áll, inkább ijeszti, mintsem csá-
bítja. Talán föl sem fogta, mennyire igaza van e búcsúzás érzés-
sel, hogy igenis, ő most eltávolodik attól a valakitől, aki valaha 
volt, sőt, szép lassan, vagy ki tudja, meglehet éppenséggel na-
gyon is hirtelen ettől az egész evilági léttől kerül elérhetetlen 
távolságba. Kedvetlensége egyre inkább elhatalmasodott rajta, 
mogorvaságba váltott, hasonlatosba az öreg kutyák egykedvű-
ségéhez, amikor már nem ugatnak meg senkit, elhevernek az 
oldalukon, mintha sohasem ismerték volna a két lábukat előre-
nyújtó, fejüket figyelőn meresztő fiatalos tartást, ok nélkül 
morognak, és csak enni meg inni mozdulnak ki az árnyékból. 

Állandósult az az érzése, amely ott a becsődölt szexben 
tört rá, amikor könyörtelenül kigúnyolták s elmenekült, mielőtt 
kidobják. Kezdte elfelejteni, milyen is volt ő régebben, egész-
ségesen, fiatalon, férfiként, emberként. 

Csoda, hogy ebben az állapotában egyre magányosabbá 
vált? Nem csoda. Alig állt le valakivel beszélgetni, a hírek el-
kezdték nem érdekelni, a tévéjét hétszámra be sem kapcsolta, 
rádiót sem hallgatott, olvasni pedig végképp nem bírt, ha bármi 
szokatlannal találkozott, fölment tőle a pumpája, korábban 
például észre sem vette a guberálókat, most teljesen kiakadt 
azon, hogy miután feltúrták a kukát, otthagyták szétdobálva a 
szemetet, nem pakolták vissza, pedig sajnos biztosan ugyanígy 
tettek régebben is, a postán sorszámot húzattak vele, de nem 
hívták a következőt, helyette hosszan traccsoltak az ügyinté-
zők, bezzeg, dohogott, amikor a kis ablaknál állt a sor pörget-
ték a munkát, a boltban miért nem képes a kasszánál előkészí-
teni a pénztárcáját a vénasszony, miért akkor kotorászik a reti-
küljében, amikor már fizetnie kellene, a járdát ellepték a bicikli-
zők, gördeszkázók, görkorcsolyázók, rollerezők, már minden-
kié a járda, csak épp a gyalogosoké nem, pufogott, örökké neki 
kell kussolnia, ha rájuk szól, még ők pofáznak vissza, amikor 
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hivatal vagy cég hibázott, teljesen bepipult, például amikor az 
önkormányzat külön számolt el két adófajtát, de csak egy csek-
ket küldött a befizetésükhöz s ő összevonva az összegeket 
egyben fizette be azokat, majd reklamáltak és berendelték sze-
mélyesen átvezetni az egyik tételt egy másik számlájukra, no, 
akkor is epés megjegyzést tett, mint hasonló esetekben más 
hivataloknak, sírjon, vagy inkább nevessen a bénaságukon, 
vagy amikor ismerősétől annak termesztett gyümölcseiről ka-
pott fényképet, tálalva a bő termésből az asztalukon, s a hát-
térben ott ült az asztal túlsó végében egy macska, úgy leterem-
tette az ismerőst – borzalom, ebédlőasztalon macska, hogyan 
engedhet meg kultúrember efféle tisztátalanságot –, hogy sze-
rencsétlen szóhoz sem bírt jutni, igen, ingerültté vált, néha 
maga sem tudta kire és miért, apróságok miatt lemart bárkit, 
függetlenül attól, hogy semmi köze sem volt az illetőhöz, elő-
ször találkoztak az utcán, vagy közeli ismerőséről, szomszédjá-
ról volt szó, akivel ismerték egymást évtizedek óta. Kinek van 
kedve egy önmagába forduló kibírhatatlan alakkal találkozni, 
diskurálni? Senkinek. 

Valahogy ügyetlenebb is lett. Hatalmasokat káromko-
dott, ha begyakorlott, régebben milliószor végrehajtott mozdu-
latsort elrontott. Kivette a hűtőből a töpörtyűt, az edény bele-
akadt a hűtő ajtajának fogantyújába és a fél kilónyi töpörtyű 
szétszóródott a padozaton, hát, ha valaki hallotta volna azt a 
szentségelést! Pedig biztosan máskor is hibázott, rontott el 
valamit, csakhogy akkor rá se rántott. Persze, igen, valószínűleg 
ezek az esetek megszaporodtak és ezt nem bírta elviselni. Pél-
dául igazán nem volt szokása munka közben fűnyíróval, sö-
vénynyíróval elvágni saját gépe hosszabbítóját, ami most meg-
történt többször egymás után. „No, látod, bazdmegkám, vén 
béna szaros, az ilyeneknek, mint te lettél, találták ki az akkumu-
látoros szerszámokat!” – teremtette le önmagát. Levél küldése-
kor egyre gyakrabban rontotta el a címzést, nem győzte borí-
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tékkal, odavágta a tollat dühében az asztalhoz, amitől persze 
semmi sem lett jobb. 

Veszített a kreativitásából és valahogy hanyagabbul vi-
szonyult a dolgaihoz, előadódott valami hiba a ház körül, pél-
dául megcsúszott a cserép, ott állt, bámulta és nem tudta, ho-
gyan oldhatná meg minél egyszerűbben és tartósabban. Aztán 
amikor végre kigondolta a teljesen kézenfekvő megoldást, ami-
hez régebben századmásodpercnyi agyalásra sem lett volna 
szüksége, egyszerűen kiadta volna nem is az agya, tán inkább a 
szeme abban a szent minutumban, amint észlelte a problémát, 
hogy átfúrhatná a cserepet és feldrótozhatná a cserépléchez, 
akkor azt érezte, hogy belülről ő ehhez túlságosan lusta, tehe-
tetlen, most lemenni, előkotorni a fúrót, a fogót, drótot vágni, 
aztán visszakapaszkodni, lehasalni a tető alá, ügyetlenkedni a 
vaksi szemével, ah, inkább hagyja a fenébe, bedug a cserép alá 
egy a padláson hányódó cserépdarabot, a feszülés majd tartja 
egy ideig és ettől lehülyézte magát, viszont mégis ezt a pancser, 
semeddig sem szolgáló megoldást választotta. 

Elkezdték idegesíteni a gyerekek. Nem bírta nézni, hall-
gatni őket. A gyereksírás teljesen kiakasztotta, az utcán gyorsan 
odébb ment, ha valami gyerek rázendített, otthon becsukta az 
ablakot, ha kintről behallatszott. Idővel képtelenné vált elvisel-
ni a gyerekeket bármilyen helyzetben, idegesítették céltalannak 
tűnő rohangálásukkal, vad játékaikkal, ordibálásukkal, kendő-
zetlen önzésükkel. Olyan kort testesítettek meg, amelyhez neki 
már nincs köze. 

Sármos férfiból nehezen kibírható, mogorva vénember-
ré alakult át. 

– Nem csak a hülye kölykök, mások sem érdekeltek 
többé. 

– És persze másokat sem érdekeltem én. 
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– Mintha tárggyá változtam volna, de nem is, a tárgy 
még használható valamire, inkább fölösleges, visszahúzó teher-
ré, szemétté, lommá. 

– Akkortájt kezdődtek a szörnyű álmaim. 
Egész éjszakákat forgolódott végig, sokszor csuromvi-

zesre izzadt az álmaitól, éjjel kénytelen volt pizsamát cserélni, 
vacogott a testére tapadt átnedvesedett rongyban, néha még a 
takarót is ki kellett cserélje, az is egy adta lucsok lett. Rettegte 
az estéket, iszonyodott lefeküdni, elaludni. Mivel nem aludta ki 
magát, nappal holdkórosként járt-kelt, mégis viszonylag elvi-
selhetőbbnek élte meg a nappalt, mert legalább maga dönthette 
el, mivel foglalkozik, mire engedi gondolni az agyát, míg álmá-
ban erre egyáltalán nem volt képes, teljesen a tudatalattijának 
kiszolgáltatva hánykolódott. 

Az egyik rendre visszatérő álma volt régi falusi házuk 
pusztulása. Miért, miért nem, általában a hátsó udvar felől kö-
zelítve látta a katasztrófát. Próbálta kitalálni, miért éppen on-
nan, arra jutott, meglehet, gyerekkori élmény nyoma, ugyanis 
pici korában a használaton kívül hagyott hátsó pajtájuk össze-
dőlt. Emlékezett a romokra, ahogy aztán közöttük játszottak 
háborúst a környékbeli gyerekekkel, többek között Jani, meg 
Sanyi barátjával, de furcsállta is ezt a reakcióját, mert emlékeze-
te szerint nem élte meg a dolgot katasztrófaként, mint ahogy a 
szülei sem, arra az épületre már nem volt szükségük, amúgy is 
lebontották volna kicsivel később. Mindenesetre a régi házuk 
álmában hol teljesen tetejét vesztve jelent meg előtte, hol a 
tárva-nyitva hagyott padlásajtón borult ki a padlásföljáró oldal-
fala, vagy felkapaszkodva a padlásra a mennyezet óriási lyukain 
lehetett lelátni az alul lévő helyiségekbe, kerülgette a lyukakat és 
ingott a lába alatt az egész ház, a mennyezet épp csak megtar-
totta, a kémények összeroskadtak, a cserepek nagy részét levitte 
a vihar, máskor a szobák is beomlottak és elkeseredett tehetet-
lenség lett rajta úrrá, hogyan hozza ő mindezt helyre. 
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Egy időben, főleg rémálmai kezdeti időszakában, rendre 
megjelentek előtte egyetemi évei, valamiért újra és újra el kellett 
kezdje a tanulmányait és Taraj hiába tiltakozott, hogy de hiszen 
végigdolgozta becsülettel, lediplomázott, az érvei mind sem-
missé lettek, rámérték az újabb és újabb kezdést, majd poszt-
graduális képzéseket és az úristennek sem bírta befejezni a 
dolgot, pedig már majdnem vénemberré tanulta magát. 

Gyakran jelent meg egy ismeretlen nő a környezetében, 
többnyire valami parkban, amely nem rémlett neki, szerinte 
sosem járt benne, kőasztalok, kőpadok álltak szanaszét, Taraj 
az egyik asztalhoz telepedett le sakkozni valaki társaságában, 
akit szintén nem ismert fel, a nő egy kislánnyal érkezett, leült 
nem messze tőlük és figyelte a játékukat, mindvégig hallgatott, 
talán a kislányhoz szólt néhány szót, csak amikor Tarajék feláll-
tak, hogy mennének, mert megelégelték a játékot, akkor top-
pant Taraj elé, bemutatkozott, egy volt kolléganője nevét emlí-
tette, ám arra nem hasonlított cseppet sem, előkapott egy 
ezüstszínű golyóstollat a zsebéből, azt mondta, őt magát hol-
nap temetik, ez staféta, vegye csak nyugodtan át, innentől az 
övé, és ne felejtse majd el a megfelelő időben továbbadni. Taraj 
próbálta volna visszanyomni a nő kezébe a tollat, de az addigra 
elhúzódott és magához rántva a kislányt eltűnt a park fái kö-
zött. 

Vigasztalhatatlan lett, így képtelenség létezni, mondogat-
ta, eldöntötte, visszamegy dolgozni, ha törik, ha szakad. Kérte 
a felülvizsgálatot, s bár az eredményei jottányit sem javultak, 
ragaszkodott hozzá, hogy saját felelősségére szüntessék meg a 
táppénzét és felvette a munkát. Ekkor még megtehette, ekkor 
még nem rokkantosították. 

– Ért valamit, hogy visszamentem a robotba? Nem. 
– Lett volna bármilyen másik, jobb megoldás? Aligha. 
– Elmúlás ellen nincs megoldás. 
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Időnként megfordult a fejében, talán nem is kellene neki 
ezt végigcsinálnia. Hányan zárják le a történetet, még mielőtt 
teljesen megalázná őket a sors. És ha bedobna két doboz alta-
tót vacsorára vagy fölliftezne az egyik belvárosi toronyház 
legfelsőjére, aztán hupp? Egy ismerőse kilátóból ugrott ki, 
biztosan már abból a magasságból sem látott perspektívát ma-
gának. Taraj mégsem tett semmit, fanyarul röhögött, meglehet, 
még ehhez is tunya volt. 

Folyamatos az utcai zaj és szól, nem is a telefonjából, 
hanem bentről a testéből a zene. Alig hallható a kinti ricsajtól, 
mégis átjárja, tényleg, mintha a szöveteiben csendülne. Szól 
vagy nem szól a dal, apró különbség, olyasmi másság, mint ami 
a napsütés és a ború között van, minden ugyanaz és mégsem. 
De miért? 

Bedugja az elszívott csikket a zsebébe. 
– Győzni fogom, ki fogom bírni. 
– Ha most bejönne Juli, azt mondaná, gondoljak vala-

mi kedvesre. 
– Ahogy pici koromban, elalvás előtt anyukám odajött, 

megsimogatott, „Gondolj szépre, kisfiam” – suttogta, várt 
kicsit és én pillanatok alatt elaludtam. 

– Később már magamtól gondoltam szépet. Lányokat 
általában. 

– Talán tényleg nem ártana előtúrni odabenn valami 
kellemeset, még ha nem is egyszerű. 

– Sőt, talán szunnyantanom sem ártana, az éjjel alig 
aludtam – és ásít egy nagyot, majdnem szélesebbet az ablak 
világos téglalapjánál. – Hátha megúszom rémségek nélkül. 

– Annyival hamarabb jön Juli. 
– Meg annyival hamarabb lesz megint este, hogy esne 

belé a frász! 
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Ahogy ül, szembefordulva az ablaknak, oldalt biccenti a 
fejét és ellazul. Gyerekkori, álomba ringató kislány pajtásai 
helyett a nagy barna ágyukat idézi fel, fekszik benne és édes-
anyja fölébe hajol, a vastag falú szobát, a duruzsoló kályhát, a 
fal hengerelt mintázatát, és egyszer csak másutt kezd lenni, 
nem abban a félhomályos szobában, a szalmazsákos barna 
ágyban és nem a mostani házában, de itt sem, az ablakkal 
szembeni kerekesszékben, hanem egy lakásban, ahol valamikor 
lakott, éppen ébredőben heverészik a franciaágyon, ebből meg-
érti, éppen most alszik el, és hagyja, hogy felébredjen, azaz 
elaludjon, elcsigázott lénye végre némi enyhülésre találjon. 

