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Az évfolyamtársam nem valami szószátyár, de mivel egyikünk sem túl 

népszerű, valahogy egymásra találtunk az angol nyelvű képzés kezdete 

óta, most is egy padban ülünk, a tanár érkezésére várunk; 

itt a péntek, mindjárt kitör a lezeság, érzem, hogy van esélyem 

alaposabban megismerkedni vele, csinos lány, csinosabb, mint azok, akik 

jellemzően barátkoznak velem, ugyanakkor magába forduló is, szürke 

hosszúnadrágot hord meg fekete metálos félujjúkat, nemigen 

legyeskednek körülötte mások, ő meg egyelőre nem találja itt a helyét, 

ekkora lehetőséget talán én sem tudok kihagyni; 

szívesen beszámolnék neki, hogy a héten megszereztem a hajtásimat, de 

az olyan otrombán felvágós volna, jobb, ha másról is beszélünk előtte – 

nincs igazán originál ötletem, kínomban azt kérdezem tőle, amit az első 

félév első nyolc hete alatt nem sikerült kiderítenem: „Te miért jöttél a 

szakra, vagyis hát miért Szlovákiába?”; 

ő elgondolkodik, végigmér, mintha azt fontolgatná, hogy a bizalmába 

fogadjon-e, pedig nem is kérdeztem tőle semmi különöset, és csak akkor 

válaszol, amikor már feladnám, és törődnék a magam dolgával inkább: 



„Meg akartam ismerni, hogy milyen itt, kicsit otthon, kicsit máshol… 

viszont igazából először is azért, mert odahaza informatikára szerettem 

volna jelentkezni, de még a főiskolai felvételi előkészítő alatt rám írtak 

ismeretlenek, nem csak rám egyébként, hanem más lányokra is, hogy 

csajként esélyünk sincs, hogy matekból meg fogunk bukni, meg hogy 

nem lesz ott mindig valaki, hogy a számítógépet segítsen bekapcsolni, és 

ezek csak a visszafogottabb üzenetek voltak, szóval elment a kedvem”, 

meséli, 

bennem pedig feltámad a lovagias szellem, hát ez így még sincs rendben, 

itt a világmegváltás lehetőségét ennél kitartóbban keresni kell, ő viszont 

csak vállat von, és további részletekbe avat be: 

„Nem tojtam én be, nehogy azt hidd, írtam választ az összes üzenetre, 

direkt ilyen áldozatszerűen – hogy micsoda felháborító dolog már ez, 

nem mintha ezzel eredményt érhettem volna el, viszont az aláírásom alá 

odatettem a fotós blogom címét is, csalioldalnak megteszi, elég gyorsan 

kiderült, hogy az összes üzenetet ugyanaz a felhasználó írta, amikor 

megvolt az IP-címe, rámentem, root access, azt csinálhattam volna a 

rendszerével, amit akarok, de aztán megláttam egy képet, a 

nagymamáját ölelgeti rajta éppen, és bár azt nem tudom, ő mennyire 

őszinte, de hogy a nagymamája szeretheti őt, az biztos”, darálja, félig teli 

szájjal, merthogy közben a szendvicsét harapdálja egykedvűen; 

egy darabig csak nézek vissza rá némán, aztán kibököm: „De ha a 

kezedben volt ez a figura, akár felvételizhettél is volna”, 



mire ő lezárja a témát: „Na ja, ha nem éppen ez az ember lett volna az 

egyik tanár a karon, gondolj bele, micsoda élmény lett volna lejátszani 

ezt”, mondja, és ezúttal én fordulok magamba, a saját tízóraimra, 

koncentrálok, eszem a bélesemet – kicsit kiver közben a veríték, egyszer 

kölcsönadtam neki az USB-kulcsomat, ismerhet ez a lány engem 

közelebbről is már, nem kérdés. 

 


