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A kötetben olvasható novellák cselekménye fikció. 

Az események egy elképzelt valóságban játszódnak, nagyobbrészt a 

2015 őszétől 2016 nyaráig terjedő időszakban – kisebbrészt pedig a 

téridő-kontinuum egyéb, kapcsolódó pontjaiban. 

A kötet szereplői és létező személyek vagy intézmények közötti 

bármilyen esetleges hasonlóság a véletlen műve. 
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„Letehetetlen – hiszen PDF!” 
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„Ideális útra való útravaló!” 

(Migration Daily) 

 

„Elgondolkodtató, szórakoztató és lebilincselő – ezek jelzők!” 

(The Internet Adjective Database) 
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Biciklin, nyeregben 

 

Tekerek végig a rakparton, építkezés jön szembe. Nem tudom, ki a 

munkavezető, de nem végzi a dolgát, mert a fél járdát feltúrták 

anélkül, hogy bármi jelzésről vagy az elkerülés lehetőségéről 

gondoskodtak volna. Néhány deszkapalló hever keresztben gödör 

felett, még gyalogosan is kunszt átkelni ott. Ha biciklis megpróbálja, 

csak egy fér el, ez nyilvánvaló. 

Normális tempóban közelítek, optimális szögben, szemből 

azonban felbukkan egy dinamikus páros, csupa modern szerkóval, 

boltból frissen vételezett ruhában, csuklójukon kütyükkel. A fejükön 

napszemüveg, az a fajta, amitől száguldó hormonbombának 

látszanak, akaratnak, melyből hiányzik a gondolat. Gyorsabbak 

nálam – minden hülye tud gyorsan menni, ahogy autóvezető-

oktatáson mondta annak idején a mester. Már majdnem a pallókhoz 

érek, ők viszont gondolkodás nélkül felhajtanak velem szemben. 

Vészfékezek, leteszem a bal lábamat, biciklit negyvenöt fokban 

bedöntöm, rántom el magammal együtt balra. 

Miközben elhúznak mellettem, a haját rasztafonatban viselő 

hölgy megkérdi élete edzőtársától – hangjában éppen csak leheletnyi 

kétely: „Ha mi jövünk szemben, akkor nekünk van elsőbbségünk, 

nem?” 
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Tekerek tovább, fel a Széna tér felé, a járdán megyek, ahol 

halovány már a bicikliutat jelző festés. A helyzet kétértelműsége a 

gyalogosokat harcra hívja, két fiatal lány közül az egyik direkt bejön 

elém, hogy jelezze, rossz helyen vagyok. Nemrég U2be-videóban 

láttam megoldást ilyen helyzetekre. Türelmesen lassítok, és dalra 

fakadok, a Csillagok háborújának a dallamára énekelem, hogy 

„Kerékpárúton / haladok, kérem / a festés halvány, de a… / 

kerékpárúton / haladok, kérem…” 

Az útonálló a barátnője nyakába ugrik, hangosan röhög, bevált 

a módszer, szabad az út – nyugtázom elégedetten. 

„Baszki, ez elmebeteg, ezt beírom a Pesten hallottamra az 

Arcbukra!” – hallom a hátam mögül. Végül is mindegy, Machiavelli 

ezzel az eredménnyel is elégedett lenne. 

Öt perccel később már a kedvenc parkom mentén pedálozok, 

előttem a bringaúton kissrác rugdos labdát. Anyuka rászól, „Ne a 

bicikliúton rugdosd a labdát, Tivadar!” 

„Mér’, mi van ott?” – kérdi erre ő, ezek szerint Tivadar, 

miközben elgurulok mellette, ő pedig néz rám kerek szemekkel – az 

ördög tudja, mi van a tekintetében, ha van ott valami egyáltalán. 

Felérek a kilátóponthoz, ahová igyekeztem, és ezekre a 

jelenetekre gondolok újra meg újra. Olyan vagyok, mint a 

Schrödinger macskája, ott is voltam, meg nem is. Ha abból indulok 

ki, hogy észrevettek-e engem, kifejezetten engem, nem voltam ott 

egyáltalán, vagy legalábbis láthatatlan voltam. 
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Jó lenne erről blogot írni, de attól elment a kedvem. A múltkor 

egy bejegyzésem komoly olvasottságot kapott, aztán egy kritikus 

leírta rólam, hogy nyilvánvalóan átverés vagyok, mert egyszerű 

technikusként irreális, hogy Schrödingerről meg az egzisztencia 

kérdéseiről filozofálgatnék, ez ócska klisé, ilyen nincs – átlagos 

embernek állítom be magam, pláne hogy pont a CEU-nak, a Közép-

európai Egyetemnek a technikusaként, mennyire didaktikus már ez. 

Úgyhogy megtartom magamnak az élvezetet, amit a biciklizés 

vagy az egyetemi órák véletlenszerű látogatása jelent. Megtartom a 

kanadai emlékeimet is, pedig akartam írni róluk sokat. 

Az egyetemen rengeteg érdekeset tanulok, amikor kábelcserék 

és projektorszerelések között beülök egy-egy előadásra, de a 

legfontosabb dolgokat tulajdonképpen régóta tudom. 

A kilátást nem vehetik el tőlem. Nem... még a dinamikus páros 

sem, akik visszafordultak közben, utolértek, és éppen előttem, 

mármint konkrétan előttem fél méterrel állnak le élvezni a tájat. Odébb 

megyek, ha kell. 
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Nem lesz itt 

 

Az előadó nem volt különösebben szórakoztató. Sok klisét 

pufogtatott el negyvenöt perc alatt. 

Linda a világ igazságtalanságán tűnődött emiatt. 

Idejön ez az angolszász nyikhaj, hülyére keresi magát, csak 

mert jól tud öltözni, meg autentikusan fossa a szót, és valójában 

egyetlen eredeti gondolata sincsen! Linda úgy vélte, ha a lett nyelvet 

több mint egymilliárdan beszélnék a világon, ő nem tudna ilyen jó 

érzéssel sütkérezni a lettül anyanyelvükön megszólalók 

dicsfényében. Ugyanígy nem szeretett volna előnyökben részesülni 

azért, mert jó alakja volt, és mert a férfiak jelentős része azonnal 

hódítani vágyó lovaggá változott, amint megpillantotta őt. Szeretett 

volna előbbre jutni az életben, de a tehetségénél fogva. Nem 

olyasmiért, amit a külsejének, azaz lényegében a szerencséjének 

köszönhetett. 

Egy NGO fizetett gyakornokaként hétszázötven euróból nehéz 

volt kijönnie Brüsszelben. Pedig tökéletesen beszélt angolul, és két 

mesterdiplomája is volt. Az egyik nonproliferációs tanulmányokból, 

a Noble College-tól, a másik a Rigai Társadalomtudományi Egyetem 

nemzetközi biztonság szakáról, még otthonról. Pontosabban nem 

úgy „otthonról”, Linda ugyanis Jürmalából ment tanulni Rigába. Már 

akkoriban is a hazulról elszakadt diákok szűkölködő életét élte. 
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Mégsem kedvelte, ha férfiak mindenáron meg akarták hívni 

egy italra, amikor bulizni ment a barátnőivel. Ritkán fogadott el 

ilyesmit. Másnap, a tükör előtt szidta magát miatta. Nem tessék-

lássék akart lázadni a hagyományos társadalmi szerepek ellen, mint 

az olyan nők, akik karrierről és egyenjogúságról beszélnek, de 

alapvetően egy biztos perspektívát kínáló férfira vágynak, és örülnek, 

ha rendezik helyettük a számlát… 

– A NATO-nak a jövőben többet kell költenie a védekezésre, 

méghozzá az egyes országoknak együtt, közös programokra kell 

többet költeniük a nagyobb hatékonyság érdekében – vont 

konklúziót Andrew Hipster-Smith, a NATO nyilvános diplomáciai 

részlegének mindig makulátlanul elegáns, az angolt csudálatosan 

helyre dialektusban beszélő tisztviselője. 

A közönség az ötcsillagos éttermet fapofával élvező sznob 

visszafogott tapsával járult hozzá az efféle beszédek rituáléjának 

beteljesedéséhez. 

Nem mindegyikük tudta volna megmondani, mekkora az iráni 

ballisztikus rakéták pontos hatósugara, vagy hogy hány harckocsija 

van Oroszországnak. De szakszerűen tapsoltak. 

A moderátor hasonlóan szakszerűen fűzte hozzá mindehhez: 

– Hölgyeim és uraim, Andrew Hipster-Smith! – Kicsit ő is 

tapsolt. Majd szigorú arccal, de az intellektust csiklandóan bátorította 

az egybegyűlteket: – Kedves közönség, ha nem is feltétlenül együtt 
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kérdezünk a továbbiakban… inkább egyenként ugye… de 

kérdezzünk minél többet! 

A közönség decensen halk kuncogását követően már el is kérte 

a mikrofont a szervezőktől egy zömök termetű úr. Nagykövetként 

mutatkozott be. Ahogyan várható volt, félelmetes trollkodásba 

kezdett. Országa minden gondját-baját megemlítette, hazája nemes és 

hősies vonásait kellően kidomborította. 

Linda nem bírt odafigyelni. A maga kérdését fogalmazta éppen. 

  

– Nem tartja hibásnak azt a tehermegosztási logikát, miszerint 

a fenyegetéspercepciók különbözőségétől elvonatkoztatva, egységes 

számítás szerint várunk arányos hozzájárulást a tagországoktól a 

GLOBOPS 2022-höz? 

Hipster-Smith arca mintha kisimult volna. Szemében felcsillant 

a gondolkodó lény tekintete. Látszott, hogy értékeli Linda kérdését. 

Előtte még ketten jelentkeztek hozzászólásra. Először is egy 

állatvédő. Ki tudja, mi szél hozta erre. Rögtön utána egy újságíró 

következett. A beszéde tartalmához lazán kapcsolódó aktualitásokról 

kérdezte a szóvívőt... Konkrétan arról, hogy amikor a NATO-főtitkár 

a legutóbb az Egyesült Államokban járt, és az amerikai elnökkel 

pizzázott, vajon szándékos fricska volt-e az Elnöktől, hogy a kikért 

pizza kétharmadát megette. Sokak szerint ezzel éppen a terhek 

megosztásának méltánytalanságára kívánt rávilágítani a NATO-n 

belül – hogy az amerikaiak rendesen költenek a védelemre, az 
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európaiak meg alig, és hogy a NATO összesített védelmi 

költségvetésének több mint kétharmadát mára az Egyesült Államok 

adja. A kérdés ennyiben kapcsolódott Hipster-Smith beszédéhez. Ám 

egy bulvárújságíró tette fel, akit leginkább az újságba másnap 

beilleszthető óriási pizzaillusztráció érdekelt. Arra gerjed majd az 

olvasó. Tölteléknek kellett mellé valami minimálisan komolyan 

vehető duma, és berakni egy NATO-s arcot. Lehetőleg tátott szájjal, 

mintha készülne bekapni a pizzát. Ez várt Hipster-Smithre. Perceken 

át nézegetik majd buszon, metrón, villamoson és munkahelyeken, 

munkakezdés előtt az emberek. 

Csak azt kapja, amit megérdemel, gondolta Linda nem kis 

elégtétellel. 

– A tehermegosztás kérdéséről rengeteget tudnék beszélni, de 

nem szeretnék visszaélni senkinek a türelmével – felelte Hipster-

Smith, a közönség irányában szabadkozva. Aztán visszafordult 

Linda felé. Egyenesen a szemébe nézett, úgy folytatta: – Ennek a 

területnek nagyon sok szépsége van. – Mikor a „szépség” szót 

kimondta, alig észrevehetően biccentett felé. 

Linda elpirult. Belül felfortyant: „Ez is csak úgy néz, amikor 

okosat hall egy csinos nőtől, mintha gördeszkázó majmot látna.” 

Nem állhatta a bókoló férfiakat. Tizennyolc évesen inkább összejött a 

legjobb barátjával. Róla el tudta hinni, hogy máskülönben az 

egyéniségével is beérné, vagy legalábbis annak a varázsa alatt is állt 

akkorra. Edgars igazi értelmiségipalánta volt. Nagyon jól lehetett vele 
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beszélgetni. Mindenről tudott kritikusakat mondani, ugyanakkor 

végtelen tapintattal. 

Linda nem áltatta őt. Aznap, amikor összejöttek, még az első 

csók utáni percekben megmondta neki, hogy egy nap útra kel majd, 

mert nem akar ott ragadni Rigában. Többre hivatott, érzi. Edgars 

teljesen elolvadt a csóktól, és ez nem tántorította vissza. Három éven 

át úgy is maradt, elbűvölve, míg Linda be nem jelentette, hogy 

Londonba megy, és így azért nehezebb lesz majd minden. A 

kapcsolatuk még egy éven át húzta. Skyneten beszéltek sokat. Aztán 

Edgars meglátogatta őt Londonban. Linda csalódott benne, az az 

igazság. Az alatt az egy hét alatt Edgars mintha teljesen kivetkőzött 

volna magából. Állandóan szexet akart, meg volt vadulva – eltűnt 

belőle a megszokott gyengédség. Miután visszautazott, félszegen 

beszélgettek a Skyneten, de csak egyre rövidebb ideig, még egy 

hónapon át. Linda végül megtárgyalta vele, hogy ez a dolog közöttük 

nem úgy működik, ahogyan kellene, és a vonal másik végéről nem 

tapasztalt erőteljes tiltakozást… 

– Ténylegesen tehát azok, akik úgy érzik, hogy ez nem annyira 

az ő ügyük, más területeken kompenzációban részesülhetnek. Mint 

egy igazán jól működő kapcsolatban – fejezte be a válaszát Hipster-

Smith. 

Linda ráeszmélt, hogy az emlékei elvonták a figyelmét. Amiatt 

nem aggódott, hogy közben értelmesen nézett-e. Odafigyelés nélkül 
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is tudott teljes bevonódást mutatni. Ezt a képességét már régen 

kifejlesztette. 

– Köszönöm – jegyezte meg egy rövid, kedves, azaz 

összességében szakszerű mosoly kíséretében. Hipster-Smith alig 

láthatóan viszonozta. Tekintetével már a következő kérdezőt kereste. 

Tovább válaszolgatott, de néha újra meg újra kinézett Lindára. 

  

Linda türelmesen végigvárta a sort, míg Hipster-Smith 

megszabadult a rá várakozóktól. Sokan szerettek volna váltani vele 

egypár szót. A többség az egekig magasztalta, mondván, milyen 

nagyszerű előadást tartott. 

Úgy gondolta, kér a férfitól névjegykártyát, hogy írhasson neki 

e-mailt, és elkérje tőle az előadás során használt diákat. Ennyi is 

megteszi. Meglepetésére Hipster-Smith magabiztos mozdulattal 

megragadta a karját, és néhány lépéssel távolabb vezette a többiektől. 

– Van egy hely innen egysaroknyira. Isteni a konyhájuk. 

Megígérem, hogy vacsora közben mindenre válaszolok, amire csak 

tudok. – Mivel Linda habozni látszott, a férfi hozzátette: – Nagyon 

éhes vagyok, és ezt a terhet meg kell osztanom valakivel. 

Linda elmosolyodott. 

– Csak nem az Öreg Polip az a hely? – kérdezett vissza. 

– Csak nem? Szintén az alumni tagja? – vonta fel a szemöldökét 

Hipster-Smith. 
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Linda bosszús volt, amiért nem feltételezték róla, hogy még 

mindig az egyetemre jár. 

– Én még ide járok – mondta éppen ezért. Egyszerűbb volt, mint 

megmagyarázni, hogyan került Londonba, a Noble College-ra az 

előadást meghallgatni, miközben Brüsszelben egy városban 

dolgoztak a férfival. 

Hipster-Smith le volt nyűgözve. 

– Hát ez szuper... Jó ég, ragaszkodom hozzá, hogy én álljam a 

vacsorát. Emlékszem én, milyen volt Hershey’s csokin élni… Szóval 

ösztöndíjnak, ha lehet ilyet. 

Linda nem mondott semmit. Ezt Hipster-Smith igennek vette. 

  

Az Öreg Polip kiváló hely volt. Híresen jó pulled pork 

szendvicset adtak. Egyesítette magában ez a kocsma azt, ami a 

hagyományos pubban klassz, ide értve az éppen ideálisan gyér 

megvilágítást és a kellemes, sötét tónusú fafelületeket, mindazzal, 

ami a modern világhoz kell. Például konnektorok és wi-fi, hogy a 

diákok, tanárok és más átutazók használhassák a számítógépüket. 

– Csak gyorsan ránézek az e-mailjeimre – szabadkozott 

Hipster-Smith, amint helyet foglaltak. Előhúzta a táskájából a 

laptopját. 

Linda majdnem megszólalt, hogy elővezesse, amit szeretett 

volna. Aztán mégis várt inkább. A telefonján ő is az e-mailjeit és az 

Arcbuk-üzeneteit nézte. A hírekre is jutott ideje. „A világűrben töltött 
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687 nap után tért vissza a lett űrhajós” – ez volt odahaza a vezető 

szalagcím. Linda elmosolyodott. Majd újra a vacsorapartnerét leste. 

Hipster-Smith ezek szerint kissé ódivatú felhasználója az internetnek, 

jegyezte meg magában. Hogy is nevezik az ilyet…? Ja, igen… 

„Digitális bevándorló”. De ez egyáltalán nem baj, sőt… – gondolta 

még. 

Nézte, ahogy a jelszó bepötyögése után a férfi gyorsan 

végigszalad a levelein. Csak bejelölgette őket, melyikkel mit akar 

kezdeni, aztán kilépett. A tekintetével jelezte, hogy innentől minden 

figyelme az övé. 

– Ha már így visszacsatlakoztál közénk, az internetet 

folyamatosan használók közé, elkérhetném a slide-jaidat? – kérdezte 

lefegyverző mosollyal Linda. Felmutatta telefonját az Arcbuk-

üzeneteivel, hogy pikírt megjegyzése érthető legyen. – Persze csak ha 

nem bánod, hogy a szakdolgozatomban idézni foglak. 

– Ezer örömmel – felelte a férfi. – Viszont elég nagy file, nem 

tudom, hogy e-mailben el tudom-e… 

– Ja, az nem gond… – Linda a táskájában kutakodott, majd 

elővett egy USB-csatlakozós meghajtót. Maine Coon macska 

nyújtózott rajta, a klasszikus „egy mancs elöl” pozícióban. Valaha egy 

brüsszeli kollégájától kapta, aki odáig volt érte. – Szóval… igen… 

szeretem a macskákat, na! – vágta ki magát. Látszott, hogy zavarban 

van, de bátran bevállalja. 
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Hipster-Smith kajánul elvigyorodott. Elvette tőle a meghajtót. 

Csatlakoztatta, telepítette, és rámásolta a diasort. Közben az agya 

képeket generált, milyen helyzetben látná szívesen Lindát, az arcán 

ezzel a szemérmes, de bevállalós kifejezéssel… 

– A diasor alá beírt jegyzeteimet ne idézd, kérlek… – szólalt 

meg a torkát köszörülve, amikor a meghajtót visszaadta. – Az 

egyiknél odaírtam, hogy „itt kéne elsütni grumpy catet”… de aztán 

nem tettem meg. A közvélemény nincs felkészülve ilyen horderejű 

NATO-titkokra. 

Összenevettek. Aztán a pincérlány vonta el a figyelmüket. 

Lengyel akcentussal kérdezte tőlük, mit rendelnének. 

Linda elégedetten állapította meg, hogy neki soha nem esett 

nehezére akcentus nélkül beszélnie az angolt, vagy legalábbis annak 

globálisan korrekt változatát. 

  

Jóízűen befalták a pulled pork szendvicsüket. Linda nem 

finomkodott, mint valami salátaleveleket szemérmesen jobbra-balra 

tologató, randizós kislány. Hipster-Smith körülbelül ezt gondolta 

ennek láttán. Meg is jegyezte, hogy ez tetszik neki. 

Linda elővette hát a tárgyilagosságot, amivel szerette az ilyen 

helyzeteket gyorsan, azon nyomban tisztázni. 

– Andrew – fogott bele. – Én el sem hiszem, hogy itt kajálunk 

együtt. El szoktam olvasni minden írásodat a NATO Review-ban. 

Szerintem neked a politikai ügyekkel kellene foglalkoznod, nem csak 
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az egész kommunikálásával. Szóval egy igazi rajongóval beszélsz. És 

hidd el, más körülmények között szívesen mennék veled ez után a 

vacsora után. De van valakim. 

– Ó… – csúszott ki Hipster-Smith száján. Azért egyből korrigált 

is, igazi gentleman módjára. – Nos, bár a pulled pork szendvics szép 

emlék erről a helyről a diákidőkből, elsősorban nem ezért öröm itt 

lenni ma. Nagyon jó, hogy megismertük egymást... Megkérdezhetem, 

ki a szerencsés? Szakmabeli? Kit kell ledöfnöm? 

– Ő egy nagyon kedves fiú Lettországból, aki otthon vár engem, 

mindig. A legkedvesebb. És nem tudnám így elárulni őt. 

– Ejha. A szerencsés flótás – mondta erre Hipster-Smith. A 

homloka ráncolása jelezte, hogy komolyan vette az információt. 

Talán még érzelmileg is jelentett neki valamit. Úgy tűnt, becsüli az 

efféle lojalitást. – Fogadjunk, hogy a gimnáziumban fogant 

szerelem… igaz? 

– A klasszikus – válaszolta Linda, és eltüntette a tányérjáról az 

utolsó sült krumplit. – De hogy ne gondold, hogy az a klasszikus, 

magát meghívatós lány vagyok, elárulom, hogy egy ilyen helyen 

dolgozom az egyetem mellett, mint ez itt, és ma kaptam 

fizetésemelést a főnökömtől. És megfogadtam, hogy ezt 

megünneplem. Szóval ragaszkodom hozzá, hogy én fizessem a 

magamét, ha nem bánod. Komolyan, nekem már az is óriási dolog, 

hogy veled ünnepelhettem. A szakdolgozatom is örül neki – toldotta 

meg egy bókkal. 
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Andrew őszintén mosolygott vissza rá. Tényleg örült a 

találkozásnak. Alakulhatott volna máshogyan, de Lindával így is, 

úgy is jó volt eltölteni egy estét. Aztán meg ki tudja, mit hoz a jövő. 

  

Linda aznap nem tudta rendesen kipihenni magát. Az idegen 

szállodai szobában csak órák múltán sikerült elaludnia. Utólag nem 

is tudta volna megmondani, hogy mikor. Egy hang állandóan azt 

hajtogatta a fejében: ha kinyílik egy ajtó, becsukódik egy másik. Aztán 

más, zavaros dolgokat álmodott. Mikor felébredt, tudatosult benne, 

hogy bűntudata van. Tudta, hogy a keylogger ott van Hipster-Smith 

gépén. A flash drive-ról azonnal, automatikusan áttelepült. Ezt már 

nem lehet visszacsinálni. 

Mintha beleégettek volna egy billogot. Vagy valami chipet 

ültettek volna az agyába. Linda közbenjárása révén innentől a férfi 

minden leütését olvasni fogják. 

Hipster-Smith szimpatikusabbnak bizonyult, mint várta. Egyes 

gesztusai Edgarst is az eszébe juttatták. Ahogyan időről időre 

megigazította az inge gallérját… 

Szerencsére neki nem lesz ebből baja, gondolta Linda. Ő pedig 

fogyaszthat végre igazi kultúrát is néha. Brüsszelben pokolian drága 

színházba vagy moziba járni. A világ alapvető igazságtalanságán 

enyhít, hogy lesz pénze ilyesmire is most már. Tulajdonképpen erre 

ébredt fel. A telefonja hangosan pityegett, mikor a banktól befutott az 

SMS. Alig egy hete nyitott számlájára pénzt fizettek be. 
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A megrendelővel, egy kamu civilszervezettel megbízási 

szerződést írt alá. Vállalta, hogy tanulmányt készít nekik „A NATO 

és a nonproliferáció elmúlt két évtizede” címmel. Meg is írta, 

húszezer karakterben. Hogy minden rendben legyen. 

Szerencsére nemcsak jogilag volt rendben minden – végül is a 

hazának szolgálatot tenni tiszteletre méltó dolog, nem igaz? A 

megbízás pontos célját nem ismerte. Arról nem volt szabad tudnia. 

De nem kételkedett benne, hogy a lett titkosszolgálat jó okkal tartott 

igényt bizonyos információkra. A kapcsolattartója, aki a feladatra 

beszervezte, biztosította erről, és sejtette vele, hogy a dolognak az 

Oroszország jelentette fenyegetéshez is köze lehet. 

Csak ne kellett volna ehhez a munkához is a szépségét 

használnia. Ezért lett volna jobb az e-mailes forgatókönyv szerint 

haladni. De azt a tervet elsodorták az események. 

  

Miután a délutáni géppel hazatért Brüsszelbe, egész este csak 

kóválygott a tizenkét négyzetméteres bérleményben, a szobában, 

melyet havi háromszázötven euróért tudhatott a magáénak. Kicsi tér 

volt ez. Most mégis képes volt kóvályogni benne. Nehezére esett 

feldolgoznia a történteket. Valahogyan nem álltak össze értelmes, 

kerek egésszé. 

Megnézett volna egy filmet a netről. Már rég betárazta magának 

ilyen időkre, de csak tíz percig bírta. 
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A múltkori barátnős borozgatásból maradt egy kis bor egy üveg 

alján. Kitöltötte, az ágyára telepedett vele, és lassan iszogatta. Aztán 

kinyitotta az e-mailjeit, és csigalassúsággal átolvasta őket. A 

tartalmukat nehezen fogta fel… 

Egészen addig, míg a szeme meg nem akadt Aleksandrs Polis 

nevén. Jó ég, az űrhajós pali! 

Elmosolyodott. Pár éve egy bulin találkoztak. Megnyitotta a 

levelet. 

  

Szia, Linda! 

Hát… visszatértem. Nem is tudom, hogyan kezdjek bele ebbe a levélbe. 

Olyan élénken él bennem az a szilveszteri buli három évvel ezelőttről, hogy 

a legszívesebben ott folytatnám, ahol abbahagytuk. Veled a karjaimban. 

Másra sem gondoltam odafenn 687 napon át! Hihetetlen élmény volt. 

Egész életemben keményen tanultam és edzettem, hogy feljussak a 

Nemzetközi Űrállomásra. Erre mit tesz Isten? Körülbelül abban a 

pillanatban világosodtam meg, amikor ott ültem az űrsiklóban, készülve, 

hogy a felállított rakéta hátán a történelem leghosszabb világűrbeli 

küldetésére hagyjam hátra ezt a bolygót, és vele az emberiséget… és… mivel 

mindez igazából nem is jelentett olyan sokat, hirtelen rám tört a felismerés, 

hogy TÉGED… hogy TÉGED hagylak itt hátra! És hogy ez az, ami tudat 

alatt az előkészületek során végig ott motoszkált bennem, és borzasztóan 

zavart. 
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Rengeteget gondoltam rád odafenn. Újra meg újra felidéztem, ahogy 

az ajkunk összeér. Az a tiszta, csodálatos, spontán érzelem, amely ebből a 

pillanatból áradt! És az egész találkozásunkból! Két hazatérő egymásra 

találása. Én Floridából, te Brüsszelből jövet. És mégis csakis egymásnak 

teremtve. 

A világegyetem egyik nagy folyamata vezetett el oda, hogy mi akkor és 

ott így egymásra találtunk! Őrület, hogy hagytam ezt a pillanatot, ezt a sötét 

égbolt hátteréből ragyogva kitűnő fénypontot apróvá válni a messzeségben.  

Linda, most újra itt vagyok! Írd meg a címedet! Még ma odarepülök, 

és hatalmas virágcsokorral állok az ajtód elé! 

  

Linda gondterhelten ráncolta a homlokát. Nem igazán tudta, 

mit kezdjen ezzel. Egy grimasz kíséretében visszaváltott a 

levéllistájához. Becsillagozta a fontosabbakat, és kilépett. 

Félretette a laptopot, és kiment a többi bérlővel közösen 

használt konyhahelyiségbe, hogy elöblítse a borospoharat. Egy kicsit 

beleszagolt, mielőtt kieresztette volna a csapot. Még egyszer érezni 

akarta azt az illatot. A hosszú borozások jutottak róla az eszébe 

Edgarsszal. 

Ha őszinte volt magához, néha unta szegény srácot. Imponált 

neki, hogy mennyi mindenről tudott csevegni. De az az állandó 

csevegés… volt, amikor úgy érezte, túl sok belőle. Azért jó lenne, ha 

meg lehetne látogatni néha. Mintha mi sem változott volna. 
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Milyen lehet egy űrállomáson? Ezen tűnődött, miközben 

visszatért a szobájába, és kulcsra zárta maga után az ajtót. Biztosan 

ott is szűk a hely. Kicsit olyan, mint ez a bérelt szoba. 

A tetőtéri ablak alá állt. Tiszta volt az égbolt, látszott néhány 

csillag. Próbálta elképzelni, milyen lehet lepillantani ide 

valamelyikről. Messziről nézve a Föld végül is csak egy a világűrben 

előforduló testek közül, és ebből a perspektívából éppen olyan 

élettelennek tűnhet, mint a többi – vonta le a következtetést. 
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Ott lesz 

 

A búcsúzkodás fájdalmas volt. Még Laci is, aki pedig erőt akart önteni 

mindenkibe, és adta a magabiztosat, bőgni kezdett végül. Hogy 

leplezze, a fal felé fordult. A kopottas fiókos szekrénynek 

támaszkodott, hogy megálljon a lábán. Így is látszott, hogy rázza a 

sírás.  

Testvére, Pali az édesanyjukkal ölelkezett éppen. 

Sári, Pali menyasszonya hangosan zokogott. Egy gyűrött 

zsebkendőt szorongatott a kezében, de úgy tűrte, hogy folyik az orra, 

mintha észre sem vette volna. A haját azért megigazította egy kósza 

kézmozdulattal néha, ennyiben ügyelt a megjelenésére. 

Az édesapa, István arcán is peregtek a könnyek. Végül ő szólalt 

meg elsőként újra. 

– Édesanyád finom süteményét a kisebbik bőröndbe tettük, 

fiam, szépen becsomagoltuk. Beraktam neked a kézipoggyászba azt 

a mini esernyőt is, jól jön majd odakinn, meglátod! 

– A nagyot eltettem már, apa – válaszolta Pali az édesanyja válla 

fölül. 

– Jól jön az, mondom én. Elhagyod a másikat, vagy csak nem 

akarod magaddal hurcolni éppen, aztán jól megázol. Gyógyszereket 

is adtunk, ki tudja, mit lehet kapni vény nélkül odakinn. Ott vannak 

egy zacskóban, a kék bőröndben, a nagyi evőeszközkészlete mellett. 



 

26 
 

Ne adja isten, hogy újra fájjon a fogad, de tettem be 

fájdalomcsillapítót is. 

– Köszönöm – Pali a gyógyszernek látta a hasznát. Sárival 

állandóan fogorvoshoz jártak az elmúlt hetekben. Odakint a kezelés 

lehetetlenül sokba kerül, jobb volt rendezni ezeket a dolgokat előre. 

Pali még azt is bevállalta, hogy ordít a kamerába, miközben a száját 

nyűvik. Sári csak hátulról hagyta, hogy vegyék, és megvágatta a 

felvételt. Pali attrakciójával együtt így is több pénzt ajánlottak a 

tévések. 

Nekiálltak kihordani mindent a kocsihoz, de közben újra meg 

újra megálltak, hogy ölelkezzenek mindenkivel. A nyitott 

csomagtartó előtt halomba rakott bőröndök köré gyűlt az egész 

család. Került egy szelfibot, és elkészültek a búcsút megörökítő fotók. 

A házat őrző pulikutya izgatottan szaladgált körülöttük, érezte, nagy 

pillanatok ezek. 

Míg elkészült egy sorozat fénykép, Pali a madárcsicsergést 

hallotta mindennél erősebben. Azon tűnődött, mennyire fog ez 

hiányozni odakint a sok más, ismerős dologgal együtt, függetlenül 

attól, hogy madarak minden bizonnyal ott is lesznek. Tavasz volt, 

virágoztak a cseresznyefák, a levegő megtelt az illatukkal. Kibírja-e 

enélkül? 

A házból kiszűrődött a tévé hangja, halkan, álmosítóan. A 

„Lájkold, ha tetszik!” magazinműsor előzetese ment. Pár hét múlva a 

róluk szóló összeállítást is itt adják majd le. 
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A tévések a „Kiköltözünk” Arcbuk-csoport tagságán keresztül 

találtak rá Paliékra. Egy átlagos, a külföldi munkavállalás mellett 

döntő pár útra keléséről akartak beszámolni. A történet emberi oldala 

érdekelte őket, „nem a statisztikák”, ahogyan a műsorszerkesztő 

fogalmazott. A stáb most ott állt a ház tornácán, és filmezte a 

búcsúzkodást. 

Profin dolgoztak, mintha valami díszlet elemei lettek volna. Pali 

az elmúlt egy órában nem is gondolt rájuk. Persze az érzelmek hatása 

alatt talán akkor is megfeledkezik a forgatásról, ha neki kell kezelnie 

a kamerát. 

A csoportképek elkészültek, és a szünetet kihasználva, míg 

apjuk a bőröndöket rendezte el a csomagtartóban, Laci Palihoz 

fordult. 

– Tesó, bazzeg, pont feljutottunk a másodosztályba! 

– Tudom, bakker – felelte Pali sírásra görbülő szájjal. – De 

nélkülem is kurvajók lesztek. Bucika majd nyomja középpályán, és 

jönnek a gólok. Már amúgy is érett egy ilyen átszervezés. 

– Jóvan, nehogy már ezen aggódjál nekem, tesókám, ez legyen 

most a legnagyobb gondunk! – vigasztalta Laci, és összetúrta öccse 

haját, ahogy régebben mindig. Talán volt már annak néhány éve is, 

amikor utoljára így tett, és most mindkettejüknek nagyon jólesett. 

– Palikám, itt van a sportszeleted. Tessék megenni, hogy aztán 

el ne felejtsd, miért jössz haza – szólt közbe édesanyjuk, és 
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kistányéron házi készítésű rumos-kakaós tortaszeletét tolta a fia elé, 

aki lecsapott rá. Betömte két pofára. 