Kikukkant a paplan arca elé türemkedő hurkái mögül, s 
mintha valaki ülne a fotelban, a neki félig háttal, félig oldalvást 
álló sárga, füles fotelban, ahol a karfa és a fönti fül lényegében, 
ha tényleg ülne ott valaki, is nagyobbrészt eltakarná az illetőt, 
szóval minden bizonnyal ez nem más, mint vagy a reggeli álma 
folytatása, vagy csipás szemének fénytörési játéka, hiszen az 
annyira kevéssé valószínű, hogy ott most bárki idegen üljön, 
hát inkább átfordul a másik oldalára, behunyja a szemét, nem 
azért, mert visszaaludna, csak az ablakon betóduló későreggeli 
verőfény ellen, így ejtőzik még néhány percet, majd lerúgja 
magáról a takarót, ruganyosan egyből két lábra pattan a vastag 
zöld-drapp szőnyegre, nyújtózik hatalmasat, ásít hozzá, ahogy 
az dukál tízen-órás nagy hétvégi hunnyantás után, mintegy 
biztonság kedvéért csak odapillant a fotel felé, hogy na ugye, 
persze, hogy nincs ott senki, és láss csodát, eleven, mosolygós 
szempár ragyog vissza az övébe, szinte kacag, mekkora megle-
petést okozott a megjelenésével, és ő, Taraj, természetesen 
azonnal felismeri a hosszú ideje nem látott kedves arcot, te itt, 
hát ez fantasztikus! – rikkantja, hogyan csináltad? – hogy jöttél 
be? – amaz pedig csak huncutul vigyorog, nekem ma mindent 
lehet, és bármire képes vagyok – feleli, nem mozdul a fotelból, 
Taraj lép elé, egy szem alsónadrágban van, de mit számít az 
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most, leguggol a fotel előtt, egy szintbe kerüljön a fejük, tenye-
rébe fogja a drága arcot, megsimogatja, aztán odahajol hozzá és 
puszikat nyom a pofijára, homlokára, nem jöttem ám egyedül – 
mondja a lány, vagy inkább nő most már, olyan harmincöt 
körüli, és akkor az előszoba felől nagy nevetve betódulnak még 
ketten a szobába, még két volt egyetemi évfolyamtársa, az elő-
ző csaj barátnője, meg egy stramm fickó a csoportjukból, ösz-
szeölelkeznek, ettől szuperebbet nem találhattatok volna ki! – 
lapogatja őket Taraj, hogyan jutott eszetekbe, kapcsolódik ez 
valamihez vagy csak erre jártatok? – faggatja őket, ők meg nagy 
titokzatosan egymásra kacsintva csak annyit felelnek, majd 
kiderül, várd ki a végét! – hát Taraj hagyja a francba a faggatást, 
nem tökre mindegy-e, hogyan kerültek ide, az a lényeg itt van-
nak, nyitva hagytam volna az ajtót éjszakára? – kérdezi mintegy 
magától, ah, betintázva úgy látszik már bármire képes vagyok – 
vágja rá, de azért odalép a bejárati ajtóhoz, belülről benne a 
kulcs, rányom a kilincsre, nem nyílik, éppenséggel elfordíthat-
ták ők a kulcsot, miután bejöttek – értelmezi a helyzetet, enné-
tek, innátok valamit? – kérdezi, és már fordulna is a konyha 
felé, de megállítják, hagyja, ők már túl vannak mindenen, fog-
lalkozzon csak a saját dolgával, ők addig kellemesen elüldögél-
nek nála és erre Taraj tényleg nekikezd elpakolni az ágynemű-
jét, felemeli a franciaágy ágybetétjét, behajítja alá az ágynemű-
tartóba a paplanját, a laposka párnáját, a lepedőjét, visszaengedi 
az ágybetétet, a szőnyegen heverő nehéz anyagból varrott sö-
tétbarna ágyterítővel letakarja az ágyat, közben mindenféléket 
kérdez a haverjaitól, de azok csak biztatják, csináld, csináld, 
később majd mindent megbeszélünk! – bevágódik a vécébe, 
aztán a fürdőszobába, letusol, megborotválkozik, fogat mos, az 
alsónadrágját gyors mozdulattal behajítja a szennyes tárolóba, 
anyaszült meztelenül becsörtet a szobába, nekik hármuknak 
még csak a szemük se rebben rá, kikap a szekrényből egy tiszta 
alsónadrágot, inget, nadrágot, zoknit, felöltözik és odafordul a 
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haverokhoz, most aztán már tényleg jöjjenek ki vele a konyhá-
ba, nehogy már itt dekkoljanak, amíg ő bekap valamit, azok 
bólintanak, frissen követik Tarajt, alig férnek a szűk helyiség-
ben, de azért a lányok le bírnak ülni, a srác állva marad, beszo-
ríthatná magát a két csaj közé, de azt mondja, neki így jó, fel-
kapnak egy-egy bögrét, elfogadják mind a teát, de enni nem 
kérnek, Taraj megelégszik azzal, amit készen kipecázhat a hű-
tőből, minek bonyolítsa a tojássütéssel, megteszi a felvágott, kis 
vaj, paradicsom, zsemle, és ahogy lenyeli az utolsó falatot és 
közben elmosogatja a kevéske csetrest, máris rikkantja, kész 
vagyok, tiétek vagyok! – azok pedig kiadják a vezényszót, indu-
lunk! – hová? – néz nagyot Taraj, nyugi, nem megyünk messze, 
gyerünk! – és előresietve, aztán Tarajt előretuszkolva és hátul-
ról terelgetve elindulnak át a városon, gyalog battyognak, ezek 
szerint tényleg valahova a közelbe igyekeznek, vajon a halász-
csárdába, esetleg a bevásárlóközpontba? – latolgatja Taraj, és 
valóban nem verik át, tíz percbe sem telik és néhány sarok, 
forduló után betérnek az ismerős szakmai központ telephelyé-
re, csakhogy az a központ egy teljesen másik városban van, 
kicsire nem adunk – legyint Taraj, ha ide, hát ide, valami okuk 
nyilván lehet rá, ellenben a technikát, ahogy a távolságot 
leküzdötték, szívesen tanulmányoznám, a bejárattól, átbújva a 
sorompó alatt és csak beintve a szolgálatosnak, aki ezek szerint 
szintén beavatott, rögtön jobbra a központi épület felé veszik 
az irányt, felmennek a széles, ünnepélyes benyomást keltő lép-
csősoron a második emeletre, ahol balra a jól ismert könyvtár 
ajtajához fordulnak, a masszív, fekete faajtót most kőrben fel-
virágozták, lufik himbálóznak az ajtófélfára rajzszegezve, lát-
szik, valami jelentős, ünnepélyes esemény készül itt, csak nem 
hogy mi is hivatalosak vagyunk ide? – fogalmazódik meg Ta-
rajban, nyilván valami évforduló, vagy kinevezési ünnepség 
lehet, no de majd odabenn kiderül – és kíváncsian, de azért 
mélységes nyugalommal belép a terembe, s amint tesz néhány 
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lépést a már odabenn lévő nyolc-tíz ember ovációban tör ki, 
megjött Taraj! – hahó, Taraj! – kiabálják, nofene! – lepődik 
meg Taraj, hiszen ezek itt engem vártak! – hogyan van ez? – s 
visszarikkant, sziasztok! – mert felismeri a volt gimis osztály-
társait, sőt, ketten az általánosból is ott lármáznak közöttük, 
szélesen integetnek felé, odasietnek hozzá, átölelik, mindenféle 
kérdések és válaszok röpködnek, fiatalok valamennyien, nem 
olyan nagyon, csak amennyire a hozzá haza beugró egyetemi 
társai is, olyan harmincöt körüliek, puszilgatják, ölelgetik egy-
mást, úgy látszik ez egy ilyen ölelgetős nap lesz, fut végig Taraj 
agyában s ettől olyan jó kedve kerekedik, ez itt már rosszul 
nem sülhet el, ha ennyi ismerőse egybegyűlt, akárkik is ünne-
peljenek itt akármit, neki ez már biztosan smakkolni fog, és 
közben, amíg így örömködnek, újra kinyílik a könyvtár nehéz 
fekete faajtaja s vagy hatan, volt munkatársai tolulnak be rajta, 
a legérdekesebb, hogy nem ugyanazon a munkahelyen dolgo-
zott velük, hát ez egészen frenetikus, aki azt állította volna, 
hogy efféle véletlenek létezhetnek, azt simán lehülyézem! – 
állapítja meg Taraj és tárt karokkal odalép az éppen érkezők-
höz, akik szintén frissek, energikusak, még meg is lepődik, 
hogy az úristenbe csinálták, hogy szemernyit sem vénültek, 
mindannyian pont ugyanúgy néznek ki, mint amikor együtt 
gályáztunk! – de ezt annyira a bajsza alatt motyogja, meg sem 
hallja senki a nagy ünneplős rivalgásban, poharak, italok kerül-
nek elő, mindenki mindenkinek tölteni szeretne valamit, akik 
elvileg nem ismerik egymást is mintha régi harcostársak volná-
nak, valamiben igen mélyen közösek, például abban, hogy va-
lamennyien Taraj igaz barátai, úgy szólnak egymáshoz, mintha 
mi sem volna ettől természetesebb, mintha csodálatos áttéte-
ken keresztül ugyanahhoz a kötelékhez tartozva az összes ere-
dendő információ birtokában lennének és csak épp a legfris-
sebb apróságokkal kellene azt frissítsék, eszegetnek is, van aki 
pogácsát hozott, más szendvicseket, a harmadik süteményt, 
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előkerül gyümölcssaláta, sőt, céklás halsaláta is, amikor Taraj 
észreveszi az asztalon, felkiált, ezt ki hozta? – és akkor Rita és 
Kriszta nevető pofija sugárzik elő a társaságból, mi! – közben 
érkeztek, csak Taraj a nagy egymásra találásokban már észre 
sem vette a fekete faajtó újbóli nyitódását, hoztam neked dzse-
kit is! – lóbál meg Rita egy jellegzetesen kórházi színű ruhada-
rabot, én meg egy kispárnát! – rötyög Kriszta, s leteszi ki-ki a 
magáét a halsaláta mögé az asztalra, Taraj átfurakszik a baráto-
kon, tenyerébe kapja a rég látott, derűs és egyben valahogy 
szomorkás arcocskákat, hát ez hihetetlen! – rebegi, onnan ide, 
most? – akkor ti engem nagyon szerettek! – mi ez itt, tudjátok, 
szíveim, áruljátok már el nekem! – de azok a szájuk elé emelik a 
mutatóujjukat, csitt, mutatják, és mosolyogva hátrébb lépnek, 
hogy átadják a helyüket másoknak, akik Tarajt szeretnék meg-
érinteni, szólni hozzá végre pár szót, mert nem egyszerű hozzá 
verekedni magukat, valaki mindig éppen ölelgeti, viccelődik, 
röhög vele, kínálja valamivel, harapnak vagy isznak valamit, s 
közben a fekete faajtó egyre gyakrabban nyílik, mind többen és 
többen érkeznek, sípok is előkerülnek, fújják, hú, a francba, 
kidobnak minket innen a hallja kendek, akárkiknek a rendezvé-
nye is ez itt, ha ekkora lármával leszünk! – gondolja Taraj, oda-
pislant, hát a focis haverjai fújják a sípokat és pattogtatnak 
labdákat a sarokban, söröket emelgetve integetnek Tarajnak, ó, 
mekkora macsó állatok vagytok! – rikoltja nekik oda széles 
vigyorral, ezek képesek és még passzolgatni is elkezdenek itt! – 
de azért arra mégsem vetemednek, jól elvannak viszont a ma-
guk nagyhangú csoportosulásában, a terem odalenn megtelő-
ben, azért odalenn, mert galéria fut körbe a magas mennyezet 
alatt, ahol inkább lexikonok és régi, díszkötésű különlegességek 
lettek elhelyezve, ott fönn a galérián még több a szabad hely, 
bár egyesek már felkapaszkodtak, onnan hajolnak ki a korláton 
át a többiek fölé, minél jobban átlássák a megjelenteket, igaz, 
így saját maguk esnek el annak a lehetőségétől, legalább is egy-
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előre, hogy sokakkal üdvözöljék egymást, helyette játékosan 
folytathatják a terem további díszítését, színes papírtekercseket 
dobálnak át a szembeni oldalra, a két végét a korláthoz kötözik, 
a piros, lila, sárga, zöld, kék kreppcsíkokból lassan egész ál-
mennyezet szövődik, ezen kívül lampionok is megjelennek, 
felakasztgatják a korlát rácsozatára, onnan lógnak elemes fény-
forrással világítva a lenti olvasóteremben örvendezők feje fölé, 
konfettit szórnak marékszám, az egész helyiség egy hatalmas 
szilveszteri buli képét kezdi felvenni, aztán a galéria is telődik 
lassan, visznek fel az ételekből, italokból is, föntről integetve, 
lekiabálva eszegetik a szendvicseket, süteményeket, pezsgők 
durrognak mindenfelé, a barátok egymás egészségére emelik 
pezsgőspoharaikat, oldalt, föl a galériára és onnan le, a szom-
szédokkal koccintanak, hatalmas a hangulat, és mégsem tivor-
nyás, ordenáré, egyáltalán nem olyan, mint mondjuk, egy ten-
gerparti kocsmában, itt egyfajta ünnepélyesség sugárzik az 
emberekből, mint akik nem az ereszd el a hajamat buli kedvé-
ért érkeztek, hanem egy sokkal magasztosabb cél érdekében, 
béke és szeretet süt a szemükből, Taraj még mindig értetlenül 
pillant időnként körbe, de kizökkenteni azért nem hagyja magát 
az aggályaitól, fogadjuk el ami van, volt mindig is az elve, túlsá-
gosan is az volt, mert így aztán sosem törekedett az éppen 
létező megváltoztatására, s amikor a létezőt már nehezen visel-
te, hát lelécelt, új jelent keresett, de sosem alakított ki magának 
élhető világot, viszont attól jobbat, mint hogy hagyja magát 
sodortatni a hangulattal most nem is tehetne, ketten hangfala-
kat cűgölnek be a fejük fölött tartva, majd készülékeket is, 
bekötik a herkentyűket és szolidan, hogy a beszélgetőket ne 
zavarja a zene, felcsendül egy dallam, Taraj meghökken, annyi-
ra ismerős, de sem a címe, sem az, hol, mikor hallotta nem 
ugrik be neki, hiába, a muzsika amolyan megfoghatatlan, elér-
hetetlen kategóriaként létezett mindig is a számára, csak úgy 
elhallgatta, élvezte amíg éppen érte a fülét és pillanatokkal ké-
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sőbb már nem is emlékezett belőle semmire, esetleg néhány 
részletre a szövegéből, ahogy most is határozottan rémlik neki 
a sor „igaz barátot pénzen nem veszel, állj meg, fordulj oda a 
szóra”, de nem marad ideje túl hosszan rágódni ezen, már 
ragadják is magukkal az új és új megérkezők, arra azért felfi-
gyel, hogy amint a szám véget ér, kezdődik is megint, valakinek 
nagyon tetszhet ott a technikánál, és hát meg kell hagyni, tény-
leg aranyos kis dal, verőfényes nappal ragyog be az ablakokon, 
nyüzsög a nép és nem győznek egymással szót váltani, min-
denki attól tart, ha túlságosan leragad valakinél, akkor a többi-
ekre nem marad ideje, hát először csak néhány mondatot be-
szélnek, miután üdvözölték egymást, aztán újra összetalálkozva 
a forgatagban már többet mesélnek a másiknak, feltűnnek volt 
falusi szomszédai is, akik gyerekkorában rendszeresen a ke-
nyérsütés után a maradék tésztából sütött szalonnás kenyérlán-
gossal kínálták, megsimították a kobakját, vegyél! – és ő levehe-
tett egy szeletet a még forró tepsiről, amit éppen csak kiemel-
tek a búboskemencében lassan elparázsló venyige fölül, hiába, 
kemencében sül az igazi kenyérlángos, anyukája meg sem kísé-
relte a kommerszebb, gáztűzhelyes fajtát sütni, fekete falusias 
viseletük furán mutat a csiricsáré, fiatalos hacukák között, 
csöndesek, jó szándékkal mosolyognak, mint mindig, letesznek 
egy régimódi cseréptálnyi kenyérlángost az asztalra, épp csak 
megérintik Tarajt és már adják is tovább a pecás haverjainak, 