– Nagyon, nagyon jó – hümmögte közben. – Anyu! Kijöhettek 

utánunk, erre szerintem ott is buknának a népek! – tette hozzá, mikor 

már alig volt a szájában. 

Aztán az ízfelhők elolvadtak, és bármilyen kellemes volt az 

élmény, tovább kellett lépni. Beszálltak az autóba Sárival, és 

miközben Pali édesapja gurult kifelé a kapun, a letekert ablakból 

integettek hátrafelé. Pali előre elképzelte, hogyan lesz a ház egyre 

kisebb, miközben ő végig nézi majd. Őt pedig veszi a kamera, és a 

tévénézők őt látják egyre kisebbnek… Odakinn aztán újra 

találkoznak a stábbal, hogy azok rögzítsék a történetüket… 

Az autó csak félig ért ki a kapun, már meg is állt, mert 

váratlanul egy csomó ember sorakozott fel előtte a kijáratnál. 

Pali ráncolta a homlokát, mi lehet a probléma, aztán kapcsolt. A 

haverok és a havercsajok! Ott volt a teljes társaság… Mennyire jó 

arcok már! Csinálnak egy ilyen meglepetést, egyem a lelküket! 

Örömkönnyeket hullajtva pattant ki az autóból. A szeme sarkából 

látta, hogy a kameraman közelít utánuk a tornác felől. 

– Szevasztok, gecók! – tört ki Paliból az öröm, ahogyan annak 

idején, a gimnáziumban is. Képzett informatikus volt, komoly ember, 

de az ilyesmi nem múlik. 

– Asszed, csak úgy elmész, bazdmeg, Palika? A nagy lófaszt, 

bazdmeg! – kiáltott rá a Csabi, kétméteres hústorony, a társaság 
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oszlopos tagja. Mindig neki volt a legnagyobb hangja. A tévében 

nyilván kisípolják majd. 

– Csak megfordulunk odakinn, megnézzük, hogy milyen – 

vágta rá a már kényelmes hazugságot Pali. Valójában most éppen 

nem úgy tűnt, hogy karácsonyon kívül is lenne esélyük hazaugrani, 

akkor pedig úgyis a szülőkre és a rokonokra jut csak idő. Ha az első 

karácsonykor sikerül hazajönniük egyáltalán. 

A körülöttük állók sejthették ezt, mégis nevettek. 

Csabika árnyékából alacsony, törékeny termetű lány lépett elő. 

A Zsuzsi. Szürke színű, kapucnis pulóvert viselt, mindkét kezét a hasi 

zsebbe csúsztatva. A hajával nem csinált semmit, de így is szép volt. 

Mintha egy idővihar sodorta volna ide a gimis korszakból. A tekintete 

szúrt. 

Sári tüstént akcióba lépett. Mielőtt Palinak esélye lett volna 

mondani bármit, elé pattant, hogy két nagy, barátnős puszit adjon 

Zsuzsinak. Ő bezzeg ki volt öltözve rendesen, ékszereket is viselt. Sári 

volt a nagyvilági nő, már most. Úgy festett Zsuzsi mellett, mint 

valami úrhölgy a cselédjéhez képest. Máskülönben Sári készült 

szállodai dolgozónak. 

Pali érzett még valamit Zsuzsi iránt, és kicsit szomorú volt, 

hogy így látta viszont. Zsuzsi nyilvánvalóan boldogtalan volt, hogy 

elmegy, és valószínűleg Sárit okolta ezért. Sári mondta mindig a 

társaság előtt, hogy „hát itt aztán mi nem maradunk, az egyszer 
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biztos”, az „itt” szót úgy kihangsúlyozva, mintha ezzel mindent meg 

is magyarázott volna. 

A két puszijával valósággal letolta Zsuzsit a pályáról, majd 

továbblépett, hogy a többiektől is elköszönjön. Végre Palinak is volt 

lehetősége búcsúzkodni. 

– Tök jó a hajad, így szeretem – mondta Zsuzsi ekkor. 

– Köszi szépen, hát, belőttem a sérót még így utoljára! – 

válaszolta zavarában Pali, és rögtön bánta, hogy azt mondta, 

„utoljára”. Nem igazán tudta, mit mondhatna ezek után. 

A haverok óriásiak voltak. Még egy Attack! társasjátékkészletet 

is vettek Paliéknak. De csak a fotót mutatták meg róla, ahogy Csabiék 

kertjében körbeülte mindenki a nagy asztalnál. A kép hátoldalát 

aláírták, a társas pedig úton volt a kinti címükre, hogy ott várja őket, 

a munkásszálló recepcióján. Nekik nem lesz más gondjuk, csak 

emlékezniük rá, hogy kiktől kapták, kikkel játszottak mindig 

odahaza. 

Ezzel a felkiáltással előkerültek kis műanyag poharak, meg 

némi házi pálinka. Elosztogatták testvériesen, lehajtották gyorsan. 

Miközben visszaszálltak a kocsiba, Palira még egy futó 

megrázkódtatás várt. Látta, hogy Zsuzsi sírva fordul el az autó felől. 

Anita, a barátnője már vigasztalta is. „Ez az élet rendje”, mondta neki, 

és ezt Pali még világosan hallotta. Sőt, utólag meg mert volna 

esküdni, hogy Zsuzsi erősen kételkedő válaszát is ki tudta venni a 

többiek kiabálása mellett: „Így is mondhatjuk.” 
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Végül is mindkettejüknek igaza van, tűnődött el Pali. A társaság 

legtöbb tagja csak a hétvégére járt haza Pusztaszabolcsra, 

máskülönben a fővárosban dolgoztak mind. Még Sári szülei is 

felköltöztek pár éve. Szegény Zsuzsi az egyik helyi általános 

iskolában dolgozott, valami rendíthetetlen küldetéstudattal. 

Fokozatosan elszállingózott mellőle mindenki, az egy szem Csabi 

kivételével. 

Pali nem akart a suli rendszergazdája lenni azért a hihetetlenül 

alacsony fizetésért. Hát még ha az iskolát be is zárhatják egyszer, mert 

nincs elég gyerek, aki oda járjon. Nem ezért tanult olyan keményen, 

hogy jó programozó legyen, és mellette angolul is jól beszéljen. 

Az út Pest felé gyorsan eltelt. Pali ötpercenként ellenőrizte, 

hogy biztosan elrakott-e mindent, a kiváltott fontot, az európai 

egészségbiztosítási kártyát, a mobiltelefon-töltőt, a repüléshez az 

útlevelet és a beszállókártyát. De mindene megvolt, úgyhogy röpke 

három órával később, miután Sári szüleitől is búcsút vettek 

Ferihegyen, a repülő felszállt vele és Sárival, és azzal új életet kezdtek. 

A könnyek felszáradtak. Elhatalmasodott rajtuk a rájuk váró 

ismeretlen meghódításának vágya. A repülő suhant a felhők felett, és 

ők elégedetten gondolták, hogy a dolgok mozgásba lendültek végre! 

  

NÉGY ÉVVEL KÉSŐBB 

Pali már két éve minden hétköznap ugyanarra járt munkába, mióta 

csak a metrótársaság informatikusaként dolgozott. Mivel az északi 
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vonal egyik megállójával szemben lakott, mi sem volt 

természetesebb, mint a metróval járnia a cég központjába. Sokat 

gályázott, de tisztességesen keresett is, és mióta történt az a baleset 

Laciékkal odahaza, nem nagyon vágyott felesleges szabadidőre. 

A társas életről nem kellett lemondania. Minden reggel 

találkozott Jackkel, a szomszédjával. Vele a szabadnapokon megittak 

néha egy pohár belga sört, mindig csakis belga sört, mintha eleve erre 

esküdtek volna össze, valamelyik közeli helyen. Jacknek köszönhette, 

amennyiben ez megköszönni való dolog, hogy teljesen átvette a 

helyiek dialektusát, a „hílyét” – azért nevezték így, hogy ezzel is 

érzékeltessék, bizonyos dolgokat teljesen máshogyan ejtenek, mint 

ahogyan az angol nyelvterületen egyébként megszokott.  

Az Arcbukon szerveződő csoportokba is eljárogatott. Volt egy 

egész jó programozós társaság, velük szakmailag is hasznos volt 

együtt lógnia. Egy másik kör kinti magyarokból állt. Közülük is 

sikerült összerázódnia pár emberrel. 

De Pali a lakásába is szeretett hazamenni, a bérleménybe. 

Valahogyan egyik itteni ismerősét sem tartotta igazán közeli 

barátnak. A dumálásnak velük funkcionális jellege volt. Dumálni az 

emberi lények szeretnek, hát üzemeltessünk ilyen kapcsolatokat. 

Mintha ez lett volna az egész alapja. 

Hiányzott neki a sport. A kiérkezést követő egy évben 

szorgalmasan eljárt futni, hogy őrizze a kondiját, hátha egyszer 

játszanak idekint. Biztosan akad olyan csoport, amelyik focira 



 

33 
 

szerveződik. Úgy gondolta, amikor Laci kijön, szervez egy jó kis 

meccset. De Laci már nem jön ki. 

Látogatóik egy darabig voltak. Legalább egy alkalommal 

minden olyan barát kiugrott hozzájuk, aki ezt megengedhette 

magának, de aztán elfogytak a jelentkezők. Az is feltűnt utólag, 

mennyivel több volt a vendég, amíg a tévé követte Paliék sorsának 

alakulását, és rajtuk keresztül a „Lájkold, ha tetszikbe” is be lehetett 

kerülni. 

Zsuzsi nem jött ki, de írt néha e-mailt. Érződött az üzeneteiből 

az igazi lelkesedés hiánya. Sári elől Palinak még így is rejtegetnie 

kellett ezeket az üzeneteket. Nem volt mit titkolnia, de nem 

szeretetett volna magyarázkodni, mire fel leveleznek még mindig 

„azzal az őrült csajjal”, ahogyan Zsuzsit Sári a kezdetektől fogva 

elkönyvelte. 

Aztán Sári nemrég lelépett. Elvileg csak hazautazott egy 

háromhetes időszakra, hogy a várandós nővérének segítsen. 

Mondjuk elég sok cuccal ment el, és ez egy kicsit fura volt. Így is 

villámcsapásként hatott, amikor a Skyneten beszélgettek, és Sári 

bejelentette: nem jön vissza többé, mert összeszűrte a levet valami 

Jürgennel, úgyhogy most Innsbruckba költözik. 

Pali úgy érezte, sötét ingoványban merül el. Minden 

szalmaszálba megpróbált belekapaszkodni. Felhívta Zsuzsit, hogy 

elmondja, mennyire kivan. Zsuzsi megértő volt, türelmesen 

végighallgatta, vigasztalta is, és a végén azt mondta, kiutazik hozzá 
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meglátogatni. Palit ez felrázta végre. Ennyire pozitív reakcióra nem 

számított, azt hitte, Zsuzsi rég leírta őt. Elkezdett járni az agya, 

milyen állást találhatnának neki odakint, ha úgy alakulna. 

Sajnos nem egészen úgy volt, ahogyan elképzelte. Zsuzsi a 

repülőtéren valamiért egyből arra kérte, hogy üljenek taxiba, inkább 

ne várjanak a városi közlekedésre. Pali hazavitte hát – olyan fizetése 

volt, hogy az egyébként borsos viteldíjat állnia végül is nem okozott 

gondot. Otthon Zsuzsi elmondta neki, hogy a repülőjegyét Pali szülei 

vették, hogy személyesen mondhassa el a fiuknak, mi történt 

Laciékkal odahaza, éppen aznap, amikor Sári szakított vele. Elszállt 

az autójuk egy kanyarban, miután egy teherautó levált fékdobja 

berepült a szélvédőn, és eltalálta Lacit. Ő vezetett. Mind ottmaradtak, 

ő is, a felesége is, a kislányuk is. Sári valószínűleg ezért nem akart 

kiutazni személyesen szakítani. Túl azon, hogy olcsóbb volt 

kihagynia a tiszteletkört, ilyen körülmények között nem lett volna 

praktikusan kivitelezhető a művelet. 

Elmentek Zsuzsival a legközelebbi kocsmába. Máskor egy 

öteurós sör fogyasztásán is eltöprengett volna, mert még mindig az 

otthoni árakban számolt. Most mégis sorra kérte a röviditalokat, és 

nagyon csúnyán berúgott. Hogy miről beszéltek Zsuzsival, arra nem 

emlékezett. A végén hazavitte őt, és maga alá gyűrte az ágyon, 

mintha csak egy párnát rendezne el, hogy kényelmesebb legyen. 

Zsuzsi nem ellenkezett. Pali elég tompa volt, de az utólag rémlett 

neki, hogy amit csináltak, jó volt. Hogy elment-e, azt nem tudta volna 
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megmondani. Zsuzsi oldaláról végképp nem tudta megítélni a 

történteket. 

Másnap annál rosszabb volt az egész szürreális élményfolyam 

valóságosságára ébrednie. Tudatosult benne, hogy felnőttként 

kellene viselkednie. Elvitte Zsuzsit ebédelni, és megtudta, hogy a 

szülei már megszervezték a dolgokat odahaza. Csak repülőjegyet 

kellett vennie, hogy a temetésen ott legyen. 

Hazament hát, és lezajlott a szertartás. Nem lett tőle könnyebb. 

Közben kiderült, hogy a pulikutya sincs meg. Az ő sírhelye a szülei 

kertjében volt. 

Pali otthon Zsuzsival és a baráti társasággal töltötte az idő 

jelentős részét, volt emlékezés, tábortűznél szalonnasütés, sörözés, 

motorozás, foci, fényképnézegetés. A szüleinél kapott házi 

sportszeletet eleget, újra ihatott a nagynénje diólikőrjéből, nézhette a 

plafont az egykori szobájában. Belehallgatott a régi lemezeibe, és újra 

a régi ablakon át meredt ki a világba. 

Aztán visszautazott, mert csak egy hét szabadságot kapott – 

illetve legelőször is azért, mert így feleannyira sem kellett 

szembenéznie a Laciékkal történtekkel, mint ha maradt volna. 

Zsuzsiban fel sem merült, hogy otthagyja a tanítást – és a diákjait. Pali 

szerette volna szóba hozni a dolgot, de megérezte, mennyire abszurd 

lenne a felvetés, és inkább hallgatott róla. 

Ismét ott ült a klaviatúra és a képernyő előtt a munkahelyén. 

Dolgozott a társaság M&E rendszerének fejlesztésén. Hazament, 
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munkába ment, hazament, munkába ment. Az egésznek volt egy 

altató ritmusa. A lakásában ülve sokat meredt ki az ablakon, ezen a 

másikon, mely már nem volt idegen, de nem is olyan volt, mint 

otthon. A metrómegállókban előforduló fura szerzeteket, csöveseket 

és életművészeket ismerősként látta viszont. Még a központi állomás 

szemetese körül garázdálkodó patkánycsalád tagjait is felismerni 

vélte, miután gondosan megfigyelte a foltokat a farkukon. 

Hiába, már két éve minden hétköznap ugyanarra járt munkába, 

mióta csak a metrótársaság informatikusaként dolgozott… 

  

EGY ÉVVEL KÉSŐBB 

Pali a forró kávétól tért magához igazán. A házban hideg volt. A 

világnak ezen a részén nem fűtötték állandóan az épületeket, mint 

odahaza. Még a keményebb téli napokon sem. A koleszban annak 

idején a januári mínusz tízben is nyitva hagyták az ablakokat, mert 

elviselhetetlenül meleg volt odabenn, és nem lehetett rendesen 

szabályozni a radiátorokat. A gondnok itt az esti és a reggeli órákra 

kapcsolta csak be a kazánt, és Pali sokszor már a felébredés előtt 

tudatában volt, milyen hideg vár rá az ágyon kívül. Egyre 

szorosabbra húzta maga körül a takarót, míg az álom fokozatosan 

csúszott ki a kezei közül. Végül nem lehetett tagadni, ott volt a reggel, 

ott volt a hideg. Mentsvára a zuhanyzó volt, az az öt perc, amit a forró 

vizet folyatva tölthetett el. Három perc alatt letudta a mosakodást, 

utána két teljes perc jutott némi pihentető bambulásra. 
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Végső soron edzettebbnek, fegyelmezettebbnek, 

egészségesebbnek érezte magát így. Mire elindult a munkába, a 

beindított fűtés egy-két fokkal kellemesebb klímát varázsolt. Védte 

már az utcai öltözet is, és a kávé maximális hatásfokkal dolgozott a 

szervezetében. Úgy érezte, tele van energiával, szinte kicsattan tőle. 

Így lépett az utcára, ahol a megszokott ritmusban éledő város várta. 

Könnyedén navigált át rajta, mint jó zenész egy sokat játszott 

számon. Bele tudott tenni improvizációt is, úgy, hogy közben 

tökéletesen tartotta az ütemet, és mindig pontosan időre ért célba. 

Mikor eljutott a metrómegállóig, gondolkodás nélkül vette a 

lába alá a lépcsőket, és ment lefelé. És ment lefelé. És ment lefelé. És 

ment lefelé. 

Lassan ébredt tudatára a dolognak. Kiért a peronra, de 

visszagondolva mintha órákon át jött volna lefelé azon a lépcsőn. 

Furcsa. 

Nem ezekhez a színekhez volt szokva. Az ő megállójának a falát 

zöld színű csempék borították, itt viszont minden fehér volt, a peron 

kövezetének világosszürke árnyalatát leszámítva. Az állomás tetejét 

alátámasztó oszlopok is ragyogó fehérek voltak, nyoma sem volt 

odaragasztott hirdetménynek vagy graffitinek. A megálló nevét jelző 

táblát kereste, hogy magához térjen. „Mobil Ave”, látta kiírva. Ebből 

végérvényesen tudta, hogy valami nem stimmel. Nem ide jött, nem 

itt kellene lennie. 
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Egy patkány szaladt át előtte a peronon. Hófehér volt. Nem 

olyan, mint a szürke vándorpatkányok, akiket korábban látott. 

Pontszemei ijesztően piroslottak. Rossz előérzettel figyelte, ahogy az 

állat eltűnt az egyik oszlop mögött. 

Metrószerelvény közeledett, fém érintkezett fémmel, csikorgás 

hangja jött az alagútból a feltámadó széllel. 

A szeme sarkából sötét bőrkabátot viselő figurára lett figyelmes 

– pontosabban az illető vonta magára a figyelmét. Egyedül ő volt az 

állomáson rajta kívül. Napszemüveget viselt, és komoran meredt a 

közeledő szerelvény irányába. A biztonsági sávhoz lépett, várta, 

hogy felszállhasson. Pali is így tett – valahová menni kell innét, vonta 

le a következtetést. 

A szerelvény azonban nem állt meg. Nagy sebességgel haladt 

át az állomáson. Pali tehetetlenül nézte a keresztben elszáguldó 

ablakokat. Végképp nem volt benne biztos, higgyen-e a szemének. A 

szerelvényen ott volt Zsuzsi, Csabi, és a többiek a baráti körből. A 

kapaszkodóknál álltak. Az ülő utasok között a szüleit fedezte fel. 

Másodpercekkel később már ott sem voltak. 

A sötét bőrkabátot viselő figura továbbra is ugyanolyan 

komoran nézett maga elé.  

Pali megrázta a fejét. Próbált magára eszmélni, de a 

metróállomás makacsul valószínűtlen valóságába zárta. Újra egy 

érkező szerelvény hangját hallotta, ezúttal az ellenkező irányból. Ez 
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is átszáguldott az állomáson, nem állt meg, és meglepetésére ezen is 

látott ismerőst. Sári volt az. Mégsem Innsbruckban van? 

Tanácstalanul nézett körül. Az állomás végéből nyílt egy átjáró. 

A mennyezetről lógó táblán felirat jelezte, hogy a 2-es vonalhoz vezet. 

Pali mindent megpróbált volna, hogy bizarr reggeli élményétől 

szabaduljon, elindult hát oda. 

Amikor az átjáró boltíve alá ért, újabb érthetetlen dolog történt. 

Az állomás bejáratánál állt, mintha csak most ért volna le a 

lépcsőn. A lábaiban érezte a lépcsőzéssel járó sajátos izomtónust. 

Elindult a peronon, és megint felbukkant előtte a piros szemű 

patkány. Akárcsak az imént, jött a szerelvény. Ott volt a bőrkabátos 

figura is, és ott voltak az emberek az átszáguldó metrón – mindenki. 

Sőt, most, hogy másodjára figyelte meg őket, az utazók között 

felfedezte Jacket is. 

Jackkel az előző héten beszélgettek egy jót. Pali először volt 

képes értelmes szavakba foglalva előadni valakinek, mi történt vele 

az elmúlt időszakban. Máskor sokkal felületesebbek voltak 

egymással, csak kényelmes témákról, sportról, autókról, nőkről, vagy 

a politikáról beszélgettek. Mindkettejüknek természetesen jött ez a 

laza haverság. Jack nővére azonban sokat betegeskedett mostanában, 

és mintha ez kitárt volna egy kaput, túlléptek azon a funkcionális 

szinten. Most ennek a beszélgetésnek az emléke egyensúlyozta ki Pali 

lelkivilágát valahogyan, még a jelenlegi lehetetlen helyzetében is. 
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Mikor a másik irányból megérkezett a szerelvény, már nem 

nézte, Sári ott van-e. Csak elindult az átjáró felé, mert tudnia kellett, 

van-e ebben az őrültségben, aminek a része lett, rendszer. Mivel újra 

a lépcsők aljában találta magát, tudta a választ. Akármi is történik, 

alapvetően algoritmikusan, egy program által meghatározott módon 

megy végbe. 

Ezúttal nem próbálkozott az átjáróval, csak várt tovább a két 

szerelvény elszáguldása után. A bőrkabátos figura is ugyanígy tett. 

Ötször megismétlődött a szerelvények áthaladása. Nem jutott 

előbbre. 

Mintha a metró csak körbe-körbe haladt volna az alagútban, 

újra meg újra látott mindenkit áthaladni ugyanabban az irányban. 

Jobb ötlet híján nekiállt kísérletezni, mennyire kell 

megközelítenie az átjárót ahhoz, hogy visszakerüljön a lépcsők aljába. 

Odaállt közvetlenül a nyílás elé, de erre még nem történt semmi. 

Lassan kinyújtotta a karját maga elé. Amint elérte a nyílás síkját az 

ujja hegyével, bekövetkezett a visszaállás. 

A következő alkalommal levette a dzsekijét, és bedobta a boltív 

alá. Ennek következtében is a lépcsőnél találta magát. A dzsekije rajta 

volt. Valaki gondosan visszaadta rá, nehogy megfázzon a 

metróalagút szelében. 

Taktikát váltott. Megpróbálta elhagyni az állomást. Ment felfelé 

a végtelennek tűnő lépcsőn. Amikor elfáradt már egy kicsit, 

visszanézett, és beleborzongott a felismerésbe, hogy egy méterrel sem 
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távolodott a peronra vezető kaputól. Nem próbálkozott tovább. Ha 

ezt a programot így írták, kár a gőzért. Inkább visszament a 2-es 

vonalhoz vezető átjáróhoz. 

Valamilyen használható tárgyat keresett a szemével, és akkor 

tudatosult benne, hogy az állomás végében, falra szerelt tartón, 

habbal oltó palack lóg. Leakasztotta, és nekiállt befújni a teljes 

tartalmát az átjáró nyílásába. Most először vonta magára a bőrkabátos 

figura figyelmét. 

– Nem fog működni – amaz csak ennyit mondott neki, a már 

ismerős, morc kifejezéssel az arcán. 

Pali úgy döntött, nem törődik vele. Lehet, hogy valami hülye 

adminisztrátor irányítja ezt a szimulációt, és most éppen azért üzen a 

bőrkabátos figurán keresztül, mert jó nyomon jár. Megpróbálta 

felmérni, mi lehet az átjáró titka, és látta, hogy az alagút élesen 

elkanyarodik balra, mindössze három méterrel a bejárat után. 

Ugyanolyan törékenynek tűnő fehér csempék borították, mint az 

állomás belsejét. 

Azt remélte, a radikális megközelítés talán segíthet. Az 

oltókészüléket nekifutásból behajította az átjáróba, és a kanyarban 

sikerült megrepesztenie az egyik csempét – látszott a becsapódás 

nyoma. 

Más nem történt. 
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Dühében Pali ordítva rohant volna be az alagútba. Cseppet sem 

meglepő, ellenben annál kellemetlenebb módon a lépcsők aljában 

találta magát megint. 

Közel állt ahhoz, hogy feladja a reményt, de akkor látta, hogy 

mégiscsak történik valami – a csempén, melyet eltalált, megvolt még 

a repedés! A befújt habnak nyoma sehol, a repedés azonban 

megmaradt… 

Hozta hát az oltókészüléket, célzott, és ismét sikerült kárt tennie 

az alagút oldalában. Aztán visszament a kiindulóponthoz, a lépcsők 

aljába, és végigcsinálta ezt újra meg újra. Órákon át próbálkozott. 

Legalábbis az ő emberi időérzékével úgy tűnt. Az alagút falának 

tövében halomban álltak a csempetörmelékek, a válla sajgott a 

dobálózástól. Ez is meg tudja terhelni az izmokat, állapította meg. 

Csalódottan ült le a peronon egy padra, és nézte a bőrkabátos 

figurát, aki sehogyan sem tudta megunni az átsuhanó szerelvények 

figyelését. Amikor közeledett a metró, a biztonsági sávhoz lépett, 

amikor pedig látszott, hogy nem áll meg, egy lépést hátra. Pali kezdte 

nagyon unni ezt. 

Valahogyan zavart kell keltenie a program működésében… A 

peron szélére állt az oltókészülékkel a kezében, hogy így várja az 

érkező szerelvényt. Akkor azonban lépteket hallott az alagút felől. 

Nem is egy ember lépéseit. Többen jöttek! Először találta igazán 

ijesztőnek a helyzetet. A bőrkabátos figurára pillantott, szövetségest 

keresett benne, de az rá sem hederített, az alagút száját leste kitartóan. 
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Pali meglepetésére az átjáró kanyarulatából egy család bukkant 

elő, apuka, anyuka és a kislányuk. Megjelenésre indiainak tűntek. Az 

anyuka szárit viselt. Bevándorlók, jutott eszébe Palinak, de rögtön le 

is hülyézte magát. Hozzájuk képest csak ő bevándorló itt igazán. 

– Jó napot kívánok! Megkérdezhetem, kicsoda Ön, uram? – 

kérdezte az apuka, roppant udvarias modorban, miközben 

üdvözlésképpen a bőrkabátos figurának is biccentett. 

– Én… engem Kovács Pálnak hívnak... Pál Kovács – javította 

magát Pali, miután a nevét zavarában először a magyar nyelv szerinti 

sorrendben közölte. Normális körülmények között nem vétett volna 

ilyen hibát. – Én csak elindultam reggel a munkába, és itt találtam 

magam ezen a helyen… Mintha minden kizökkent volna a 

megszokott kerékvágásból. 

Az indiai úriember fürkészőn szemlélte őt. 

– Ez bizonyosan így is van – helyeselt. – Máskülönben mi nem 

lennénk itt. Mi egy rendszerellenőrző programcsomag vagyunk. A 

szokatlan jelenségek automatikusan aktiválnak minket. Én az 

információkezelő protokollokat működtető program vagyok. 

Üdvözlöm Önt, uram! 

– De hát mit keresek én itt? Én nem egy program vagyok! – 

csúszott ki Pali száján. 

– Nos, Mr. Pál, ebben az esetben szolgálhatok némi 

információval. A kódom szerint megoszthatom azokat a 

rendszerparamétereket, amelyek segíthetnek az anomáliás 
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működések elhárításában. Az Ön által kért információ minden 

bizonnyal hozzáférhető a szükségterminálon keresztül, mely itt 

található. 

Az alagút falán megnyitott egy panelt. Palinak korábban nem 

tűnt fel, hogy ott van, pedig karnyújtásnyira volt az átjáró nyílásától. 

Komplett munkaállomás került elő, billentyűzettel és képernyővel. 

– Ezen a terminálon át hozzá lehet férni a Valóságtér 

forráskódjához. Feltételezem, hogy Ön képes használni ezt a 

programot, hiszen itt van, dacára annak, hogy Ön felhasználó. Még 

nem találkoztam olyan felhasználóval, aki számára látható lett volna 

ez a hely. Ő itt egy elemzőprogram – mutatott a kislányra –, 

megkérdezem, hogy mit gondol erről. 

A kislány eddig a szoknyája szélét gyűrögette, most azonban 

felnézett. Metsző, átható tekintettel pillantott Palira. 

– A felhasználók is lehetnek anomáliásak – válaszolta. – Mr. Pál 

extrém mértékben átengedte az irányítást a programnak, amire az 

nincsen felkészítve. Végzetes kivétel történt, mely 

veremtúlcsordulást idézett elő. Ezért vált Mr. Pál számára láthatóvá 

a szerelőállomás. Talán az jelenthet megoldást, ha Mr. Pál maga tölt 

fel új elemeket a Valóságtérbe, netán átkonfigurálja már meglévő 

elemek kapcsolódásait. A programnak ezen a ponton irányításra van 

szüksége. 

A család várakozón tekintett Palira. 
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– Az a baj – szólalt meg ő –, hogy én nem férek hozzá a 

terminálhoz. Az kívül esik az általam bejárható… hogy is mondjam… 

tartományon. 

– Mi tudunk hozzáférést biztosítani – felelte szinkronban apa és 

lánya, az információkezelő és az elemzőprogram. Az édesanyára 

pillantottak. 

– Üdvözlöm! Én a rendszer védelmét ellátó biztonsági program 

vagyok. Az eddig ismert paraméterek fényében blokkolom a 

visszaállító mechanizmust, mely akadályozta a hozzáférést. – Azzal 

a hölgy megragadta Pali karját, és a szükségterminálhoz vezette őt. 

Pali várta, hogy újra a lépcsők aljánál találja magát, és hogy megint 

csak saját magával beszélgethet majd, de ezúttal nem így történt. 

Hozzáfért a munkaállomáshoz. Nekiállhatott megfejteni, hogyan 

használja a szükségterminált. 

A képernyőn számára ismeretlen programnyelven információk 

futottak folyamatosan. De bizonyos ismétlődések azonnal szemet 

szúrtak neki, és mintha a parancsok egy része is ismerős lett volna. 

Bizonytalanul pillantott oldalra. 

– Lehet, hogy sok időbe fog telni, mire rájövök, hogyan 

működik – mondta az indiai hölgynek. Kicsit zavarban volt, mert 

amaz még mindig fogta a karját. De közben rájött, hogy máshogyan 

aligha működött volna a hozzáférés. 

A biztonsági program értetlenül nézett rá. 
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– „Sok időbe”? – ismételte meg a hallottakat. Nyilvánvaló volt, 

hogy nem tudja értelmezni a fogalmat. 

Pali belátta, ideje tehát van, emiatt nem kell aggódnia. Viszont 

komoly munka várt rá. Meg kellett fejtenie, hogyan tud beavatkozni 

a program működésébe. És, arra az esetre, ha sikerülne, 

elgondolkodhatott rajta, mit akarna feltölteni a rendszerbe. És hogy 

mit rendezne át benne. 

Az otthoni szobáját akarta. Hogy a szülei ott legyenek. Házi 

sportszeletet. Meg diólikőrt. De semmiképpen sem túl sok fűtést, 

mert volt valami jó azokban az ébresztően hűvös reggelekben. Egy 

klasszikus otthoni késdobálós kocsmára is vágyott, ahová be lehet 

ülni a haverokkal. Foci után. Viszont belga sört mindenképpen 

lehessen kapni ott. És legyen mellette Zsuzsi, pontosabban legyenek 

együtt. Az iskola is legyen ott a közelben, hogy Zsuzsi boldog 

lehessen. És ha mindent lehet, akkor Jack is legyen ott. És legyen ott 

a mostani munkahelye is, mert kevésbé értelmes és felelősségteljes 

munkát nem vállalt volna szívesen. 
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Itt voltak 

 

– Adjál már abból az anyagból! – noszogatta önjelölt segítőjét Afiah. 

Nicolas csak meredt vissza rá. 

Afiah a dzsekije oldalsó zsebére bökött egy határozott 

mozdulattal. Ettől a másiknak leesett végre, hogy felesleges adnia az 

ártatlant – és az is, hogy közvetve mire irányult a kérés. 

– Nem verekedhetsz. Óriási hiba lenne – ellenkezett erre. 

– Segíteni jöttél, nem? – Afiah mindig lényegre törően 

kommunikált.  

Nicolas-nak eszébe jutott, hogy a motorkerékpárja 

csomagtartójában van még cucc bőven. Miért pont ezen ne 

osztozkodna…? De hogy kiszúrta már a nigériai! Biztosan a 

tranzitállomáson, tegnap hajnalban, vonta le a következtetést. Mikor 

mindenki kidőlt, Nicolas a könyökére támaszkodva félrefeküdt 

cigizni. Kicsit távolabb húzódott az emberektől, mintha csak 

megpihenne. Közben a benzinkúti jutalompontos kártyáján a szabad 

kezével „a sorait rendezte” – ahogyan előszeretettel fogalmazott. 

Felszippantott egy csíkot, kellően felpörgött a hazamotorozáshoz, és 

amikor felkerekedett, látta, hogy Afiah még ébren van. 

– Menjünk odébb – adta be a derekát. A közelben álló 

kisteherautó felé indult. Vigyázott rá, hogy kikerüljenek a szervezők 
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látóköréből. Csak ez után állt neki előkészíteni a műveletet. Jobb híján 

az út szélén álló kuka tetejére pakolta ki a hozzávalókat. 

Mikor elkészült, megmutatta Afiahnak, hogyan szippantsa fel 

az anyagot. 

A nigériai arcára kiült a harci láz. Úgy hajtotta végre a feladatot, 

ahogyan egy bevetésre induló katona veszi magához a felszerelést. 

  

A közeli roncstelepen Eddie Kermack, közismertebb nevén 

Tapló, más megközelítésben bár, de szintén ráhangolódni igyekezett 

éppen. 

Felidézte magában két évvel ezelőtti meccsét Jésus López ellen. 

Karrierfordítónak bizonyult, a rossz értelemben. Egy darabig nem 

hívták utána verekedni sehová. Volt egy pillanat a harmadik 

menetben, amikor a mexikói csúnyán az arcába mászott. Bekapott 

egypár nagyobb ütést, és egy másodpercre védtelenné vált. A 

combizmában kompressziós szakadások keletkeztek, López olyan 

erővel kaszálta ki a lábát. 

Mikor a földre került, elő kellett volna törnie belőle minden 

energiának, vissza kellett volna támadnia, porrá zúznia az 

ellenállást...! Mindig is erre készült az edzéseken. Valami mégis 

hiányzott abban a pillanatban. Valahányszor erre gondolt, Tapló 

dühös lett, nagyon dühös. Mint egy felhúzott rugó. Tele szabadulni 

vágyó, pusztító energiával. 
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A környezetében az indulattól egyszeriben legyűrhetőnek tűnt 

minden. 

A szabályos halomba pakolt autókarosszériákat szanaszét 

dobálta volna. A telep félig kitárt kapuját kitépte volna a helyéből. A 

hevenyészett küzdőtér szélén heverő padot kihajította volna a telepet 

övező szögesdrót kerítésen túlra. Mint valami diszkoszvető. López 

fejét pedig keresztülküldte volna a közelben kerekek nélkül 

rozsdásodó autóbusz oldalán. 

Végre új próbatételek elé nézhetett. Nemsokára talán Lópezt is 

kihívhatja megint. Az ügynöke szervezett neki néhány bunyót a 

tavaly alapított Világligában. Ott legalább olyan kemény ellenfelekre 

számíthatott, mint amilyen a mexikói volt. A Mixed Martial Arts ezen 

a szinten csak ilyenekkel szolgálhatott. 

A levegőbe bokszolt néhány kombinációt. Türelmetlenül járkált 

fel-alá egy láthatatlan ketrec falai között. 

A szeme sarkából észlelte, hogy egyre többen jönnek be a telep 

kapuján. Figyelni nem igazán figyelt rájuk. A friss hús. Az 

edzősegédei hozták őket, a vállalkozó kedvűeket. 

A mostani felkészülés részeként már a harmadik kikötőt készült 

végigverni. Direkt nála nagyobb ellenfeleket hajtottak fel neki, hogy 

a következő profi meccsére megfelelően ráhangolódhasson. A 

hórihorgas, hosszú karú Willy Wilson várt rá – egy MMA-s veterán, 

aki mellékesen tartja a baseballütő-kettérúgás Guinness-rekordját. 

Egy perc alatt huszonöt ütővel végzett! 
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Tapló egy átlagos edzésen hat-hét amatőr ellenfelet bokszolt le. 

Némelyik egészen ügyesen és gyorsan mozgott, és szinte mindegyik 

csinált váratlan húzásokat. Ennyit elintézni belőlük felért egy langyos 

menettel egy éles meccsen, gyengébb ellenfél ellen. Persze az 

önkorlátozással együtt, amit beépítettek a játékba. Jogilag így volt 

célszerű. A résztvevők mind aláírták, hogy az ő bajuk, ha 

megsérülnek, mégis egyszerűbb volt, ha kifelé nem kellett erről 

magyarázkodniuk senkinek. Tapló az ütéseibe harminc-negyven 

százalékot ha beleadott. A lábát csak nagyon jó ellenféllel szemben 

használta volna. Földharc pedig nem szerepelt a tervben. 

Látta maga előtt López arcát. A mexikói képe felébresztette 

benne az ördögöt. Az edzőmeccseken így is végig észben tartotta, 

kikkel bokszol, és vissza tudta fogni magát. Nem került elé olyan, aki 

feledtette volna vele a különbséget. 

  

Nicolas a komfortzónáján kívülre keveredett. Máskülönben 

egész életében tesztelte a határokat. Így jutott el oda, hogy a 

pénzkeresős postai munkája mellett a szabadidejében migránsoknak 

segített. Olykor a hatóságokkal is szembetalálta magát egy-egy 

hevesebb vita kereszttüzében. A roncstelepen viszont olyan figurák 

vették körül, hogy ezek a lázadó lépések hirtelen aprónak tűntek. 

Úgy érezte, ami az életében eddig történt, egyszerűen nem mérhető 

össze az itt egybesereglettek tapasztalatainak tömegével. 
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Próbálta kerülni a feltűnést. A fejét leszegve sodort magának 

egy cigarettát. Gondosan egy megtermettebb fazon háta mögé 

húzódott, és a válla mellett kilesve igyekezett nyomon követni az 

eseményeket. 

Aggódott Afiah miatt, bár jól edzett halászember volt a nigériai. 

A Bakassi-félszigetről menekült el, miután szülőföldje a Nemzetközi 

Bíróság döntése nyomán Kamerunhoz került. Afiah és családja nem 

bízott a terület új gazdáiban. Mikor már olyan híreket lehetett hallani, 

hogy civil ruhában kameruni csendőrök szivárognak be a 

torkolatvidékre, és megverik a halászokat, akiket egyedül érnek, 

eljöttek onnan – így mesélték. 

Afiah szülei hátramaradtak abban a szánalmas porfészekben, 

ahol Cross River szövetségi állam katasztrófavédelmi hivatala, a 

sorsukért felelős állami szerv új otthont kínált nekik, távol a folyótól 

és az óceántól. Az apja most kapuőrként üldögélt egy raktárépület 

bejáratánál odahaza. Szerényen keresett vele, de neki legalább volt 

mit csinálnia. Nem úgy a család többi tagjának. Afiah a három 

testvérével, a bátyjaival együtt ezért kelt útra Európa felé. Úgy 

remélték, lesz mit hazautalniuk, ha munkát találnak a jobb világban. 

Szerencsére még egyikük sem házasodott meg, mehettek szabadon. 

A halászévek alatt Afiah egy kicsit verekedni is megtanult. 

Büszkén mesélte Nicolas-nak, hogy valaki képezte őt. 

Nicolas a tranzitállomáson látta Afiah felsőtestét. Masszív, 

szálkás izomzata volt, és a minden valamirevaló harcosnál elvárható 
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sebhelyek sem hiányoztak róla – hogy ezeket halászat vagy boksz 

közben szerezte, netán máshogyan, arra Nicolas inkább nem 

kérdezett rá.  

Látva a tetoválások borította vadembert, aki ellen kiállni 

készült, mégis féltette a nigériait. Az a bizonytalanságérzet, ami 

egykor az Afiahhoz hasonló, jó felépítésű migránsok közé vegyülve 

fogta el, mikor nem ismerte még a történeteiket, és mindenki 

félelmetes, tízezer kilométernyi út minden próbáját kiállt 

vasembernek tűnt számára, most az északi félteke őslakosai láttán 

fogta el. 

– Nem tudom, jó ötlet-e ez – jegyezte meg, miután végignyalta 

a cigarettapapírt, és befejezte a tekerést. 

– Hallottad – felelte Afiah, anélkül hogy oldalra pillantott volna. 

– Négy perc ezer euró. Oké lesz. 

A tömegen az izgatottság hulláma futott végig. Az elöl állók 

kiabálni kezdtek, biztatást adva a verekedéshez minden érintettnek. 

A sokaságból kivált az első marcona alak, hogy szerencsét próbáljon. 

Az alapján, ahogyan a kezét tartotta, akár komoly harcos is lehetett 

volna. 

  

Tapló Kermack a nevét harci kellékként viselte. Ahhoz, amit 

csinált, nem vehetett fel akármilyen művésznevet. Eleinte így is 

kényelmetlenül érezte magát miatta. 
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Testnevelő tanárnak tanult. Tudta az összes üthető testrész, sőt 

az ütlegelésükhöz használható izmok nevét is latinul. Haladó szinten 

ismerte a testmozgás fiziológiáját. A kedvenc tantárgya a „Sport és 

stratégia” kurzus volt a végzős évében, amikor a verekedésre adta a 

fejét. Nem azért kellett neki menedzser, mint némelyik másik 

bunyósnak, hogy kiszámolja helyette, mennyi egy meg egy. Magától 

is tudta, hogy a Tapló név a hasznára lehet. Elvégre jobb, ha 

érzéketlen zúzógépnek látják az ellenfelek. A profik között minden 

ilyen részletnek jelentősége lehet. Taplót az zavarta, hogy az álcáját 

soha nem vethette le. A ringen kívül is viselnie kellett, állandóan. 

Csak így ért valamit. 

Amatőrök ellen máskülönben efféle megtévesztés nélkül is 

boldogult volna. Persze tisztelte azokat, akik kiálltak ellene. A 

tisztelet azonban nem akadályozta meg abban, hogy pontos 

találatokat vigyen be nekik, többnyire játszi könnyedséggel. 

Először néhány ütés a lengőbordákhoz, hogy lelassuljanak, és 

leeresszék a kezüket. Lengőbordák… costae fluctuantes. Egy, kettő. 

Elmozgás. Kegyelemdöfésnek alattomos horog az állcsúcsra, a 

protuberantia mentalis tájékára… Közben figyelni a védekezésre, 

nehogy a végén csússzon be valami meglepetés… 

Ha végig megfelelően összpontosított, nem eshetett baja. 

A bevett sorozatok végrehajtásához Taplónak elég volt egy 

pillantás a másik szemébe. Az első ütésváltás előtt mindig, mindenki 

tekintetében felvillant az a tűz. A sarokba szorult vadállat harci 
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késztetése. Tudta, csépelnék őt, amíg bírnák, ha leeresztené a kezét, 

és nem védekezne. Az adrenalin hatása alatt még kárt is tennének 

benne. Ha egyszer egy ilyen mérkőzés beindult, igazi mérkőzés volt, 

még ha a megmérettetés eredménye nem is lehetett kétséges. Ütni 

kellett, elkerülhetetlenül. 

Ha igazán pontosan ütött, az anyagilag is megérte Tapló 

csapatának. Aki egy percig sem bírta, semmit nem kapott tőlük. Egy 

percen felül járt száz euró, két perc felett kétszáz, három felett 

háromszáz. 

A mai ellenfelek közül az első három például üres kézzel és 

vérző fejjel távozott. A negyedik jobban bírta, de másfél perc után 

leült gondolkodni, és inkább nem kelt fel újra, legalábbis harcolni 

nem. Jó két percig kapkodott levegő után. Üveges tekintettel meredt 

a nagy semmibe, míg győzködték, hogy ha feláll, újra indul az óra. 

Harminc másodpercet kellett volna kibírnia, és még egy százas ütötte 

volna a markát. 

Nem vállalta. 

  

– Még mindig verekedni akarsz? – kérdezte Nicolas. 

– Még nem – vágta rá Afiah türelmetlenül, félreértve a kérdést 

talán. A szeme összevissza cikázott, látszott, nem csak küzdeni 

készül, jár az agya. – Utolsónak megyek – tette hozzá. – Jobb. 

„Stratégiát sző”, állapította meg Nicolas, és tisztelet ébredt 

benne a nigériai iránt. 
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Az orrán át fújta ki a cigifüstöt. Ez mindig megnyugtatta egy 

kicsit. Elhatározta, hogy megpróbál maximális bizalmat sugározni 

magából. Végtére is kicsoda ő, hogy megítélje, ez-e a helyes út 

valakinek, aki eltalált Nigériától idáig. Tudta, mennyire kell Afiahnak 

és testvéreinek a pénz. Jó edző módjára meg is próbálta emlékeztetni 

a távlati célra. 

– Azért csinálod, igaz? – kérdezte a tengerparti dombok 

irányába mutatva, messze, ahol megcsillant valami az oda vetülő 

napfényben. 

A biztonsági kerítés volt az. Ha valaki kész volt megfizetni az 

aktuális tarifát egy erre kapható teherautó-sofőrnek, és vállalta, hogy 

a megadott időben átmászik azon a kerítésen, az ott, az ártatlanul 

zöldellő dombok között már az utolsó ellenőrzőpont után szállhatott 

fel egy járműre, hogy a tengeröblöt átszelő hídon keresztül átjusson a 

túlpartra. Afiahnak és testvéreinek földijeik voltak odaát, azért 

igyekeztek oda. Halászhajón akartak munkát szerezni. Azt remélték, 

visszavárja őket a tenger. 

Nicolas belátta, hogy ezért megéri próbálkozni. Legfeljebb 

Afiah is leül egy kicsit gondolkodni, ha bekap egy nagyobb ütést. 

Afiah azonban fel sem nézett a kerítés említésére. A harcot 

figyelte. Igyekezett tanulmányozni Tapló mozgásának minden 

részletét. 

Nyilvánvaló gyengeséget nem talált. Lenyűgöző volt, leendő 

ellenfele milyen jól támadott és védekezett egyszerre. Sehol nem 
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hagyott könnyen üthető, szabad felületet. Elmozgott, ha kellett, 

látszott, hogy le sem becsüli az ellenfeleit nagyon. Fegyelmezett volt 

és brutális. 

Betartotta az összes fontos szabályt, amelyről Afiah még 

Abisogun Alabi edzőtermében hallott. 

Alabi egykor a Niger folyó deltájába települt nagy olajcégek 

egyikének biztonsági embere volt. Elbocsátották, mert ivott, 

keményen. Egy alkalommal ez a munka közben is meglátszott rajta, 

a főnöke előtt. Kirúgták. A felesége családjához költözött az 

asszonnyal és a gyerekekkel együtt, a Bakassi-félsziget egyik 

halászkikötőjébe. Hogy ne essen szét teljesen, edzőtermet nyitott. A 

környék viszonyai közepette utóbbi bokszklubnak is elment. Két 

edzőpad és néhány hazai filmes plakát, Nollywood legjava mellett 

egy zsák is volt ott. Azt lehetett püfölni. 

Némi szeszrevalóért Alabi bőségesen osztott tanácsokat annak, 

aki meghallgatta. Afiah volt az egyetlen – így a halászszezonok 

szüneteiben, és az olyan napokon, amikor nem kellett kifutnia a vízre 

a többiekkel, Alabi vezényletével csiszolhatta a technikáját. 

Nem voltak illúziói. A kondíciója jó volt, de nem volt rutinja az 

igazi harc terén, hacsak nem számítjuk azt a rövid találkozást a 

kameruniakkal, amelyről a testvérein kívül másnak nem beszélt. 

Öten támadtak rá. Az egyiküket egy feltartó rúgással ledöntötte a 

lábáról, egy másikat pedig keményen megütött. 

Azután hátulról kapott egyet a fejére, és alaposan elverték. 



 

57 
 

  

Az egyperces határt az ötödik ellenfél csúnyán bedagadt bal szemmel 

lépte át. A matróztermetű, kopasz, bajuszos, fekete atlétatrikós, 

ránézésre jó százhúsz kilós tag alig látott a vérömlenytől. Befeszült, 

és vad árnyékbokszolásba kezdett. Tapló egy mesteri jobb felütéssel 

bevitte neki a kegyelemdöfést. Ehhez azonban közelebb kellett lépnie 

hozzá. Bár elővigyázatos volt, a kopasz előrelendültében 

szándékolatlanul, de keményen az arcába fejelt. Mindketten 

meginogtak. Tapló lerázta magáról a dolgot, vagy legalábbis úgy 

tűnt. A kopasz elvágódott, és egy haverja kezdte élesztgetni, hogy 

magához térjen. 

– Na jó… még valaki? – morogta Tapló, kicsit bosszúsan. 

Az ügynöke, egy hájas, baszk sapkát viselő fazon még néhány 

embernek az arcába tolta a szokásos papírt. A többség teljesen 

elbizonytalanodott. A látottak alapján már nem tűnt olyan jó bulinak, 

hogy csupasz kézzel kiálljanak egy igazi harcos ellen. Bármennyit 

bunyóztak is korábban életükben. 

– Aláír valaki? Még egy harc mehet. 

Afiah előrelépett. 

– Afiah a nevem. Harcolok – jelentkezett be. 

Az ügynök unottan odaállt elé. Elismételtette vele a nevét, és a 

papír aljára firkantotta olvasható betűkkel kétszer, gondolván, 

családnévnek is megteszi. Utána Afiah kezébe nyomta a tollat, hogy 

az ő kézjegye is ott legyen. 
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Mikor megvoltak ezzel, az ügynök a szemébe nézett. 

– Tiszta harc legyen. Rúgásokat nem ajánlok, mert bajod eshet. 

Maradj az ütéseknél, és oké leszel. Értve? 

Afiah bólintott, és felsétált a küzdőtér közepéig. Tapló 

sportszerűen elé tartott öklét megérintette, kicsit szétváltak, és máris 

indult a harc. 

Még mielőtt bármi egyéb történhetett volna, a speed hatása alatt 

Afiah villámgyors, ostorcsapásként csattanó rúgást vitt be Tapló 

combjának felső, külső részére, húsz centivel a csípő alá – pont 

ahogyan Alabi tanította. Erős lábai voltak, és kiváló egyensúlyérzéke. 

A vízen sokszor naphosszat álldogált a csónak végében. Remekül 

boldogult a háló kivetésével és bevonásával, jól elbánt a 

kormányzással is. Alabi ezért külön odafigyelt a rúgásaira, és sokat 

gyakoroltatta vele ezeket. 

Afiahot így is váratlanul érte, hogy betalált, és hogy ellenfeléből 

– most először – fájdalmas hang szökött elő. Sőt el is vesztette az 

egyensúlyát, és a földre esett. 

– Üsd le! Adj neki! Csináld ki! – hallatszott néhány elvadult 

hang a közönségből. 

Tapló szemén látszott, hogy egy pillanatig cselekvésképtelen a 

meglepetéstől. Ilyenkorra acélos csapásoknak kellett volna 

rázúdulniuk, normális esetben. Éppen örült volna, hogy megúszta, és 

igyekezett felállni, amikor Afiah lesújtott. 

Nem igazán technikásan – erő mégis volt az ütésében bőven. 



 

59 
 

Tapló előtt elfeketedett a világ. Védekezésből lerohanta 

ellenfelét. A nyakába akaszkodott. „Ki vagy te? Miféle föld porából 

gyúrtak?”, kérdezte magában, miközben igyekezett lefogni a 

másikat. Keresgélte elveszett magabiztosságát. Megpróbált bevinni 

néhány ütést a bordák alá. Az elsők reménytelenül lecsúsztak. 

Afiah el tudott tőle szabadulni, és válaszul adott néhány 

cséphadarós fülest jobbról-balról. 

Tapló újra meg újra megpróbálta lefogni, de nem ment. Fél 

percébe telt, mire egy jól irányzott egyenessel rendet csinált, és 

hátrálásra tudta kényszeríteni ellenfelét. Akkor vett egy mély levegőt, 

és a pillanatnyi szünetet kihasználva igyekezett átértékelni a 

helyzetet. Az ütközetet a körülöttük állók mobiltelefonnal vették. 

Csak ez hiányzik, megy az internetre, villant át Tapló fején. Elkap az 

underdog, mint valami olcsó filmben. Miközben erre gondolt, újabb 

villámgyors rúgást kapott a lábára. A beléhasító éles fájdalom 

ismerős volt, túlontúl ismerős. Jésus López arca jelent meg előtte. 

Kajánul vigyorgott rá a mexikói. 

Egyből visszaütött, és érezte, hogy ez fájhatott a másiknak – ám 

közben lesántult. Nem vitte előre a lába. Mintha ólomból lett volna. 

Afiah pedig csak ekkor kezdett el mozogni igazán. Beugrottak 

neki az alapok. Tudta már, mit kell csinálnia. Egy gép 

fáradhatatlanságával váltogatta a pozícióját. Mindenütt ott volt. 

Háromszázhatvan fokból kereste az ütési lehetőséget, 

mindenhonnan. 
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Hosszú karjai voltak, Tapló alig tudta megütni. Ellenfele 

próbálkozásait maga is biztonsággal hárította, ám ez így patthelyzet 

volt. Az óra ketyegett, túl a három percen. 

Az óra érdekelte Taplót a legkevésbé. Győzni akart, és ehhez 

közelebb kellett csalnia magához az ellenfelét. Földharcba akarta 

vinni, hogy lefojthassa. Szélesebb alapállást vett fel. Szándékosan kint 

hagyta a lábát, hogy a másik elbízza magát. 

A csel működött. Már könnyen felismerhető volt, mikor jön a 

következő rúgás. Ellenfele akár előre szólhatott volna. Gyors volt, de 

messze nem elég gyors, hogy Tapló ne tudjon közbelépni. A lendülő 

lábra, térd alá rúgott. Hangos nyögés formájában kapott 

megerősítést, hogy talált. 

Ám újabb meglepetés várt rá. Ellenfele a kapott rúgás után a 

magasba szökkent, és egyszerűen rávetette magát. Tapló a jó 

kilencvenkilós testtel a nyakában a földre zuhant, egyenesen a 

küzdőtér szélén felállított pad mellé. Szerencséje volt, hogy nem verte 

be a fejét. Elsőre nem is találta a fogást a másikon, aki helyzeti 

előnyben volt, és a nyaka köré tudta fonni a karját. 

A rutin dolgozott Taplóban. Nagy nehezen hátranyúlt. 

Átkulcsolta a karját az ellenfele tarkója mögött. Ellentámadásba ment 

át. Lassan, komoly erő kifejtése árán tudta átvenni az irányítást. 

Mikor megvolt végre a fogás, a földre szorította Afiah fejét, és 

nekilátott kipréselni belőle a szuszt. 
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– Kopogd le – noszogatta, összeszorított fogai között szűrve a 

szavakat. – Taps a földre, azt’ mehetsz haza. 

– Add fel! Nem kell itt meghalni! – ilyesmiket kiabált a 

közönség. 

De Afiah nem adta fel, és valaki bekiáltotta, hogy letelt a négy 

perc. Még valami felfújatlan rózsaszín lufit is bedobtak a küzdőtérre, 

egyértelmű jelzés végett. 

Tapló fáradtan tápászkodott fel. Miután kiegyenesedett, egy 

darabig csak nézte a földön fekvő alakot maga előtt. Afiah a hátára 

fordult, mintha csak a strandon heverészne. Úgy mosolygott rá fel. A 

kép örökre bevésődött Tapló emlékezetébe. Hitetlenkedve rázta meg 

a fejét, és egy szó nélkül odébbállt. 

Afiah is felkászálódott, és továbbra is mosolyogva – Nicolas 

eddig nem látta mosolyogni soha – ledobta magát a padra. 

A pad lábánál egy perccel ezelőtt még a harcát vívta – most 

trónként foglalta el a helyet. Lazán szétvetette a lábát. Karját a pad 

támlájára fektette. Mintha csak a nézője lett volna az iménti 

bokszmeccsnek. Éppen csak egy tál pattogatott kukorica hiányzott 

mellőle. 

– Sok pénzbe fog ez fájni! – jegyezte meg vigyorogva. Bal keze 

mutatóujját tanárosan rázta Tapló ügynöke felé. 

Az nem várakoztatta. Odalépett hozzá, és már fizetett is. 

Százasokban számolta le az összeget, a végén pedig kitartotta az 
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öklét, hogy koccanjanak. Afiah végtelen lazasággal viszonozta a 

gesztust, majd eltette a ropogós zöldeket. 

Nicolas-ba belenyilallt a gondolat, hogy ennyi pénz ezen a 

környéken, ezekkel a figurákkal körülvéve nem életbiztosítás. 

Lopva körülnézett. A közönség kezdett szétszéledni. Aki még 

figyelt Afiahra, tisztelettel méregette a nigériait, miután ilyen jól 

helytállt. De mi van, ha többen támadnak, hátulról, valami 

acélrúddal? A tranzitállomás jó három kilométerre volt. Afiahhal 

azért jöttek el idáig, hogy alkalmi munka után kérdezzenek a kikötői 

negyedben. Így találkoztak a hirdetéssel: „Sparring partners wanted 

who can take a punch (or kick)”. Afiah azt mondta, nézzék meg, ő 

pedig azt hitte, kíváncsi csupán. 

Nekiállt egy újabb cigit sodorni magának. 

– Nicolas, gyere ide! – szólt hozzá Afiah, és meglapogatta a 

padot maga mellett, jelezve, ott a helye. – Csinálsz nekem is egy 

cigarettát? Előre is köszönöm szépen! – tette hozzá nyájasan, nem 

szűnő mosolygással. 

– Csinálok, naná. Nagy voltál! – bukott ki Nicolas-ból. 

Hitetlenkedve rázta meg a fejét, akárcsak Tapló az imént. – Azok a 

rúgások mintha valami filmből jöttek volna! 

Afiah elégedetten bólogatott. Tekintetét a zöldellő dombok felé 

irányította, amelyekre Nicolas nem sokkal ezelőtt hiába próbálta 

felhívni a figyelmét. A mosolygásába most először valami 
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szomorúság is vegyült. Valami keserédes érzés. Alapvetően mégis 

elégedettnek tűnt. 

A roncstelep tulajdonosa jött oda hozzájuk. Ötvenes éveiben 

járhatott. Zsír- és olajfoltos munkaruhában közelített feléjük. A 

felépítéséből ítélve egy csavarkulccsal a kezében ő is komoly ellenfél 

lett volna. 

– Meddig szándékoznak maradni az urak? – kérdezte. – Az ott 

az én kedvenc helyem. Ott szoktam várni a kuncsaftokat. 

– Majd hívunk egy taxit – vetette oda királyi nemtörődömséggel 

Afiah. – Ugye nem gond? – tette hozzá pár másodperccel később, 

mintha úgy döntött volna, mégis inkább udvarias lesz. 

– Nekem nem – vonta meg a vállát a tulaj. Aztán váratlanul 

barátságosság ült ki az arcára, és távozóban megjegyezte: – Csak az a 

csőcselék menjen innen minél előbb. Nekem is jó napom volt… – 

Elmosolyodott, és megérintette az overallja mellső zsebét. Alighanem 

friss szerzemény eurók lapultak benne. – Nem hiányzik ide ez a 

söpredék – mondta még, azzal tett egy ügyetlen, de továbbra is 

barátságos mozdulatot, mely egy bokszoló ököltartását utánozta, és 

egyben gratulációt is kifejezhetett. 

Nicolas elkészült, átnyújtotta a megtekert cigit, és tüzet adott 

Afiahnak. Az első slukktól a nigériai erősen köhögni kezdett. 

– Nem dohányzol? – kérdezte zavarodottan Nicolas. 

– Az első cigarettám – válaszolta széles vigyorral Afiah. 

– Ööö… akkor inkább kicsiket szívj, és ne mélyre. 
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– Nagyon jó, nagyon jó – biztosította a nigériai, és újra a 

dombokra összpontosított. Mikor félig elszívta a cigarettát, Nicolas-

hoz fordult. – Tudnál hívni egy taxit, barátom? – kérdezte. – Az 

akcentusom miatt nem biztos, hogy szívesen idejönnek nekem. 

Nicolas-ban elsöprő erejű, bajtársias érzések keringtek éppen. 

Kellemes volt a padon üldögélni. Egészen elbódult ettől. Egy kicsit az 

imént látott harc részesének érezte magát. Mintha ő is megküzdött 

volna a környék legkeményebb legényeivel. És együtt cigizett a 

bajnokkal! 

– Persze – vágta rá. – Nem gyalogolunk akkor? – kérdezte 

szórakozottan, miközben bepötyögte a számot. 

– A pénzzel? – kérdezte Afiah, ismét azzal a széles vigyorral az 

arcán. Felvonta a szemöldökét. 

Nicolas ijedten meredt vissza rá. Az imént elhessegetett 

veszélyérzet a kérlelhetetlen realitás felismeréseként köszönt vissza, 

miután Afiahtól is megerősítést kapott. 

Szerencsére csak tíz percet kellett várniuk. A taxi begurult a 

telep ajtaján, és Afiah intenzív karjelzéseit követve egyenesen a pad 

elé kanyarodott. 

– Ülj hátra, Nicolas! – szólt a nigériai. – Én a sofőr mellé ülök. 

Miközben beszállt, Nicolas a szeme sarkából látta, hogy Afiah 

egyetlen szökkenéssel terem a taxi ajtajánál. Ennyi energiája maradt 

még a harc után is? 



 

65 
 

Afiah megadta a sofőrnek a tranzitállomás címét. Közben a 

telefonját gyúrta szorgalmasan. Nyilván nem bírt várni a hírrel, máris 

beszámolt a sikerről a testvéreinek. 

Amint a taxi megállt, hátrafordult. 

– Nyolcszáz euró – mondta, kezében előre leszámolt köteg 

pénzzel. – Ezt add oda, kérlek, Okon bátyámnak. Én itt megvárlak. 

Nicolas értetlenkedett egy kicsit, de megtette, amit kellett. Okon 

odabenn olyan magától értetődően fogadta a pénz érkezését, mintha 

kétsoros képeslapot kapott volna egy érdektelen rokontól. 

A küldetés teljesítése után Nicolas visszatért a taxihoz. Afiah 

letekert ablakkal várta. Nicolas odahajolt, hogy jobban hallja, amit 

mond. 

– A motoroddal gyere, Nicolas, hogy vissza tudj hozni ide. El 

kell jönnöd velem a kórházba. Eltörött a lábam. 

 

Afiah nem volt kétségbeesve. 

Tudta már, hogy azt a kerítést nem a testvéreivel együtt fogja 

megmászni. 

De afelől nem volt kétsége, hogy előbb-utóbb menni fog.  

 

Tapló és Afiah csupasz kezes bunyójának felvétele futótűzként 

terjedt az interneten. Reményt adott minden lelkes sufniharcos 

tinédzsernek és a letűnt fiatalságról dobozos sör mellett álmodozó 
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férfiembernek, hogy ha egyszer úgy alakulna, ők is meg tudnák ütni 

a legnagyobbakat akár. Hogy aki bátor, az képes erre. 

A roncstelep legendássá lett. Időnként emberek bukkantak fel 

lefényképezni a kerítés mögül. A fotókon gyakran szerepelt a 

tulajdonos is. A padon ült, szokott helyén, a trónuson. 

Nem sokkal az után, hogy Afiahnak híre kelt, a küzdősportok 

világából egy csapat ügynök jelent meg a kikötőben. Fekete 

limuzinnal jöttek. A rejtélyes harcos érdekelte őket, hátha sikerül 

leszerződtetniük. Időbe telt, mire rájöttek, hogy a migránsok között 

kellene keresniük. 

A tranzitállomáson hiába kérdezősködtek utána. Aki ismerte 

Afiahot a környéken, már rég eljutott a túlpartra. 
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Velük voltak 

 

November eleje tavaszias időt hozott. Ondrejnek és Martinának 

kirándulni támadt kedve, miután egyik este Ondrej későn és fáradtan 

tért haza a munkából. Martina könnyű vacsorával és a kedvenc 

dzsesszlemezével várta. Halkan szólt a zene, ők pedig szabadjára 

engedték a gondolataikat. Arra jutottak, hogy a hétvégén jó lenne 

kimenni az erdőbe. Gyönyörűek a fák ilyenkor, élénksárgák és 

vörösek a levelek. Meg aztán gombászhatnának is, és este 

készíthetnének valami finomat a zsákmányból. 

Mintha a sors megerősítő jelzést küldött volna nekik. Pénteken 

leadták a tévében Jean-Jacques Annaud filmjét, a Medvét. Jókat 

nevettek és könnyeztek a főhős medvebocs kalandjain, például 

amikor galócát eszik szegény, és fura látomásai támadnak 

békaszörnyetegekről. Magától értetődő volt, hogy másnap túrázniuk 

kell. 

– Pontrendszert is csináljunk! – vetette fel Martina. – A 

pereszkegomba tíz pontot ér, az itt sokfelé nő. A laskagomba húsz 

pont, a pénzecskegomba ötven. A többit majd helyben 

megtárgyaljuk! 

– Galócáért mínusz harminc pont, nyilván – toldotta meg 

Ondrej. A gombászás Martina mestersége volt, ő csinálta ezt az 

édesapjával sokat, falun, ahol felnőtt. Ondrej egyszer már csúnyán 
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felsült a maga gyűjtögetésével. Nem ismerte meg a fiatal gyilkos 

galócát. Azt hitte, a galócáknak mindenképpen olyan jellegzetes 

kalapjuk van. Bajuk azért nem lett belőle, mert Martina messziről 

kiszúrta a veszedelmes jószágot. 

– Ha egy felbőszült anyamedvét is hozol magaddal, az mínusz 

száz pont – nevetett Martina. 

Ebben megállapodtak. 

Összepakoltak, és előkészítettek egy kosarat a gombáknak a 

másnapi kalandhoz. Már nagyon várták az indulást. 

  

Kora reggel útra keltek. Átvágtak a kisváros főterén, elhaladtak 

a középkori óratorony mellett, végigballagtak egy szűk utcán, és 

máris a városszéli házaknál jártak. Huszonöt perc alatt elérték az 

erdőt, és nekivágtak. 

A környező vidéket bejárták már. Tudták, merre vannak itt a 

gombászáshoz ideális helyek. A kosarukba gyorsan került egy csomó 

laskagomba. Martina nagyvonalúan kiosztott száz pontot Ondrejnek, 

miután rálelt egy egész kolónia fehér fejű bimbós pöfetegre. A 

zsákmányt gondosan, nedvszívó papírrétegek között halmozták fel a 

kosárban. 

A városszéltől egy-két kilométernél messzebbre még nem 

mentek. Fél éve költöztek csak ide, amikor Ondrejt kinevezték 

regionális értékesítési igazgatónak. Martina készséggel támogatta őt, 
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és vele tartott. Így negyven kilométerre kerültek a szülőfalujától. 

Ondrej megígérte, hogy gyakran látogatják majd a szüleit. 

Martina most a munkakereséssel volt elfoglalva. Pozsonyban 

nyelvtanárként jól fizettek neki – itt egyelőre nem akadt megfelelő 

állás az ő számára. Kiváló némettudásának hasznát vehették volna 

több helyen, ám falakba ütközött, ahol csak próbálkozott. Talán féltek 

tőle, hogy túl jól boldogulna. 

– Nehéz munka az idegenvezetés. A lányom, aki tényleg nagyon 

jól beszél németül, mert Drezdában volt Erasmus-cserediák… hát 

még neki is nagyon kemény ám! – mondta egy helyi idegenforgalmi 

cég igazgatója. Aztán megígérte, hogy telefonál majd. 