akik sózott, szárított keszegek fűzérét csörgetik, Tarajék vidé-
kén ez a tartósítás nem szokás, náluk a paprikát fűzik fel és 
szárítják így, a halak száján és kopoltyúján át fut a zsineg, olyan 
húsz darabnyi keszeg ad ki egy fűzért, a legfinomabb sörkor-
csolya, csak az ország egyes tájain ismerik, na, de az ő haverjai 
igazán spéci horgászok, előttük nem létezik titok, Jani és Sanyi 
is felbukkannak, hívják, jöjjön ki velük bagózni egyet a lépcső-
házba, de Taraj most leinti őket, inkább majd később, neki is 
jól esne, de nem hagyhatja itt ezt a rengeteg kedves embert, 
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talán majd ha elkezdődik a rendezvény, ami itt készülőben van, 
bár fogalma sincs, hogyan fér még ide az, aki itt eredetileg ün-
nepelni akart, majd akkor kilógnak a teremből, addig menjenek 
maguk, ha már sehogy nem bírják, hátba vágja őket haverilag 
és abban a pillanatban valakik kapják is el, így nem láthatja Jani 
és Sanyi konspiráló összekacsintását, cipelik föl a galériára, 
ahogy fölér és a lentiek észreveszik hatalmas éljenben törnek 
ki, újra előkerülnek a palackok, elsősorban pezsgő, de bor és 
tömény is, a focisoknál természetesen sör, töltögetés, boldog 
ráivás, és ahogy Taraj halad az ováció közepette körbe oda-
fenn, egyszer csak a deszkába gyökerezik a lába, elkomorodik, 
valamit megért abból, ami itt történik vele, mert ketten állnak 
egymás vállát átkarolva szemben, szabad kezükben tele pohár, 
túlvilágin mosolyognak és várják, odalépjen hozzájuk, Cimbora 
és Tibor, akik lám, eljöttek szintén, és akkor ez semmi mást 
nem jelenthet, mint hogy ez itt egy földöntúli bál, ahol ember-
feletti mágikus erők működnek, ez valamiből túl sok, amitől 
kevesebb meg már talán nem volna elég, elcsöndesül ekkor a 
társaság, döntő pillanathoz érkeztek, bíznak Tarajban és mégis, 
meg kell várják a reakcióját, a beleegyezését, s amikor Taraj 
lassan ellazuló arcizmokkal, mélyet lélegezve, szélesre tárt ka-
rokkal odalép hozzájuk és átöleli őket, az előzőektől is őszin-
tébb, hangosabb „éljen Taraj” kiáltásban törnek ki, és innentől 
Taraj tudja, hogy ez a rendezvény neki szól, az ő bálja, az ő 
ünneplése, az is meglehet, búcsúztatása, melyet létrehozni em-
berfeletti képességeket, erőt igényelt, ezek itt az ő barátai mind, 
az ő szeretetükben rejlik e képesség, hihetetlen erő, és ha ez így 
van, akkor biztosan így van jól, ő ehhez nem tehet hozzá és el 
sem vehet belőle, az, ami itt életre kel, az már mind megtör-
tént, eltiporhatatlan, meggyalázhatatlan, itt őneki semmi más 
dolga nincs, mint ráhagyni magát ezeknek a fantasztikus embe-
reknek a döntésére, akik őbenne meglátták és létrehozták ezt a 
mai ünnepet, valaki Taraj kezébe nyom egy pezsgővel telt po-
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harat, s ők hárman, Cimbora, Tibor és Taraj koccintanak, majd 
fenékig isszák a poharukat, összeölelkeznek, Cimbora hirtelen 
kitépi magát az ölelésből, hohó, tudtam, hogy fasza gyerek! – 
kiáltással felmászik a korlátra, na, mi van, el bírtok kapni, 
faszikáim? – és a színes papírok és lampionok között leveti 
magát az odalenn ünneplők fejére, ám az érkezése mégis lágy 
és kulturált, érdekes, talpra érkezik a kissé odébb húzódók 
közé, még csak az itala sem löttyen ki senkinek, na, mi van kis 
pöcsök, berezeltetek? – kikapja a legközelebb álló kezéből a 
tele poharat és azt is fenékig üríti, tánc! – rikkantja el magát, 
kissé hátradől, pucsít a hasával, mutatóujját feltartja a feje fölé, 
na, mi van, lusta népség, hadd szóljon az a zene! – kuss, kisapá-
im! – és utat varázsol magának a technikához, kicsivel feljebb 
tekeri a hangerőt, éppen csak jobban kihallatsszanak a taktu-
sok, Taraj még meg is jegyzi magában, hol a nyavalyában sze-
dett ez fel ennyi kultúrát, régebben odanyomta volna a teljes 
kakaót, hadd dörögjön, nyilván odaát kemény nevelést adnak! – 
és Cimbora lomha, magányos ringással belekezd a táncba, s 
vele a többiek, hullámzik az egész terem, a dallam még mindig 
ugyanaz, a kedves kis dalocska, amelyiket elsőnek indítottak el, 
nem teljesen alkalmas a táncoláshoz, mégsem kifogásolják, 
ellazulva lejtenek, érdekes, senki sem részeg, még csak be sincs 
csiccsantva, pedig azért szopogattak már jócskán, Tibor meg-
lehetősen ügyetlenül mozog, sosem állt nagy táncos hírében, a 
kigyullasztott kéjlakjába is másért hordta a lányokat, nem tán-
colni, összekapaszkodnak Tarajjal, úgy döcögnek szögletes 
mozdulatokkal a ritmusra, Taraj megint elkomorodik, taktusról 
taktusra egyre inkább kívül kerül a rendezvényen, vagyis hát 
nézi, látja mindazt, ami körülötte zajlik, de valahol önmagában 
botorkál, keresi legbelül azt a valakit, aki mindezt megérdemli 
és elfogadja, sőt, mi több, akinek mindez jól esik, boldoggá 
teszi, mert annyira más volt ő korábban, egyszerűbb, érzéketle-
nebb, mély nosztalgiáktól mentes, már majdnem, hogy durva, 
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igénytelen az ünneplésre, a visszatekintésre, mindig csak kilé-
pett abból, ami elmúlt, és ment tovább, sem nem megsértetten, 
haragosan, sem nem a veszteségeit számolgatva, még csak a 
sebeit sem nyalogatva, pláne nem érzelegve az elmúlt fölött, 
ment, ahogy egy állat csörtet egyik élőhelyéről a másikra vagy 
menekül ha űzik, és maga mögött hagyott majdnem mindent, 
társat, országot, várost, munkát, lakást, az emlékeit az örömei-
vel és fájdalmaival együtt, semmit sem vitt tovább az újba, sem 
embert, sem tárgyat, élményt sem, mindent eldobott magától, 
vagy elveszített, és most nem tudja, szabad-e visszanéznie, 
hátrafordulnia, akadt már, aki figyelmeztette, tilos, lassan eler-
nyed a karja, lecsúszik Tibor válláról, téblábolva elindul vissza-
felé a galérián, a tömeg ringatózik, hullámzik, mindenki más is 
valahogy önmagába fordul, kevésbé figyelnek Tarajra, aki 
ereszkedni kezd lefelé a lépcsőn, fásultan, mogorván, ha ez 
mind neki szól, akkor bizony sokkal súlyosabb, mint pusztán 
egy jó buli régi haverokkal, teljesen más elbírálást igényel, s 
ahogy leér a lépcső aljába egyszer csak nincs út tovább, valakik 
félkörben elállják előtte a testek között vezető ösvényt, fárad-
tan felemeli lehorgasztott fejét és valami belső rengés elemi 
erővel rázza meg, olyan erejű, amely fölött már nincs elmélke-
dés, vacillálás, hogy mi mit is jelent, mindent magával ránt, 
sodor, hang nélkül elkezdenek csorogni a könnyei, mert négy 
szeretett nő állja el az útját félkörben Ágnes, Szonja, Bella és 
Odett, s mögöttük két mosolygós férfi, Danyik és Erneszt, e 
szent pillanatban mindössze annyi történik, hogy a hat drága 
ember közrefogja, átöleli és a többiekkel együtt még mindig 
ugyanarra az egzotikus kis dallamra ringani kezd vele, össze-
dugják a fejüket, átkarolják egymás vállát, talán legszívesebben 
egymásba is folynának, hogy egy közös isteni lényt adjanak ki, 
ha ez lehetséges volna, és hátha lehetséges, hiszen e napon 
annyi csoda vált már valóra, így ringatóznak, araszolnak a te-
rem közepe felé, a barátok párás pillantással engednek nekik 
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utat, boldog vagyok – gondolja Taraj, ahogy hol egyikük, hol 
másikuk arca törleszkedik az övéhez, igen, talán ez a boldog-
ság, azt hiszem, boldog vagyok! – és hosszan, később már fel-
emelt fejjel, egymás szemébe nevetve, egymás tekintetével 
évődve lejtik furcsa, a délies dallamra oly lassúnak ható táncu-
kat, egyetlen szó nélkül összekapaszkodva, nem érzékelve a 
teret, az időt, az éveket és az országhatárokat, örökre egyek egy 
szent helyen, Taraj fejében, így telik el az egész délután és az 
este nagy része is, semmilyen más program nincs, se ünnepi 
beszéd, se vetítés, csak egymás jelenlétének puritán élménye, 
kis eszegetés, iszogatás és a tánc arra az egyetlen számra, ami a 
zene bekapcsolásának legelejétől szól, az ablakok lassan elszür-
külnek, majd elsötétülnek, kezdetben csak a lampionok gyér 
fénye világítja meg a termet, majd felkapcsolnak néhány benti 
lámpát, fáradhatatlanul táncolnak, beszélgetnek, kivéve 
Tarajékat, akik továbbra is egymás varázsában ringanak hangta-
lan, majd egyszer csak valaki felkapcsolja a teljes benti világí-
tást, kinyílik a bejárati nagy fekete faajtó mindkét szárnya s 
Taraj két volt általános iskolai osztálytársnője zsúrkocsin óriási 
tortát tol be a terembe, a nép félrehúzódik, éljenez, éppen csak 
elfér a torta, begurítják középre, Tarajék csoportja mellé, lekap-
csolják a központi világítást, a lampionfényben az egyik osz-
tálytárs meggyújtja a közepébe szúrt tűzijátékot, az sisteregve, 
szikrázva szórja a lángot, éljenzés zendül, éljen Taraj! – kiáltás-
sal Cimbora felpattan a zsúrkocsi peremére és fickós mozdulat-
tal beleállítja a háromemeletes cukrász-csodába a kocsin fekvő 
nagykést, lepattan róla, s a csaj kezében kicseréli a gyufát a 
késre, na, mit tökölsz, anyuci, dolgozz már! – és az a jókora 
dikiccsel elkezdi szeletelni a műalkotást, felgyullad megint az 
összes fény, kartontányéron apró favillával mindenki megkapja 
a maga szeletét, a maradékot zsúrkocsistól két gimis haver 
felcűgöli a galériára, mire ott is mindenki kezébe tortaszelet jut, 
a zsúrkocsi nagyjából kiürül, eddig még egyetlen vendég sem 
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távozott el, élvezték a hangulatot, várták az est fénypontját, a 
tortát és utána pezsgővel a nagy közös Tarajra ivást, durrannak 
is a pezsgők, töltik a poharakat, emelik őket, kiisszák fenékig, a 
zsúrkocsi lekerül a galériáról és ki a teremből, a nagy fekete 
faajtót mindkét szárnyát kitárva nyitva hagyják, a lámpák egy 
részét leoltják, és folytatódik a tánc, innentől apránként fellazul 
a tömeg, akik eltávoznak nem búcsúzkodnak, barátok, osztály-
társak, munkatársak, szomszédok sem búcsúzkodnak minden 
álló nap, úgy mennek el, mint akik nem szándékozzák megza-
varni a még vigadókat, de meg úgy is, mint akik örökre ide 
tartoznak és épp csak rövid időre távoznak el, hogy majd alka-
lomadtán, a legközelebbi hasonló eseményen, mint várt és 
elvárt résztvevők, feltétlenül megjelenjenek, később leoltják a 
maradék benti fényt, a lampionok színeiben megvilágítottan 
szalagok és konfettik között ringanak tovább az egymásnak oly 
drága emberek, mígnem elfogynak lassan a társak és csak ők 
maradnak heten a terem közepében, Ágnes, Szonja, Bella, 
Odett, Danyik, Erneszt és Taraj, egyszer csak jelentőségteljesen 
egymásra pillantanak, bólintanak mind és derekukon átkarolva 
egymást megindulnak ki a nagy fekete faajtón, maguk mögött 
hagyva a teljesen üres termet, ahol az egzotikus délies dallam 
nem túl hangosan tovább szól az asztalokon maradt italoknak, 
ételeknek, a még világító lampionoknak, a kicsit elstrapált szí-
nes szalagos díszítésnek, a szerte heverő millió konfettinek és 
az ottfelejtett dzsekinek, kispárnának, játékosan ugrálva lép-
csőznek le a második emeletről, a sorompónál vidáman beinte-
getnek a portásnak és a széles járdán haladva a közeli tér felé 
veszik az irányt, a téren sehol senki, nagyritkán húz el egy-egy 
autó át a központi kereszteződésen, ám pont akkor, amikor a 
négysávos sugárúthoz érnek, kanyarodik ki a mellékutcából az 
éjszakai százas busz, erős lámpáját nem lehet nem észrevenni, 
és ők éppen a busszal egyszerre érik el a megállóját, hatan kér-
dőn Tarajra pillantanak, az biccent, rendben, legyen hát ez! – 
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kicsapódik az első ajtaja, a négy lány és a két srác felszáll a 
teljesen üres járműbe, majd visszafordulnak Taraj felé, tudják, 
nem tart velük, kiintenek búcsúzásként, ő pedig be nekik, az 
ajtó nagyot csapódik, felberreg a motor és a busz elhajt a su-
gárúton, majd eltűnik teljesen, Taraj nagyot sóhajt, ami boldog-
ság volt az imént, az mély fájdalomba vált át benne, árvaságba, 
fogalma sincs, mit kezdjen magával ennek a másik városnak a 
kiüresedett éjszakájában, ugyanakkor borús magányában egyre 
azon töri a fejét, vajon ki lehetett az a titokzatos valaki, aki 
ezzel a furcsa, ám felejthetetlen nappal megajándékozta őt, 
kinek áll hatalmában, és milyen eszközzel, létrehozni efféle 
csodát, feltekint, merre is vegye az irányt, hogyan is kevered-
hetne innen mielőbb haza, amikor a sugárút túloldalán az útke-
reszteződés zebrájánál egy ismerős női sziluettre lesz figyelmes, 
indul át a gyalogátkelőn, már csaknem átér, és felismeri, igen, ő, 
Juli az, egyszerűn, sportosan öltözve, koptatott farmer, piros-
fehér sportcipő, az oldalán a táskája, egyenesen felé tart, moso-
lyog, nyújtja a kezét, szia, hát te meg honnan pottyantál? – 
kérdezi Taraj, Juli tovább mosolyog, hát csak úgy – válaszolja, 
meglehet, haza kellene mennünk! – szorítja meg Taraj csüngő 
karját, mi a szakvéleményed, mehetünk? – az bólint és megin-
dulnak abba az irányba, ahonnan a százas busz felbukkant, hát, 
ez eltart egy darabig! – gondolja Taraj, így haladnak szótlanul a 
sarokig, csaknem teljes a csönd közöttük és köröttük, csak az 
egzotikus dalocska cincog valahonnan, épphogy hallhatón, 
mégis jól kivehetőn, tán csak nem Juli táskájából, vagy az egyik 
lakás nyitott ablakából, vagy az égből egyenesen? – mélázik 
Taraj, olyan szomorkás vagy, jól érezted magad? – torpan meg, 
néz Taraj szemébe s kérdezi Juli, honnan szedi ő, hogy én mer-
re jártam? – furcsállja Taraj, ó, basszus, ottfelejtettem! – csap a 
homlokára, mit, erre gondolsz? – nyitja meg kicsit a táskáját 
Juli, hogy Taraj belekukkanthasson s láthassa a belegyömösz-
költ dzsekit, kispárnát, és akkor hirtelen megvilágosodik Taraj 
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előtt valami, átkarolja a nőt, homlokon csókolja, a kis utcában 
tesznek még néhány méternyit, és hipp-hopp, megérkeznek 
haza. 

– Huh, ettől szebbre végképp nem gondolhattam volna! 
– Kipróbálom este is. 
– Mennyit aludhattam? Mennyi lehet az idő? Még 

nyomatják odakinn, ezek szerint nincs dél. 
– Hát, nem tudom, Tarajkám, mi ebből az igazság s mi 

üres álom! Lehetséges-e bárhová is visszatérni? 
– Szabad-e azt tenni, amit már nem kívánsz, és erőltet-

ni, ami már nem megy? Szabad-e akarni, amit igazából már 
nem akarsz? 

– Végül elmentem Délre, nem maradtam itthon! 
Amikor megpályázta a déli állást, adódott egy kiváló le-

hetősége itthon is, azt a pályázatot is előkészítette, beadta. 
Rendkívül csábító állásocska volt, kényelmesen ellébecolhatott 
volna idehaza a langyosban, egy kazal pénzt ígértek, akkori 
fiatal kora ellenére vezető beosztást mindenféle egyéb juttatás-
sal, na, szóval krémest habbal. Amikor a déli állás elnyeréséről 
megkapta az értesítést, mindössze két nap maradt hátra a haza-
ival kapcsolatos elbeszélgetésig. A délire csak öt napon belül 
kértek végső visszaigazolást, szóval, belefért, hogy kipróbálja 
magát a másikon is. Téblábolt, mit tegyen, elmenjen-e a meg-
hallgatásra, vagy hagyja a csodába az egészet. Vizsgálta magát, 
ha hozzávágnák az itthoni melót, lemondaná-e a délit? Végül 
készült tovább a meghallgatásra, átvette a lehetséges kérdése-
ket, a rájuk adandó tömör válaszokat, és a megjelölt időpont 
előtt negyedórával megjelent a helyszínen. Valamiért eleve úgy 
számított, többen lesznek, annak ellenére gondolta így, hogy 
ezen a szinten külön időpontokra szokás meghívni a pályázó-
kat, s lám, eltrafálta, négyen ültek már az előtérben, ő volt az 
ötödik. Bólintva üdvözölték egymást, végigmérték a másikat, 



331 

kiből mit mutat a megjelenése, aztán közönyt tettetve ücsörög-
tek tovább, Taraj állva maradt a bejárati ajtó közelében. Nem 
zsenik, állapította meg. Pár percet ácsorgott így, majd kimért 
mozdulatokkal, mint aki csak a mosdóba ugrik ki, otthagyta a 
többieket és elhúzott, néhány utcával odébb beült egy presszó-
ba, iszogatott, bámulta a kinti forgalmat és látta magát a ten-
gerparton. Később, nem rögtön, feltette magának a kérdést, 
miért ment el arra a meghallgatásra, ha pedig elment, miért 
nem csinálta végig? Nem talált rá választ. 

Emlékezett egyébként egy hasonló történetre korábbról, 
még az is meglehet, az munkált benne, amikor oly érthetetlenül 
kihátrált. Az egyetemi felvételire készültek, az osztályból még 
egy ficek gondolt ugyanoda felvételizni, ahova Taraj, de ő 
megpályázta ugyanazt a szakot egy külföldi ösztöndíjas képzés-
ben is. A külföldre felvételizőknek a hazai előtt rendezték a 
felvételi vizsgáit, hogy ha nem sikerül, próbálkozhassanak ide-
haza. A srácot felvették külföldre, még érettségi előtt megkapta 
róla az értesítést, röhögték is, mi van, ha most lazára veszi és 
cseszik elmenni érettségizni? Abban mindenesetre biztosak 
voltak, hogy a hátra lévő hetekben igen szolidan adja majd elő 
magát és inkább a nyárra köszörül, mint a záróvizsgákon ho-
morítani egyet. Meglepődtek, amikor látták, tempósan tanul, és 
nem csak az érettségire, de a felvételire is gyúr. A felvételi kö-
zös írásbelije reggel nyolckor kezdődött, fél nyolckor az épület 
előtt vagy kétszázan ácsorogtak, nem túl vidám tekintettel mé-
regették egymást, egyszer csak Taraj észrevette a közeledő 
srácot, fehér ing nyakkendőben, ahogy megkövetelték. Ez 
tényleg eljön újra felvételizni, ütközött meg. Persze, mint isme-
rősök a sok idegen között, rögtön felfedezték egymást. 

– Hali! Ennyire unatkozol? 
– Rég láttam kétszáz izguló pofát egyben. 
– Nehéz lesz két helyen egyszerre bejárnod előadásra! 
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– Pont ezen agyalok, hogy majd nem futja repülőjegyre. 
– Akkor meg minek vagy itt? 
– Hát, hallod, fogalmam sincs. Lehet, hogy tényleg in-

kább elmegyek a csajomhoz. 
– Még mindig nem döntötted el? 
– De, azt hiszem eldöntöttem. Tudod mit, szia! Kivite-

tem magam a főútra stoppolni. 
Odalépett egy motorral éppen akkor beguruló figurához, 

pár szót váltott vele, az biccentett, ő fölpattant sisak nélkül a 
hátsó ülésre és elhajtottak. Nagyjából tíz perc múlva a motoros 
srác visszaérkezett egyedül, még kényelmesen lecihelődött a 
járgányáról, lezárta, akkor nyitották ki a terem széles üvegajta-
ját, elkezdték engedni be a népet. 

Innentől minden a maga elrendeltetett módján zajlott, a 
volt osztálytársa valóban kiment külföldre, simán elvégezte a 
sulit, később párszor összefutottak, elégedett volt, szeretett 
kint, nem bánta meg, de dolgozni már kizárólag itthon dolgo-
zott. 

– A rokkantosításom utáni munkahelyi karácsonyra 
miért mentem be? Akkor már hiányzott a bal lábamból. 

– Megmutatni a protézisem? Sajnáltatni magam? 
– Azért, mert hívtak. 
– Baromság, attól még nem muszáj odamenni. Mi va-

gyok én, keljfeljancsi? 
– Nem kellett volna bemennem. Nem is mentem soha 

többet. 
– Mert? Hülye vagy te, Tarajkám! Bántottak? Fenéket! 
– Nem, de már nem tartoztam közéjük. 
– Az egész élettel így van ez. Addig ragaszkodjon hoz-

zá az ember, amíg a sajátja, ne akkor erőltesse, amikor már csak 
egy roncs! 

– Van értelme visszatérni, visszatekintgetni? Nincs. 
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– Álom volt ez csak, Tarajkám, kiadta az agyad a nagy 
büdös nosztalgiát, aminek semmi köze a valósághoz! 

– Jaj, egek! Az emberek belefáradnak az életbe. Min-
denbe belefáradnak. 

– Még ebbe a kicseszett járványba is belefáradnak, le-
szarják az egészet. 

– S aki elfáradt, nem tehet mást, mint cinikusan bele-
röhög a halál szemébe. 

– Kifigurázza, elutasítja a halált. Egyenlő ez az élethez 
való ragaszkodással? 

– Dehogy! Ez csak létezés, nem élet. Elege van min-
denből, lesz ami lesz! 

– A kis csaj fölvágta az ereit. Megevett fél kiló étcsoko-
ládét és pengével átvágta a könyökét. A húga pörgős karriert 
csinált, ha két válással a szakmai siker egyáltalán karriernek 
számíthat, ő meg csak csokizott, meleg fürdőzött, színházakba 
járt, öltözködött, se férje se gyereke, szabad mint a madár, még 
nagyjából fiatalka is, tűrhető szakmával, fix keresettel, saját 
kégliben, körbedongták a fickók, tízezer számra cseréltek volna 
vele a nők, és fölvágta az ereit! Hülye volt? 

– Valamiből elege lett. Valószínűleg saját magából. 
– Most mit tegyek, kapcsoljam ki a cincogást? 
– Szarjam már le, ki küldte a dalt és miért? 
– Mit változtat meg ez a dal? Mit változtat meg az ál-

mom? Minek a sok leharcolt emlék, ha mind elmúlt? 
– Eladták a házat ott az utcánkban, pedig százhúsz éve 

birtokolta a család. 
– Minek? Szükségük volt a pénzre? Ugyan! Húgyért-

szarért adják az efféle ingatlanokat, tízszer annyit érnek, mint 
amennyi az áruk. 

– Drága lett volna üresen fönntartani? Frászt! 
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– Minek? Azt mondja meg nekem valaki, minek? Mi-
nek adták el? Minek? Mi van az ember fejében, ami össze-vissza 
vezérli, mint eltévedtet a mágnestől megbolondult iránytű? 

– Mi az az elcseszett, féktelen erő, ami kibillenti az 
embert, ami eltévelyíti normális emberségéből? 

– Hogy ne gyűjtsön tíz házat, de tartsa meg azt az egyet! 
– Pitiáner dolgok ezek, nem birodalom dől össze vagy 

vallás, és mégis! 
– Ó, ez a dal! Miről szól ez a dal? Kinek kell egy ilyen 

dal? Ki az az idióta, aki ilyen dalt ír, énekel, hallgat, tovább 
küld? 

– Jaj, körbe forog az iránytűm, segítség! Valaki vágja 
már át a karomat, vagy történjen már valami! 