Egy helyi rendezvényszervező, festett szőke hajú, műkörmeit 

folyamatosan kritikusan vizslató hölgy, németül interjúztatta. Ezt 

Martina biztató jelnek vette. Sajnos az első pár mondatból kiderült, 

mennyivel jobban beszél németül. A másik nő ezért angolra váltott. 

Martina, pechére, angolul is jobban beszélt. Neki a határozott névelő 

megfelelő használata sem okozott gondot, amiben a szláv ajkúak 

pedig gyakran hibáznak. Az igazgatónő sem volt kivétel ez alól, 

Martinát mégis kijavította néhányszor. Például amikor a „means” 

szót használta. Ez angolul eszközt vagy módozatot jelent, egyes 

számban és többes számban is ugyanaz az alakja. Amikor bírája és 

potenciális munkaadója a tökéletes megalázás beteljesítése végett 

megismételtette volna vele a helytelen „mean” formában, ami 

főnévként igazából átlagot jelent, Martina meg sem bírt mukkanni. 
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A menedzserasszony elégedetten mosolygott rá, mint aki 

kiosztott egy fontos leckét, azzal rövidre zárta a beszélgetést. Ő is 

megígérte, hogy jelentkezik majd. 

Martina próbálta őrizni a kezdeti lelkesedést. Ondrej megígérte, 

minden követ megmozgat, hogy jó munkát találjanak neki. 

Szerencsére vidéken olcsó volt az élet. Ondrej korábbinál 

magasabb fizetéséből remekül kijöttek, és azért Martina is kapott 

néha fordítói megbízásokat Pozsonyból. Ma pedig az erdőben 

vételeztek hozzávalókat a vacsorához. Fák és hegyek között jártak, 

tiszta levegőn. Lehet-e ennél szebb és jobb? 

Mélyen beszippantotta a lehullott levelek és – távolabbról – a 

fenyőfák illatát. Igazság szerint jól megvolt itt. Azt gondolta, ez az, 

ami mindennél fontosabb, a többi pedig majd lesz valahogy. 

  

Elindultak egy ösvényen, amerre nem jártak korábban. Széles 

völgyben vezetett felfelé. Az utat nagyon szépen jelölték, mehettek a 

jelzések után. Fél egy felé járt az idő, amikor egy tisztáshoz értek. A 

szélén valaki kivágott néhány fát, talán illegálisan, mindenesetre a 

csonkokra le lehetett ülni kényelmesen. Nekiálltak elfogyasztani az 

otthonról hozott szendvicseket. 

Martina élvezettel rágta át magát az uborkás-szalámis kiflin. A 

szülei magyar barátnőjétől kapott paprikás szalámit, azt pakolták 

bele. A járás kellemesen kimerítette, az étel feltöltötte, jólesett 

elbambulnia egy picit. Ondrej hangjára ocsúdott fel. 
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– Ha nagyon nem jön össze semmi, elmehetünk ám 

Németországba. 

Martina meglepődött, és ahogyan ez gyakran előfordult vele, 

legelőször is a másik perspektívájából gondolta át a dolgokat. 

– Mit csinálnál ott? – kérdezte. 

– Beszéltem Jannal, és azt mondta, hogy a berlini központban 

örömmel alkalmaznának, mert elég tapasztalatom van. Főleg angolul 

kell beszélni, németül meg elgagyogok valahogy. Szóval most 

tényleg vehetnék tőled leckéket, ahogy mindig is szerettem volna. 

Martina elmosolyodott. Ondrejjel valaha a nyelviskolában 

találkoztak. Kérdezősködött az induló tanfolyamokról, aztán fél óra 

csevej után rájött, hogy nem fog tudni minden héten adott napokon, 

adott időben beülni egy kurzusra leckéket venni. Felvetődött hát, 

hogy Martina lehetne a magántanára, és megbeszéltek egy találkozót. 

Randi kerekedett belőle. 

Martina örömmel idézte fel az emléket. Most így is felötlött 

benne, hogy a szülei a közelben laknak, ő pedig nem akar messzire 

kerülni tőlük. Berlinből macerás lett volna látogatni őket. 

Ezt mégsem mondta ki. Nem akarta elrontani a nap hangulatát. 

Boldog volt, hogy Ondrej ezek szerint törte a fejét, hogyan segíthetne 

rajta. 

A szendvicsek elfogytak. Hogy elterelje a figyelmet Berlinről és 

a többi, nyomasztó dologról, felpattant, és a kosárral a kezében 

futásnak eredt. 
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– Teli hassal úgysem kapsz el! – visította. Ondrej szaladt utána. 

Mintha a farkas üldözné Piroskát, gondolták teljes összhangban. 

Az ösvény mentén haladtak. Martina hagyta, hogy Ondrej 

beérje őt. Ölelkeztek egy jót, és kipihegték magukat. 

Kézen fogva indultak tovább. Kicsit esetlenül, mert állandóan 

kerülgetniük kellett valamit. A völgy beszűkült ezen a ponton. Kis 

tóféleség mellett haladtak el, utána pedig az azt tápláló bő és sebes 

vizű patak folyását követték. A partja magas volt, a szélén lassan már 

csak egy ember fért el. Így is óvatosnak kellett lenniük, mert a fák 

keresztbe nyúló gyökerein át kellett lépdelniük. De annyira jó volt 

ezúttal nem a konyhai mosatlan vagy éppen a mosógép körül a földre 

dobált szennyes között navigálni. 

Egy kanyar után muszáj volt átkelniük a patak felett. 

Keresztben kidőlt fa törzse szolgált hídként. Még egy turistajelzés is 

megerősítette, hogy arra kell tartaniuk. Izgalmas volt. Végig 

kacarásztak átkelés közben, de érezték, hogy egyensúlyozniuk kell, 

és odafigyeltek rendesen. A túlparton a másodikként érkező Martina 

Ondrej karjaiba omlott, és adott a megmentőjének egy csókot. 

Az ösvény ezen az oldalon kiszélesedett, úgyhogy ismét kézen 

fogták egymást, és mentek előre andalogva. 

A völgyfenéktől a hegyoldal meredeken emelkedett felfelé. A 

fák koronája fölött, a magasban sziklák is előbukkantak. 

A bércek alatt haladtak tovább. 
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Rosszul számoltak az idővel, de a nagyobb hibát azzal követték el, 

hogy nem figyeltek az időjárásra. Az égbolt délután egy óra körül 

beszürkült, négy órára pedig eleredt az eső, és fokozatosan erősebbre 

váltott. Már sötétedett, amikor elindultak visszafelé. 

Áztak és fáztak, egyre jobban. A gombákról lemondhattak. 

Ondrej kiszórta őket, és a hátizsákja alá kötötte a kosarat, hogy 

gyorsabban haladjanak. 

Így is sokkal tovább tartott visszaérni a patak felett keresztben 

kidőlt fáig, mint gondolták volna. Elmúlt hat óra. Alig lehetett látni 

valamit. Ondrej a telefonja zseblámpás alkalmazásával kereste az 

utat. Sikerült átkelnie a fa törzsén keresztül, bár nem volt egészen 

biztos benne, hová lép. Alant vészjóslóan zubogott a megáradt 

patakvíz. 

Martinának nem volt szerencséje. A U2be-on, nappali felvételen 

egészen mókásan hatott volna, ami vele történt, bakiválogatás 

részeként. Ondrejnek először is ez jutott az eszébe. Utóbb szörnyű 

lelkiismeret-furdalást érzett emiatt. 

  

Martina alól kicsúszott az egyik lába. Lovaglóülésben landolt a 

fatörzs tetején, rövid sikkantás kíséretében. Ezen még ő maga is 

nevetett. A fatörzs azonban mozgásba jött. Először körbefordult a 

tengelye körül, amitől Martina fejjel lefelé beleesett a vízbe, majd 

kimozdult a helyéből, és befordult a mederbe utána. 
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Nem ütötte meg őt, de úgy ékelődött a patak két partja közé, 

hogy Martina az első lendülettel nem tudta kidugni a fejét a vízből. 

Beszorult a fa alá, amikor megpróbált felegyenesedni. Pánikba esett, 

és iszonyatos kapálózásba kezdett. Végül mégis sikerült megvetnie a 

lábát, és meg tudott kapaszkodni a part alól lelógó gyökerekben. 

Hozzáért valamihez. Fura felületet tapintott a keze, nem 

odavalónak tűnt. Rémülten követelte Ondrejtől a telefont, az pedig 

annyira megijedt a hangjától, hogy engedelmeskedett neki. Martina 

elvette tőle a készüléket, és a zseblámpa fényében hatalmas 

vaddisznó csontvázát pillantotta meg. Éppen a pataknak az ösvény 

alatti szegletében bújt meg. Errefelé jövet ezért nem vették észre. 

Régóta ott lehetett. Martina a csupasz csontot ragadta meg, a 

bordázat környékén. Az eső sem tudta elnyomni a dögszagot. 

Undorító, gondolta iszonyattal, és kényszeresen megmosta 

amúgy is csuromvizes kezét. 

Aztán vagy egy fél percig meredt maga elé bénán. Teljesen 

elázott. 

Mikor kész volt megfogni az érte nyújtott kezet, Ondrej 

nekilátott, hogy kihúzza őt a mederből. Segített neki felvergődni a 

partra, és megpróbálta letörölgetni egy kicsit a vízálló dzsekije alatt 

viszonylag szárazon maradt pólójával. Az esőben ez teljesen 

reménytelen próbálkozásnak bizonyult. 
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Többször is eltévedtek. Ondrej mobiltelefonja kezdett lemerülni az 

állandó zseblámpázástól. Nem lehetett már folyamatosan 

bekapcsolva tartani. Nehezen értek vissza a tisztáshoz, ahol az ebédet 

költötték el órákkal ezelőtt. Onnan a völgy szájához vakon, 

cikcakkban jutottak el. Mire ott jártak, ahonnét régebbről is ismerték 

az utat, függönyszerűen ömlött alá az eső. 

Martina iszonyatosan átfagyott. Rázkódott a hidegtől. Ondrej 

kétségbeesetten szeretett volna segíteni rajta. 

Ekkor lettek figyelmesek a halvány derengésre a fák közt, jobb 

kéz felől. Mintha egy sátorban világítottak volna. Feltámadt bennük 

a remény, hogy menedéket kérhetnek, úgyhogy letértek az útról. A 

gallyak és a síkossá vált levelek között csúszkálva és botladozva 

vergődtek el a fény forrásáig. Valóban egy sátor volt az, 

többszemélyes. Talán jut benne hely nekik is. 

Ondrej hangos „Ahoj” köszöntésére árnyak mozgolódtak. 

Aztán nem történt semmi. 

– Menjünk innen, Ondrej, nem tudjuk, kik ezek – szólt remegő 

hangon Martina. A sátor felfedezése felrázta egy kicsit. Úgy érezte, 

inkább nekiindul, akár futva. 

Ondrej azonban eltökélte, hogy márpedig ő itt és most javítani 

fog a helyzetükön. Felhúzta a cipzárat a sátor bejáratánál, hogy 

bekukkantson rajta. Valaki félúton átvette tőle a kezdeményezést. A 

felliffenő sátorlap mögül férfi tört elő a bozótból felzavart vadkan 

módjára. Amint kint volt, és szembekerült Ondrejjel, hatalmasat 
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taszított rajta. Ő hanyatt esett, csak úgy nyekkent. Elejtette a kezében 

tartott telefont is. Ösztönösen nyúlkált utána. Szerencséjére nem esett 

messzire, valahogyan rá tudott markolni a levélszőnyeg alatt 

kotorászva. 

Döbbenten hallotta, hogy a figura a sátorból ismeretlen, ha 

találgatnia kellett volna, talán valamilyen közel-keleti nyelven, ordít 

vele. Mikor abbahagyta végre, csak állt ott, és nézett rájuk dühösen. 

A kezével parancsolón mutatta, hogy menjenek innen. 

Martina talpra segítette Ondrejt, és megpróbálta elrángatni 

onnan. Még mielőtt elkezdene kakaskodni, ő, aki máskor egy 

darázstól is megijed. 

– Menjünk! – nógatta kitartóan. Itt nem számíthattak 

vendégszeretetre. 

Száz métert tettek meg, amikor valaki utánuk szólt angolul. 

– Hey, Mister! – A hang akcentust hordozott. Világos volt, hogy 

a beszélője nem idevalósi. 

Megálltak, és meredtek visszafelé a sötétben. Nem gyújtottak 

fényt, nem is válaszoltak. Nem tudták, mire számítsanak. Az idegen 

férfi jött utánuk, vagy valaki az ő társaságából? Mintha a hang 

tulajdonosa fiatalabb lett volna, mint akivel az imént találkoztak… 

– Come here, Mister and Miss. Come here. I show you my place 

– szólította őket ismételten az idegen. 

– Who are you? – kérdezett vissza bizonytalanul Ondrej. 
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– I am Jalal. From Eraqi Kurdistan – érkezett a kerek és konkrét 

válasz. – Come. You need place! 

Ondrej és Martina összenéztek. Talán érdemes vele tartaniuk. 

Nem is maradt energiájuk elhárítani az invitálást. 

Elbotladoztak Dzsalal után, aki végig beszélt hozzájuk, hogy ne 

tévesszék nyomát. A telefonjával még zseblámpázott is előttük. 

Négy, szoros csoportban nőtt fa közrezárta helyhez értek. 

Látták, hogy valaki – bizonyára Dzsalal – sátorlapot applikált a 

természetes menedék fölébe. 

– This is my place! Please! – A kezével is jelezte, hogy kerüljenek 

beljebb. 

Martina és Ondrej elcsigázottan telepedtek le a fák közé a 

sátorlap védelmében. Örömmel tapasztalták, hogy végre nem esik 

rájuk az eső. Dzsalal felmutatott két vastag plédet. Ezekkel tudott 

szolgálni, hogy kicsit átmelegedjenek. 

– Do you know who is the other person out there? – kérdezte 

tőle Ondrej, miután pár percig hallgatagon ültek, és várták, hogy a 

komfortérzetük növekedjék valamelyest. 

– He is Serhat Mohamed. He is a bad man. He don’t help 

Kurdish refugees of Kirkuk. Saddam Hussein push Kurdish people 

out of their place and put Arabs there. Serhat Mohamed – he don’t 

help his Kurdish people. He chase them from his land. He chase you 

from land! Your situation is Kurdish people situation – magyarázta 

szerény angoltudással, mégis tökéletesen érthetően Dzsalal. Látszott, 
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hozzá van szokva, hogy gyorsan kellhet idegeneknek felvázolnia 

különféle bonyolult helyzetek lényegét. 

Ondrej és Martina kerek szemmel hallgatták. Ondrej végül 

összeszedett annyi energiát, hogy beszélgetésbe elegyedjen. 

Ösztönösen alkalmazkodott Dzsalal egyszerűbb angoljához, hogy az 

biztosan megértse. 

– Saddam Hussein is dead. Why is Serhat Mohamed here? 

– Daesh come. They kill all his animals and his children – 

válaszolta Dzsalal. Látva Ondrej értetlen tekintetét, hozzátette: – 

Daesh Islamical State. The Islamical State – fejtette ki megkapóan 

professzoros modorban. – I come because Kurdish peshmerga want me 

to fight Islamical State – fűzte hozzá, hogy végképp kielégítse minden 

kíváncsiságukat. – I work with animals. Not Kalashnikov – ezen a 

ponton megmutatta, hogyan (nem) pufogtatna el egy sorozatot 

fegyverrel a kezében, csípőből tüzelve. 

– But why are you here? In the forest? – szúrta közbe Martina. 

– Hungary police put me on train. Train slow. I exit train. I see 

mountains and I run. Serhat Mohamed and his wife run. We here. I’m 

not happy he is here. But… – széttárta a kezét, jelezve, nem ez most a 

legfontosabb gondja. 

– You are in Slovakia now. Did you know that? – tájékoztatta 

Martina. 

– Slovakia? – Látszott, hogy ezúttal ők szolgáltak új 

információval. Dzsalal zavartan ráncolta a homlokát. Hallgatásba 
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merült néhány percre. Odakint feltámadt a szél. Rázta a fejük felett a 

sátorlapot, vizet vert a tetejéről a környező avarra. A süvítése puszta 

hangjától is vacogni kezdtek újra. 

Dzsalal jelezte, hogy közelebb kellene húzódniuk egymáshoz, 

mivel takaróból csak ennyi jutott hármójuknak. Fáradt lehetett már ő 

is, mert mindezt inkább mutogatta, mint mondta. 

Ondrej és Martina nem tiltakoztak. A jelen körülmények között 

Ondrej cseppet sem érezte magát kényelmetlenül, amiért Dzsalallal 

szorosan egymásnak feszülve ültek hajnalhasadtáig. Még jól is esett 

a dolog. Volt benne valami katartikus. Valami ilyen „mi vagyunk 

együtt az emberiség ezen a különös és könyörtelen bolygón” típusú 

érzés. Egy fél órára elszundított, a hátralévő időt pedig félálomban 

töltötte el. Nem fázott már annyira, mint eddig. 

Martina, aki halálosan kimerült volt, békésen aludta át ezeket 

az órákat. A feje végig Ondrej vállán nyugodott. 

  

Hyalomma hussaini Sharif óvatosan haladt előre. Érzékelte, hogy 

akadhat itt keresnivalója. Kurdisztán óta próbálta átvészelni az 

éhezést, miután beszorult egy szűk helyre, ahonnét csak most tudott 

elővergődni valahogyan, amikor az őt foglyul ejtő anyag végre utat 

engedett. Kitartóan szedte a lábát, és a jutalom a fáradozásaiért nem 

maradt el. Bőséges vérfürdőben részesült. A nagy habzsi-dőzsi 

közepette, ha észreveszi, sem igen érdekelte volna, hogy egy távoli, 

európai rokona haladt el a közvetlen közelében. 
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Ixodes ricinus is pontosan ugyanúgy ki volt éhezve, mint ő, és 

neki is jelentős távolságot kellett leküzdenie, mielőtt révbe ért volna. 

  

Miután hazaértek, Martina és Ondrej a nap hátralevő részét az 

ágyban, a takaró alatt töltötték. Egymást szorongatva dideregtek az 

előző nap emlékeitől még a vastag paplan melegében is. 

Megpróbálták kiheverni a történteket. 

Reggel elváltak Dzsalaltól, és sok sikert kívántak az útjához 

Németország felé. Kurd menedékadójuk egy unokatestvérét remélte 

ott megtalálni. Ő volt az előőrs. Küldetést teljesített a családja 

számára. Ha sikerül megvetnie a lábát, a többiek is indulnak utána – 

ez volt a terv annak idején. 

Martináék nemigen tudták elképzelni, hogyan juthat el Dzsalal 

Németországig, ha őket a kirándulás egyetlen éjszakája így 

megviselte. Csodálattal gondoltak rá, kicsit még aggódtak is érte. 

  

A következő héten Martina tüsszögni kezdett. Folyt az orra. 

Ondrej munka után ápolgatta, reggelente pedig próbált lelket önteni 

belé, hogy átvészelje, amíg napközben magára kellett hagynia. 

Péntekre tapasztalta, hogy aligha puszta megfázásról van szó. 

Martina egyre nehezebben kelt fel az ágyból. Borzasztóan fájt a feje. 

Azután mindene fájt már, nem csak a feje. A szeme bevérzett. 

Kiütések jelentek meg a bőrén. 
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A dolgok a hétvége elteltével ennél is ijesztőbbre fordultak. 

Hányt, és folyamatosan vérezni kezdett az orra. A korábbi 

kiütéseinek a helyén kiterjedt, nagy, vörös foltok jelentek meg. 

Csúnyán belázasodott. 

Martina makacskodása dacára – különösen mivel kötelező 

köreit meglehetősen zavart beszéd kíséretében adta elő – Ondrej úgy 

döntött, kihívja a mentőket. 

Mikor az ügyeletes orvos megkérdezte tőle, csípte-e meg őket 

kullancs mostanában, vagy jártak-e esetleg erdős helyen, Ondrej az 

első kérdésre enyhén bizonytalan nemmel, a másodikra pedig 

meglepetten, határozott igennel felelt. 

Ennek ellenére sem tudatosult benne, hogy miután Martinát a 

hordágyra emelték a mentősök, látott egy apró, elkent piros foltot a 

fehér lepedőn. Mikor a szeme elé került, csak azt gondolta, biztosan 

Martina egyik bevérzett kiütésének lehet a nyoma. 

Valójában Hyalomma hussaini Sharif teteme is ott hevert. 

Martinának csak három héttel az erdei kirándulást követően 

kezdett javulni az állapota – azok után, hogy az orvosok és Ondrej 

nem tudták, megmarad-e egyáltalán. Mikor jobban lett, önfeledten 

ünnepelni szeretett volna. Arra gondolt, hogy ha teljesen felépül, 

inkább elvállal bármilyen munkát. Végül is az a legfontosabb, hogy 

élnek és egyben vannak, azok után, amin keresztülmentek. A többi 

pedig majd lesz valahogy. 
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Ondrej többé nem tért vissza a berlini munkavállalás ötletéhez. 

Majdnem minden hétvégén elugrottak Martina szüleihez. 

Szegények szörnyülködtek és sopánkodtak sokat, mikor 

először látták a vörhenyes nyomokat, melyeket a krími-kongói láz 

hagyott a lányuk bőrén. 

  

Dzsalal eljutott Németországba. Munkát vállalt egy 

bajorországi építkezésen, ahol törökországi kurd származású volt a 

munkavezető. Egy konténerben lakott a többi munkással együtt, és 

egészen elégedett volt a helyzetével. Aztán lassan rosszabbra 

fordultak a dolgok. 

Reggelente alig tudott felkelni az ágyból. Szédült egy kicsit. A 

végtagjai nehezek voltak. Gyengének érezte magát. A munkavezető 

egy nap jelezte neki, hogy nem tud mit kezdeni vele, fel kell venniük 

egy egészséges munkást a helyére. Találtak is egy hazara jelentkezőt 

Afganisztánból. 

Dzsalal összeszedte a holmiját. Mielőtt útra kelt volna, 

hitetlenkedve bámulta a sátorlapot, mely Szlovákiában is jól jött 

annak idején. Nem tudta elképzelni, hogy újra ez alá kellhet bebújnia, 

az elemekkel dacolva. Nem érezte az energiát, ami valaha benne volt, 

amit annak idején bármikor mozgósítani tudott. Nem is értette már, 

hogyan jutott el idáig. Vagy hogy miért. Az unokatestvére felől nem 

hallott semmi hírt. Igaz, a családon belül volt némi viszály a múltban. 
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Nem lett volna meglepő, ha kiderül, hogy emiatt nem érkezett tőle 

válasz. 

Bevette magát a fák közé a bajor kisvároska melletti 

domboldalba, de nem bírta a fagyos időt. Nem tudott tiszta fejjel 

gondolkodni. Fájdalmai voltak a térdében és a könyökében. Tompán, 

néha mégis egészen elviselhetetlenül fájtak az ízületei. 

A következő, amire emlékezett, az volt, ahogyan 

végigtántorgott a főutcán... 

Aztán az, amikor az előtt a kirakat előtt találta magát… 

Aztán amikor rájött, hogy a főtéri óriás sakktáblán álló figurák 

egyikével be lehet törni az üveget, hogy az árukhoz hozzáférjen... 

Aztán pedig az, ahogyan az addig ismeretlen, forró érzés 

végigáradt a torkán, mikor ledöntötte rajta a keresztények italát. 

Túlzottan csábító volt felidézni, mekkora megkönnyebbülést lelt 

benne némelyik munkás az építkezésen egy-egy kimerítő nap végén. 

Legyengült, testben is, lélekben is. Nem bírt már ellenállni a 

kísértésnek. Bármit megtett volna, hogy enyhítsen a gyötrelmein. 

Őrizetben volt, amikor a legközelebb magához tért. Zúgott a 

feje a macskajajtól. 

A rendőrség vitte be a kirakat betöréséért. Most, hogy látszólag 

újra magánál volt, egy orvos megvizsgálta. Valamit hosszasan 

nézegetett a füle mögött, még a fülcimpáját is félrehajtotta hozzá. 

Közben egy tisztviselő kérdezgette tőle, hogy kurd-e. Dzsalal igennel 

felelt. Miért titkolta volna? 
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Aztán még annyit kérdeztek tőle, hogy „Türkei?” Ezt sokszor 

elismételték. Mivel Dzsalal Törökországból jött el, egy ottani 

menekülttáborból, fáradtan bólogatott a kérdésre, ahányszor csak 

feltették neki. Valamiért elsőre nem akarták elhinni a választ. Mintha 

kétszeresen is meg akartak volna bizonyosodni róla. Nem tudta 

összerakni, mi történik vele, mire akarhatnak kilyukadni ezzel. Mikor 

végeztek, a kimerültségtől végigdőlt a fogda priccsén, mintha 

kómába esett volna. 

A kezében szorongatta a papírt, melyet az orvos a gondjaira 

bízott, hogy bárhová viszik, mindenütt feltétlenül mutassa be. 

A diagnózisa szerepelt rajta, miszerint Lyme-kóros lehet, és 

hogy ennek igazolására vizsgálat, annak pozitív eredménye esetén 

pedig a megfelelő kezelés megkezdése indokolt. 
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Volt ott 

 

HÉT ÉVVEL KORÁBBAN 

Marci egy padon ült, a Place du Luxembourgon. Csípte a hideg, és 

marta a becsapottság érzése. Majd szétvetette a feszültség. 

Az elmúlt néhány nap történései hatottak rá így. Újra meg újra 

lepergett előtte minden. 

Végigdolgozta a munkahetet, hogy a hétvégéje szabad legyen, 

és ideutazhasson Brüsszelbe. A hét elején még alig várta, hogy eljöjjön 

a péntek, és újra láthassa… a barátnőjét. Most el kellett gondolkodnia, 

használja-e még ezt a szót egyáltalán. Vagyis hogy használhatja-e, 

mert ez elsősorban nem rajta múlott. Ekkorát fordult vele a világ. 

Szerdán romlott el minden. 

Réka, a barátnője aznap este találkozni ment egy ausztrál 

palival, akivel még Magyarországon ismerkedett meg. A gazdasági 

minisztériumban volt gyakornok akkoriban, és hostesskedett az 

üzletember-találkozón, ahol összefutottak. Beszélgetésbe elegyedtek, 

aztán az esemény végén beültek egy sörre. Marci úgy ment oda 

találkozni Rékával, hogy nem számított az ausztrál jelenlétére. Fura 

volt ott találnia a lányt egy másik férfival. Fura volt a beszélgetésükbe 

kívülállóként belecsöppennie. 
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Robert – így hívták a fazont – a hét elején bukkant fel 

Brüsszelben. Ráírt Rékára, hogy látni szeretné. Marci gyomra 

összerándult az idegességtől, mikor meghallotta ezt. 

„Meghív engem! Hát nem jó fej?” – kérdezte Réka, altatóan, 

vagyis inkább gyanúsan csevegő hangnemben, mikor este szokás 

szerint leültek a Skynet elé beszélni egymással – ő odahaza, Pesten, 

Réka pedig itt, Brüsszelben. 

Most a legszívesebben megkereste volna a kedves Robertet, 

hogy jól szétverje a fejét. A belső mozivetítésen egészen hitelesen 

hatott, hogy csak úgy megragadja az ausztrált a torkánál fogva, és 

bemos neki párszor. Páccs! Azanyád! Azt képzeled, hogy egy kelet-

európai nőt ilyen könnyen megkaphatsz? Hogy csak úgy el lehet 

csábítani a párja mellől kacsintós szmájlikkal telezsúfolt e-mailekkel, 

az eurók láthatóan felszabadult költésével, meg forró csokis és mojito 

koktélos meghívásokkal? 

Tán még a földön is belerúgott volna az ausztrálba, de az 

agresszió képeinek sorát megzavarta a teljes kiszolgáltatottság érzése. 

Be kellett látnia, hogy Réka nélkül Robert aligha ment volna bármire. 

Nem lenne igazságos Ausztrálián elvernie a port. 

Nehezére esett higgadtan gondolkodnia. Réka jelentett neki 

mindent. Amíg odahaza együtt voltak, kereknek tűnt a világ. Amikor 

a lány kijött Brüsszelbe, elvileg csak gyakornoknak, és nem több mint 

hat hónapra – valójában azonban a Marcit szíven döfő „nem 

valószínű, hogy én vissza akarok még jönni Pestre” megjegyzéssel, 
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melyet Ferihegyen ejtett el váratlanul –, az olyan volt, mintha valaki 

kiharapott volna a világából egy darabot. 

Hogy ezek után egy Roberthez hasonló idegen Réka közelébe 

férkőzhetett, teljesen kikészítette. Mintha elszakították volna az 

otthonától, közben meg egy betörő a gyerekszobájában randalírozott 

volna – összehányta volna a holmiját, koszos cipővel összejárkálta 

volna a padlót, és még a falakat is kiverte volna. 

Ökölbe szorult a keze a dühtől. 

Előjelek voltak… 

Mikor Réka kiutazott gyakornoknak, egy hónappal korábban, 

Marci elkísérte, hogy ne kelljen egyedül cipelnie a sok holmiját – és 

hogy felelősségteljesen szemügyre vegye, milyen az albérlet, ahová 

Réka beköltözik. A férfi kötelességtudata dolgozott benne. Meg 

akarta mutatni, hogy ezer kilométernyi távolságból is ő vigyáz majd 

mindenre. Visszagondolva szánalmas erőlködés volt csak. 

A beköltözéskor a kiadó szoba tulajdonosa, aki maga is a 

házban lakott, meglátta Marcit. Meglehetősen modortalanul vonta 

kérdőre Rékát, kicsoda „ez”. 

– Egy barátom – válaszolta a lány. – Csak elkísért. 

Marci kiakadt ezen. Utóbb döbbenten vonta kérdőre Rékát, 

mégis mire vélje ezt. A lány úgy tett, mintha nem értené a kérdést. 

„De hát mondtam én, hogy a barátom vagy…” – hajtogatta, pedig 

Marci tudta, hogy nem ezt mondta, és a legjobban az fájt neki, hogy 

tudta, hogy Réka tudja, hogy ő tudja. A lány egyszerűen nem 
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nézhette ennyire hülyének, pláne nem az angol nyelv értelmezésével 

kapcsolatban. Marci műfordítóként dolgozott odahaza. 

Rékától ez a néhány szó megkérdőjelezte a helyét és a szerepét 

a világban. Minek jött el kísérőként Brüsszelbe? Miért segített neki? 

Aranyhidat épített a távozáshoz valakinek, akit a legszívesebben 

magához láncolt volna? Tényleg ennyire hülyét csinált belőle az élet? 

Vagy inkább saját maga? 

Akkor még el tudta nyomni ezt az érzést. 

A kiutazása előtti szerda este óta azonban nem hessegethette el 

a gondolatot, hogy baj van. 

A számítógép előtt ült. Várta, hogy Réka befusson a 

találkozóról, a lány azonban csak nem jött. Marci meg akarta 

kérdezni, mit vigyen neki hazulról. Tizenegy óra felé már tombolt 

benne a düh. Hatkor találkoztak az ausztrállal… mit csinálnak ezek 

még tizenegykor? Számon akarta kérni Rékán, hogy miközben ő azon 

töri magát, hogy segítsen, amiben csak tud, amaz nagy ívben tesz az 

ő fejére. 

A zöld jelzés 11:53-kor villant fel Réka neve mellett a 

képernyőn. Marci úgy gondolta, megvárja, míg a lány megcsörgeti őt. 

Úgy hatásosabbak lesznek a szemrehányásai. Valójában csak nem 

mert cselekedni. Félt, hogy a hangján sem tudna uralkodni. 

Gyengének mutatkozik majd, vagy éppen túl ingerültnek. Kivárt. 

A zöld fény egy perccel később kialudt. Réka nem kereste őt. 
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Döbbenten meredt a képernyőre. A szíve hevesen vert. A 

vérnyomása az egekben járt… 

Másnap délutánig várt, aztán nem bírta tovább. Írt egy 

szigorúnak szánt SMS-t Rékának: „Este beszélnünk kell, legyél ott 8-

kor.” 

A lány ott is volt, percre pontosan, és először úgy tett, mintha 

mi sem történt volna. Várta az éjjel Marci jelentkezését, mondta egy 

vállrándítás kíséretében. 

Marci bekeményített. 

Addig kérdezgette, mégis mi a fene akadályozta meg abban, 

hogy ő kezdeményezze a hívást, amikor hazaért, hogy a lány végül 

töredelmesen beismerte, csak össze van zavarodva… mert… hát… 

szóval Robert „bepróbálkozott”. Rögtön azt is hozzátette, hogy most 

„egy kicsit bizonytalan, hogy ez mit jelent”, ugyanakkor 

„lelkiismeret-furdalása van emiatt”. 

Marci azt hitte, eldurran az agya. Próbálta kérdezgetni Rékát, 

mi történt pontosan, de az csak nem árulta el. Miért van lelkiismeret-

furdalása – örlődött Marci –, ha csak Robert volt a cselekvő fél a 

történetben… ha az ausztrál tényleg csak próbálkozott, Réka pedig 

elhárította ezt? Vagy többről van szó? Szexeltek? Robert megkapta az 

ő Rékája testét…? Hogy azt tegyen vele, amit akar…? Egészen 

elborította a féltékenység. 

Megcsalás és megcsalatás – Marcinak semmi tapasztalata nem 

volt ezekről. A tágabb családi körben és a mindennapi életben hallott 
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emberekről, akik félreléptek, de azok jellemzően unatkozó 

középkorúak voltak, más emberek, velük lehetetlennek tűnt 

azonosulnia. Nem gondolta volna, hogy Rékával egyszer hasonló 

helyzetben találják magukat… A feltételes mód használata 

elbizonytalanította mindenben, amit az életről tudni vélt. 

A Skyneten keresztül alaposan kitombolta magát. A lány egy 

idő után már a bocsánatáért esdekelt. Nem mondott semmi 

közelebbit arról, mit csináltak Roberttel. De egyre csak azt hajtogatta, 

hogy ennek az embernek nem ír többé még e-mailt sem, nehogy az 

véletlenül bátorításnak vegye. 

Marci így szállt fel a péntek reggeli brüsszeli járatra a jó előre 

foglalt repülőjegyével, két álmatlan éjszaka után. 

Nyúzott volt, de a kimerültségébe valami felemelő érzés 

vegyült. Úgy érezte, benne van ebben a helyzetben a feloldozás 

lehetősége a kettejük számára, neki és Rékának. A szakadék szélére 

táncoltak, de visszatántorodtak onnan. 

Ilyen, romantikusan végzetszerű gondolatok jártak a fejében, 

miközben a reptéri busz közeledett vele Brüsszel központja felé. 

Már azon gondolkodott, a történtek fényében megengedheti-e 

magának, hogy szorosan magához ölelje Rékát – amit a leginkább 

szeretett volna –, amikor a Gare du Midinél találkoznak. Vagy várjon 

ezzel egy kicsit? Egy darabig vágjon savanyú képet, hogy a történtek 

jelentősége biztosan tudatosuljon mindkettejükben? A kapcsolat 

érdekében? Sehogyan sem tudott eligazodni ezen. 
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A Gare du Midinél azonban nem várt rá senki. 

Azonnal telefonált a lánynak. Úgy készült, hogy először 

udvariasan megkérdezi, miért késik, aztán most már biztosan 

kénytelen lesz bevágni a durcát. Réka nem hagyott neki más 

választást, ezzel, hogy még ki sem ért elé időben. Hacsak nincs valami 

tényleg jó kifogása… De hát úgy volt, hogy aznap csak délelőtt megy 

be dolgozni, csak egy pár órára. Mégsem vette fel a telefont, sőt 

kinyomta a hívást. 

Marci SMS-t írt neki. Dühvel pötyögte be a betűket, állandóan 

elírt mindent, és kényszeresen javította is a hibákat rögtön. Eltartott 

pár percig, míg elkészült az üzenettel, és ellőtte végre. 

Válasz csak egy órával később érkezett. 

Addig ácsorgott ott. Végignézte, ahogyan a repülőtérről befut 

még két, menetrend szerinti busz. Leste, hogy a metrómegálló felől 

nem érkezik-e meg Réka. Aggódott, nem szúrt-e el valamit, például 

biztosan nem a pályaudvari metrómegálló peronján várja-e a lány. De 

mindig oda lyukadt ki, hogy azért az SMS-ére Rékának illett volna 

válaszolnia, és hogy azzal minden esetleges félreértés tisztázható lett 

volna, már ha tényleg csak a találkozó pontos helyével lett volna a 

gond. 

Végül üzenetet kapott, hogy menjen át a Place du 

Luxembourgra. A lány ott, az Európai Parlamentben volt gyakornok. 

Nyilván bent tartották valamilyen feladattal. Marci ezt csak találgatni 

tudta. Bosszús volt. Elképzelni sem tudta, milyen feladat 
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akadályozhat meg valakit abban, hogy legalább SMS-t küldjön egy rá 

váró embernek, valakinek, akit állítólag szeret. Pláne a mostani 

helyzetben – az ő mostani helyzetükben. Azok után, ami a héten 

történt. 

Megnézte, hogyan juthat el az új találkozóhelyre, és valahogyan 

elvergődött oda. 

  

Mikor befutott, sürgős dolga akadt. Talált egy kávézót, ahol 

adtak neki presszókávét. Ott el tudott menni a mosdóba. Réka még 

mindig nem jelentkezett. 

Pár perc múlva elhagyta a helyet, és ha már fagyos, de legalább 

napos idő volt, kiszemelte magának az egyik padot a térnek az 

Európai Parlament komplexumával átellenes oldalán. Óriási volt a 

sürgés-forgás, mindenféle népek jártak-keltek arra. Marci 

csodálkozva nézte a sok különös szerzetet, akiknek a világába tévedt. 

Ez volt a késői ebédidő. Sokan ugrottak ki szendvicsért a közeli 

helyekre. Marcinak beugrott, hogy olvasott valamit a készülő 

kereskedelmi és befektetési megállapodásról. Biztosan az is 

belejátszott, hogy ekkora volt a forgalom. 

Kicsit zavarban érezte magát, mint aki nem tartozik ide. A pad 

mellett elhaladók némelyike meg is nézte magának. Bizonytalanul 

méregették, ki lehet ez. A tér másik végében gépkarabéllyal 

őrjáratozó katonákat látott. Még az hiányzik, hogy ezek is gyanúsnak 

találják, ahogy itt üldögél magában. 
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Eszébe jutott, hogy ha ő is enne, biztosan jobban beleolvadna a 

környezetbe. El is fogta az éhség, ami azt illeti, ám költőpénze nem 

volt sok. Úgy készült, hogy amíg kint lesz, ő fizeti az ebédet 

mindkettejüknek, és még a bevásárlást is a hétvégére. Azon felül 

nemigen lesz szükség egyéb kiadásokra. 

Volt viszont nála egy doboz brownie. A ruhái egy részét nem 

tudta eltenni miattuk a hátizsákjába, az egy szem kézipoggyászba, 

amit magával hozhatott. Réka édesanyja sózta rá a doboz sütit, hogy 

a kedvenc édességével szerezzen meglepetést gyermekének. 

Éreztette Marcival, hogy jobb, ha nem akadékoskodik, a brownie 

megy Brüsszelbe, és kész, ez nem tárgyalási alap. A brownie 

fontosabb, mint Marci. 

Nagyon begurult. Nekilátott enni, elpusztította a teljes 

készletet. Majd megmondja kerek perec, hogy nem bírta ki. Rékának 

meg kell értenie, hogy az ő hibájából alakult így. 

  

A 65-ös buszon ültek, Réka albérlete felé közeledve. Marcinak 

nem volt lehetősége megfontolni, sértődött képet vágjon-e vagy sem. 

Sértődött képet vágott, mert nagyon sértődött volt, miután a lány 

elmondta, hogy a képviselő úr csapatával tarthatott ebédelni, azért 

nem jött előbb. Hívták, ő pedig nem mert nemet mondani egy ilyen 

lehetőségre. „Ilyen helyzetben nem érdemes ugye”. 

Marci reklamált, hogy legalább egy SMS-t kaphatott volna. 

Réka válaszul nem szólt, csak gyengéd simogatásokkal csitítgatta. Ez 
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egyfelől kellemes érzéseket ébresztett Marciban, másfelől 

borzasztóan idegesítette, mert a szándék nyilvánvalóan a 

lefegyverzése volt, és ahhoz egyelőre nem akart asszisztálni. A 

kísérlet, hogy lefegyverezzék, már önmagában is azt a benyomást 

keltette benne, hogy a lány nem veszi elég komolyan. 

Úgyhogy egy darabig hallgatott. De Réka kitartóan békítgette – 

továbbra is főleg nem-verbálisan –, és egy idő után Marciban enyhült 

a feszültség. 

A buszmegállótól a ház felé menet már valami könnyedebb 

téma is előkerült. Az első összenevetést követően a lány tökéletes 

ritmusérzékkel kérdezett rá édesanyja süteményére, hogy Marci még 

zavarba is jöjjön ettől egy kicsit. 

– Elvették a repülőtéren, basszus… – válaszolta elvörösödve. 

Réka jelentőségteljesen hallgatott, mire Marci magyarázkodásba 

kezdett. – Nagyon durva, tisztára ideg voltam. Ezek szerint 

ilyesmivel sem lehet már repülni… Vagy mittomén, lehet, a 

biztonságiak rosszul tudják igazából. Hát, sajnálom, jól nézett ki 

pedig... 

A nyelve hegyével megnyalta a szája sarkát. Remélte, hogy nem 

maradt ott árulkodó morzsa. 

– És csak úgy elvették? Kidobták a szemetesbe, vagy eltették 

valahová? – kérdezte Réka. A hangja kétségekről árulkodott. 

– El, igen, én ezt nem is értem. Kidobták a kukába egyenesen. 

Hogy ennek mi értelme, azt szerintem ők sem tudják. 
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– Hát, anyu nem lesz elragadtatva, de rendben – tért napirendre 

a dolog felett Réka, látszólag. Marci rosszat sejtett. Megérezte, hogy 

fél ettől a lánytól. A lánytól, aki két napja talán komolyan 

elgondolkodott rajta, hogy ejti őt egy félig idegen, középkorú ausztrál 

férfiért. Még azzal együtt is, hogy tudta, Marci két nappal később jön 

hozzá látogatóba. Vajon ha nincs az a foglalt repülőjegy, és Réka 

minimális lelkiismeret-furdalása, lehet, hogy már szakítottak volna? 

Elhessegette a gondolatot. Túlzottan ijesztő perspektívát nyitott a 

jövőre nézve. 

Megérkeztek a lány házához, és a bejárati ajtótól felvezető 

lépcső tetején rögtön a házigazdába botlottak. Amaz a prédát leső 

hüllő tekintetével méregette őt. 

– Vendég? – kérdezett rá nyomatékosan. 

Marciba belenyilallt a felismerés, hogy itteni státusa erősen 

bizonytalan. Az imént félresöpört aggályai is feltámadtak. Fel sem 

vonta a szemöldökét, amikor Réka egyszerű igennel felelt. 

– Tíz euró lesz éjszakánként. Most kérem az összeget – bökött 

az ujjával egyenesen Marci arcába a házigazda. 

Nem vitatkozott. A sok napközbeni várakozás után nagyon 

vágyott rá, hogy leülhessen végre. A lépcsőkorlátra támasztotta a 

hátizsákját, előhalászta a pénztárcáját, és kivette belőle az eurókat. 

Odaadott egy húszast. 

– Csak vasárnapig akkor? – kérdezte gyanakodva a hűbérúr. 

– Igen, csak a hétvégére – erősítette meg Marci. 
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– Helyes – nyugtázta amaz, és odébbállt végre. Felmászhattak 

hát a második emeletre, a tető alatti térbe, Réka szobájába. 

Szerencsére a lány is ki lehetett éhezve, nem csak ő, mert amint 

magukra maradtak, az első dolguk a ruháik levetése volt. 

  

A hétvége elrepült, és ez a kifejezés, hogy tudniillik az idő 

repülésének a tanúja, nyomasztóan motoszkált Marci fejében végig, a 

repülő képével együtt, amelyre fel kellett szállnia vasárnap délután. 

A vasárnap nem is volt igazán ott töltött nap. Felkeltek korán, és már 

készülődtek is. Délben el kellett érniük a reptéri buszjáratot a Gare 

du Midinél. Reggeliztek egy könnyűt, pirítóst valami lekvárral, és 

sétáltak egy kicsit az albérlet környékén. Marcit lenyűgözte minden, 

a tipikus brüsszeli házoromzatoktól az egymást fura szögben 

keresztező utcákig, melyek néhol hat- meg nyolcszögletű terekbe 

torkollottak. A domborzat is hozzájárult a hely misztériumához. 

Marci képtelen volt összerakni a város szerkezetét a fejében, Réka 

vezette jobbra-balra. Ő mostanra egészen jól kiismerte magát errefelé. 

A Gare du Midi környékén szendvicsezős helyet kerestek az 

ebédeléshez. Marci lélekben készült az elválás pillanatára. Másra sem 

készült, kínjában. Elmajszolta a baguette-et, amit kaptak, és, mintha 

kívülről figyelte volna önmagát, tehetetlenül nézte, csak nézte, ahogy 

egyre kevesebb marad az eredetileg óriási kifliből. 
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Kézen fogva mentek a buszmegállóhoz. Már elkezdődött a 

felszállás, amikor odaértek. Marcinak retúrjegye volt Charleroi-ba, 

így most jegyet sem kellett váltania. 

Réka odaállt elé, és kiadós nyelves csókkal búcsúzott. Aztán 

megfogta Marci kezét, és megkérdezte tőle, tudna-e hagyni számára 

egy kis pénzt, mert a gyakornokiból nehéz kijönni. 

Marci ezen meghökkent egy kicsit. Bár igyekezett, hogy ne így 

legyen, az érzés az arcára is kiülhetett. A parlamenti gyakornokságért 

végső soron több pénzt fizettek a lánynak, mint amennyit ő egy jobb 

hónapban keresett odahaza. Persze nem az itteni árak mellett, ez 

kétségtelen – de nem ő akarta, hogy Réka idejöjjön élni. 

A pénztárcájába nyúlt, és elővett egy húszast. A szombati 

bevásárlás után ennyi készpénz maradt nála. Illetve volt nála még egy 

százas is, de azt a következő kiutazásra tartogatta. Réka nem tervezett 

hazarepülni. Marcin múlott, hogy találkoznak-e még. 

A lány elvette a felé nyújtott húszast egy „köszönöm” 

kíséretében, aztán még egyszer megölelte őt. 

Mennie kellett. 

  

Két héttel később a Skyneten beszélgettek. Réka elkezdte 

feszegetni, hogy fogytán a pénze. A következő fizetéséig pedig még 

van egy hét. Nincs mit ennie, mondta. Az a húszas sajnos nem 

segítette ki olyan nagyon, tette hozzá magától értetődően. 
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Marci a homlokát ráncolta. Kompromisszumos megoldást 

keresett, és felajánlotta, hogy elugrik Réka nagymamájához, a 

rózsadombi nagyihoz, aki mindig szívesen adott a lánynak, amennyi 

csak kellett. Mondta, hogy még a következő nap elintézi az átutalást 

a W Unionnál. Réka csúnyán nézett rá, és nem válaszolt. Marci 

megkérdezte, miért. Erre Réka megkérdezte tőle, nem érzi-e, hogy 

„szarrágó egy kicsit”? A kifejezés hallatán Marci döbbenten nézett 

vissza a képernyőre. Nem bírt megszólalni. Réka további adalékokkal 

is szolgált az ügyben. Tudta például, hogy amikor Marci kint járt, volt 

nála egy százeurós. Látta a pénztárcájában, amikor az albi tulajának 

fizetett. Látta azt is, micsoda undok arckifejezéssel adta oda azt a 

húszast a búcsúzkodáskor. A számonkérés hatására Marci 

ösztönösen védekezésbe ment át. Próbálta elmagyarázni, hogy az a 

pénz a következő brüsszeli látogatásra kellett, arra tartogatta. Réka 

erre azt mondta neki, hogy akkor talán csinálhatna valami 

értelmesebbet is, mint a műfordítás, ha ennyire nem futja belőle 

semmire. „Különben is, micsoda idióta fordítgat férfi létére 

romantikus regényfüzeteket hülye picsáknak”, kérdezte a lány 

valami egészen ijesztő indulattal az arcán. Marci el akarta mondani, 

hogy a kiadónál nő történetesen nem akadt a fordítók között 

egyáltalán, vagyis nem volt éppen egyedül ezzel, de Réka a szavába 

vágott. Pályázhatna valami értelmes munkát Brüsszelben, vetette 

oda, ha már annyira szeretne tudni mindenről, amit ő Brüsszelben 

csinál. 
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Marci elbizonytalanodott, mit kezdhet ezzel a beszélgetéssel. 

Nyilván kereshetett volna állást Brüsszelben, de egy pillanatig sem 

odakint képzelte el az életüket. Ez az ellentét ott volt közöttük, amióta 

csak Réka felhozta, hogy nem feltétlenül jön vissza Budapestre – 

„max látogatóba”. De Marci mostanáig nem merte szóba hozni ezt, 

ezúttal pedig nagyon kínos helyzetben kellett volna a témáról vitába 

bocsátkoznia. 

Kitérő manőverként megismételte, hogy szívesen elmegy Réka 

nagyijához akár most azonnal. 

A lány ettől teljesen begurult, és nekiszegezte: „Ez az utolsó 

szavad?” Nem várt sokat, szinte azon nyomban megszakította a 

beszélgetést. 

Marci már megint az üres képernyő előtt ült, tehetetlenül. 

Fura véletlen folytán egy ismerőse pár perccel később 

rátelefonált, hogy találkozzanak. Ez kiszakította a katatón állapotból, 

amibe került. Mivel nem jutott eszébe jobb, elment otthonról. Az 

ismerősével bedobtak egypár sört. Nehezére esett, de megállta a 

Rékával történtek említése nélkül. 

Másnap felkészült, hogy rendbe hozza a kapcsolatát 

valahogyan. Kerül, amibe kerül. Este lesz lehetősége beszélni a 

lánnyal, aki addigra minden bizonnyal lecsillapodik majd. Addig 

inkább nem nézte meg az e-mailjeit sem. 
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A legszívesebben felhívta volna Rékát telefonon, de azt még 

teljes érzelmi kiszolgáltatottsága mellett is felérte ésszel, hogy muszáj 

várnia egy kicsit, taktikusan. 

Hat órakor óvatosan dugta ki a fejét az internetre. Az Arcbukkal 

kezdte. Meg akarta nézni, kirakott-e valami vicceset a lány aznap. 

Arra lehetett volna hivatkozni a feszültség oldása végett. 

De csak egy értesítő üzenet várta, miszerint „immár nincs 

kapcsolatban Réka Szabóval”. 

  

HÉT ÉVVEL KÉSŐBB 

Marci a „Midlife Crisis”-t hallgatta a Faith No More-tól az Airbus 

utasszállító fedélzetén, amikor az megkezdte az ereszkedést 

Bruxelles-National repülőtér felé. Széles vigyorral az arcán bólogatta 

végig az egész számot. Lelkesen ünnepelte a kibaszott nagy energiát, 

ami ebből a dalból áradt. Nem szenvedett ő semmiféle válságtól. 

A NATO-hoz jött, mert hívták, egy csapat újságíróval együtt. 

Írogatott néha külpolitikai tárgyú cikkeket, ezért került fel az itteniek 

listájára, és lehetőséget kapott, hogy háttérbeszélgetéseket folytasson 

egy tucat tisztviselővel a NATO különféle részlegeitől, valami 

Hipster-Smith nevű ürge szervezésében. Marcit őszintén érdekelte a 

program – különösen az új részleg, az Intergalaktikus Hadviselés 

Tanulmányi Csoport vezetőjével készíthető interjú. De legelőször is 

örült a kiszakadásnak az álmosítóan kellemes hétköznapokból. 
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Az első napon szabadon eltölthető órák elébe is várakozással 

tekintett. 

Úgy tervezte, úgymond a dolgok sajátos perspektívába 

helyezése végett, hogy kibuszozik a Luxembourgra, és beül a helyre, 

ahol Rékát várva megfordult annak idején. Ott reflektál majd messzi 

emlékeire. Vonzotta az élmény kuriózuma. Az egykori érzések 

máskülönben kihunytak benne régesrégen. 

Olyan ez, mintha egy időgépbe ülne. Fogalma sem volt, mit 

talál azon a téren hét év után. Egy csatatérre visszatérni lehet ilyen, 

gondolta, mikor nem hever már ott egyetlen holttest vagy elejtett 

fegyver sem, csak az elesett bajtársak emléke ötlik fel haloványan. 

Másik sereg élén tér most vissza, magabiztosan. 

A kapcsolatuk alatt Réka módszeresen rombolta az önbizalmát. 

Megpróbálta elhitetni vele, hogy a műfordítói munkájával nem sokat 

ér. Bezzeg Réka, az Európai Unió szívében, ugye, ő aztán komoly 

mércét állított hivatalsegédként mindenkinek. Valódi karriert épített. 

A lány végül is meg tudta győzni Marcit, hogy jó abban, amit 

Brüsszelben gyakornokként csinál, de hogy emberként többet érne 

nála, azt a leggyengébb pillanataiban sem hitte el neki. 

Hét év távlatából visszatekintve az akkor történtekre 

kifejezetten menőnek érezte mindazt, amit azóta elért. Jólesett ezt 

felidéznie magában újra meg újra. A NATO-hoz jött ide. Ezt már 

önmagában is sokkal tökösebbnek érezte a langyi Európai Uniónál. A 

Bruxelles-Nationalon szállt le Charleroi helyett, a városban a vidék 
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helyett – ez is mind mennyivel menőbb már! És egyáltalán, a mostani 

önmaga mennyivel menőbb a hét évvel ezelőttinél, mindent 

egybevéve! Például mennyire király zenét hallgat éppen! 

Az Angel Dust album huszonhárom évvel ezelőtt jelent meg… 

Hallgathatta volna hét évvel ez előtt is akár… Bárcsak ezt hallgatta 

volna inkább. Úgy minden még jobb lett volna – de így sem volt rossz, 

egyáltalán nem volt rossz. 

  

Beült a Luxembourgon a helyre. Indításnak kikért egy üveg 

kiváló, mindig megbízható Chimay Rouge-t. Miután megitta, az Orval 

következett. A különleges élesztőtől, amellyel készítik, sajátos, 

fűszeres-virágos ízvilágú sör – az ilyesmi indításképpen nem esett 

volna igazán jól, másodiknak annál jobban csúszott lefelé. 

Az otthoninál nehezebb belga sör kellemesen áradt szét 

Marciban, és különös energiával töltötte fel. Vagy két órája ücsörgött 

a kávézóban, és még a rádióból hallatszó újrakevert popzenében is az 

örömét lelte. Headbangelni támadt kedve, ahányszor csak 

meghallotta az elsőre ismerős refrént. Egy lány énekelte: 

 

„I still think of you and all the shit you put me through / And I know 

now, I know you were wrong.” 

 

Visszagondolt arra a péntekre, amikor legutoljára jött ide. 

Olyan érzése volt, mintha egy múzeumban csípett volna be 
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szemléletes kiállítási tárgyak között, melyek biztonságosan nem 

valódi díszletként tették számára lehetővé a visszatérést az évekkel 

ezelőtti letűnt világába. 

Nézte az ablakból a téren jobbra-balra elhaladó különféle 

szerzeteket. Most is elkápráztatta ez a sokaság – és a sokféleség – 

odakinn. A kereskedelmi és befektetési megállapodást, melyről 

annak idején zajlottak a tárgyalások, már régen aláírták, de persze 

azóta is mindig volt valamilyen égető kérdés, hogy az itt 

dolgozóknak garantáltan legyen miért sürögniük-forogniuk. 

Próbálta kifürkészni a járókelők gondolatait. Elidőzött egy 

arcon… aztán átugrott a következőre a tekintete. Amott az a kalapos 

úr… mögötte az újságot olvasó fiatal srác, biztosan gyakornok… a 

sarkon befordulók között pedig… nahát.... 

Csak nem…? Lehet, hogy az ott Réka? Messziről nem tudta 

egészen kivenni a gyanús nőszemély vonásait. 

Érdekelte a dolog, de ebben a pillanatban egy vendég lépett az 

asztalához, és eltakarta előle a kilátást. 

  

A jövevény esdeklőn nézett rá. Marci agya olvasta a kérést: 

„Ugye leülhetek ide?” 

„Hát persze” – nézett vissza hasonló arckifejezéssel. 

Egy drámedve. Mióta a kereskedelmi és befektetési 

megállapodás létrejött, egyre többen jöttek ide a bolygójukról, hogy 

üzletet nyissanak itt. Brüsszel korábban is forgalmas helynek 
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számított, de amióta az intergalaktikus gazdaságnak is fontos 

csomópontja lett, végképp lenyűgöző volt errefelé az egy 

négyzetméteren fellelhető diverzitás. 

Érdekes élmény volt drámedvével találkozni. Marcinak egyszer 

már megadatott a lehetőség. Telepatikusan kommunikáltak, és a 

képességet ehhez a beszélgetőpartnereiknek is biztosítani tudták. 

Csak ugyanolyan esdeklő medvebocsként kellett rájuk visszanézni, 

határozottan megformálni a közlésre váró gondolatokat, és az 

összeköttetés remekül működött. A drámedvék innen kapták a 

nevüket az emberektől, drámai nézésükről, és azon kívül persze a 

medveszerű megjelenésük miatt. Kognitív képességeik messze 

meghaladták a földi medvékét, sőt valószínűleg az emberekét is. 

Rendkívül szociálisak voltak. Marci egyszer olvasott egy tanulmányt 

róluk. A szerző úgy spekulált, hogy a drámedvék valamelyik génje 

lehet az emberekét meghaladó társadalmiasságuk forrása. 

Ez a drámedve is ülhetett volna máshová – volt még asztal 

szabadon –, mégis inkább a társalgást választotta. 

„Lerakom ide a cuccomat, és hozok valamit inni” – jelezte, 

mintha aggódna, hogy addigra nem lesz asztaltársa. 

„Rendben” – gondolta az irányában Marci, bár ehhez 

biccentenie is elég lett volna. 

A drámedve leadta a rendelését a csaposnál, egy spánielfülű, 

kocsányon lógó szemű vinxnél, és visszatért egy pohár áfonyás sörrel 

a kezében. 
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„Újságíró?” – kérdezte Marcitól. 

„Hogyan találta ki?” – kérdezett vissza ő. 

„Nézett engem, amíg rendeltem, és közben egy cikk 

fogalmazásán törte a fejét… Ha jól értettem.” 

„Igen, így van. A NATO-hoz jöttem, de írnom kell egy cikket a 

szerkesztőm kérésére az intergalaktikus kereskedelmi és befektetési 

megállapodás eddigi mérlegéről is.” 

„Ejha! Az komoly vállalkozás. A hatások egyelőre 

felmérhetetlenek. Mikor a megállapodás megszületett, én például 

nem gondoltam volna, hogy egyszer idejövök miatta a Földre” – 

kommentálta a drámedve. 

„Akkor miért van itt mégis?” – kérdezett rá köntörfalazás 

nélkül Marci. 

„Jaj nekem, hiszen Ön egy újságíró, méghozzá érdeklődő. Ha 

Ön sört iszik, még többet kérdez, nekem pedig vigyáznom kell, mert 

én ilyenkor többet fecsegek.” 

Jelezve, hogy ezt tréfának szánta, gondolatban felmutatott 

Marci előtt egy nagy, sárga, kezét a szája elé tartó, hahotázó 

emotikont, természetesen medvefülekkel. 

„De komolyan” – erősködött Marci. „Ha valami jó kis 

értesüléssel tud szolgálni, egy életre üldözni fogja a hálám.” 

„Hát jó” – egyezett bele a drámedve. „Megmondaná a nevét, 

kérem? Az újság nevével együtt, amelyiknek dolgozik?” 
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Marci válaszolt, majd rögtön hozzátette: „Egyébként nem csak 

nekik írok. Angolul is szoktam publikálni, csak olyankor nem a saját 

nevemen. A Globális Kereskedelmi Sürgönyben.” 

„Nem rossz, nem rossz” – morfondírozott medveszabású 

beszélgetőtársa. „Illendő nekem is bemutatkoznom hát” – jutott 

elhatározásra, és kivetítette Marci elé a vizuális azonosítóját. Az 

egyszerűsített verziót, hogy Marci a kezdetleges rajztudásával is fel 

tudja jegyezni a noteszébe. „A noteszt tartsa elöl, röviden vázolom a 

helyzetet. Talán ebből lesz a sztori, amit hazavihet.” 

„Köszönöm!” – előlegezte meg a bizalmat Marci. 

„Nos, nincs mit, végső soron ez kölcsönösen előnyös lehet 

számunkra... A védjegytrollkodásról lenne szó.” 

„Védjegyekkel… trollkodás?” 

„Igen. Kicsit meglepően hangzik, de van ilyen. Sajátos 

tanulságokkal szolgál, hogy a mi univerzumunkban és az Önökében 

is kialakult. Úgyhogy ez valamiféle evolúciós törvényszerűségnek 

tűnik. Most azonban, mióta kereskedünk egymással, a dolog egészen 

újszerű következményekhez vezet. Számunkra jelenleg ez a 

meghatározó kérdés a napirenden.” 

„Az Önök számára? Kit képvisel pontosan?” 

„A drámedvék kereskedelmi főbiztosának különleges 

tanácsadója vagyok.” 
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„Azta!” – Marci igencsak megörült. Úgy tűnt, minden 

különösebb erőlködés nélkül megfogta az isten lábát. Vagy legalábbis 

egy very important drámedve hátsó tappancsát. 

„Jaj, igazán nem kell túlzásba esni!” – jött a válasz e gondolatra. 

„De felelősségteljes pozíció az enyém, ez kétségtelen. Ami a 

védjegytrollkodást illeti…” 

„Elnézést, nem akartam közbegondolni.” 

„Semmi baj. A probléma lényege tehát az Önök hajlama az 

információ leírt szavakban történő rögzítésére. Nem mondom, a mi 

gondolatbankunkban is megvan a trollkodás megfelelője. De ott 

legalább nagyjából el kell képzelni valamit, amit egy drámedve 

innovációként kíván szabadalmaztatni. Önöknél a találmányok 

bejegyzésének és védelem alá helyezésének a folyamata erősen 

elszakadt a valóságtól. Külön vállalataik szakosodnak arra, hogy 

algoritmikusan generált zagyva szókombinációkat helyezzenek 

oltalom alá mint komoly feltalálói eredményeket.” 

„De mire jó ez az érintett vállalatoknak?” 

„Hát arra, hogy bármikor előrukkolhassanak az általunk a földi 

kereskedelembe bevont termékeknek megfelelő védjeggyel, és 

kompenzációt követeljenek tőlünk. Névlegesen a termelőinktől, 

végül azonban, az Európai Unióra nyomást gyakorolva, a mi 

kamaránktól. És azért lobbiznak, igen barátságtalan módon, hogy az 

itt jelen lévő kereskedőink vagyonának a terhére is rendezhető legyen 

az úgynevezett kártalanításuk. Ami mögött természetesen semmiféle 
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valódi kár nincsen. Ellenkezőleg. Ezek a védjegykalózok szeretnének 

minél többeket megkárosítani, ha hagyják őket.” 

„És milyen termékeket érint a jelenség?” – Marci most már 

rutinosan vezette az interjút. 

„Egyre többet, ahogyan a Földdel folytatott kereskedelmünk 

köre is fokozatosan bővül az elérhető szállítókapacitások fejlődésével. 

De ha engem kérdez, a csupor a mi részünkről a messzi galaxisokban 

híres virágmézünk előállítási folyamatának itteni levédetése után telt 

be. Ez azért több a soknál!” – dörmögte telepatikusan is érezhető 

bosszúsággal a drámedve. „Nagyon szívesen adok kimutatásokat a 

vita elfajulása esetén várható kereskedelemkiesésről és az ágazatközi 

hatásokról.” 

„Azt megköszönném. Gyakorlatilag csak egy szép fogalmazást 

kell kreálnom az egészből. A Sürgöny biztosan lehozza.” 

„Én is úgy vélem. Mi, drámedvék, vagyunk olyan szociábilisak, 

hogy feltételezzük, az emberekben is él az őszinte megismerés és a 

megértő cselekvés vágya.” 

„Készíthetek Önről egy fotót?” – kérdezte Marci. „A cikkhez, 

illusztrációként. Vagy inkább a neve elhallgatását kérő tisztviselőként 

idézzem? Attól félek, úgy kevésbé lesz hiteles a cikkem.” 

„Jobbat tudok” – felelte kis gondolkodás után a drámedve. 

„Jöjjön velem, felveszem a minket kísérő sajtódelegáció listájára, és 

beszélhet a főtárgyalónkkal. Egy órán belül. Még az előtt, hogy 

excellenciája megtartaná a beszédét az Önök Európai 



 

109 
 

Parlamentjében. Itt a nagy alkalom. Most nekünk is az az érdekünk, 

hogy belelássanak a kártyáinkba.” 

„Húha! Ami azt illeti, pont szabad vagyok. Vagyis… Naná, 

benne vagyok!” – tört ki Marciból a lelkesedés. 

  

Rékának furcsa előérzete támadt. A Luxembourg téren 

átkeltében mintha szellemet látott volna. Félig tudat alatt érzékelte a 

dolgot, nem is volt benne biztos egészen. De nem ért rá, hogy 

utánajárjon. Sietnie kellett, hogy megfelelően felkészíthesse az uniós 

kereskedelmi biztost a drámedve küldöttség vezetőjének beszédével 

kapcsolatban. 

Csak öt percet kapott, de profi munkát végzett. A biztosnak az 

uniós méztermelők szövetségével volt még egy gyors találkozója – a 

beszéd várható tartalmára tekintettel ez időszerűnek tűnt. Réka nem 

ellenkezett hát, amikor udvariasan kitessékelték az irodából. Maradt 

háromnegyed órája az eseményig. Kényelmesen vissza tudott érni a 

Bizottságtól a Parlament épületéhez. 

Nem ment be egyből helyet foglalni az ülésteremben. Szerzett 

műanyag poharat egy csapos ivóvíztartály alól, és félreállt a lobbiban, 

hogy igyon a termoszban hozott kávéjából. 

Szórakozottan nézegette a falon közszemlére tárt képeket. Az 

Európai Parlament egy volt gyakornokának a fotóiból készült 

kiállítás. A szerző jelenleg Indonéziában dolgozott. A tárlat elején 

megosztott információk szerint traumatizált delfinek felépülésében 
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segédkezett egy civilszervezet önkénteseként. A fényképeit még a 

Brüsszelben töltött évében készítette, annak idején. Sok műértő 

dicsérte, milyen éles szemmel ragadta meg rajtuk keresztül az EU-s 

intézmények életének hétköznapjait. „Mennyi filozófiával, mennyi 

bölcsességgel”, írta egy ömlengő kritikus. 

Réka döbbenten állt meg a második kép előtt, mintha a földbe 

gyökerezett volna a lába. 

– Te mocsok! – csúszott ki a száján magyarul. 

A közelében állók bizonytalanul néztek rá. Persze nem értették, 

hogy mit mond. Azt látták, hogy dühös valamiért – izzik benne a 

harag. 

De csak az lephette meg őket igazán, ami ezután következett. 

Réka kezéből kicsúszott a pohár, amint megpillantotta a lobbiba 

érkező drámedve küldöttséget. A főtárgyaló az oldalán Marcival és 

egy másik drámedvével tartott az ülésterem bejárata felé. 

„A sunyi kis nyavalyás!” – gondolta Réka. Alig tudta fékezni a 

haragját. „Ott szerencsétlenkedett nekem, aztán nézd meg, miből lesz 

a cserebogár!” Kénytelen volt belátni: bár soha nem gondolta volna, 

hogy Marciból lesz valaki, most ő vezetett a versenyben, neki pedig 

volt hová felkapaszkodnia. 

  

„Nahát, igazi hírességgel egészült ki a sajtós csapatunk!” – 

üzente a drámedve főtárgyaló Marcinak és a tanácsadójának 
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egyszerre. Még egy csodálkozós emotikonnal is megtoldotta, 

medvefüles változatban. 