Egyszerre elcsendesedik odakinn az építkezés zaja, hall-
hatóvá válik Taraj zaklatott lihegése és az ajtó nyílása, tányér-
csörrenés, amit így még ő is meghall, pedig az ablak felé for-
dulva háttal ül a bejáratnak. 

– Hoztam az ebédjét, Lajos bácsi. Jaj, Istenem, de fá-
radt vagyok, mindjárt összeesek! 

– Köszönöm, Ica. 
– Rám se hederít? Mit bámul az ablakon? – nem látszik 

ott semmi. 
– Látja, pont azt a semmit bámulom, ismerkedem vele. 
– Jól van, ne lógassa annyira az orrát, mindjárt megér-

kezik a párja, addig éppen végezhet az ebéddel. 
– Mit hozott? Mi az ebéd? 
– Csontleves, zöldbabfőzelék fasírttal, alma. 
– Felvágná az almámat pici szeletekre? 
– Már megtettem, Lajos bácsi. 
– Nofene! Ha nem itt lennénk, azt hinném, akar tőlem 

valamit. 
– Én már csak egyet akarok, aludni. 
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– Hányig kell maradjon? 
– Még mindig nem szóltak, ki jön Zsuzsa helyett és 

mikor. Na, jöjjön, guruljon ide, eszegessen, amíg meleg! 
– Mondja, maga enne a helyemben? – és szembefordít-

ja a széket Icussal, odagurul az asztalkához. 
– Ne idegeskedjen annyira, látom magán, tisztára fe-

szült, bejön az asszonya, ne izguljon! 
– Enne vagy nem enne? 
– Ennék. 
– A lánya meg az unokája miatt? 
– Élni kell, amíg éltet az Isten. Igen, miattuk is. 
– És ha nem lennének? Ha nincsen Isten és unokája 

sem volna, meg terhes lánya sem, hogy még több unokája szü-
lessen? 

– Már megint variál. Itt van magának ez a gyönyörű 
dalocska, meg aki küldte. De hamar elmúlt a szerelme, pedig 
jól állt magának! Az asszonya is mindjárt megérkezik. 

– Jól van, drága Icus, nem macerálom! Maguknak nők-
nek könnyebb, magukba van programozva a jövő. 

– A teához hozzá sem nyúlt, kivigyem a kancsót? 
– Ha tényleg tea lenne, szerintem ittam volna. Persze, 

vigye, majd szürcsölök a levesből. Volt egy barátom, művész, 
író, az olyanoknak is egyszerűbb talán. Talán. Mikor meszeltet-
te a lakását? 

– Micsoda? Meszeltettem? 
– Igen, mikor festetett utoljára? 
– Két éve. Mert, minek az magának, Lajos bácsi? Fes-

tőt keres haza? 
– Én kibírok, kibírtam huszonötöt is meszelés nélkül. 

Legjobb volt a régieknek a barlangban, azt egyáltalán nem kel-
lett meszelni. Azért enne, mert meszeltet. 
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– Nekem ez megint magas, Lajos bácsi. Megyek, mie-
lőtt elájulok, kibukok teljesen. Barlang! Minek vágyakozik a 
múltba, ott már nem is élne! Lehet, hogy én sem. Elpatkolni 
könnyű, most meg pláne! No, jó étvágyat, kevesebbet agyaljon 
és inkább örüljön a dalának! Ha le nem váltanak és még élek, 
később majd elviszem a tálcáját. Na, egyen, egyen! 

Taraj elkezdi kanalazni a levesét, meglehetősen tempó-
san, ahogy mindig is étkezett, gépiesen, oda sem figyelve az 
ízére, mint aki minél előbb túl szeretne esni ezen a felesleges 
időpocsékoláson, hogy aztán valami hasznosabbal foglalkoz-
hasson. Csakhogy őt semmiféle hasznos nem várja, nem sietteti 
soha többé, ez a gyerekkorában felszedett habzsolós rossz 
szokása végképp öncélúvá vált. Annyival azért csökkent a tem-
pója, amennyivel romlottak testi adottságai, ügyetlenedett a 
keze, képtelenné vált harapni fogak nélkül, keresnie kell, mi hol 
van, mert nem látja. 

Csontleves. Tízéves kora tájt találkozott először az elne-
vezéssel, kiválóan emlékszik a helyzetre. Fanyarul elmosolyo-
dik. Az édesanyja megbetegedett, nem akart kínlódni a főzés-
sel, az édesapja ugyebár akkor is dolgozott, mint mindig, hát 
bementek a falu központjában a kifőzdébe készet ebédelni. Ez 
egyfajta megbélyegzésnek számított akkor, a falusi háziasz-
szonyok pletykálás közben mindig elítélően görbítették a hang-
jukat, amikor olyanról esett szó, aki oda rendszeresen bejárt. 
Mintha az már nem is lett volna teljes értékű ember. Nagyon 
kevesen vették a bátorságot, inkább csak az értelmiségiek, pél-
dául az orvos, a tanárok közül egyesek, hogy ételhordóban 
hordják haza a kifőzdei menüt. Az egyik fiú osztálytársának az 
édesanyja volt a szakács, sajnálta miatta a srácot, hogy az anyu-
kája ilyen helyen dolgozik. Emlékszik, ülnek az asztalnál, az 
aznapi étlapot vizsgálják, melyiket kérjék a három menü közül. 
Akkor hallott először a csontlevesről. Ők otthon csak húsle-
vest főztek, még ha hús alig uszkurált is benne, csontlevest 
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soha. Végül azt a menüt választották, amelyikben ezt a levest 
adták, Taraj pont amiatt szavazott rá, meglássa, miféle. Úgy 
képzelte, hogy majd csontokat talál benne, rajtuk némi husival, 
amit ő leszopogathat. Amolyan cubákfélét. Mérhetetlen csaló-
dást érzett, amikor kihoztak egy kis tál átlátszó majdnem vizet 
néhány tésztakockával, rövidúton megtanulta, hogy efféle átve-
résnek máskor ne dőljön be, konkrétan csontlevest pedig soha-
se rendeljen többé. 

Kikanalazza az egészet, nem számított rá, hogy ezt az 
üres löttyöt mind betermeli, de hiába, melegszik az idő, száll a 
por is befelé a bukóra nyitott ablakon, a teából nem ivott, vizet 
is csak néhány marékkal a csapból, kiszáradt, kívánja a folyadé-
kot. 

Kicseréli a két tányért és hozzálát a főzelékhez. Ilyen he-
lyen habarják, nem rántják, az övé, mert cukros, pedig talán 
még habarva sincs, valószínűleg tojással sűrítették, ami a zöld-
babfőzelékhez egyáltalán nem illik. Röviden pocsék. Egészen 
más az íze, mint kellene legyen. Konzerv bab ecettel, nem tej-
föllel, az ecet ugyebár olcsóbb, sótlan, túl híg, tojásos, vagy mi 
a szösz az a mellékíz még ott a hátterében az után, hogy lenyeli. 
Krumplit sem kockáztak bele, pedig otthon régen mindig járt 
bele egy kis krumpli is. Könnyen magába pakolássza, a bab 
omlós, szerencsére nem fás, kanállal meregetheti, villával ezt a 
főzeléket nem is lehetne megenni, kifolyna a fogak közt, érthe-
tetlen, minek adtak hozzá villát, a fasírtot is kanállal trancsíroz-
za szét, annak igyekszik megtalálni az összes darabját, de a 
főzelék felét otthagyja, Juli bármit hoz, ettől csak finomabb 
lehet, valami frisset meg biztosan hoz a tartós kajákon kívül. 

Az almaszeleteket szedegeti fel egyenként, azokat már 
kimértebben, lassabban nyammogva, amikor nyílik az ajtó és 
belép Juli. 

– Szia! De szép zene! Milyen jó, hogy zenét hallgatsz! 
Végre! Úgy örülök neki! 
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– Szia! Én meg neked. 
– Jó étvágyat! 
– Már befejeztem. Kösz. 
Juli ott áll a becsukott ajtóban, mosolyog, kezében két 

méretes, tömött táska. Nagyjából ugyanúgy öltözött, mint Taraj 
álmában, bár Taraj ezt nem veheti észre. Lerakja a két táskát a 
mosdókagyló előtt, körbetekint, mintha a zenén túl még vala-
milyen változás után kutatna, de hát nem változott ott semmi, 
minden pontosan ugyanolyan, amilyen az előző látogatásakor 
volt. 

– Hogy vagy? Jól? 
– Létezem. Gyere beljebb, ülj ide a székre. 
Juli puhán beljebb lép a sportcipőjében, amikor Taraj 

mellé ér megsimítja a fejét, lehajol és puszit nyom a homlokára. 
Úgy fordítja a széket, hogy majdnem szemben üljenek. 

– Mi újság odakinn? 
– Dühöng a járvány. Meg a lányod. Ügyvéden keresztül 

írt egy levelet, azt követeli… 
– Tudod mit? Hadd felejtsem el azt a ringyót! Oldd 

meg légy szíves, fogadj ügyvédet, talán még ki bírjuk fizetni, és 
kezelje le azt az elcseszett némbert. Nincs gusztusom hallani 
róla. 

– Jó. Megpróbálom megoldani, bár neked biztosan lett 
volna épkézláb ötleted. 

– Lehet, de hányingerem van tőle és erre a kis időre 
hadd ne vele foglalkozzam, pláne ne olyankor, amikor te vagy 
nálam. Egyszer majd csak rászakad az ég, bár a fajtája megle-
pően hosszan meg szokta úszni. Minél genyóbb valaki, annál 
mázlistább. Azt tudod, hogy most egy darabig nem jöhetsz? 

– Tudom. Amit csak bírtam, pakoltam, hogy kitartson 
a látogatási tilalom végéig. Nagyon sajnállak, borzalmas lesz 
egyedül. 
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– Pocsék ez így is. Fokozzuk! Van még hová, például 
amikor az első amputációmra toltak a műtőbe. Neked nincs 
bajod? 

– Egyelőre nincs, bár körben sokan betegek. 
– A munkahelyeden? 
– Ott is, meg mindenütt. Tele velük a város, csak hiva-

talosan nem szerepelnek a nyilvántartásban, nem tesztelik őket. 
– Hogy mehessenek dolgozni? Akkor azért nem annyi-

ra betegek. Igaz, a kankót attól még szórhatják. 
– Hát ez az. Maszkot meg nem hord senki. Vagy ha 

hordja, az orra kilóg. Rengeteg fiatal fertőzött, ők tűrhetőn 
elvannak vele, de átadják az öregeknek, azok meg belehalnak. 

– Rajtad sincs maszk. A puszikor nem volt. Ideje pusz-
tulnom? 

– Ne bolondozz! Abban jöttem be, mert kötelező, az 
ajtóban vettem le. Ha akarod, visszaveszem. 

– Miért vetted le? 
– Nem tudom. Olyan idegen. Mintha nem is veled len-

nék. Vagy nem teljesen lennék veled. Vannak, akik télen kesz-
tyűben fognak kezet, olyan. 

– Maradj így, tökre mindegy már. 
– Ne beszélj! Élni kell. Szeretném, hogy élj. 
– Miért? 
– Csak. Különben szerintem nem fertőzök, én sem va-

gyok mai csirke, lennének tüneteim. 
– A rádióban azt mondták, a nők nincsenek annyira 

dögrováson. 
– Akkor sem vagyok fertőzött! Érzem, hogy nem. 

Egyébként meg vigyázok. Hetente egyszer vásárolok be, a pos-
tára zárás előtt megyek, gyógyszertárba is, alig találkozom vala-
kivel, gyalog járok dolgozni, benn mindent számítógépen inté-
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zek, szerintem nem adok át neked semmit. Csak majd a pala-
csintát. Hoztam ám, kakaósat meg fahéjast. 

– Tényleg? Köszi. Aranyos vagy. De szeretem! Főleg a 
fahéjast. 

– Tudom. Annyi, hogy tegnap esti, most nem lett vol-
na időm munka után megsütni. 

– Legalább elolvadt benne a cukor, tisztára folyós lé a 
közepe. Jaj, de finom tud lenni! 

– Várj, veszek ki belőle, hozok párat. 
– Hagyjad! Mesélj! 
– Ha látnád, mennyire felelőtlen a többség. Iszonyú! 

Hiába vannak zárva a mozik meg a színházak, nincs a város-
központban a kirakodóvásár meg a koncertek, a nagyokosok 
kijárnak külföldre, házibulikba, az éttermek telis tele, lakodal-
mak, osztálytalálkozók, születésnapok, képzeld, még valami 
egyházi szabadegyetemet is szerveztek, meg veterán autó talál-
kozót a tó melletti parkban, sokan egyenesen azt terjesztik, 
nincs is vírus, humbug az egész, de ha mégis van, az ő szabad-
ságukat akkor se korlátozza senki, azt csinálnak szabadidejük-
ben, amit csak akarnak. 

– Pecázni sem voltál? 
Juli hirtelen elhallgat, elvörösödik, majd kicsit halkabban 

feleli: 
– Voltam. 
– Aha! És? Mesélj arról, az érdekel. 
– Majd. Majd később. 
– Hú ha, akkor az érdekes lesz! Rendben, később. 
A nő nehezen zökken vissza a beszélgetésbe, morzsolja 

az ujjait, keresi az elvesztett témát, lendületet, a hangulatot, a 
kapcsot kettőjük között, ami az előbb, a pecás kérdés előtt 
megvolt, de most hirtelen nem leli. A csöndjükben jobban 
hallatszik a zeneszám, újra fölfigyel rá. 
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– Aranyos dal. Te ugyanezt a dalt hallgatod folyamato-
san? 

– Igen, korareggel óta. 
– Hogyhogy? Miről híres? Miért éppen ezt? 
– Arról, hogy nekem küldte valaki. Meg szép. Nekem 

is tetszik. 
– Ki küldte? 
– Nem tudom. Nincs neve, egy szám a küldő, ezerhét-

százhárom. 
– És te érted? 
– Értem. 
– Miről szól? 
– A barátságról, meg, hogy ha meg is halunk, volt ér-

telme annak, hogy éltünk. 
– Nemes. Aranyos. Boldog vagyok, hogy ilyet kaptál! 
– Szerintem az emberek belefáradtak az önmegtartóz-

tatásba. Én sem bírtam soha egy hétnél tovább pia nélkül. 
Most már annyit sem bírnék ki. 