„Hogyan?” – tudakolta Marci értetlenül. 

A főtárgyaló egyszerűbbnek látta kivetíteni elé a képet 

magyarázatképpen. Óriási mentális energiáival erre is képes volt. 

Ezúttal Marcin volt a sor, hogy lefagyjon a döbbenettől. 

Az elé táruló képen saját magát látta fekete-fehér felvételen, 

amint hét évvel korábban a padon ült éppen, odakinn a téren. A 

képaláírás sajátos összefoglalót kínált akkori helyzetéről: 

 

„Brüsszel leggazdagabb embere. Mindenki siet körülötte, miközben 

neki jut ideje az elmélkedésre. Valahol máshol van, és igazi problémákon töri 

a fejét. Nem azokon a hivatali gondokon, melyekből csak mi csinálunk nagy 

ügyet.” 

 

Remekül látszott a fotón, hogy sütit majszol éppen. 

Lopva pillantott körbe, mintha arra számított volna, most aztán 

lebukik a brownie miatt. 
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Eljutni odaátra 

 

Megközelítettem a kerítést, sunyin lopóztam előre. Nagymestere 

vagyok az ilyesminek. Lassan mozogtam, kiszámítottam minden 

lépésemet. Egyik láb a másik után. Figyelmesen. 

Az a titka, hogy meg kell állni rácsodálkozni a fűszálakra néha. 

Vagy bármi egyébre, ami a szemünk elé kerül anélkül, hogy kerestük 

volna. És elidőzni felette akár percekig is. Mintha valóban nagyon 

érdekelne, sőt lenyűgözne, amit látunk. 

Így érhetjük el azt az állapotot, amikor mozgás közben is 

észrevétlenek maradunk. Eggyé olvadunk a tájjal. 

  

Itt próbálkoztam, mert két órával ezelőtt meglestem, amikor 

átkelt ezen a részen néhány ember. Suttogva beszéltek, erre figyeltem 

fel… Az amatőrök. A magas frekvenciájú hangokat könnyebb 

észlelni. Hát senki nem tanította meg ezeket, hogyan kell egy célt 

tisztességesen becserkészni? A vadászból gyorsan űzött vad lehet, ha 

ennyire gondatlan. 

Bár a magasban függő vakító fények körétől igyekeztek minél 

távolabb maradni, megcsillant a kezükben a fémeszköz, mellyel utat 

nyitottak maguknak a szúró és vágó drótakadályon át. 

Egyszer félbehagyták, amit csináltak. Elbújtak a bozótosban, az 

innenső oldalon. Talán azt hitték, jön valaki. Valójában csupán az 
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történt, hogy az egyikük elveszített egy nehéz tárgyat. Éppen egy 

száraz gallyra esett rá, az reccsent nagyot. Ők csak a zajt hallották, 

attól ijedtek meg. 

Végül összeszedték a bátorságukat, és előjöttek szánalmas 

rejtekhelyükről, ahol bárki könnyen felfedezhette volna őket. Kicsivel 

odébb keveredtek, mint ahol az imént munkálkodtak, úgyhogy 

kezdhették elölről, neki a kerítésnek újra. Pedig az előző helyen már 

majdnem sikerült elég nagy rést nyitniuk rajta. 

A munkájuk mégsem veszett kárba. Csak végül nem ők látták 

hasznát… 

Az átkelők csapdába szaladtak. Amint átjutottak, elkapták 

mindet. Elnyelte őket egy villogó fémkaszni. 

A vadászok, akik keresztezték az útjukat, befedték valamivel a 

kerítésen vágott lyukat, csak azután távoztak. Valahogyan rögzítették 

is, amit odatettek, arrafelé nem lehetett átjutni már. 

Nagyon védelmezik, ami odaát van… Biztosan megéri bejutni! 

Szerencsére a másik lyuk elkerülte a figyelmüket. Adódik hát a 

lehetőség. 

Nem aggódtam az előttem próbálkozók kudarca láttán. Ők túl 

lassúak és ügyetlenek voltak... Alacsonyabb rendű lények, hiába. 

Nagyon nehezen vergődtek át az akadályon. Beleakadtak állandóan, 

és bár igyekeztek halkak maradni, igazából rengeteg zajt csaptak. Az 

egyikük még fel is kiáltott, amikor megvágta magát. Én sokkal 

ügyesebb vagyok ennél. 
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Vártam két órát a biztonság kedvéért, mielőtt előremozogtam a 

résig. Mikor odaértem, először a fejemet dugtam be rajta. Lesben álló 

fenyegetésnek semmi jele. Hegyeztem a fülemet is, ahogy csak 

tudtam. Meggyőződtem róla, hogy nincs veszély. 

Miután átjutottam, ami nem okozott különösebb nehézséget, 

elindultam az erdőn keresztül. 

  

A hold derengésénél láttam néha egy-egy fénylő szempárt rám 

meredni, de nem zavartattam magam. Nyilván az enyém is úgy 

fénylik, mint az övék, úgyhogy jó eséllyel félnek egy kicsit ők is. A 

lényeg, hogy ezt nem szabad kimutatni. Ez az erdő egyik alapvető 

törvénye. Városból származom, de ezt a szabályt az úton idefelé 

hamar megtanultam. 

Az átkelés után csak egyszer húztam meg magam, egészen 

rövid időre, amikor a vadászok egy őrjárata haladt el a közvetlen 

közelemben. 

Táborhelynek egy nagyobb települést kerestem. Ott vannak az 

igazán jó lehetőségek, ott kezdhetek új életet, gondoltam. 

Rátaláltam egy kővel borított ösvényre, ahol száguldoztak a 

világító fémkasznik. Annak a szélén haladtam előre. Az ilyen utak 

előbb-utóbb városokhoz vezetnek. 

Nem kellett csalódnom. 
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Az ösvény mentén néhány óra alatt beértem egy településre, 

majd annak is a zsúfoltabb részébe. Kora reggel volt, sokan 

mászkáltak az utcán. 

Egy kislány jól megnézett magának, de az anyukája elrángatta 

őt a közelemből. Az erdőből jövet nyilván nem volt igazán rendezett 

a megjelenésem. 

Láttam néhányat a hozzám hasonlóan átjutott figurák közül az 

út másik oldalán, nagyobb csoportba verődve. Ők szerencsésebben 

jártak, mint az általam megfigyelt csapat. Nem nyelte el őket a villogó 

fémkaszni, de őket is megviselte az erdőben eltöltött éjszaka. Az 

anyuka feléjük is vetett egy ijedt pillantást, és behúzta a kislányt a 

kapun belülre. 

Reméltem, idővel engem szimpatikusnak találnak majd. 

Elvégre én én vagyok. Az életszínvonalam múlik ezen! 

  

Hamarosan szembejött, amit kerestem. Lapos tetős kőmenedék, 

sok-sok ember búvóhelye, odabent rengeteg élelmiszerrel, annyival, 

amennyit elképzelni is nehéz. Ott volt benn temérdek jó dolog, amire 

vágyom. Az illatok gyönyörű elbeszéléssé formálták, mi minden. 

Alaposan rászorultam már, hogy harapjak valamit, úgyhogy 

leültem a bejárat előtt. Reméltem, hogy valaki segít. 

Sokan megnéztek, mégsem jött oda senki. Én pedig nem tudtam 

elmagyarázni nekik, hogy mit szerettem volna, mert nem beszélem a 
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fura nyelvüket. Szívesen odamentem volna valakihez, de ezek úgy 

siettek mind! Csak mentek ki és be folyamatosan. 

Lassan felkúszott a nap az égre, melegebb lett, az én türelmem 

pedig fogytán volt már. Talán ha kikényszeríteném, hogy 

reagáljanak… Kivártam, míg az ajtónál álló sötét öltözékű ember 

elfordult egy pillanatra, és nem figyelt oda. Beslisszoltam az ajtón egy 

másik ember takarásában, amint megnyílt előttünk a bejárat. Gyorsan 

végigszaladtam az élelemtárolók között. 

Néztem, mit találok ott, jobbra-balra. Ennyi jóból nem is tudok 

választani, láttam be elképedve. Ahonnan én jövök, ott a kukában 

hátramaradt ételnek is örültünk, édesanyámmal és a testvéreimmel. 

Nem csoda, hogy a vadászok a fémkasznival meg a kerítésükkel így 

védelmezik ezt a helyet. 

Arra jutottam tehát, hogy fel kell hívnom magamra a figyelmet. 

Félreérthetetlen jelzéseket adok. Talán akkor megértik végre, mire 

van szükségem. 

Kinéztem a legfelső tárolót, és felmásztam oda. Nem volt 

egyszerű, de ügyes vagyok, megoldottam. Páran kíváncsian 

fürkészték, mit művelek. A terv szerint haladunk, állapítottam meg... 

Mikor fent voltam, nekiálltam leverni az összes ételt a földre a 

tároló alatt. Jó nagy robajjal landoltak. Volt köztük üvegben tartott 

étel is, meg fémdobozban tartott étel is… Nem szeretem, amikor 

csomagolásban van az étel! 
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Miután végeztem, kényelmesen elnyújtóztam, mintha csak 

megpihenni másztam volna fel ide. Résnyire azért nyitva tartottam a 

szemem, és figyeltem. 

Egész sokadalom gyűlt össze alattam, ennyit elértem. 

Elégedetten szemléltem őket. Az alattvalóim – alattam, a helyükön. 

Akkor viszont mire várnak még? Adjanak most már enni! 

Cserébe itt vagyok, láthat, aki erre jár, igazán megmutathatnák, 

mennyire jóságosak. 

  

Rosszul számítottam. Felmásztak utánam, és hiába próbáltam 

menekülni, elfogtak. Fújtam rájuk, jeleztem, hogy visszatámadok, ha 

kell, de nem rémültek meg tőlem. Kitették a szűrömet. 

Mikor újra a közért előtt találtam magam, a kislány, aki reggel 

nézegetett, hirtelen megint előkerült valahonnan. 

Megsimogatta a fejemet. 

Ha simogatásoktól jól lehetne lakni… 

De ő legalább tudja, hogy mi a dolga. Kényeztet engem. 

Legfeljebb nem elég intelligens ahhoz, hogy felfogja, elsősorban 

élelemre lenne szükségem. 

Azért doromboltam neki, ennyit kiérdemelt. 
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Ott volt 

 

Hiába a hatalom. Hiába elégíthető ki jelentősebb késedelem nélkül 

minden szükséglet. Csak azért, mert ez megadatik, nem garantált, 

hogy mindig optimális lesz az ember közérzete. 

Körülbelül ez a szomorú gondolat fogant meg a Főnök fejében, 

bár nem ilyen tisztán, csak homályosan – de épp elég élénken ahhoz, 

hogy komolyan bosszankodjon miatta. 

A három méter átmérőjű, szív alakú fürdőkádban ücsörgött 

éppen, elegáns belvárosi lakásának büszkeségében. Kényszeresen 

kényelmet keresve dőlt hátra a mellig érő, langyos vízben. 

Könyökével a medence peremére támaszkodott. Tekintélyes sörhasa 

kifeszült, mint vitorla a szélben, miután nemrég landolt a gyomrában 

egy adag rosé kacsamell, káposztás cvekedlivel és levendulás-mézes 

almakompóttal. 

Nagyon elnehezült tőle. 

Az ejtőzéshez máskülönben adottak lettek volna az ideális 

körülmények. Ott volt például Lucy, aki éppen a Főnök boldogsága 

érdekében ügyködött a víz alatt. 

A Lucy csak művésznév volt. Hogy igazából hogy hívták a 

lányt, az a Főnököt nem érdekelte. Minden egyes domborulat úgy 

domborodott rajta, ahogy kell, ez a lényeg. Tökéletes példány. Ha 
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egyszer ráun majd, mélázott el a Főnök, még évekig űzheti jobb 

helyeken az ipart, csak lassan válik értéktelenné. 

Ráadásul ügyes is, állapította meg a műértő objektivitásával. 

Nem Lucy hibája, hogy az ottléte nem dobja őt fel. Hülyeség volt fél 

tizenkettőre áthívnia. És hülyeség volt, hogy nem állta meg zabálás 

nélkül. Tizenegykor muszáj volt teletömnie magát. 

Utált tele hassal szexelni. Ha csak ülnie kellett hozzá egy 

helyben, saját ormótlan otrombasága akkor is zavarta. Mikor kövéren 

feszülő hassal, az étkezéstől zsíros szájjal is azt hallotta a 

szépségektől, akik feljártak hozzá, hogy „Te olyan klassz vagy, 

bárcsak minden ügyféllel ilyen jólesne!”, meg hogy „A múltkor is 

eszembe jutott a farkad, már hiányzott nekem, ugye elővehetem?”, 

rátört a hányinger. És a magány. 

Unottan bámészkodott összevissza, miközben Lucy hozta a tőle 

telhetőt. 

A szeme fel-alá siklott a mennyezeten, azután egyszer csak 

megakadt a tekintete az egyik sarokban. Jókora pók ücsörgött ott 

teljes mozdulatlanságban. Az a fajta nyolclábú, amelyiktől az átlagos 

városlakó az első pillanatban rosszul lesz, a következőben pedig már 

brutálisan el akarja pusztítani. Nagy testű, hosszú lábú. 

– Hát te, hogy kerülsz ide, barátom? – tűnődött hangosan a 

Főnök. Aztán rájött, mennyire furcsán hangzik ez a mondat az ő 

szájából. „Barátom”. Mintha visszhangzott volna körülötte, amit 

mondott. Egészen belebizsergett az újszerű élménybe. Nem sokszor 
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fordult elő, hogy így rácsodálkozott valamire. Korán megtanulta, 

hogy az viszi a legtöbbre, aki a leginkább az eszénél van. Az azt kapja, 

amire számít. Márpedig az van a leginkább az eszénél, aki mindig 

mindenre számít. 

Mégis rabul ejtette a termetes pók látványa, ráadásul ez az 

iménti kis botlás – hogy a barátjának szólította – valamifajta 

bensőséges viszonyt teremtett közte és a hívatlan vendég között. 

Hogy hogyan került oda, a sarokba, nyilvánvalónak tűnt. A 

fürdőszoba falán, a mennyezethez közel volt egy rácsos 

szellőzőnyílás, amely az egész épületen végigfutó szellőzőaknára 

nyílt. Ettől a nyílástól húsz centire vert tábort a pók. Hogy milyen 

fajta lehet, azt a Főnök nem tudta megállapítani. A gimnáziumi 

biológiaórákon nem nagyon figyelt oda. Végig az eszénél volt, már 

akkor is csak a lényegre koncentrált. 

Most sem hazudtolta meg magát. Tudatának egy sötétebbik 

rekeszében kidolgozott egy tervet. Több lépéssel előre gondolkodott. 

Az a pók nem fog a sarokban ücsörögni ítéletnapig. Táplálékot nem 

talál. Még egy nyomorult muslica sem jár erre soha. Tehát vadászútra 

indul a lakásban. Akkor pedig ő meg a Főnök összeakadnak valahol 

egy alkalmatlan pillanatban. Ott lesz karnyújtásnyira, a Főnök pedig 

az undortól hajtva lecsap rá, és könnyedén végez vele. 

Elmosolyodott. Szerette az efféle játékokat. Amelyekben ott volt 

némi bizonytalanság, de afelől sem lehetett kétség, hogy ő nevet a 
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végén. Néhanapján egy kicsit többet kockáztatott, mint máskor, néha 

egy kicsit kevesebbet. De mindig ő nevetett a végén. 

Ez a gondolat felpezsdítette végre. Vetett egy pillantást a víz 

alá. Lucy húsz másodperce volt odalenn. Jól bírta tüdővel, de a 

felszálló buborékokkal alighanem az utolsó tartalékai távoztak 

éppen. Hamarosan feljött volna levegőért, hogy egy-két másodperc 

után újra lebukjon, folytatva, amivel hiába próbálkozott már hosszú 

ideje. A Főnök azonban nem úgy akarta. 

Lenyúlt a víz alá. A két fülénél és a hajánál fogva lefelé húzta a 

lány fejét. Lucy esélytelenül birkózott a szorításában. Csak akkor 

törhetett volna ki ebből a helyzetből, ha az egyetlen kínálkozó módon 

tesz benne kárt. Ha harap. Annak utólag igen kegyetlen 

következményei lettek volna számára is. Ezzel Lucy maga is tisztában 

volt. 

Pontosan az a fajta játszma volt ez, amelyet a Főnök annyira 

kedvelt. 

A lány egy idő után rúgkapált kétségbeesésében, de közben 

még odaadóbban dolgozott. 

A Főnök elégedetten nevetett a végén. Nevetése visszhangzott 

a csempével borított falak között. 

  

A Főnököt egy hétre elszólították a városból a kötelességei, 

pontosabban mások kötelességei, amelyeket egyeseken személyesen 

is számon kellett kérnie. (A győri kisfőnök, Zsoltika elpasszolt egy 
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tucat visszaalakított balkáni Kalasnyikovot valami francia arabnak, 

és kokóban kapta meg az árát. A Főnök pontosan tudta, mennyiért 

adta tovább az anyagot, Zsoltikának mégsem sikerült rendesen 

elszámolnia a bevétellel... Pitiáner ügy, de legalább lehetett 

hatékonyan intézkedni.) 

Eseménydús napokat tudott a háta mögött, mire hazatérhetett 

belvárosi lakásába egy hétfő délelőtt. Alig esett be az ajtón, ledobálta 

magáról a ruháit, kikapcsolta a mobilját, és indult a fürdőszobába. A 

bejáró személyzet már előkészítette számára a relaxálós fürdőt, a 

Főnök pedig kéjes élvezettel merült alá az éppen az általa előírtaknak 

megfelelően meleg vízben, azoknak az embereknek az 

elégedettségével, akik hétfő délelőtt is megengedhetik olykor, hogy 

alámerüljenek a jóban. Ha kell, pisztoly csövét szorítják a jó fejéhez, 

hogy alámerülhessenek benne. 

Eltelt némi idő, mire feltűnt neki, hogy Lucy nem volt ott. Egy-

két perc késésen nem lepődött volna meg, bár jó előre jelezte, hogy 

látni óhajtja a lányt. Lucy egy kicsit zokon vette, amit a legutóbb 

művelt vele, és a Főnök a rövid, de bosszantó váratás felett 

napirendre tért volna azzal, hogy a lány biztosan így akarja éreztetni 

vele a nemtetszését. A hosszabb késés azonban elfogadhatatlan volt, 

ezt Lucy is tudta, a legvalószínűbbnek tehát az látszott, hogy a lány 

egyáltalán nem akart ma átjönni hozzá. Ha akart még valaha 

egyáltalán. 
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A Főnök a telefonja után nyúlt, mely ott hevert a kád szélén. 

Újra bekapcsolta. Szabinát kellett volna hívnia. Lucy dolgaiban, hogy 

mikor találkozott, és kivel, Szabina volt az illetékes, de ő talán 

megpróbált volna falazni a lánynak. Ezért inkább az emberét hívta, 

akit előzőleg a lányért küldött egy kocsival. 

– Na mi van, Vili, hol vagy most? 

– Jaj, Főnök, én már sokszor próbáltam telefonálni, de… 

– Mi van? – kérdezte kurtán a Főnök. 

– Hát, nem akart eljönni… 

– Pontosan mit mondott? 

– Hát, mikor kijött a házból, odamentem, hogy nyissam neki a 

kocsiajtót, de ő aszonta, más dolga van. Aszonta, nem ér rá. Meg hogy 

erről már szólt valami Szabinának. Én megkérdeztem, hogy mi a 

dolga. Aszongya, Amszterdamba’ ajánlottak neki valami melót, és 

hogy nincs neki kedve itt maradni. Valami barátja autójába szállt be. 

Nem tudtam, mi legyen, hagytam elmenni. Amúgy is mászkáltak az 

utcán a népek, csak ment volna a hiszti. A kocsi számát felírtam… 

Valamit rosszul csináltam, Főnök? 

– Minden rendben, fiam, semmi baj – nyugtázta a Főnök. 

Azután megmondta Vilinek, hogy mi legyen. Vili nyelt egyet, és 

megígérte, hogy igyekezni fog. Sietnie kellett, hogy még az 

országhatár előtt akcióba léphessen. 

Lucy megkapja a magáét, gondolta a Főnök. Még hogy elmenne 

Amszterdamba valami kirakatban rázni a seggét kanos hollandoknak 
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meg németeknek…! Mit képzel ez!? Ott is vannak főnökök! Némelyik 

talán rosszabb, mint ő maga. Ott is lesz majd, aki időnként különleges 

ötletekkel áll elő. Például: menjél szépen, vedd fel ezt a bukósisakot a 

fejedre, és szaladgáljál nekünk meztelenül a golfpályán, miközben mi 

céllövészetet tartunk, és röhögünk rajtad. Minél hangosabban 

sikoltozol, annál jobb! Ha hasra esel, hát az bájos, attól majd’ 

elélvezünk. Ha pedig eltalál valamelyikünk, tudod, hogy mi lesz a 

jutalma… Mi, hogy nem vállalod a melót…? Hogy te megválogatod, 

mit csinálsz…? Azt hiszed, így megy ez…? 

Egészen beleélte magát az elképzelt helyzetbe, de végül magára 

eszmélt. Megpróbált kicsit leereszteni. Hátradőlt a kádban, és 

masszírozni kezdte az arcát, hogy szűnjön benne a feszültség. 

Szórakozottan járatta a szemét a mennyezeten, és akkor… A pók még 

mindig ott volt! Pontosan ugyanott, ahol a legutóbb, egy árva 

millimétert sem mozdult arrébb. 

– Hát, barátom, én elképzelni nem tudom, téged honnan 

szalajtottak! – szólította meg ösztönösen. Mosolyra derült, mikor 

tudatosult benne, hogy újra kimondta az immár ismerősen csengő 

szót. 

Barátom. 

Nevetett, felszabadultan, mert tudta, hogy a játékban, amelybe 

belefogott, Lucy végképp nem lehet a nyertes. A pók pedig mintha 

osztozott volna az örömén, végigfutott a lábain egy kis remegés, alig 

érzékelhetően. 
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A következő egy hét alatt a Főnök szorosan rajta tartotta a szemét 

nyilvánvalóan hosszabb itt-tartózkodásra berendezkedett vendégén. 

Meglepő módon azt tapasztalta, hogy a pók soha nem mozdult egy 

tapodtat sem. Még éjszaka sem változtatott helyet. 

A Főnök rendszeres szokásává vált, hogy hajnalban kétszer-

háromszor felkelt ellenőrizni, ott van-e még nyolclábú „barátja”, ahol 

az este látta. Ott volt.     

– Hát, pajtikám, tényleg nem tudom, téged honnan szalajtottak! 

Nem vagy egészen mindennapi eset, annyi szent! – szólt hozzá az 

egyik éjjel. El sem csodálkozott azon, hogy most már valami szent is 

keveredett az életébe. 

Megkedvelte ezt a kövér pókot. Részben a jelenség rejtélyessége 

lehetett az oka. Kezdetben sejtelme sem volt, mivel táplálkozhatott 

csúf lakótársa. Ha táplálkozott egyáltalán. 

Egy alkalommal kedvenc ingatlanmagazinját olvasgatta, 

amikor szembejött vele egy pókkiállítás hirdetése. Kíváncsiságból 

rákattintott a bannerre. Az esemény oldalán közzétett képeken 

anyukák rémüldöztek, és gyerekek ámuldoztak a válogatott 

szörnyek láttán. A lap alján mindenféle cikket is ajánlottak a témában. 

A Főnök nem nagyon szeretett olvasni, volt neki arra embere 

elég, most mégis végigszaladt az egyik íráson. A pókok 

táplálkozásáról szólt. Megtudta, hogy van köztük növény- és halevő 

is, olyan is, amelyik már elhullott rovarok tetemét zabálja fel, sőt még 
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olyan is, amelyik más pókfélék populációjának a ritkítására 

specializálódott. Zsákmányban szegény időkben képesek hibernálni 

magukat, és némelyikük akár tíz évig is elélhet. 

Még ezzel együtt is érthetetlen volt, hogy házi pókja annyi ideje 

kitartott a fürdőszoba sarka mellett, ahol először megtelepedett. 

Éppen azon a jól látható helyen. 

Izgalmas volt ez az egész! Egy üde színfolt a szürke 

hétköznapokban. 

  

Nem sokkal később a Főnöknek külföldre kellett utaznia pár 

hétre. (Az egyik rendőrségi kapcsolata súgta neki, hogy egy darabig 

ne legyen szem előtt, a Kalasnyikov-ügy miatt.) Mikor visszatért, a 

szokásos meleg fürdő várta odahaza. Miközben hanyagul levetette, 

és amerre a lakásban járt, szanaszét hajigálta a ruháit, újra eszébe 

jutott a pók. Míg nem volt otthon, nem nagyon töprengett, mi lehet 

vele. Az ágyékánál egy ideje kellemetlen viszketést érzett, a szabad 

perceiben az vonta el a figyelmét. Most azonban roppant kíváncsivá 

tette a dolog. 

Tudta, hogy ha a pók az ő elutazását követően nem nézett 

sürgősen új táborhely után, a takarítószemélyzet feltehetően végzett 

vele. Mikor biztosan tudni lehetett, hogy a Főnök hosszabb ideig nem 

lesz otthon, mindig alaposabban takarítottak. Máskor nem nagyon 

mertek hozzányúlni semmihez. 
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Izgatottan lépett a fürdőszoba bejáratához. Úgy lesett be rajta, 

mint a bújócskázó kisgyerek. 

– Kukucs! – dugta be a fejét az ajtón. 

És döbbenten látta, hogy a pók maradt a sarokban, ahol eddig 

volt. Legalábbis mostanáig. Mert amint a Főnök belépett a 

fürdőszobába, megmozdult. Csigalassan járatta hosszú lábait. 

Megindult a rácsozott szellőzőnyílás felé. 

A Főnököt meglepte, mennyire megviselik a látottak. 

Rohamszerűen tört rá a végtelen magány érzése, egészen kiborult 

tőle. 

– Megöllek, te undorító dög! – kiabálta, de elhamarkodottan 

fenyegetőzött. Alacsony termetű ember volt, egy méter hatvanöt, a 

tágas fürdőszoba belmagassága pedig három méter feletti. Puha 

filcpapucsát hiába vágta volna oda. Hirtelenjében esélye sem lehetett, 

hogy ártson ennek a lénynek. Még rovarirtót sem tartott a lakásban, 

hiszen egy nyomorult muslica sem járt erre soha. 

Miután mindez végigfutott az agyán, visszanyerte józanságát. 

Hogy saját viselkedése feletti megdöbbenését önmaga előtt is 

palástolja, tréfálkozni kezdett. 

– Ugyan, barátom! Nem gondoltam én komolyan! Szerzek 

neked döglött legyeket! Jól megleszünk mi ketten, öreg cimborák! 

A pók, abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, 

megmerevedett. A rácsos szellőzőnyílás legszélén. 
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A Főnök egy percen belül másodszor tapasztalta, hogy furcsán 

reagál valamire, amire máskor nem is reagált volna egyáltalán. 

Tudniillik komolyan elkezdte törni a fejét, vajon hogy az ördögbe 

szerezhetne döglött legyeket, hogy a jelek szerint költözni készülő 

lakótársát maradásra bírja. Van olyan bolt, ahol ilyesmit árulnak…? 

Neszt hallott, ezért hátrafordult. 

A fürdőszoba ajtajában ismeretlen férfi állt. A homloka a 

halántéka felett véres, a haja csapzott volt, a ruhája tépett. Úgy festett, 

mint aki átverekedte magát a Főnök testőrcsapatán. A bal kezében 

fényképet tartott két ujja közé fogva. A Főnök mindjárt felismerte, 

hogy Lucy volt rajta. 

– Miért!?! – üvöltötte az ismeretlen. 

A jobb keze felemelkedett. 

A Főnök nem lepődött meg azon, ami következett. Az 

erőszakkal csínján kell bánni, különösen ha messzire érünk vele. Az 

ember kinyújtja csápjait a világba, hogy elragadjon egy prédát... az 

ilyen művelet mindig előre nem látott bonyodalmakkal járhat. Hiába 

gondoskodnánk róla, hogy nyoma ne maradjon, a visszahúzódó 

csápot valaki, aki elég eltökélt ehhez, és nem kíméli magát, követheti. 

Eljuthat hozzá, és akkor... Csak idő kérdése volt, hogy így legyen. 

Ez a szomorú gondolat fogant meg a Főnök fejében, mikor a 

férfi kezében eldördült a fegyver, kétszer egymás után. Olyan 

fájdalmat érzett, amilyet életében még soha. Nem tudta volna 
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megmondani, hol érték a lövések. Hanyatt esett, és elterült a kád 

mellett. 

Pár perccel később rövid időre magához tért. Így éppen láthatta, 

amikor a pók komótosan távozott a szellőzőnyílás rácsozatán 

keresztül. 

Csalódottan hunyta le a szemét. Annyira elkábult a 

vérveszteségtől, hogy már nem érzett fájdalmat. Nem érezte, mikor a 

heréje tövénél tátongó sebből, a bokszernadrágján keletkezett lyukon 

keresztül kis pókivadékok százai rajzottak szét a fürdőszobában. 

Hallotta viszont a gonosz nevetést. Nem mert volna 

megesküdni, hogy ismeretlen támadójától származik. Ott 

visszhangzott körülötte mindenfelé. 

Akár a szellőzőaknából is jöhetett! 
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Nem leszek ott 

 

Volt valami szánalmas abban, hogy éppen az új év első napján 

akartam új életet kezdeni, éreztem én. Ilyenkor minden lájkvadász 

magazincikkben újévi fogadalmakról szóló kontentet tolnak - a 

tettrekészség teljes feladására ez éppen elég ok. Ki azonosul lelkesen 

reménytelenségtől bűzlő közhelyekkel? Ha sikerrel járok, utólag ezen 

gúnyolódni mégsem lehet. 

A pillanat, amikor felismertem a változtatás szükségességét, 

eljött rég. Csak hagynom kellett magamnak némi időt, hogy megérjen 

bennem az elhatározás. Körülbelül egy esélyem van – nem vagyok az 

a küzdő típus vagy mi. 

Szóval… a változtatás szükségességénél tartottam. 

A szervezetem is jelezte már, hogy nincs minden rendben az 

életvitelemmel. Borzalmasan sokat ittam az utóbbi időben. Minden 

hétvégén legalább egyszer el kellett jutnom az agyhalálig. 

Mikor be vagyok állva, csak annyit bírok mondani, hogy: 

„Mírci!” Meg hogy „Köccög!” 

A mírci, ha nem volna nyilvánvaló, cirmit jelent – ezt a a szőke 

cirmik látványa váltja ki belőlem, a köccögök meg akkor következik, 

mikor észreveszem a tipikus műmájer csávókat, akikkel 

összetartoznak. Feszítenek és vetítenek. 

Micsoda sivár világ! Csak én leszek lassan még lepusztultabb. 
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Egyszer olvastam egy egész jó cikket valahol, annak a szerzője 

írta, hogy itt kevesen akarnak mást, mint egy kis habzsi-dőzsit, 

mielőtt jön a kikapcs. Na, az a csávó legalább jól megmondta. Jó fej 

lehet… Fenét jó fej! Köccög! 

Komolyra fordítva a szót, akad káros szokásom elég. Sokat 

köhögök, rondákat köpök. Alkoholból nagyon kevés is elég, hogy 

bedobjam a törülközőt. Nem szeretnék a tüdőm vagy a májam 

helyében lenni. 

Ez indokolhatná, hogy az ember elszánja magát a nagy 

változtatásra, de mindezen túlmenően motivál az a mírci is, akivel 

összejöttem pár hete. Mikor lassan leesett, hogy az ő kíséretében egy 

darab köccög sincsen, repült neki a piros pont. A tetejébe egész 

értelmes is. Szóval, minden együtt, hogy én akarjak lenni a köccög, 

aki mindenhová kísérgeti. 

Csakhogy ahhoz, hogy jó köccög legyen az ember, dolgozni kell 

keményen. Előbb-utóbb kell mikrosütő, plazmatévé, autó, házikó a 

kölköknek, meg úgy általában határozott elképzelések arról, mit 

akarok kezdeni az életemmel, és még azon felül is sok minden más, 

mit tudom én. 

Ami az élettel kapcsolatos határozott elképzeléseket illeti, 

nekem volt olyanom néhány, csak ezek éppen most kérdőjeleződtek 

meg erősen. A mírci kezdte átprogramozni az agyamat. Neki nem 

valami alkesz csákesz kell. Hosszú távon neki a kocogó köccög az 

esete. Egészségesen, felelősséggel. 



 

132 
 

Ki akar menni Angliába, mert zenészkedik, ott szeretné nyűni a 

hegedűjét – nyilván karriert is csinálna, ha lehet. Úgyhogy 

kapaszkodnom kell, ha komolyan veszem. Odakinn dolgoznom is 

kellene, meg továbbtanulnom is, élhetnék vagy három életet az itteni 

egy helyett. A spanok nem értik ezt. A szüleim támogatnák, de 

bennük is van kétely. 

Jól csinálja egyébként a csaj, mármint a hegedülést, frankón 

küldi. Valami metálzenekarban is tök jó lenne, gerjedne rá a sok fan. 

Meg persze én. 

Hát ezért alakult így. 

Nem mentem szilveszterezni sehová. Az új év első reggelén 

azzal a szándékkal keltem fel az ágyból – én, január elsején, hajnali 

tízkor! –, hogy mostantól fogva kocogni induló köccögként ébredek 

minden reggel. Hegedűfutamok szaladgáltak a fülemben, mikor 

kinyitottam a szemem. Ha befagy a seggem, én eztán akkor is 

megyek. 

Gyorsan felöltöztem, úgy tíz perccel később pedig már lenn 

voltam az utcán. Egész kellemes idő fogadott. A közeli parkig az utat 

sétálva tettem meg. Tisztában voltam vele, hogy már rég szedhettem 

volna a lábam, hiszen ez nem az olimpia. Itt nincs startvonal, meg 

rajtpisztolyra várakozás. De lélekben szükségem volt egy konkrét 

helyre az induláshoz, ahol átérezhettem a pillanat jelentőségét. 

Elvégre ha igazán tisztességes lettem volna, már a lépcsőházban is 

futok, sőt egész életemben futottam volna. 
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Egy hirdetőoszlopot szemeltem ki a park sarkánál, praktikusan 

az egész parkot körbekerítő kavicsos gyalogút szélénél. Az lesz a 

Ground Zero. 

Az oldalamra akasztott walkman (!) fejhallgatóját a fülembe 

gyömöszöltem, és elindítottam a magammal hozott kazettát. A Land 

of Rape and Honey korszakos Ministry, az király, állapítottam meg 

magamban nem először, és ez a lelkesedés éppen elegendő volt, hogy 

elindítson az úton. 

Ment is a dolog egy darabig, de a harmadik szám környékén 

elegem lett a zenehallgatásból. A Ministry zajkáoszának sokévi 

elmélyedt tanulmányozása után is szokatlanul élvezhetetlen volt, ami 

a fülemet kínozta. Rá kellett jönnöm, hogy a walkman, akármit 

pofáztak is a gyártók anno, teljesen alkalmatlan a kocogáshoz. A 

filmek hazudnak. A sztereotípiákkal sem árt vigyázni. De a 

legfontosabb, hogy a walkman az nem running man. Semmiképpen 

sem. A fejhallgató dugasza a rázkódástól állandóan kilazul. 

Ez egész érdekes szaggatott jelleget ad a zenének, csak hát ezt 

kocogás közben hallgatni kegyetlen dolog. Úgy döntöttem, inkább 

leállítom a magnót. 

A telefonomat kellett volna elhoznom, nem ezt az internetről 

beszerzett muzeális vackot. 

Azon néha ránézhetnék a zenészmírcimre is motivációnak. 

Háttérképként el van mentve, ahogy melltartóban játszik a 

hegedűjén. Hagyta, hogy lefotózzam így az előszilveszteri bulin, a 
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bentlakásos gimijükben! Utána visszament a szüleihez Pápára egy 

hétre. Talán így akarta biztosítani, hogy nem felejtem el, bármerre 

sodornak is az események. Ebből értettem meg, hogy nagyot léptünk 

előre, és hogy ezért felelősséggel tartozom. Na jó, valójában nem csak 

ebből. Inkább amiatt, ahogyan rám néz. Mintha tényleg látna bennem 

valamit (amit én nem). 

Miután leállítottam, iszonyatosan idegesített, hogy az a hülye 

walkman továbbra is ott fityegett az oldalamon. 

A következő súlyos megrázkódtatást az jelentette, amikor már 

ötödszörre vagy hatodszorra mászott ki a zsebemből, ahová 

gyömöszöltem, a fejhallgató zsinórja. Miközben tök frusztráltan 

odanyúltam, hogy visszatömjem a nadrágomba, nem vettem észre az 

érkező biciklist. Pont a gyalogút egy kanyarulata mögül, bokrok 

takarásából bukkant elő. Jött, mint állat, és persze majdnem letarolt. 

– Hülye fasz! – üvöltötte új barátom. 

Próbáltam a futásra összpontosítani. 

Egyre nehezebben ment. Az apró bosszúságok kezdték 

megmérgezni az elszántságomat. 

Az a biciklis csak az első volt a sok közül, akik az új év 

érkeztével előgurultak a garázsból. Mégsem ők voltak a 

legdurvábbak, pedig az is pont elég idegesítő volt, hogy állandóan fel 

kellett futnom előlük a fűre, és nem tudtam felvenni a kocogáshoz 

egy egyenletes ütemet. 

Ott voltak ugyanis a kutyások. 
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Aki próbált már kocogni parkban reggel, annak biztosan nem 

új, amit itt összehordok, de ez számomra cseppet sem vigasztaló. 

Félelmetes, mennyi hülye kutya rohangászik mindenfelé! Nem félek 

tőlük igazából. Normális körülmények között csak egy egészséges 

tartás van bennem a termetesebb példányoktól, de ezek egyáltalán 

nem normális körülmények voltak. 

A futó ember felkelti a kutya érdeklődését. Vagy azt hiszi, hogy 

játszani akarok vele, vagy azt, hogy menekülök előle, vagy azt, hogy 

támadom. Ha kicsi a kutya, akkor arra kell vigyázni, nehogy rálépjek 

véletlenül, ha termetesebb példány, akkor meg arra, hogy tiszta 

maradjon az alsóm. A felsoroltak közül egyik esetben sem lehet 

zavartalanul tovább kocogni. 

A hülye kutyatulajdonosok akasztottak ki a leginkább. A 

többség a kibaszott háziszörnyétől ötven méterrel lemaradva jön, és 

persze nem figyel semmire. Az ugatásra felkapja a fejét, de csak 

annyira érdekli a dolog, hogy megnézze, milyen aranyos és játékos 

kiskutyája van. Mikor már végképp nem hagy futni a dög, és rászólok 

a gazdára, az csak néz, aztán megrázza a fejét, és elneveti magát. – 

Nem harap! – aszongya. Én meg, ha nem futni akarnék, felrúgnám őt 

a kutyájával együtt. Mondjuk edzésnek az sem lenne rossz. 

Na, mindegy… 

Huszonöt perc alatt körbefutottam a parkot – ez épp elég volt 

ahhoz, hogy rendesen megizzadjak. Megdolgoztam ezért, mégis 

csalódottan ültem le egy padra. Képtelenség lesz ezt kiállni minden 
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reggel, láttam be, mert nyilvánvaló volt. Hát még ha az idő sem lesz 

olyan enyhe, mint ma. 

Még egyszer, utoljára visszagyömöszöltem a walkman 

fejhallgatójának a zsinórját a nadrágzsebembe, mert megint 

előcsavargott onnan. 

A lábamhoz ért valami. Lenéztem, és egy macska volt az, talán 

valamelyik közeli társasház pincéjéből gerillázott elő. Nyolcasokat írt 

le a vádlimnak dörgölőzve, hogy felhívja magára a figyelmet. Mikor 

látta, hogy ez megtörtént, felugrott mellém a padra. Borzasztóan 

csapzott volt, igazi streetcat. Macskát soha nem tartanék, de az ilyen 

kóbor túlélőgépeket mindig bírtam. 

A melegítőfelsőm zsebéből előkapartam a magammal hozott 

müzliszeletet, elvégre nekem a túléléshez arra már nem volt 

szükségem. Kicsomagoltam, kicsit összetörtem, és kiraktam a padra, 

kísérletképpen. 

A müzliszeletnek esélye nem volt, négylábú ellenfele gyorsan 

elpusztította. 

Megvakargattam a macska fejét, jól összegyűrtem a fülét is. 

Válaszul bemutatta nekem a hegyes fogait, aztán leugrott a padról. 

Még egyszer a lábamhoz simult, mielőtt eltekergett a maga útján. 

Megéreztem, hogy valami még mindig nyomja az oldalamat a 

melegítőm zsebében. Belekotortam, és előkerült egy szál cigi meg egy 

doboz gyufa. Alábecsültem a saját aljasságomat. Úgy tűnik, vész 

esetére minden lehetséges helyről gondoskodtam. 
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Hirtelen nem tudtam eldönteni, mi legyen, rágyújtsak-e vagy 

sem. 

– Hány éves maga, fiatalember? 

A kérdést egy idős hölgy tette fel, olyan nagyitípus. Látszott 

rajta, hogy ő bezzeg egészségesen élt egész életében. Valószínűleg 

jobb kondiban volt, mint én. 

– Tizenhét – feleltem neki. 

– Azt tudja, hogy nem kéne dohányoznia? Nem ebben a korban. 

Hanem egyáltalán! 

Kétségbeesetten pillantottam jobbra-balra, a menekülés 

lehetőségét keresve. Valahogy szívesen nélkülöztem volna most egy 

önkéntes világmegváltó társaságát. Nem is válaszoltam semmit, 

gondoltam, csak elmegy végre.     

– Én tizenöt éven át dolgoztam a tüdőgondozóban. Sok fiatal 

embert láttam meghalni azalatt. Tudja, milyen borzalmasan néz ki 

egy tüdőrákos beteg, amikor a végét járja? – kérdezte nem egyszerűen 

szemrehányóan, hanem kimondottan agresszív kifejezéssel az arcán. 

Megijesztett. 

Muszáj volt rágyújtanom az ijedtségre. 

– Tudja, mennyire szenvednek azok? – kérdezte a nyomaték 

kedvéért még egyszer. 

Most már nem zavartattam magam. Komótosan gyújtottam 

meg a cigarettám végét. Tudtam, hogy szerencsétlen öreglány 
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mindjárt úgy érzi majd, mintha az imént trágárságokat kiabált volna 

egy zsúfolt tér kellős közepén. 

– Ja – feleltem neki az első slukk után, mesterkélten elkomorodó 

arccal. – Nyilván úgy, ahogyan a nagymamám is, annak idején. 

– És maga úgy akarja végezni? – kérdezte kétségbeesetten és 

zavartan egyszerre. De máskülönben logikusan, ezt el kellett 

ismernem. 

– Meglehet – mondtam, azzal felkeltem a padról, és, tisztára 

mint valami romantikus film szomorú főszereplője, a cigit mélyen 

leszíva, lehajtott fejjel indultam el hazafelé, végre sikeresen hátat 

fordítva az öreglánynak. 

Közben azon töprengtem, hogy azok a köccögök aligha járnak 

kocogni reggelente. Valószínűleg gyúrni mennek délutánonként – az 

egyik fele jól szét is szteroidozza magát. És ők nem Londonba 

utaznak, hanem Ibizára vagy a Seychelle-szigetekre, a mírcik az 

oldalukon pedig nem hegedűművészek. 

Nem jó ez így, vontam le a következtetést. Hogy konkrétan mire 

vonatkozóan, azt nem is tudom hirtelen. 

Talán el kéne kezdenem gyúrni, azt ülve is lehet csinálni… Két 

hét múlva lesz a születésnapom, majd az után valamikor!
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Nem megyünk oda 

 

Óriáshordóból kialakított utcai büfé pultjánál árulják a forralt sört, 

muszáj vennem, ez annyira lengyel dolog, ráncigálnak arra az illatok. 

A zsebemben elég złoty, hogy vegyek akár fél litert. 

– Piwo grzane, proszę! Duży! – rendelek határozottan. 

Mögöttem magyarok. Az újévi vásár tele van velük, lépten-

nyomon beléjük botlani. Figyelik, mit kérek, látszik, hogy ők is 

akarnának valamit, csak egyelőre nem mernek odamenni a pulthoz. 

Gyűjtik a bátorságot, de nem beszélnek még angolul sem nagyon. Két 

középkorú fazon, meg az egyikük felesége, ha jól tippelek. 

A kövérebbik pali hangosan és hosszasan fejtegeti, hogy 

szívesen hazavinne egy „lengyel menyecskét”. „Menyecskét”, így... 

Jó ég, honnan szalajtják az ilyeneket? A nő ezek szerint nem az ő 

felesége – legalábbis remélem. Nagyon szép nő, Karády Katalinra 

emlékeztet, csak a szipkás cigaretta hiányzik a kezéből. Jack Vettriano 

megfesthetné, ahogy ott áll. Negyven körül lehet, de mer csaj lenni, 

magas csizmát visel, dögösen néz ki. Valahol a téren egy 

hangszóróból olcsó tánczene szól, táncolni kellene hívni. 

– Co jeszcze dla pani? – „Lesz még valami a hölgynek?”, kérdezi 

tőlem a pultos a futószalagon kiszolgált embereknek járó 

udvariassággal. Lassan emelem el a tekintetemet a csizma felett 

keskeny sávban kilátszó harisnyás bőrfelületről. 
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– To wszystko, dziękuję! – felelek, miután mélyet sóhajtok. 

– Dziesięć złotych proszę! 

Fizetek, és türelmesen várom, míg a pultos lecsapolja a forró 

sörömet. Fahéjat szór rá, aminek örülök. Vannak, akik minden fűszer 

nélkül megisszák, na én ennyire lengyel azért nem vagyok. 

– Te figyelj már, mit kért az a csaj, bazdmeg! – hallom a hátam 

mögül, miközben az egyik magas asztalhoz igyekszem. A műanyag 

poharat közvetlenül a visszahajló perem alatt fogom, különben 

megégetné a kezem. 

– Az szerinted is sör? – hüledezik a másik Nobel-díjas. 

– Bazdmeg, ezek komolyan forralt sört isznak! – születik meg a 

konklúzió. Fejben küldöm nekik a tapsvihart a felismerésért. 

Próbálom kizárni őket a tudatomból. Hogy mennyire szeretem 

a forralt sört? Nyitott kérdés. Csak egyszer próbáltam, de hát az 

emlékek ugye. Mélyen beleszagolok a pohárba, mielőtt óvatosan 

szürcsölnék belőle egy kicsit. 

…Ania kézen fog az újévi vásárban, nem ebben, egy másikban, 

évekkel ezelőtt. Felmegyünk hozzá a lakására… 

Az éjszakai vonat indulásáig csak fél óra van hátra. A hideg 

mintha beszélne hozzám: igyak pár kortyot a forralt sörből, aztán 

hagyjam az egészet a francba… 

…de már Ania lakásán járunk. Félresimítja hosszú szőke haját, 

és szemtelenül a képembe nevet. „Jaj, Nóra, csak nem akarsz most 



 

141 
 

hazamenni?” Nézem, ahogy a fenekét riszálva az asztalhoz megy, 

életet lehel a számítógépébe, és elindít valami zenét… 

A pályaudvar közelségéről árulkodik, hogy vonatfüttyöt hallok 

– vagy csak képzelem? 

Ania a valóság, ahogy jön vissza felém, a szeme csábít, én meg 

hallom, hogy Katy Perry-t rakta fel. „I kissed a girl and I like it”. Tőle 

ez a szemérmetlen utalás is ellenállhatatlan. A kezébe fogja az 

arcomat. Elsőre mégsem fogadom a csókját, mert nevetnem kell, mire 

ő is nevetni kezd… 

Magyar honfitársaim úgy állnak mellém, hogy meg sem 

kérdezik, szabad-e a hely. Persze azt hiszik, lengyel vagyok. Valahol 

hízeleg ez nekem. Bár tudnék tökéletesen lengyelül. 

Aniával is inkább angolul beszélgettünk mindig, a legelső 

csetelésünktől kezdve. A kedvenc kávézómban ültem Pesten, és a 

telefonos társkereső appon az arcokat pörgettem unalmamban, balra 

el, mikor valamit félrenyomhattam véletlenül, vagy jobban 

unatkoztam a szokásosnál (talán az okom is megvolt erre), és egyszer 

csak női profilokat bámultam. Aztán eszembe jutott, hogy a 

budapestiek helyett nézhetnék felhasználókat máshonnan is akár. 

Krakkóba mindig el akartam menni – virtuálisan máris ott jártam. Az 

elsők között láttam meg Aniát. Nem volt megállás… 

A forralt sör nem az én világom, pláne túl forrón. Csak tessék-

lássék iszogatom, míg fel nem fedezem, hogy a magyarok 

bizonytalanul méregetik maguk előtt, amit kaptak – nyilván 
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elmutogatták a pultosnak, hogy ugyanazt szeretnék, mint én. 

Megmutatnám nekik, hogyan üríti poharát magyaroktól külön a 

lengyel jóbarát, de igyekezetemben leforrázom a torkomat… 

„Megnéznéd, mi az a zaj a konyhában?” Ania kérdezi. A 

kávéfőző az, csak ezt akkor még nem tudjuk – a kotyogós. Ha csak 

kotyogna. A konyhához közeledve hallom a fura hangokat, de nem 

fogok gyanút. Én magyaráztam annyit Aniának, hogy nem tudom 

elkezdeni a napot az otthon megszokott kávé nélkül. Ő ritkán 

kávézott, és ha igen, akkor a zaccos török fajtát fogyasztotta, 

lengyelben az a hagyomány, kawa turecka. De szerzett kotyogós 

kávéfőzőt egy ismerősétől, és erre nagyon büszke volt. 

Régi, szép darab. Mikor belépek a konyhába, látom, hogy a 

sütőlapon táncol. Fura látvány, életre kelt valahogyan. Odahajolok, 

hogy közelebbről szemügyre vegyem. Nem kellene… 

– Hát, Ferikém, én inkább ki fogom dobni ezt a szart, az az 

igazság. Lengyel, magyar két jóbarát, de ezt nem tudják lenyomni a 

torkomon. Ti megisszátok? Igen? Nem? Ritus? – kérdez körbe a 

kövérebbik. A többiek csak fintorognak, úgyhogy a nevenincs pali 

elveszi Ferike és Ritus sörét is. Öt méterrel odébb lendületből kivágja 

a százliteres szemeteszsákba a hordóbüfé oldalában. Ferike is 

utánamegy egy gondolattal később, míg Ritus, illetve nekem inkább 

Rita, összeszedi a holmiját az asztal tetejéről. 

Vet rám egy pillantást. 



 

143 
 

A hosszú szempillák megrebbennek, a szemünk 

összetalálkozik, a tekintetünk összefonódik. 

Eddig csak a jobb oldalamról látott, felé fordítom a másik 

orcámat is. 

A hatás soha nem marad el, és ezt nem tudom megunni. Látom, 

ahogy elborzad, de máris részvéttel, szinte szeretettel néz rám. Hogy 

még jobban zavarba ejtsem, elmosolyodom – nagyon kedvesen tudok 

mosolyogni, ezen a kávéfőző nem változtatott. 

Ideje indulni, hogy örökre bevéssem magam az emlékezetébe. 

A hátam mögött két méterrel korlát, a túloldalán némi 

szintkülönbséggel az utca, azon kell végigmennem, hogy a 

pályaudvar bejáratához érjek. Csak egy könnyű hátizsák van nálam, 

szorosan a hátamra szíjazva. Gond nélkül lendülök neki, és egy 

visszafordító váltóugrással kerülök a korlát túloldalára. A hajam 

félkörívet húz utánam, ahogy háromszázhatvan fokban körbeforgok 

a levegőben. Stabilan landolok, a lábaim elég erősek, hogy tompítsam 

a földet érést. Ki sem kell gördülnöm belőle, épp csak a jobb kezem 

ujjhegye ér le a talajra egy másodpercre, már futok is előre. 

Vajon milyen gondolatok születnek most Rita fejében? Ha 

hallott is a freerunningról, ami nem túl valószínű, először talán 

reflexből megnézi, elloptam-e valamit. Különben miért lógnék meg 

ilyen hirtelen? De nem loptam el tőle semmit, hacsak nem számítjuk, 

hogy titokban lefényképeztem a telefonommal. Ő is sokat gondol 
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majd rám, legalábbis ma… legalábbis remélem. Úgy igazságos, ha 

nekem is van róla emlékem. 

A vonaton egy japán nyanyókát meg egy lengyel 

munkásembert találok a couchette-es fülkében, ahová a jegyem szól. 

Összeraktak minket egy helyre a tök üres kocsiban. A jó 

munkásember leveti a cipőjét, egyből körüllengi némi lábszag, és 

azzal elfoglalja a középső szinten az egyik ágyat. Kibont egy zacskó 

csipszet és habzsolni kezd, ropognak a szájában a burgonyaszirmok. 

Olyan intim közelség érzetét kelti, hogy a fülke máris nyomasztóan 

kicsinek tűnik. Jappó mamó persze kiakad, és kéri a kalauzt, hogy a 

nők külön fülkében utazhassanak. „Nó szekuriti”, magyarázza neki 

válaszul a lengyel kalauz. „In dö nájt, práblem, plíz klóz dór, end plíz 

szí”, mondja, és az utolsó szónál a szemére mutat, mintha mind a 

kettőt ki akarná bökni egyszerre. Szegény japán asszony arcára kiül a 

rettegés. Bizonytalanul néz rám és a lengyel utazópajtásra. „Itsz ókéj, 

klóz dór, end szí, nó práblem!”, teszi hozzá gyorsan a vasutas, hogy 

megnyugtassa. 

Én undok leszek. Ez nem az én problémám. Figyelni kell, és 

kész. A legutóbbi vonatozásom alkalmával is arra ébredtem, hogy 

valaki matat az ajtó zárásához beakasztható lánc körül. Próbálta 

kiügyeskedni valahogy a foglalatából, kívülről, hogy elemelhessen 

valamit. Odarúgtam egy nagyot, és ez megoldotta a problémát. Nó 

práblem. 
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Hátrahagyom őket, és egy szó nélkül az üres fülkék egyikébe 

költözöm. A kalauz nem is mer mondani semmit. A japán hölgy 

utánam trappolna, de mire odaér, leláncolva találja az ajtót. Tanulja 

meg leláncolni ő is. A sajátját. 

Aniára akarok gondolni. Soha nem tudtam neki megbocsátani 

a kávéfőzőért, pedig ésszel tudtam, hogy nem tehet róla. Az ismerőse 

nem tisztogatta rendesen, eltömődhetett valahol, azért robbant fel. 

Mit robbant? Kilőtt, mint egy rakéta! Igaz, Ania is megnézhette volna, 

mi a zaj forrása, csak hát ő a haját fésülgette éppen. Mindig olyan 

megszállottsággal gondozgatta, mint Szméagol a kisz drágaszágát a 

Gyűrűk urában, sokat gúnyolódtam is rajta. Innentől viszont 

bosszantott, ha csak rá gondoltam. 

Egy dolog tudni, hogy nem hibáztathatom nagyon, és más egy 

kapcsolatot működtetni, mintha mi sem történt volna, mintha nem 

lennének megbeszélhetetlen érzések és kimondhatatlan gondolatok. 

Előbb-utóbb menekülni kell előlük, hogy a másikból maradhasson 

valami, különben megöli őt a kicsinyességünk. 

Ma Annával vagyok, nem Aniával. 

Anna egy francia lány, aki itt festeget Krakkóban, egy király 

stúdiólakásban, a régi zsidó negyedben. Szeretek vele lenni. Nem 

mondanám, hogy dúl közöttünk a szerelem, de jól megvagyunk. 

A munkám olyan, hogy végezhetem bárhonnan, csak nagyon 

ritkán kell miatta Budapestre mennem. Ilyenkor mindig Aniára 

gondolok, míg a couchette-ben fekszem. Ott úgyis csak feküdni lehet, 
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aludni is alig. A tehetetlen test sóvárogva követeli a törődést. 

Megelevenedik a múlt, szinte testet ölt. 

Anna tud erről, és megérti… Vagy csak nem mondja, hogy 

zavarja őt? 

A vonatút csigalassúsággal telik, de éppen ez a jó benne, így, 

Aniával együtt. Ő beszél hozzám, én megérintem, együtt 

zötykölődünk a kelet-európai éjszakában. Már majdnem 

belefáradnék ebbe, mert a lelki tartalékaim kimerülnek, amikor 

kopogtat valaki a fülkém ajtaján. 

Közelebb húzódom az ajtóréshez, készen arra, hogy odarúgjak 

most is. De ha ez nem lenne elég, gázspray is van kéznél. 

Az este legmeglepőbb fordulata következik, mikor kiderül, 

hogy egy Dzsalal nevű kurd fickó az, egyenesen Kurdisztánból, aki 

csak két csehországi megálló között akar átközlekedni valahogyan, 

mert majd így jön ki neki jól a lépés Németországba menet. Könyörög 

a szemével, van a tekintetében valami szomorú. Emlékeztet valakire. 

Hát, megerőszakolni nem akar majd, abban nagyjából biztos vagyok, 

de ha mégis, meg tudom védeni magam. Beengedem. 

Félszeg beszélgetés kezdődik szar angolsággal, a lengyelem itt 

nem segít. Mikor Dzsalal megkérdi, hogy férjnél vagyok-e, úgy 

döntök, provokálom egy kicsit. Ha elkezd nekem konzervatívkodni, 

kereshet magának másik fülkét, vagy megbeszélheti a kalauzzal. 

Megmutatom neki Rita friss képét, végül is neki mindegy, hogy kit 

lát. Felvonom a szemöldökömet, és mutatom, hogy ő a „special” 
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nekem. Még a szívemet is körberajzolom, hogy ne legyen félreértés. 

Dzsalal zavartan nevetgél ezen, és vagy ötször elmondja, mindkét 

kezét magasra, a feje fölé tartva, hogy „nó práblem” – ezt már nem 

először kapom meg az éjjel. Azért kötöm az ebet a karóhoz, és 

megkérdezem tőle, igaz-e, hogy a szíriai kurdoknál, a Rodzsava nevű 

államukban elfogadott az ilyesmi, mert én ezt hallottam (Annától 

Krakkóban). Dzsalal a fejét rázza, „No, no, no, Rojava fighters no sex, 

only fight”, magyarázza. 

Aztán ijedten fekszik be az enyémmel szemközti ágyra, én meg 

a fejére dobom a kabátomat, és megigazítom a függönyt, mert a 

kalauz végigmegy a folyosón a fülkék előtt. 

Húsz perccel később Dzsalal megállójának a közelében járunk. 

Ellenőrzöm neki, tiszta-e a levegő, hogy a leszálláshoz jó előre 

odakészülhessen a cókmójával együtt. 

Annát akkor ki kell ábrándítanom, gondolom közben, ezek 

szerint nem Rodzsavába megyünk nyaralni, hogy komolytalan újévi 

fogadalmunkat követve megcsináljuk az érzelmek világforradalmát. 

Marxista a lelkem, a szívére veszi majd. Olyan franciás a lelkesedése 

ezen a téren – szexi is, de a leginkább mulattató. 

Leláncolom az ajtót újra. Ania a kezét nyújtja felém. „Gyere 

vissza az ágyba”, üzeni a mosolya. 

Minek ide világforradalom, megélünk az emlékeinkből.
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Gone with the flow 

 

Donáth tanár úr sietett, hogy beérjen időre. 

Reggel huszonkét szakszemináriumi hallgatója közül az egyik, 

aki mindig reménytelenül hosszú e-maileket írt, újabb szakdolgozat-

részletet küldött neki. Inkább átolvasta azon nyomban, hogy ne este, 

a délelőtti záróvizsgáztatás, a délutáni előadás, egy megbeszélés és a 

saját kutatására szánt két óra után kelljen szenvednie vele. A felesége 

azért morgott egy kicsit – bevethette volna az ágyat, míg ő reggelit 

csinált. Nem baj, este kevesebbet morog majd. 

A szakdolgozat-részletet végül út közben, a telefonján fejezte 

be. Az egyetemre menet egyből jött neki a villamos. A mellette ülő 

utas regényt bújt, lesve még abból is el tudott olvasni egy oldalt 

(egész érdekes volt). Kávét rendelt a titkárságon, mikor befutott, 

aztán a többi kollégával egyszerre ért a záróvizsga helyszínére. 

Lepakolt, átfutotta a vizsgázók névsorát (nem talált ismerős nevet), a 

kávéból kortyolt kettőt gyorsan, és, mivel volt még öt perc a kezdésig, 

elment a vécére, hogy könnyítsen magán. 

A bélmozgása nem hagyta cserben. Amint kényelmesen 

elhelyezkedett, miután automatikusan letörölte a vécéülőkét, 

megfelelő energiát fektetve a különösen gyanús pettyek környékének 

átsikálásába, már hallotta is a kis csobbanásokat, és érezte, hogy 

enyhül alhasi tájékon a feszültség. A Szabóval együtt vizsgáztatni 



 

149 
 

egész poén lesz, gondolta közben – néha kicsit hosszabb a kelleténél, 

de stimulálja a kreatív gondolkodást, és a kutatásra szánt órákra 

tökéletesen beérik a hatása. 

Igen, ez az, ez a flow, gondolta elégedetten, felkiáltó jellel, erről 

beszélnek a pszichológusok. 

Hallotta, hogy bejön valaki. Az illető ellenőrizte, foglalt-e a 

vécé. A kilincsen nagyot rántott, félő volt, hogy bejut így is, úgy is, 

hiába volt elfordítva az ajtózár. De mivel nem járt sikerrel, már indult 

is kifelé. Mielőtt a külső ajtó csukódása következett volna, kialudt a 

villany. 

A hülye barom, mérgelődött Donáth tanár úr. Nem tanulta 

meg, hogy ebben a kurva épületben ilyen hülyén építették a 

mosdókat? Egyetlen, közös kapcsolóval működik a vécé és a 

mosdóhelyiség világítása. 

Kicsit leápolta magát vécépapírral, bár zavarta, hogy ennek 

eredményességéről a sötétben fogalma sem lehetett. Aztán 

összeszorított farpofákkal és félig letolt gatyával (inkább, mint hogy 

véletlenül összepiszkítsa magát), pingvin módjára totyogott ki a kinti 

kapcsolóig. Ha most bejön valamelyik vizsgázó, na, az után lesz csak 

nagy mulatság itt bizottságozni egész nap, gondolta, hogy baszná 

meg, aki ezért a konstrukcióért felelős. De megúszta.  

Miután így világosság lőn újra, és végzett, a vécéből távoztában 

gyanakodva méregette a legközelebb álló diákot – öltönyt viselt, 

sportcipővel. Biztosan ez a tahó volt az, gondolta Donáth, és 
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kiterjesztette rá az iménti érzését. „Hogy mennél innen a picsába, kis 

köcsög”, morogta magában, de tudta, hogy a következő néhány órás 

időintervallumon belül valamikor ezt a diákot kell majd 

meghallgatnia, és objektív értékelést kell adnia róla.  

 

Imi, a diák, aki ott állt a vécé bejárata mellett, úgy gondolta, nem 

ma kezd el az egyetemen, illetve bizonyos értelemben az egyetemtől, 

szarni. Mikor zárva találta odabenn az ajtót, kimentében legelőször is 

azért kapcsolta le a villanyt, mert fogalma sem volt, hogy ezzel a 

vécében ülőtől is elveszi a fényt – nem ismerte az épületet annyira. 

Ha látta volna, hogy Donáth tanár úr ment be oda, az sem teszi 

óvatosabbá, mert fogalma sem volt, kicsoda ő, és hogy konkrétan nála 

vizsgázik aznap. Az évek során három kurzust is hallgatott a 

„Donnál” (ahogy a többiek emlegették), papíron, de az óráira nem járt 

be, az írásbeli vizsgákon pedig mindig doktorandusz volt bent. 

A világítással egyébként is spórolt volna. Környezettudatos 

volt. Dolgozott egy cégnél, egy igazi start-up vállalkozásnál – átfogó 

energiatakarékossági útmutatást generáló alkalmazást fejlesztettek 

vállalatok számára. 

Miután sikeresen diplomát szerzett, a cég elküldte Imit 

Donyeckbe, hogy az ottani értékesítőket és fejlesztőket – átlagban két 

évvel voltak fiatalabbak nála – ő koordinálja. Aztán kitört ott a 

háború, és Donáth tanár úr kívánsága teljesült.
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Leave out all the rest 

 

Miután kitört a háború, illetve legelőször is a balhé, Donyeckben, 

Imiék cége megpróbált kapaszkodni az ottani piacba még egy 

darabig. Az időközben (adózási okokból) Svájcba települt 

központban úgy gondolták, érdemes maradni egy kicsit, hátha 

mégsem borul minden. Nyárig húzták, akkorra a messzi Alpokból is 

belátható volt, hogy a Donbászban az energiahatékonyság 

informatikai támogatásával nem sok babért aratnak. A háború 

módfelett pazarló dolog. 

A repülőtérért május végén harcok folytak, azóta nem üzemelt. 

Imit az egyik haverkolléga el akarta vinni autóval Poltaváig (ő 

rokonoknál készült meghúzni magát, Imi pedig vonatra szállt volna), 

de alig értek a városon kívülre, egy úttorlasznál megállították őket. 

Iminél uniós útlevél volt. Kiszállították a kocsiból, bekötötték a 

szemét, és elhurcolták egy helyre, kikérdezésre. Inkább 

emberrablásnak tűnt, de Imi az első két (a kempóedzésekhez képest) 

lájtosabb verés során, amit kapott, elmondta vendéglátóinak, hogy 

kettős állampolgár – orosz állampolgársága is van, mert az édesanyja 

orosz, még ha ő nem is beszéli igazán jól a nyelvet. Leellenőrizték, és 

kiderült, hogy igazat mond, így harmadik, kevésbé lájtos 

beszélgetésre már nem került sor. 
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Még egy hónapot húzott le egy pincében ücsörögve, gyakran 

előmerészkedő patkányokkal és viszonylag gyorsan cserélődő 

sorstársakkal együtt, mielőtt teherautóra rakták, aztán az orosz 

határon át kellett szállnia egy másikra (utóbb derült ki, hogy az 

átadás-átvétel ott zajlott). Egy katonai támaszponton tették ki, és 

onnantól korrektül bántak vele. Egy nappal később Moszkvába 

repítették, és kollégiumi jellegű szálláson helyezték el, ahol a minden 

gyanakváson felül állóan puritán berendezés mellett ott volt azért 

furcsaságként, hogy fegyveres őr vigyázott az emeletre, ahol lakott. 

Az őr a kimenő forgalomnak állta útját elsősorban, a befelé jövőt csak 

szűrte. 

Egyik nap megkereste Imit egy „független újságíró”, aki 

felvetette neki, hogy beszámolnának róla, mint menekítették ki Kelet-

Ukrajnában egy „fasiszta” milícia fogságából. Bár tudja ő, folytatta, 

hogy Imi szeme be volt kötve, és ezért nem tudja igazán részletekbe 

menően megítélni a dolgot, de lényeges, hogy ő is megerősítse, 

milyen fontos szerepe volt az akcióban Kátyának, a felkelők hős 

harcosának, egy lélegzetelállító szőke szépségnek – fotót is mutatott 

róla. A független újságíró utalt rá, hogy egy ilyen sztori megjelenése 

után biztosan gyorsabban menne a papírmunka az állami szerveknél, 

és hamarabb hazajuthatna. Sőt addig talán a hátralévő napjai is 

kellemesebben telnének. „Всё что не делается, делается к лучшему” 

– mondta sokat sejtetően (semmi nem történik ok nélkül). De Imi nem 

sietett. Élvezte az internetmentes életet, és hogy egy időre jó 
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kifogással maradhatott távol mindenkitől. Teljesen detoxikálódott. A 

munkahelyén a csapattal főleg pizzából meg hamburgerből állt a 

diétájuk, a fogság alatt pedig valami híg löttyöt tettek elé levesnek, 

amibe kenyeret törtek. Most jól eléldegélt a konyhásnénik által 

zsúrkocsiról felszolgált várényikin és pelményin – ezeket az 

édesanyja is sokat csinálta odahaza, míg a szüleivel lakott. 