– Hoztam. 
– Nem azért mondom. Köszi egyébként, nagyon szá-

mítottam rá. Nem is tudom, mi lenne velem nélküle, ha még az 
is megszűnne a számomra. Meg a bagó. Csak vizsgálom, mi a 
fegyelmezetlenségük oka. Azért az elején jobban behúzta min-
denki a fülét-farkát. Elvesztették a türelmüket. Az ember nem 
kutya, hogy láncon éljen. Önmagát senki sem bírja vízbe fojta-
ni, na, ugyanígy karanténba, szabályokba fojtani sem akarja, 
bírja. Tudod miért vizsgálom, miért érdekes ez? 

– Nem, nem tudom. 
– Azért, mert szerintem, a’la Taraj, ennek a rohadt dög 

tőkés társadalomnak ez az emberi tulajdonság a bázisa, ebből 
táplálkozik. Sokkal jobb társadalmakat építhetnénk, ha nem 
volnánk ennyire gyengék, öntörvényűek, fékeveszettek, genyón 
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a másikra mászók, azt letiprók. Hihetetlen, hogy egy ennyire 
embertelen, könyörtelen társadalom hasonlítson végül legin-
kább az emberi természetre, és fogadja el a többség magáénak! 
Olyan, mint a lottó, alig nyer valaki, mégis lapátolják belé a 
pénzt és boldogok, hogy hétről hétre reménykedhetnek. Hm, a 
semmiben. A kapitalizmus túl természetes ahhoz, hogy egy-
könnyen megszabaduljunk tőle. Mint kilöttyinteni a mocskun-
kat az utcára az ablakon. Bele a másik nyakába. Az is olyan 
természetes mozdulat. Évezredek kellettek, hogy ezt a reflexet 
felváltsa a csatornázottság. Nem tudom, mennyi időbe telik 
még, mikorra az emberi együttélést is sikerül becsatornázni. 
Nonszensz, hogy amennyi csalás, korrupció itt van, ez az egész 
hóbelevanc még működik! Na, szóval, eltart még egy darabig 
ez a pestis, talán majd ha megjön a védőoltás, túl lehetünk 
rajta. Igaz, akkor meg elkezdenek hőzöngeni az oltástagadók, 
hogy őket márpedig be nem oltják, mert az is szabadságjog, 
oltakozik-e valaki vagy sem. Egyet máris tudok, aki előre resz-
ket, nehogy csipet oltsanak belé. Fél telefonná válni! Pedig ha 
így lenne is, rögtön megduplázódna az IQ-ja. 

– Csak egyet? Tudod mennyien tiltakoznak már, pedig 
még meg sincs! 

– Úgy látszik hőzöngeni is szeret az ember. Végül de-
monstrálni, autókat gyújtogatni, törni-zúzni izgalmas. Adrena-
lin. Ezzel pedig kész is a játék, az egyik kiéli magát a genyó-
ságában, a másik az ellene való tiltakozáskor a hőzöngésében. 
Legyőzhetetlen páros! Meg, tudod mi jut még az eszembe? Úgy 
vannak, mint én. Amikor minden mindegy, elengedjük magun-
kat. Nem számít már, mi jön, s amíg megjön, addig legalább 
belecsapunk a lecsóba. Mondjuk, nekem ez az utóbbi pá, ma-
rad az eleje, a depi. Nem csodálnám, ha születne egy rakat 
gyerek s nem csak az unalom miatt. Nagy katasztrófákkor fel-
lazul a rend, elszabadulnak az erkölcsök. Több klasszikus mű-
vet is a pusztulás kellős közepén kamatyoltak össze. Rád fog-
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nak szállni, kisanyám, szabad préda vagy, de nem baj, élvezd, 
csak valamennyit hagyjál magadból nekem is! Ha lehet. Szóval 
a pecán meghágtak! 

– Szedek elő a palacsintából. 
– Oké, szedjél, de utána peca! Hadd legyen valami sója-

borsa a napnak. Rég pecáztam, pláne rég kamatyoltam. 
Juli a táskákhoz lép, beletúr az egyikbe, kivesz egy mű-

anyagdobozt, az asztalhoz viszi, lerakja, Taraj kiürült leveses 
tányérját elöblíti a csapnál, majd belerak a palacsintával teli 
dobozból öt palacsintát. 

– Vegyél, egyet én is megeszem, mert még nem ebédel-
tem, rohantam hozzád. 

– Tudod mit, maradt a szekrényben egy pici pálesz, az 
utolsó tartalék, látod, teljesen elrontottatok a pitiáner női be-
osztásotokkal, hozd már ide, bedobjuk. Palacsintával nem az 
igazi, de ki nem szarja le? 

– Én nem kérek, leszédülök tőle a székről üres gyo-
morral. 

– Annyi nem maradt, meg addig egyed a palacsintádat 
– és levesz egyet a tányérról, minden gond nélkül tolja magába 
fogak nélküli ínyével is. – Legalább részletesebben mesélsz. 

A nő rögtön a dugi helyre nyúlva kiveszi a szekrényből a 
maradék töményt, pohárba tölti, odaadja Tarajnak. Taraj ellen-
kezik. 

– Előbb igyál te. 
– Félsz, hogy nekem nem hagysz? – s lenyel egy kor-

tyot. – A többi a tiéd, nem kérek többet. 
– Most lehelj rám! 
– Disznó vagy! Hogy lehetsz ennyire bizalmatlan! – s 

rálehel Tarajra. 
– No, jó, igazad van. Régi reflex. Semmi értelme már. 

Van egy mondás: Megbízni, de megbizonyosodni. Ismered? – s 
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kortyol a pohárból, meglepően keveset, hogy maradjon még az 
alján. 

– Nem. Sosem hallottam. 
– Rendben, igazat mondasz. Nem is hallhattad. Más 

nyelven van. Most fordítottam szabadon. No, akkor peca! 
Hallgatlak. 

Juli ül, nem szól. 
– Nem értem, miért kell minden szót harapófogóval 

kihúzni belőled! Tisztára, mintha nem is az én csajom lennél. 
Szabad vagy, nem érted? Rendben. Segítek. Mikor voltatok 
kinn? 

– Két napja. 
– Ó, akkor még egészen friss az élmény! Sátorral? Ott 

alvósan? 
– Igen. 
– Ezek szerint kocsival. Hányan mentetek? 
– Ők mind a hárman, meg én. 
– Egy sátorral, csak az övékével? 
– Persze. 
– Egyáltalán nem persze, de abszolút érthető. Hová te-

lepültetek? 
– A kilencvenötös állásba, tudod, oda, ahol hajlik a tó, 

ahol belóg a vízbe az a kis földnyelv. 
– Persze, tudom. A legtávolabbi engedélyezett szaka-

szon, arrafelé már alig járnak sétálók. Tényleg kiváló hely, ké-
nyelmesen elfér négy ember is, pont a hajlás miatt. Szembe és 
két oldalra is lehet dobni. Az erdősávban van egy kis tisztás, 
éppen elfér rajta a sátor. Két botot vittél? 

– Hármat, de végül az úszósat nem használtam. 
– Túlságosan lefoglalt volna, azt nem engedték, mi? 

Nekik is jusson belőled, ne csak a halaknak. 
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– Hagytak jobbra dobni, a nyílt víz irányába. Egyszer 
beakadtam a nyírfa lelógó ágába, de csak mert elbénáztam. 
Egyébként könnyű arrafelé dobni, arra a legkönnyebb. Meg a 
hal is arra a legtöbb. 

– Emlékszem, fogtam ott egyszer egy hatkilós pontyot. 
Etettél? 

– Azt elintézték a srácok mind a három irányba bolti 
táppal, meg etetőkosarat is használtunk. Csemegekukoricát 
raktam a horogra, és képzeld, a te két gyerekkori pingponglab-
da kapásjelződet akasztottam föl. Klassz, nyugodt volt a víz, 
délután a nap már hátulról sütött, hűvösebb lett, tudod, az 
erdősáv hamar beárnyékol, úgyhogy igazán élveztem kinn ülni. 
Hú, ha láttad volna, mennyire kaptak, de csak négyet fogtam 
meg. Kiemelték szákkal. A két kisebbet végül elengedtük, a 
három kiló körüliek megmaradtak. 

– Ponty? 
– Az. Hoztam volna belőle, de kérted, hogy a szálkák 

miatt inkább ne. 
– Persze. Nem mindegy ám, mitől fulladok meg, még 

képes és beelőzi a szálka a vírust! És nekik? 
– Ők ügyesebbek voltak, hárman fogtak vagy tizenöt-

öt, abból hagytak hatot. Szép nagyokat. 
– Lefogadom, pufival. 
– Azzal. Azt mondták, nekik nem kell a kukorica. 
– Nem kukoricáztak, főleg veled! Udvaroltak, mi? Elő-

készítették az estét! 
– Figyelj, ez nekem nehéz még. Túl friss. 
– Jól van, annyira ne lelkizz, nem vagy kislány. Há-

nyan? 
Juli lehajtja a fejét, elvörösödik, aztán fölnéz Tarajra, 

csínytevő mosolyra húzza a száját és hármat mutat az ujjával, s 
hogy Taraj biztosan lássa, egészen az orráig viszi a kezét. 
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– Mind a hárman? Zseniális! Ez hihetetlen! Te jobb 
vagy, mint gondoltam! Nem igaz, hogy nekem ilyenekből kell 
örökre kimaradnom! Miféle Isten az, amelyik így intézi? Na, 
meséld már! 

– Te, nem lehetne legközelebb? Nekem ez annyira új, 
meg kell még emésszem. Én még ilyet soha nem csináltam. Azt 
sem tudom, hová tegyem magamat. El fogom mondani, de 
most nem bírom. Na, jó, elmondom nagyjából, de a részleteket 
légy szíves, később. 

– Oké. Amennyit gondolsz. 
– Sejtettem, hogy ezt akarják. És képzeld, én is akar-

tam. Féltem tőle, de meg vágytam rá. Meséltem én neked, hogy 
már lánykoromban ábrándoztam róla. 

– Emlékszem, ne félj! Megjegyeztem én azt, és meg is 
adtam volna, ha addigra nem purcanok ki teljesen. A francba, 
hogy másokra maradt! 

– És mégis, most utólag valahogy nehéz, még rágnom 
kell. Ha nem lett volna meg, ha csak úgy alszunk reggelig és 
semmi más, szerintem csalódottan keltem volna föl. Igen, jól 
gondolod, már pecázáskor kezdték, szóval izgi volt már a dél-
után, és mégis valamennyire megnyugtató, hogy majd nem csak 
szavakban cincálnak – felemeli a poharat és kihörpinti a mara-
dék töményt. Érezni a hanghordozásán, mélyen átéli a két nap-
pal azelőttieket. – Már ott a parton kezdtek átnyalábolgatni, hol 
egyik, hol másik, fogdosták a mellem, meg még lentebb is 
nyúlkáltak. Estig mégsem volt semmi komoly, de a botokat túl 
hamar beszedtük, mondjuk, fogtunk is eleget, de máskor, tu-
dod, inkább sötétedés után pakoltunk össze. Azt mondták, 
ennyi bőven elég mára, vacsorázzunk. Ott belém diktáltak szép 
lassan majdnem egy üveg vörösbort. Nagyon kíváncsi lettem, 
hogyan adják majd elő, és melyik kezdi. Azt addigra biztosra 
eldöntöttem, hogy amit csak kitalálnak, én abba mind beleme-
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gyek. Képzeld, még tippeltem is, hogy még kint rám másznak, 
vagy majd csak lefekvés után a sátorban. 

– Melyikre tippeltél, a kintre? 
– Aha! A délutániból. 
– És eltaláltad? 
– El. 
– Melyikük? Hogyan? 
– Na, most ezt innentől nem részletezném. Ne hara-

gudj! Ugye megértesz? El fogom mondani, mert majd biztosan 
én is újra akarom élni és nevén akarom nevezni a fizikai részét 
is, de nem most. A lényeg, hogy a sátorból kirángattak egy 
hálózsákot és még az estében a sátor előtt a hálózsákon mind a 
három megvolt. Aztán lefekvés után meg éjszaka benn a sátor-
ban még néhány kör, teljesen pontosan nem is tudom, melyik-
kel mennyi. Mindenféle figurában. Hú, nagyon kitettek magu-
kért! Fel nem tudtam fogni miért, de nagyon élveztem. Elké-
pesztően! Olyan érzés volt, mint még soha, egyszerre kéj, szé-
gyen, boldogság, valami hiúság, hogy még kellek, hogy képes 
vagyok rá, hogy igenis megcsináltam, meg még más is, egészen 
elmondhatatlan. 

– Egyszerre is? 
– Igen. Mind a három. De most ezt tényleg hagyjuk. 

Kapsz egy puszit – és nyom egy puszit, már majdnem igazi 
csókot Taraj ajkára. – Bár többet adhatnék a puszinál! Többet 
érdemelsz. Ezt te is tetted bennem. Ezt te tetted bennem, te 
szabadítottál fel. Köszönöm neked. 

– Hát, hallod, egészen komplexet pecáztam! Igazi ked-
vemre valót. Eszméletlenül várom a folytatást! Szóval a vesz-
tegzár után. 

– Ühüm. Leginkább azért, mert szeretnéd. Majd még 
hozzá is költök! 
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– Ó, költés nélkül is lesz mit mesélned! Addig még új 
történet is adódhat hozzá. Felszabadítottalak? Észre sem vet-
tem. Hiba. És Klári? Anno ő ugyanúgy megtehette volna. 

– Klári belevaló csaj, pláne az volt, de mégis néha na-
gyobb a szája, mint amit tényleg megcsinál. Meg, tudod, telje-
sen más, ha egymaga adja elő vagy énvelem. Az még ettől is 
teljesen másabb. Ha ott lett volna tegnapelőtt még valamelyik-
ük nője, mi is aludtunk volna reggelig. 

– És ha legközelebb ott lesz? 
– Akkor azt majd meglátom. Erről előre eldöntöttem, 

hogy akarom. A kezdetektől akartam, legbelülről. Csak elnyom-
tam. Arról azt kell majd eldöntenem, ki akarom-e bírni. Veled 
ki akarnám. Nagyon sajnállak, drága Taraj! – és ugyanolyan 
puszi-csókot nyom neki, mint az előbb. 

– Kedvellek, Juli. Tudod miért? 
– Az jó. Miért? 
– Mert hihetek neked. 
– Másoknak nem? 
– Túl keveseknek. Frankó az őszinteséged! 
– Megittam a részed. Töltsek az újból? Vegyél még pa-

lacsintát! 
– Csak, ha te is iszol. 
– Nem, én már tényleg nem kérek. Inkább ennék még 

egy palacsintát. 
– Persze, nekem bőven elég három. 
– Közben kipakolok. 
Szájában a palacsintával feláll, a táskákhoz lép, közelebb 

húzza őket a szekrényhez, kinyitja az ajtaját és elkezdi átrakni a 
táskákból a holmit. Akkurátusan, élére hajtva behelyezi a pol-
cokra a mosott, vasalt pizsamákat, törölközőket, trikókat, me-
legítő felsőt, szappant tesz ki, szájvizet, borotvahabot, sprayt, 
egyszer használatos borotvát, a szekrény aljából kirángatja az 
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összegyűlt szennyest, belezuttyantja a táskába, majd a másik, 
nehezebb táskából az élelmiszer következik, bedugja mélyen a 
dugi helyére a pótolhatatlan értékű tütükét és bagót, csak úgy 
az élelmiszerek polcára a szalonnát, paradicsomot, piskótát, 
ami annak ellenére, hogy lágy, mégsem romlandó, az első na-
pokra krumplipürét, főtt rizst hozott és az előbb megkezdett 
palacsintát, ezeket oldalra helyezi el, kéznél legyenek, kenyérből 
most csomagolt tartósat vett, hátha kibírja hosszabban, sót, 
pirospaprikát, margarint is tesz ki, a margarin jobban eláll a 
vajnál, szóval egyáltalán nem diétás az ellátmány, de Taraj 
megmondta, ne is kísérletezzen őt diétával kínozni, éppen elég, 
hogy amit itt benn kap majdnem ehetetlen, ne aggódjon, újabb 
két szemére nem fog megvakulni és másik lábát sem lehet már 
lenyisszantani. 

– Mennyi a lényeg? 
– Négy üveg tömény, literes, és tíz doboz cigaretta. 
– Az jó. Főleg, hogy literesben hoztad. 
Végezve a pakolással Juli visszaül Tarajjal szembe. 
– Összefutottam Laurával. Előtte többször láttam egy 

korodbeli pasival, képzeld, összeházasodnak. Özvegy a férfi. 
– Csodálkoztam volna, ha nem. Aki annyira keres mint 

ő, előbb-utóbb valamit talál. Legyen szerencséje vele. Kár, 
hogy nekem már nem juthatott belőle. 

– Szóval megkóstoltad volna őt is? 
– Meg én, Isten bizony – kaccant egyet Taraj – akár a 

fél világot! 
– Őrület, mifélék vagytok ti, pasik! Örökké csak a 

kamatyon jár az agyatok. 
– Az agyunk nem. Lentebb. No, de lecsúsztam róla, 

meg most már rólad is, marad kukkolni a képzeletemben. 
– Azt még nem döntötték el, melyiküknél laknak majd. 
– Lauránál, ha van egy csepp esze. 
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– Igen, de akkor a férfi családja állandóan náluk vendé-
geskedik majd, az unokái a tűzön sem égnek meg, panaszko-
dott, hogy utoljára a mosogatógép ajtaján himbálóztak, elfer-
dült, így, résre kinyitva nem működik, kidobhatja a majdnem új 
mosogatógépet. 

– Nevelés kérdése. Nekem ugyan nincs tapasztalatom, 
az állítólagos saját gyerekemet az anyja cseszte el, én mondjuk, 
kiültetném őket az udvarba egy nagy vájling vízben elmosni a 
ház összes edényét, lábost, tányért, poharat, kanalat, villát, 
mindent. Sajnos, ha nincs mosogatógép, ugyebár kézzel kell 
mosogatni. Három óra alatt talán végeznének. Többet egyik 
sem lógna a fogantyún. 

– És mi van, ha nem jön be a pasi? Kirakni a szűrét 
problémásabb, mint magának elköltöznie. 

– A házasság tisztára fölösleges, elég volna csak össze-
állniuk. Vagy összefeküdniük. Kinek mi hangsúlyosabb. Akkor, 
ha besokallt, csak meglátogatná valamelyik fiát, az odaszólna a 
ficeknek telefonon, hogy mire az anyját visszaviszik, ne marad-
jon ott egy papucsa sem, egy hetet kap rá, és már ott sincs. 
Nem tudom, mit görcsöl ezzel a házassággal? 

– Te is hazaszólsz majd nekem így? 
– Jaj, szívem, ha biztosítékokat szeretnél, mondjuk 

házrészt, kezdhetted volna azzal. Inkább neked adom, mint a 
ribanc lányomnak. 

– Nekem van hova visszamennem. Oda, ahonnan jöt-
tem hozzád. 

– Ezen majd elagyalok, hogyan is legyen, ha földobom 
itt a pacskert. 

– Kérlek, ne! Csak arra figyelj, hogy élj. Inkább nekem 
kellene megvizsgálnom, miként bírnánk megoldani ezt az egé-
szet otthon. Lehetne-e embert találni hozzá? 

– Sehogy. Az egy vagyon. Megérinthetem az arcod? 
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Juli lecsusszan a székéről, térdre ereszkedik a kerekesz-
szék előtt, megfogja Taraj mindkét kezét és két tenyerébe he-
lyezi az arcát. Az szögletes mozdulattal végigsimítja a pofiját, a 
haját, aztán lentebb a nyakát, még lentebb már nem hatolhat, 
annyira nem bír előrehajolni. 

– Várj, segítek – feláll, kigombolja a blúzát s megtá-
maszkodva a kerekesszék könyöklőjén a szétnyílt blúz alatt 
mezítelen kebleivel Taraj fölé hajol. Taraj kis ideig tenyerében 
tartja, simítja a két keblet, majd visszahúzza a kezét. 

– Köszönöm. Aranyos vagy. És baromira nő. Meg 
ember. 

Már visszagombolkozhatna, de Juli még mindig ott tá-
maszkodik fölötte, majd apró csókokkal hinti a megviselt férfi-
fejet. Taraj megint megsimítja az arcát mindkét tenyerével. 

– Láttalak álmomban – dörmögi szégyenlősen, mint 
aki röstelli az érzelgősségét. 

– Tényleg? Én is. Egy útkereszteződésben. Gyalog sé-
táltunk haza. 

– Viccelsz? 
– Nem. Miért? 
– Piros-fehér a sportcipőd? 
– Igen. Hát mégiscsak látsz valamennyit, te csibész! 

Szóval kukkolod a mellem? 
– Akkor jó. Nem, a cipődig nem látok. A melledet egy 

kicsit igen. Szép vagy. Te mikor álmodtad? Én ma. 
– Én is. 
– De én nem hajnalban, hanem most délelőtt, amikor 

te dolgoztál, mielőtt megjöttél volna. 
– Én is pont akkor. Kicsit korábban elment a főnök, 

éppen nem volt semmi sürgős intéznivalóm és elnyomott pár 
percre az asztalnál az álom. Biztos a tegnapelőtti éjszaka miatt. 
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– Juli, benned van valami megmagyarázhatatlanul egy-
szerű és csodálatos. 

– Ó, te, ha harminc évvel ezelőtt kerülsz elébem, most 
boldogan élhetnénk együtt! 

– Nem, ne gondold. Tönkretettelek volna. 
– Én tettelek volna tönkre, te, te rosszfiú, csináltam 

volna belőled egy rendes embert. Amilyen különben vagy, csak 
megszereltelek volna teljesen. 

Felegyenesedik és visszagombolja a blúzát. Az építkezé-
seken feldübörögnek a gépek, Juli zavartan kitekint, majd visz-
szaül a székre. Megpróbálja előbbi intimitásukat életben tartani, 
tenyerébe fogja Taraj kezét, úgy beszél hozzá: 

– Nehéz lehet ezt egész álló nap hallgatnod. 
– Az én hallásommal már nem annyira. 
– Néztem őket, lassan haladnak, sokáig eltart még. 

Ahhoz képest, mennyire kevesen dolgoznak a falakon, oltári 
zajt csapnak. Nincs az országban munkaerő. Aki csak bír, kül-
földre megy, s most még a járvány is betett nekik. 

– Engem valahogy nem izgat. Változott a hajad. Hosz-
szabb. 

– Félek fodrászhoz menni. Pár hetet zárva is voltak, 
most kezdenek kinyitogatni. 

– Klári? 
– Valamennyire egyenesbe jött. Talán az új veszély fel-

piszkálta a kihunyóban lévő életösztönét. Figyelj, mit gondolsz, 
meddig tart ez a tilalom itt? Mondtak nektek valamit, meddig 
nem lehet látogatni? 

– Nem, semmit. Szerintem nem is tudja senki, majd 
ahogy alakul a helyzet. 

– Hogyan lehetne megoldani, hogy mégis lássalak? 
– Ha bejönnél nővérnek. 
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– Hahaha! Mondom, te egy zseni vagy, drágám! Ha ki-
viszlek, nekünk kerül egy vagyonba, ha én jövök be, még ne-
künk fizetnek érte. Meggondolandó. Most úgysincs emberük, 
bárkit felvesznek, szakképzetlent is. A cégnél sem keresek többet. 

– Ugyan, hagyd már, hülyéskedtem! 
– Te amikor hülyéskedsz is többet érsz más normális-

nál. A lányodra is jobb ötleted volna, mint az ügyvédnek lesz. 
Hetek, az is lehet, hónapok, túl hosszú idő, hogy ne találkoz-
zunk. 

– Hát, igen, az én kilátásaimmal mindenképp. 
– Nem hagylak annyi időre egyedül. 
– Meg ne csináld, süketkém! 
– A csomagokba sem tudom, mit tehetek. 
– Kérdeztem tőlük, állítólag bármit, amit eddig behoztál. 
– Jó, de az üvegek meg a cigaretta tilos, arról nem tudnak. 
– A bagóról tudnak, csak a páleszról nem. Kérdés, át-

vizsgálják-e a csomagot. Azt mondták, átveszik a portán és 
behozzák nekem. 

– Fel bírod bontani ezzel a szemeddel, kezeddel? Biz-
tosan felbontják ők. És mikor kapom meg a mosandót, amit te 
adsz ki? 

– Nem kell azt becsomagolni, mint a postára, simán 
egy táska és kész, az első alkalomnál kiderül, beleszemtelenked-
tek-e? Ha pampognak a pia miatt, kiadják magukat, hogy bele-
túrtak. Csavard törölközőbe és tedd az aljába, ne a legaljába, 
hogy esetleg összetörjön, de valahova alulra, rá a többi göncöt 
meg a kaját. Azt is lehet, hogy nem üvegbe, hanem mondjuk, 
tartós tejes dobozba töltöd. 

– Tartós tej, szuper! Nem törik össze, csavaros és biz-
tosan nem akarják kibontani! És a mosandó? 

– Most mintha két táskát hoztál volna. 
– Kettőt. 
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– Hagyd itt az egyiket, abba én bedobom a szennyest 
és kivitetem a portára a nővérrel. Ha megbeszéljük a napot, 
akkor előző este leadatom. 

– Melyik nap legyen? 
– Most ez az adag hosszabban kitart, ha úgysem talál-

kozhatunk, minek örökké ide szaladgálnod? Gyere tíz nap 
múlva. A hétvége nem jó, akkor járnak majd mindenkihez. 
Később gyere rendszeresen, mondjuk, keddenként este. 

– És mi van, ha lebetegszem, vagy karanténba csuknak 
kontaktként? Akkor ki lát el, szegénykém? 

– Éltem én az itteninél ridegebb tartáson is, amikor 
szotyolát ebédeltünk és híg, lekváros forró vizet ittunk rá. Leg-
feljebb kipurcanok, ha mégsem bírom. Vagy meggyógyulok a 
diétájuktól. Kinő a lábam. 

Elmerengve nézi Juli Tarajt, kedves, jóindulatú mosoly 
ül az arcán, de gondolataiban valahol egészen messze jár. A 
gyárban a présgépnél sem volt kolbászból a kerítés. De nem is 
biztos, hogy a múltat kutatja, meglehet, pont, hogy a jövőt, 
például annak a lehetőségét, esetleg tényleg nővérként dolgoz-
zon itt. Miért ne? Hosszan üldögélnek így szótlanul, Taraj kéz-
feje Juli két tenyere között, betör az építkezések zaja, cincog a 
telefonból a dalocska s ők csöndben, minden feszültség nélkül 
elmerülnek egymás közelségében. 

– Képzeld, kaptam egy albumot az osztálytársaimról – 
töri meg a csöndet nagy sokára Juli. – Rajzolt album, nem 
fényképek. Az egyik gimis osztálytársam ügyesen rajzol, ezzel 
lepett meg minket. 

– Szép ajándék. A találkozó helyett? Tényleg, most lett 
volna nemrég! Elvitte a járvány. 

– A találkozóra készítette, ott adta volna át, de a kö-
vetkezőt nem akarta megvárni vele, szétküldte postán. 

– Na, persze, Isten tudja, ki éri meg. Portrék? 
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– Igen. 
– A mai arcotok, vagy fényképről a sulis? 
– Nagyjából a mostani, de biztosan használt ehhez is 

képeket, teljesen élethűek vagyunk. 
– Hozd be legközelebb! Meg egy mikroszkópot hozzá. 

Egyébként valami jókora nagyítót nézhetnél nekem, azt a cso-
magba is beleteheted. 

– Jó. Remélem, nem felejtem el. A nagyítót semmi-
képp. Egy másik osztálytársamról meg azt hallottam, kiköltö-
zött tanyára. Furcsa, az egész életét városban töltötte és most 
az emeletről kiköltözött az erdőszélre. Se vezetékes víz, se 
csatorna, szerencsére legalább árama van. 

– Mindannyian menekülünk önmagunk elől. 
– Ezt hogy érted? 
– Túl hosszú az élet, megunjuk mindig ugyanazt. Töb-

bek között önmagunkat benne. Te nem utálod még magad? 
– Azt nem szeretem, hogy más lettem. 
– Külsőre? 
– Mindenhogy. 
– A nővérrel dumáltunk, példálóztam neki a barlang-

gal, ő meg visszadörgölt, hogy a barlangban már nem élnénk. 
Igaz is, harminc-harmincöt éves korukra megvénültek, kipur-
cantak. Három évtizedet még csak-csak kibír az ember a saját 
pofájával. De meg az is lehet, aki tökre újat kezd, azt képzeli, 
ezzel az élete is újraindul. Mellesleg valamennyire eltrafálja, de 
csak picit. Ha mázlista, bolhafosnyit frissülhet a teste, lelke, 
mégis azt hiszem, inkább meglepődik azon, hogy onnantól már 
mennyire ripsz-ropsz véget ér a történet. 

– Szerinted csak ennyi? És ha környezettudatosabb? 
– Brrr, baromság! Menekülünk mind. Menekülni per-

sze sok minden elől lehet, például egy lányom féle riherongy 
elől. Vagy a magamfajta szeszkazán elől. De a stressz, a geny-
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nyes politika, az adósság, a szakmai kudarc, lelécelt apuka, 
anyuka, miegymás is kicsinálhat bárkit. Csak hát, tudod, egész 
élete során kevesekkel él meg az ember igazán mély kapcsola-
tot. Ugyanez érvényes a környezetére is, nagyon kevés helyen 
érzi magát otthon. Ez bezzeg nem jut eszébe senkinek! Aztán 
idilli ködben bedumálja magának, na, kérem, előttem a tuti, 
odatámolyog valakihez vagy valahova, majd miután felszállt a 
köd, néz nagyot, mi az ördögöt keres ő ott. A másik, ami tele-
gőzöli még az agyat, visszakanyarodni oda, amit valaha elcsesz-
tél. Hátha mégis működik. Meg hát, ugye, zavar a kudarc, cse-
szi a hiúságod! Lusta is vagy, hátha egyszerűbb, mint újat szer-
válni. Rossz ötlet. Amiben egyszer megszoptad, nagy valószí-
nűséggel megszopod újra, oda sem érdemes túlságosan törlesz-
kedned, ahonnan egyszer már elhajtottak. 

– És te ezt betartottad? Mert szerintem nem. 
– Hát, drága Julim, tökéletesen látod. Csakhogy az tel-

jesen más kérdés. Érteni viszont már gyerekkoromban megér-
tettem. Hanem nálad hogyan áll a helyzet a köddel? Felszállt 
már? Vagy azért vagy ilyen tündéri, mert még belep? 

– Erre majd te megtalálod a választ, amikor egyedül leszel. 
– A szentjét! És te ezt a választ hogyan találtad meg? 
– Tartva a kezed. 
– Igen. Igaz. Látod, milyen szemét vagyok? Jobbat ér-

demelnél tőlem. 
Körülbelül egy órát beszélgetnek még így, egymással 

szemben, kéz a kézben. Taraj hirtelen megérzi, el kell engedje 
Julit, vagy ha magától nem menne, el kell küldje. Semmiből 
sem jó a túl sok, egészen más a lakásban naphosszat együtt 
lenni, amikor jössz-mész, teszed a dolgod, mint hivatalból 
látogatni, társalogni. Az ilyesmire ráül az unalom, a tiltakozás, 
míg otthon téblábolva ennek a többszöröse sem zavaró. Vala-
mi ilyesmi történik a házasságokkal is, lám, ő, Taraj, egyetlen 
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nőjét sem unta meg s talán mégsem lett volna jó ötlet kikötnie 
valamelyikük mellett, ezzel rögtön el is veszítve őt. Fura, az 
ember hol így gondolja, hol úgy. Ha hazaköltözne, előbb utóbb 
Juli besokallna, kiutálná a világból, a másik oldalról meg több 
időt együtt tölteni sem volna annyira terhes, kötelező a számá-
ra, mint így, bejárva látogatni. Ebből bármikor ki bír lépni, 
ahogy Lauránál gondolta a pacákhoz költözéssel, csomagol, alá 
szolgája, s már otthon is van. Itt, ha megunta, feláll, puszi és 
kész. Tarajt, ha hazavinné, otthonról visszapaterolni a szociális 
otthonba macerásabb lenne. 

Menjen csak! Megbeszéltek mindent, érezték egymást, 
menjen, mielőtt túl sok lesz. Ha három nap múlva jöhetne, 
mint eddig, már rég felállt, elment volna. Előre együtt lenni 
heteket, hónapokat úgysem lehet. Semmivel sem lesz köny-
nyebb, sem neki, Tarajnak, sem Julinak, legfeljebb most nehe-
zebb. Ne érezzen rossz szájízt, lelkiismeret furdalást, udvarias-
ságból ne húzza-vonja az elválást. Majd még Szonjának, 
Ernesztnek igaza volt azzal a ne nézz hátrával! Mert mi az 
emlék? Mi a múlt? Semmi. Pont, mint a jövő. 

Igaza van, hogy Juli helyett dönt? Próbálja megelőzni 
azt, ami Juliban esetleg fel sem merül? Elhajtja, elvadítja magá-
tól, azt a látszatot keltve, megunta a jelenlétét és a négy fallal is 
szívesebben van, mint ővele, áldott nővel? 

Mindegy. Menjen! További félóra nem oszt nem szoroz 
a szeretetben, a gyűlöletben viszont nagyon is. 

– Most menj. 
– Jó. Értelek. 
– Köszönöm neked. 
– Szeretlek, Taraj! Gondolj szépeket! 
Beteszi az üres táskát a szekrénybe, a másikat a szennyes-

sel felveszi, visszalép Tarajhoz, ad még egy búcsú puszit a hom-
lokára, megsimítja kopasz fejét, elköszön és kimegy a szobából. 
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Valakinek a távozása után igazán magány a magány. Még 
ott lebeg a szelleme annak a másiknak, de már csak azért, hogy 
még inkább érezzük, igazából nincs már jelen. Elvitte a vonat, 
a repülő, a szerető, a halál, fölkapta az idő, s máshová tette le, 
ahol mi nem vagyunk. Csak a papucsa maradt a fogas alatt, egy 
sírkő, vagy éppenséggel semmi fizikai nyoma sem, egyedül az 
idegeinkben tátong az űr. Igen, betértek azzal a nővel annak a 
háznak az udvarára esti szürkületben, egymásra pillantottak a 
késő őszi hűvös szélben, s az asszony idegen nyelven csak 
annyit mondott: „Még itt van.” Pedig már rég nem volt ott. 
Csak bennük élt az a harmadik, mert szerették. 

Ide-oda tologatja Taraj a kerekesszéket, pár centit előre, 
ugyanannyit hátra, fordítja erre, fordítja arra, mint aki gondola-
taiba mélyedve téblábol a szobában, jár föl-alá, nem leli a helyét 
és a gondolatot sem, amit vadász a fejében. 

– Talán legjobb lenne rágyújtani most. 
– Kis bagócska, füst, elszáll, mint minden. 
A szekrényhez gurul, a megkezdett dobozból kivesz egy 

szál cigarettát, rágyújt, behajtja a szekrényajtót, szembekereke-
zik a bukóra nyitott ablakkal, ahogy szokta, és elmélyülten 
eregeti a füstöt. 

– Nincs értelme semminek. 
– Ki kellene irtani az agyamat. 
– Ez a dal is tiszta fölöslegesen szól. 
Nem engedi, hogy felülbírálja a döntését, s mint aki még 

ettől is sokkal végérvényesebb dolgot határoz el, energikus 
mozdulattal az éjjeliszekrényhez kerekezik a székkel, a tőle 
telhető határozottsággal felveszi a telefont és a kikapcsoló 
gombbal, amit még tűrhetően ki bír tapogatni, kikapcsolja a 
készüléket. Lekapcsol múltat és jövőt. Lehúzza a töltőről és 
visszarakja az éjjeliszekrényre. 
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A folyamatos kinti zaj mellett alig tűnik fel a változás, 
hogy a cincogás, a kedves kis dalocska megszűnt szólni. Visz-
szahelyezkedik az előbbi, ablakkal szembeni helyzetébe, vizs-
gálja a különbséget. Tompaság és üresség, amit talál. Megold-
hatatlan, már soha el nem múló társtalanság, kilátástalanság. 
Élő halál. Egy nagy, a kriptához képest végül egészen komfor-
tos sírhelyen. Szívja a bagót, elernyedve hátradől, a feje kissé 
oldalra billen. Nem jut eszébe semmi. Amikor leég a cigaretta és 
már csak nem is parázslik, unottan a zsebébe nyomja a csikket. 

Nyílik az ajtó, törődötten, mégis valamennyire fel-
spanolva belép Icus. 

– Lajos bácsi, jó hírem van! 
– Igazán? 
– Maga már megint neki van keseredve? Csak a tarkó-

ját látom, de már abból tudom. Épp csak itt járt a párja, mégis 
tiszta depi. Hova tette azt az aranyos dalát, miért nem szól? 

– Kikapcsoltam. 
– Maga? Már azt hittem, a párját zavarta a beszélgetés-

ben. Minek kapcsolta ki? 
– Mert nem nekem küldték. 
– Mit beszél, hiszen a maga telefonjára jött! Azon a 

nyelven, amit ért. 
– Ahonnan az a dal jött, ott már nincs semmi. Csak a 

halál van. Az egy dal a semmiből. 
– Hogy mondhat ilyet, hiszen igenis küldte valaki, hús-

vér ember, teste van, lelke van, nem is akármilyen! Hát nem 
érzi a szeretetét? 

– Ha létezik is, és tényleg nekem küldte, akkor sem en-
gem szeret, amilyen most vagyok, hanem a régi énemet. És 
benne régi önmagát. Önzés az a dal, nem szeretet. Őneki ma-
gának szól, nem nekem. 
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– És maga, maga szereti őt, hogy ilyeneket mond róla? 
Aki annyi év után is gondol magára? 

– Annyi év után! Honnan tudja, ki ő? Lehet, hogy csak 
Juli. Az is lehet, Juli küldte, hogy megvigasztaljon. Senkinek 
sem jutottam én eszébe, csak ennek a kutyahűségű nőnek, aki 
megsajnált és rám küldte a nosztalgiát, elintézte, mint álmom-
ban a búcsúünnepet. 

– Micsodát? 
– Jaj, ezt maga nem értheti, maga csak egy nő! 
– Igenis egy nő vagyok és tudom, hogy valaki küldte. 

Ha meg küldte, akkor szereti magát. Annyira nehéz magának 
viszontszeretni? Teljesen mindegy, ki az a valaki. Miért, ha a 
Julikája az, hát nem ember ő is? Az ő szeretetét ki kell hajítani az 
ablakon? Az alacsonyabb rendű? Az ő szeretete annyira alpári, 
semmit érő? Olyan sok van magának belőle? De meg, ha sok 
volna is, mindegyik szeretet aranyat ér, olyan, mint egy fénysu-
gár, és minél több esik abból a fényből, annál világosabb, napsü-
töttebb lesz a világ. Igen, én csak egy nő vagyok, de ezt így gon-
dolom. Ha Julika, hát Julika – egyébként meg egy rendkívül 
bájos teremtés a párja, láttam a folyosón, beszéltünk is pár szót, 
kérdezte, milyen ez a munka, fizikailag mennyire megterhelő –, 
ha meg más valaki, hát akkor más, az is nagyszerű dolog. 

– Ezt kérdezte? 
– Igen, meg a fizetésről. 
– Hagyjon engem, Icus! Vigye a csetrest és hagyjon! 
– Nem hagyom. Nem hagyom, amíg vissza nem kap-

csolom a dalát. Maga hányakat szeretett? Sokakat kell szeretni 
ahhoz, hogy egy valaki igazán visszaszeressen. 

– Én? Senkit. Senkit eléggé. 
– Az nem igaz. Kezdem már magát kiismerni. Rafka 

maga, kicsavarja a valóságot. Hadd hallgassam meg azt a dalt 
újra! Megkedveltem, aranyos. 
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– Hallgassa. Engem már sem nem vigasztal, sem nem 
zavar. 

– Hol a telefonja? 
– Ott – s az éjjeliszekrény felé bök a fejével. 
Icus odamegy az éjjeliszekrényhez, visszakapcsolja a te-

lefont, feldugja töltőre. Aztán elindítja a dalt és sikerül ismétlő-
re is kapcsolnia. Cseng, vagy inkább cincog a dallam, épp csak 
ott van, de ott van. Nem gépek robaja, alig hallható, mégis 
valami sokkal magasztosabb, mint a kinti zakatolás. Pedig amaz 
is nagy dolgokról szól, valamiről, ami elmúlt, és ami éppen 
épül. Ám ez a jelentéktelennek tűnő cincogás most idebent 
túlszárnyalja. 

– Egyébként az a jó hírem, hogy Zsuzsa jobban van. 
Nem fényes az állapota, de azt mondták, ebből biztosan felépül. 

– Az jó. 
– Meg az, hogy hál Isten, lesz váltásom. Délután bizto-

san küldenek egy kolléganőt a másik intézményünkből. Még 
nem tudom a nevét, ki lesz az, de majd bejön, bemutatkozik. 
Szóval, beveheti a hashajtóját. Lesz, aki kifürdesse. Adhatom? 

– Adja. 
Icus tölt egy tele pohár csapvizet és odaadja a gyógyszert 

Tarajnak. 
– Igya meg mind! 
Kiviszi a tálcát a folyosón hagyott kocsira, visszajön, 

megsimítja Taraj fejét. 
– Fel a fejjel, Lajos bácsi! Majd alakul – s fáradtan meg-

fordul, megy kifelé a szobából. Már majdnem becsukja az ajtót, 
amikor visszaszól: – Lajos bácsi, az ember úgy él, ahogy bír, a 
fontos, hogy éljen és szeressen – s becsukja az ajtót. 

Vége 
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