A független újságíró erős csalódásának adott hangot, de 

többször nem nyaggatták hasonló dolgokkal. Aztán jelentkezett a 

magyar konzul, és Imi hazajutott. 

Elég ideje volt töprengeni az életén, és elhatározta, hogy 

továbbtanul, de ezúttal tényleg a tanulás öröméért, igazi 

egyetemistaként. Lehetőleg Angliában. A donyecki fordulat után 

levonta a következtetést, hogy háromszázhatvan fokban kell átlátnia 

a játékteret – a világ nem csak a marketingből áll. Miután hazatért 

Magyarországra, tábort vert a szüleinél, és szétnézett a piacon. 

Böngészés közben elszívta a csomag papiroszkát, amit még 

orosz katonáktól kapott az ukrán határhoz közeli bázison, akikkel, 

bár a felvigyázói voltak, összespankodott. Továbbra is pelményit 

evett – most már kifejezetten rendelésre. Édesanyja boldogan csinált 

volna neki napi három adaggal is, miután megkerült. 

Rátalált a Noble College újonnan induló Stratégiai 

tanulmányok szakára. Pontosan ilyesmit keresett: el is mélyülhet 

benne, de gyakorlatias a képzés. A határidő aznap éjfél volt, és a 

jelentkezéshez csak motivációs levél kellett, meg két ajánlólevél, az 
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online űrlap kitöltése és a szükséges dokumentumok feltöltögetése 

mellé. A hetvenöt fontos adminisztrációs díjat ráért befizetni a 

jelentkezési határidő után, egy héten belül. 

Ráírt a volt csajára, akivel még az egyetem idején járt. 

Megkérdezte tőle, melyik tanárok adnak ajánlást a leggyorsabban, és 

összedraftolta az érintetteknek a referenciát. Az elsőtől visszakapta 

aláírva három órán belül, a második egyelőre nem jelentkezett. Imi 

felkészült rá lélekben, hogy ez most nem jön össze. Végül is nem 

tragédia, csak későn eszmélt a lehetőségre. A következőt 

időszerűbben kapja el. A lényeg, hogy ziccert nem hagyunk ki, ha egy 

mód van rá, és akkor teljes a lelki béke. 

  

Donáth tanár úr egy konferencia százeurós részvételi díjának a 

fedezetét igyekezett biztosítani éppen, az egyetemen. Ha nem tudja 

leadni az összes pályázati papírt még ma, csak egy hónappal később 

lesz újra lehetősége erre, az pedig késő. Húsz nap múlva következett 

a befizetési határidő, és ha nincs előre döntés az ügyben, saját zsebből 

kell intéznie az egyébként az egyetem tudományos teljesítménye 

szempontjából is fontos szereplést – utólag nem téríti meg neki senki. 

„Hogy merészelné előre, jóváhagyás nélkül költeni az egyetem 

pénzét?” – kérdezte tőle kedvesen és maximális jóhiszeműséggel az 

egyik pénzügyi adminisztrátor, amikor a biztonság kedvéért 

érdeklődött, lehet-e mégis visszamenőlegesen pályázni a 

támogatásért valahogyan. Hiába próbálta elmagyarázni, hogy 
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„előre” az csakis a saját pénze lehet, a civilizációk párbeszéde csődöt 

mondott. 

Este 20:40-kor végzett az utolsó órájával. Otthon nekiállt 

összerakni a szükséges dokumentumokat – meghívólevelet, 

konferenciaprogramot, egy írásos igazolást a szervezőktől, hogy 

tényleg őt hívták meg, naprakész publikációs jegyzéket, a hivatkozási 

jegyzékét, egy egyoldalas indoklást a pályázathoz, munkáltatói 

igazolást arról, hogy tényleg az egyetem alkalmazásában van (már 

tizenöt éve), valamint az egyetem fedezetvizsgálati igazolását, 

miszerint az egyetem által erre a célra az egyetem vezetésének 

döntése alapján biztosított forrás tényleg rendelkezésre áll. Inkább 

kikapcsolt maga körül mindent, amikor hazaért, hogy megfelelően 

tudjon koncentrálni a feladatra. Éjfél előtt, 23:43-ra sikerült elküldenie 

a teljes csomagot e-mailben. Utána gyorsan végignézte a közben 

felhalmozódott üzeneteket – nincs-e valami sürgős? 

Egy Hajdú Imre nevű volt hallgatója ajánlást kért tőle, aznap 

éjféli határidővel, de nagyon udvariasan szabadkozott ezért. Rendes 

gyerek, előre megfogalmazta a szöveget, jól van, görgette végig maga 

előtt a csatolmányt Donáth. Három tárgyból is jelest kapott nála 

korábban, hát rendben, legyen. Printelt, aláírt és szkennelt 

villámgyorsan, aztán ellőtte a levelet, mert a felesége már morgott, 

hogy nem lehet aludni miatta. 

Még szerencse, hogy Angliában egy órával le vannak maradva 

mögöttünk időben... Ezek a tehetséges gyerekek megérdemlik a 
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támogatást, hadd szárnyaljanak szabadon, gondolta Donáth tanár úr, 

mielőtt álomba merült, és csatlakozott a szabadon szárnyaló 

csapathoz maga is.
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Message in a bottle 

 

Donáth Ferenc tanár úr felesége, Donáth Ferencné, azaz Dóra, az 

üzenetlista tetején az alábbi levelezésre lelt reggel, mikor leült a 

közösen használt laptophoz, hogy megnézzen valamit, és férje 

postafiókját nyitva találta. 

Végigolvasta a teljes levélváltást, alulról felfelé haladva. Majd, 

miután lementette a saját könyvtárába, gyorsan becsukta a 

böngészőablakot, és egyelőre úgy tett, mintha mit sem látott volna. 

Gondolkodási időre volt szüksége. 

Eszébe jutott Judit fura megjegyzése, amit akkor tett, amikor 

tavaly nyáron találkoztak, az új rektor beavatására tartott fogadáson. 

„A sztori néha ott hever az orrunk előtt”, mondta neki a másik nő. 

Ártalmatlan megjegyzésnek tűnt – visszatekintve mégis inkább 

szurkálódás lehetett az, személyre szóló, Dóra ugyanis házassági 

tanácsadással foglalkozott. 

Lassan gyűlt benne a méreg. 

Hogy levezesse a feszültséget, délután bejegyzést írt praxisát 

népszerűsítő blogjára „10 jó ok arra, hogy NE akarjunk megmenteni 

egy házasságot” címmel. Nagyon sok lájkot és megosztást kapott. 

Este még egyszer elolvasta az egész levelezést, ezúttal sokkal 

alaposabban, hogy biztosan ne maradjon félreértés… 
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Judit <judit.matray@noblecollege.edu.cxm>      Mar 1 (8 hrs ago) 

to Donáth Ferenc  

„Na mindegy”. Egy levélben kétszer is… Jaj, Feri!! :) Örülök azért, hogy 
napirendre tértél a dolog felett, legalább úgy-ahogy. Morgóskát puszilom! Majd 
írok! 

Judit 

 

2016-02-29 10:58 GMT+01:00 Donáth Ferenc 
<ferencdonath@weewebmail.cxm> wrote: 

Azért kicsit bosszant, hogy én ajánlottam ezt az Imit. Rohadtul tenyérbe 
mászó képe van, láttam a CV-jében. Na mindegy. 

Ami a buszvezetőt illeti, ő nem vett észre, pontosabban nem kapcsolt, 
hogy én pisálok ott. A tanári létnek vannak előnyei. Az emberek a 
formális, esetenként ijesztően üres tisztelettől, ami körülleng, nem 
számítanak rá, hogy téged látnak a bokor mellett intézkedni. Bár jobban 
belegondolva, ha tudta volna, hogy tudom, biztos kiharcolhattam volna 
kedvezményt a jövőbeni tanulmányutakra. Na mindegy. 

  

2016-02-27 16:37 GMT+01:00 Judit 
<judit.matray@noblecollege.edu.cxm> wrote: 

Ja, hát Imivel we keep in touch, helyes srác :) Ugye nem kezdesz 
komolyan féltékenykedni? Én sem szoktam firtatni, hogy mit csinálsz 
morgóskával, amikor hazamész. Ha jól emlékszem, még mindig 
erőlködtök a babaprojekten… Inkább azt meséld el, hogy a buszvezető 
mit reagált, mikor látta, hogy észrevetted… az ilyen részletek kellhetnek 
a könyvemhez :) 

  

2016-02-27 16:06 GMT+01:00 Donáth Ferenc 
<ferencdonath@weewebmail.cxm> wrote: 

Hát azt nem tudtam, de miért pont ő lenne az ott az ENSZ-nél, ezt 
pontosan miből gondolod? Nyilván végzett már nálatok egypár magyar 
hallgató. 
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 2016-02-27 15:35 GMT+01:00 Judit 
<judit.matray@noblecollege.edu.cxm> wrote: 

Ez igazán felemelő volt :) Köszönöm, hogy megosztottad velem! Hát, 
így, hogy ezt leírtad… néha előnye is van annak, hogy nem tudunk 
Skyneten beszélni soha… 

A srác a Noble College-ról amúgy a Hajdú Imi volt alighanem, őt te 
ajánlottad be hozzánk annak idején :) Tudom, mert megkértek, hogy a 
magyar jelentkezők anyagaira én is nézzek rá a biztonság kedvéért – 
főleg, hogy segítsek kiszúrni, ha valaki trükközik. Imi motivációs levele 
nagyon rendben volt, az a srác nem akármit csinált végig Donyeckben. 
Ott volt, amikor kitört a háború, tudtad? 

  

2016-02-27 14:24 GMT+01:00 Donáth Ferenc 
<ferencdonath@weewebmail.cxm> wrote: 

Nagyon diplomatikus vagy :) 

Na szóval, rákészültem a tanulmányi kirándulásra, hogy legyen végig 
egy kis idegenvezetés is az ENSZ-látogatás mellé a buszon. Bécsben 
is, meg az úton odafelé is. Amikor Neusiedlön túl voltunk az autópályán, 
bemondtam a mikrofonba, hogy ez itt az a hely, ahol nyáron meghaltak 
a kurd menekültek abban a teherautóban, miután hátrahagyta őket az 
embercsempész sofőr. Hogy reflektálhassanak rá, hogy amiről híreket 
olvasnak, meg jobb esetben tanulmányokat ugye, azok a dolgok 
tényleg megtörténnek, körülveszik őket, ezért is érdemes foglalkozni 
velük stb. 

Mondjuk a hatást nem nevezném frenetikusnak. A diákok iszonyatosan 
közönyösek tudnak lenni néha, de volt, akit tényleg érdekelt, amit 
mondok. Az a magyar csaj viszont, aki a múltkor lecseszett e-mailben, 
hogy nem akar velem a szakdolgozatáról konzultálni, mert én előre 
elvetném a lehetőséget, hogy nagyhatalmi összeesküvés műve a 
migráció, konkrétan felém se nézett. Nyilván haragszik még, amiért a 
minimálisan elvárható életszerűség feltételével jöttem neki kizáró 
okként :) A kazah leányzó meg, amelyik a múltkor azt mondta, hogy 
csak a tankönyvből lenne szabad tanítanom, kommentár nélkül, most 
rám szólt, hogy „azok nem kurd menekültek voltak, hanem szíriaiak”. 
Próbáltam nagyon kedvesen mosolyogni, meg elegánsan válaszolni, de 
egy kicsit nehezemre esett, képzelheted :) 

Halvány reménysugár Takács „Kukaborogató” Szabolcsnak 
köszönhetően derengett fel. Tudod, róla meséltem a múltkor, hogy 
láttam, amint az utcán ment, tajt részegen, és akkorát rúgott egy 
szemetesbe, hogy az kiszakadt a helyéből, és háromszor körbepördült 
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a levegőben, mielőtt landolt volna. Na, az övé konkrétan egy értelmes 
komment volt – utóbb még sajátos jelentőséget is kap, merthogy 
rákérdezett, úgy retorikailag, hogy vajon most éppen hány teherautóban 
lehetnek migránsok körülöttünk az úton? 

Beértünk aztán Bécsbe az ENSZ-központhoz, és akkorra nekem 
nagyon aktuális volt egy látogatás a mosdóba. De a bejáratnál a 
biztonságiak közölték, hogy ekkora csoporttal nem várakozhatunk 
odabenn. Még fél óra volt a megbeszélt időpontig, amikor jött értünk  a 
csoportvezető, hogy körbekalauzoljon az épületben. (Az egy egész 
talpraesett magyar srác volt egyébként, gyakornok, konkrétan nálatok 
tanult. A nevét sajnos vagy nem mondta, vagy én nem figyeltem 
eléggé, mert éppen sorakoztunk a beléptetéshez.) 

Szóval, kellett valamilyen szükségmegoldás, és kerestem az alkalmas 
helyet. Jó messzire kellett mennem, hogy mégse a diákok közelében 
legyek, meg járókelők se lássanak. Találtam végül egy bokros részt, ott 
viszonylag meg lehetett húzódni, és sikerült megfelelő fedezékben 
pislantani. Nagyon időszerű volt már… A bokrot kaszaboltam 
hosszasan, közben meg lestem, nem jön-e mégis valaki, és mit látok! 
Odaáll a busz, amelyik minket hozott. Átgurult erre a helyre várakozni, 
ebbe a félreeső mellékutcába. A sofőr meg jön, kinyitja a csomagtartót, 
és már mászik is elő egy csomó ember, akik ezek szerint ott lapultak 
végig. (Mi nem pakoltunk be semmit, mert egynapos kiránduláshoz alig 
volt szükségünk valamire.) A sofőr nyilván tudott ezekről az emberekről, 
nem látszott rajta, hogy meglepődött volna. 

De ez semmi, mert ezek körülnéztek, miután kikászálódtak, rögtön 
kiszúrtak engem, és elkezdtek felém mutogatni. Aztán elindultak 
egyenesen az irányomban. Kínomban elzártam a sugárkardot, de nem 
mertem elpakolni, vagy akár eliszkolni onnan. Elképzelni sem tudtam, 
mit akarhatnak. 

Valójában nekik is csak pisálniuk kellett, és nyilván jó ideje nem 
intézhették el. Nekünk Győrben, a benzinkútnál volt beiktatva erre a 
célra megálló, csak én nem éltem vele. Szóval ezek odaálltak mellém 
szépen sorban, vagy egy tucatnyian, és mivel ők is eleresztették 
magukat, hát akkor már én is befejeztem, amiért jöttem. Elég hideg volt, 
úgyhogy komoly gőzfelhő képződött a bokor körül ennyi locsoló 
közreműködésével. Az ENSZ-központ épülete mellett, refugees 
welcome :) Még egy ilyen cinkos mosolyváltás is volt közöttünk. 

Miután a többiek elindultak, az egyikük külön visszajött a bokrokhoz, és 
kiöntötte egy félliteres ásványvizes flakon tartalmát. Persze nem 
ásványvíz volt benne – ő nyilván nem bírta ki a célig. A legviccesebb az 
volt, ahogy a többiek után ment, de egy szelektív hulladéktároló mellett 
megállt egy pillanatra, és elgondolkodott, hová dobja a palackot. Ha 
tudta, mit csinál, ha nem, némi habozás után eltalálta a megfelelő 
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helyet. Aztán visszafordult felém, és az ujjával V-t mutatva kiáltotta, 
kitörő örömmel, hogy „Germany!” Annyira hihetetlen volt az egész 
jelenet. Fel sem ocsúdtam, már odébbálltak. Nem volt rá alkalmam, 
hogy megállítsam őket, és elmagyarázzam nekik a különbséget 
Germany meg Austria között. Végül is majdnem célba értek… 

No, hát ennyi. 

Mondjuk nem tudom, mennyire jó a sztori, ahogy én leírtam, de átélni 
érdekes volt. Majd te megdramaturgizélod :) 

  

2016-02-27 10:37 GMT+01:00 Judit 
<judit.matray@noblecollege.edu.cxm> wrote: 

Tanulmányozni fogom a lehetőséget! :)))) 

  

2016-02-27 10:06 GMT+01:00 Donáth Ferenc 
<ferencdonath@weewebmail.cxm> wrote: 

Tőlem megjelenhet akár egy az egyben is, mindegy… Később leírom, 
most rohanok éppen. 

  

2016-02-27 07:37 GMT+01:00 Judit 
<judit.matray@noblecollege.edu.cxm> wrote: 

Hát, erősen átalakulhat a fejemben, mire írás lesz belőle. Lehet, hogy 
csak egy erős motívum marad meg. Az itteni kiadónak is lehetnek 
elvárásai, hogy miként változtassak dolgokat. Úgyhogy az is lehet, hogy 
csak elolvasom, és élvezem, mint minden valamirevaló sztorit. 
Meglátjuk. 

Ezt nem tudom úgy eltervezni, mint a Brexit utáni életünket :) 

  

2016-02-26 16:52 GMT+01:00 Donáth Ferenc 
<ferencdonath@weewebmail.cxm> wrote: 

Kezdek drukkolni a Brexitnek ;) Meg annak az ejakuálásnak :))) 

Voltunk Bécsben, ja. A diákok migrációs előadást akartak, igen, de az 
ENSZ-központból azt válaszolták nekünk, hogy olyat ők nem csinálnak. 
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Ők a bécsi székhelyű ENSZ-szervezetek tevékenységét szokták 
csoportoknak bemutatni. Az UNODC-sek beszéltek az 
emberkereskedelemről, ha úgy veszem, ennyiben tekintetbe vették a 
kérésünket. A HÖK így is velünk elégedetlen, amiért nem azt kapták, 
amit igényeltek. 

Viszont migrációs sztorim az van erről az útról, ettől függetlenül… 
Megírod egy novellában, ha elmondom? Manapság ez is lehet ilyen 
tipikus kelet-európai sztori, amilyeneket gyűjtesz. 

  

2016-02-26 16:37 GMT+01:00 Judit 
<judit.matray@noblecollege.edu.cxm> wrote: 

Szia, Feri! :) 

Na, mi újság? Gondolom, megvolt az ENSZ-es tanulmányi kirándulás 
Bécsben. Hogy sikerült? Végül migrációs témájú előadást akartak a 
diákok? Mondtad, hogy a HÖK szavaztatta őket, hogy mit szeretnének. 

Itt Londonban (is) a csapból is csak a migráció folyik… Sajna errefelé 
mi vagyunk a migránsok :D Ha júniusban megcsinálják a Brexitet, 
szerintem evakuálom magam, és hazamegyek. 

Igazából jó lenne újra egy szobában dolgozni :) Legalább morgóskának 
nem kellene annyit magyarázkodnod, hogy pont nyaranta meg a 
karácsonyi ünnepek között kell késő estig bent maradnod az 
egyetemen ;) 
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The humbling river 

 

Mint amikor egy parkon mész át zimankós időben, és látod, hogy 

körülötted ugyan jég és hó lep mindent, egy szabályos csíkban mégis 

száraz, vagy akár felázott a talaj – ott húzódnak a távfűtő csövek a 

föld alatt. Vagy észreveszed, hogy az egyik nagy étteremlánc nevének 

betűit hirdető neonfények a közeli ház tetején már jó ideje hiányosan 

világítanak, mert senki sem foglalkozik ezzel, és két héttel később a 

cég csődközeli helyzetéről olvasol. Pakolás közben rácsodálkozol, 

hogy a lakótársad cipőjének a talpa a belső oldalon sokkal jobban 

elkopott, és ezt összekapcsolod a megfigyeléssel, hogy lúdtalpas. Az 

autóból álmosan kitekintve házat látsz, melybe ottjártad előtt 

tüzérségi lövedék csapódott. Szinte művészien robbant fel, a 

szélrózsa minden irányába permetezte szét a darabjait... 

Az anyagi valóságot alakító kauzalitás maga a láthatóvá váló 

idő – visszafordítva is szemlélhető, a folyamatok visszakövethetők. 

 

Imi a ház előtt állt, a kapu alatti beállóban. Meghúzta magát, 

mert iszonyatosan, vészjósló nagy erővel feltámadt a szél. Az utca 

néptelen volt, autók nem jártak már. Bár az ablakból négy emelettel a 

feje felett áradt kifelé a lárma és valami táncolós zene üteme, 

meghallotta azt a különös hangot. Valami közeledett felé, és meg 

kellett értenie, hogy mi az. 
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Harckocsioszlop? Vagy csak egy kóbor kutya – hülyegyerekek 

konzervdobozt kötöttek a farkára? Flashmobbal szervezett éjszakai 

futóverseny résztvevői, akik kereplőt zörgetnek, hogy ösztökéljék 

egymást? Vagy megfordult az okozatiság, és a hangok öltenek anyagi 

valóságot fokozatosan…? 

Nem segített megítélni ezt, hogy Imi az este folyamán már az 

ötödik jointját puffantotta el szólóban – joint szólóban, szemantikai 

paradoxon, élettanilag előbb-utóbb para, bár ez egyéni adottság 

kérdése is. Van, aki csak egyenletesen beáll az ilyesmitől. Ami Imit 

illeti, ő elugrott két utcányira, hogy betoljon egy rehabkebabot az 

ijedtségre, de nem sikerült teljesen összekapnia magát. 

A buli a feje felett kicsúszott mindenki ellenőrzése alól. A 

lakótárs haverral „vihar előtti csendnek” hirdették meg az Arcbukon, 

a meteorológiai szolgálat riasztására tekintettel. Nem gondolták, 

hogy vagy ötvenen jönnek el. Csak pár órán át volt elérhető az 

alkalomra létrehozott nyilvános oldal… 

Imi gyakorlatilag menekült az utcára, ki a Budapesten töltendő 

néhány hónapra Lacival együtt bérelt lakásból, amikor az imént elérte 

ezt a túlstimulált állapotot, és az afgán hasis ellen orvosságként 

kezdte áhítani a gyrosnak csúfolt török áfiumot. Azért költözött 

albérletbe, hogy bécsi gyakornoksága lezárultával tartósabban 

kirúghasson a hámból. Az elmúlt három hétben a lakás látott is 

egypár érdekes megmozdulást. Iminek nem sok cucca volt odafenn, 

amiért aggódnia kellett volna. Mindent, ami fontos, a szüleinél tárolt. 
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A zaj közeledett tovább, rendületlenül… A szél éppen az 

enyhén lejtő utca mentén fújt végig, gravitáció és légmozgás együtt 

kiadták a jelenség egy elképzelhető magyarázatát, legalábbis ami a 

közeledtét illeti. De Imi nem lehetett bizonyos efelől. 

„Amilyen mázlim van, kaffogó hebrencsek. Én leszek az 

inváziójuk első áldozata”, gondolta. Hangosan felröhögött. A Noble 

College-os tanulmányai miatt büszkén emlékeznek majd rá a szülők 

meg az ismerősök. Hát még ha a Donyecktől Moszkváig szerzett 

élményeiről leírt feljegyzéseket is megtalálják, és felolvasnak belőlük 

– kifejezetten szórakoztató lesz a temetés. „Kaffogó hebrencsek tépték 

szét tragikusan fiatalon, mégis kalandos életút végén”. Kicsit 

közhelyes, mára minden hülyének kalandos életútja van, de azért 

rendben lesz így. Kényelembe helyezte magát, hátát a beálló falának 

vetette. 

De csak kartonlapok, nejlonszatyrok, szakadt, fagyott–merev 

szövetfoszlányok (ruhák?), tépett újságpapírok és kinyitott 

konzervdobozok érkeztek a széllel – Imi az utóbbiakra sikerrel 

tippelt. Az újságok között az orkántól vadul imbolygó utcai lámpa 

fényében is felismerte a Szép Ingatlanok folyóirat egy tizenhét évvel 

korábbi számát, mert a ház kukatárolójában látta nemrég. 

Ez az igazi szívás, állapította meg, miután a folyamatok így 

visszakövethetővé váltak. 

A lépcsőházban két héttel ezelőtt hajléktalan férfi bukkant fel. 

Iminek egyszer meg is kellett kerülnie a lépcsőfordulóban, amikor 
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elromlott a lift, és gyalog mászott fel az albérletbe. Ott aludt, 

hangosan horkolt. Imi a fejére húzott rongyoktól és bozontos, 

háromszázhatvan fokban növő szakállától a vonásait nem tudta 

kivenni, de azt megfigyelte, hogy a bőrét kiütések borítják. 

Talán nem zavart volna sok vizet. Éjjelente volt csak ott, 

napközben eljárkált. A szokatlanul kemény márciusi hideg pedig 

nem tarthatott örökké – előbb-utóbb biztosan odébbállt volna. Egy 

alkalommal azonban, részegségében, nem ügyelt a tisztaságra, és a 

tetejébe kiabált is. Többek között Imit is elküldte a kurva anyjába, 

amikor kidugta a fejét az ajtón. Reggelre a folyosón terjengő szag 

orrfacsaró volt, és az addig gyanútlan emeleti szomszéd mozgósította 

a közös képviselőt. Az privát biztonságiakat fogadott, akik a rá 

következő éjjel kidobták a férfit a házból. 

„Nem lesz itt többet az a hajlékony”, mondta Iminek a 

házmester egy nappal később, amikor a postaládáknál 

összetalálkoztak. Időbe telt, mire Imi rájött, kiről van szó. Néhány 

nappal később látta a férfit a közeli parkban. Ott vert tábort, ahol a 

távfűtő csövek húzódtak. Imi eltűnődött, vajon megjárt-e azóta 

minden szóba jöhető lépcsőházat. 

Most levonhatta a következtetést, hogy egy otthon 

maradványait sodorja keresztül a látóterén a szél. Némelyik darabja 

lassan, méltóságteljesen görgött előre, ebből származott a zaj nagyobb 

része. A kartonlapok az út aszfaltjához súrlódva csúsztak végig a 

lejtőn, a nejlonszatyrok bizarr keringőt járva lebegtek e gyászmenet 
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felett. Követték a törmelékfolyam útját a pokolba. A tulajdonos nem 

volt sehol, de talán ő is éppen arra tartott, a végtelenben találkozó 

párhuzamos úton. 

Eldobta a joint után maradt csonkot. Úgy döntött, visszamegy, 

eleget látott. 

Egyszer csövezett életében. Szabad választásból tette, és csak 

egy hétig, mert szolidarítani akart egy argentin haverral, aki addigra 

egy hónapja vadkempingezett kényszerűen Londonban (még az 

előző nyáron). A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél volt 

fizetetlen kutatógyakornok. Imi szívesen lógott vele. Felipe helyzete 

a donyecki emlékeit idézte fel benne, és kíváncsi volt, bírja-e még a 

strapát. Esténként bérelt biciklivel és autóstoppal jártak ki a Lee-

völgybe vagy a Surrey-dombsághoz, és Felipe által letesztelt, 

alkalmas helyeken tanyáztak. Már az első éjjel ismeretlen rovarok 

csípték össze Imi karját, meg a lábát, talán poloskák. A jelek szerint 

az ő vérét preferálták, Felipét békén hagyták. Két nap elteltével 

borzasztóan zavarta, mennyire nehéz ilyen körülmények között akár 

csak minimálisan szalonképesnek maradnia. Ha nem lett volna hol 

lecuccolnia (egy évfolyamtársnál, aki a nyári tanulmányi szünetre is 

Londonban maradt), nem vállalta volna be a dolgot. Ha nem lett 

volna bankkártyájuk, a biciklidokkoló állomásnál akadtak volna el. 

Ha nem lett volna sátruk, az első esős nap vetett volna véget a 

kalandnak. Egyáltalán, miféle kalandnak. Akkor nem kaland lett 

volna ez. 
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Mikor felért a lakásba, Sarah, az egyik random vendég, aki out 

of the blue, vagyis inkább a nagy Arcbuk-kékség algoritmusok 

szabályozta világából, ismerősök ismerőseinek a hálózatából esett be 

hozzájuk a buli résztvevőinek többségéhez hasonlóan, úgy vette fel a 

beszélgetés fonalát, mintha az imént abba sem hagyták volna. Azon 

az egyetemen volt posztdoktori vendégkutató, ahol Imi a Noble 

College előtt végezte az alapszakot. Ráadásul pont azzal a tanárral, 

Donáth Ferenccel dolgozott sokat, akinél Imi záróvizsgázott, és akitől 

később a londoni tanulmányaihoz a jó jegyei alapján ajánlást kapott – 

nemrég találkoztak is a bécsi ENSZ-központban, ahová Donáth tanár 

úr egy diákcsoporttal érkezett. Kirendelt gyakornokként Imi 

kalauzolta őket körbe az épületben. Amikor kezet ráztak, Imi rögtön 

említette, hogy felvették a Noble College-ra, sőt már csak a 

diplomavédése van hátra. Donáth tanár úr őszintének tűnő 

lelkesedéssel gratulált ehhez. 

Valóban kedves ember, pedig milyen elfoglalt, crazy, hogy 

milyen sokat kell tanítania, állapította meg Sarah. Együtt ebédeltek 

nemrég, mesélte, és megkérdezte „Ferencstől”, hogy mennyit 

keresnek az egyetemi oktatók Magyarországon. Először csak azt a 

választ kapta, hogy a tanársegédek és az adjunktusok bizony elég 

rosszul, de a kórházi ápolóknál azért többet. Sarah konkrét összeget 

akart hallani. Mikor megtudta, mekkora az a fizetés, Ferencs minden 

ellenkezése és zavara ellenére ragaszkodott hozzá, hogy ő állja a 

számlát. 
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Imi erre azt felelte, hogy Ferencs már egyetemi tanár, úgyhogy 

Sarah inkább azzal segít rajta, ha észben tartja mint kontaktot, és nem 

mulasztja el bevenni jó lehetőséget adó szakmai projektekbe, amikor 

adódik ilyen. A tanársegédeket, adjunktusokat hívja meg továbbra is 

nyugodtan. 
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Back to school / Digital Bath 

 

A néni bevásárlókocsijával és pórázon vontatott, kis méretű ebbel 

készül keresztezni a villamossíneket, a megálló járdaszigetétől úgy 

száz méterre, erősen a tilosban. „Hogy kis méretű eb, ezt azért majd 

szebben megfogalmazom”, jegyzi fel magának teendőként Donáth 

tanár úr, miközben tovább narrálja a látottakat. 

Tehát. A kutyus csetlik-botlik, beleüti az orrát (szó szerint) 

mindenbe. A villamospálya váltójának közelében talán a kenderolaj 

szaga ejti rabul annyira. A néni beszél hozzá, próbálja meggyőzni, 

hogy menjenek tovább. „Gyere, Bandikám, tettem neked félre 

ínyencfalatokat, leülhetünk otthon a televízióhoz”, így. Makacs 

jószág, nehéz vele. Végül továbbkolbászol az ínyencfalatok és a tévé 

irányában, de csak miután berogyaszt egy kicsit, és elhelyez egy 

királyi szuvenírt a sínpár közepén. A néni kénytelen visszafordulni 

érte. A kutyus most bezzeg haladna, húzza a nénit, akinek takarítania 

kell utána, kifeszül a póráz. 

Esetlen mozdulatok kíséretében kerül meg a kutyapiszok-

mentesítéshez használatos zacskó. A be nem tervezett reggeli torna 

első gyakorlataként szegény néni próbál lehajolni, hogy a kezére 

húzott tasakkal megragadhassa a célobjektumot. „Nem, igazából 

nem is vicces, ha célobjektumot írok, inkább leírom egyszerűen, hogy 

a szart”, gondolja Donáth. 
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A manőver nem akar sikerülni sehogyan sem. Nyújtózni kell 

hozzá, és ezer baj forrása ez. Messziről is világosan látszik, hogy sajog 

a derék, megszédül a néni, nem nyúlnak eléggé az inak, a híd (az 

aztán pláne) túl messze van. 

Kétszáz méterre az idős hölgytől és kis kedvencétől meglódul a 

menetrend szerint orbitális pályára álló villamos. Gyorsul sebesen, el 

akarja érni a fénysebességet hamar. 

A következő eredménytelen próbálkozás láttán nincs mese, 

szaladni kell, kimenteni onnan a nénit. Ki tudja, hogy az a villamos 

megáll-e. Már vadul csenget a pilóta („inkább: vezető – nem kell 

kreatívkodni állandóan”). Élő akadály került az útjába, szabálysértés 

esete forog fenn! 

Egy másik hős, egy idős úr előbb ér oda. („Ez így túl direkten 

utal rá, hogy én is hős lettem volna, majd inkább máshogyan írom”, 

kapcsol Donáth tanár úr. "Viszont bácsit írni jó, az kihangsúlyozza, 

hogy én még egészen fiatal vagyok, csak a negyvenes éveim közepén 

járok."). Úgyhogy akkor... Ősz hajú bácsi a megmentő. Ha egy 

reklámban a néni mellé tennék, ők alkotnák a tökéletes idős párt – 

bármilyen termék értékesítését hathatósan támogatnák. 

A beavatkozás sikeres. A villamos elszáguld mellettük. Két 

másodperccel később csikorgó hanggal vészfékez, amikor a 

megállóba ér. De a szépkorú Rómeó és Júlia már csak egymással 

vannak elfoglalva. A hölgy teátrálisan a szívéhez kap, mutatja, 

mennyire megijedt. A bácsi pedig megfogja a kezét…! 
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Mire Donáth tanár úr felszáll a villamosra, gondolatban már 

meg is írta az e-mailt Juditnak, Londonba... 

Kényszeresen meséli neki az útszélről felszedett, „háztáji” 

történeteket. Korábban egyszerűen csak jó taktikának tűnt ilyesmivel 

fűszereznie a kapcsolatukat. Ennél sokkal többet a Judit 

hazalátogatásai alatti félrelépések mellé (az év nagyobbik részében) 

nem adhatott. De mióta a házassága romokban hevert, mivelhogy a 

Judittal folytatott viszonyával sajnálatos módon romba döntötte ő, a 

dolgok állása átértelmeződött. Nőtt a tét. 

Arra jutott, hogy talán mégis komolyabban kellene vennie 

Juditot, ha van még nála hosszú távon esélye egyáltalán. Talán ez a 

történet az idős párról érzékeltetheti, hogy szépnek találja ő a 

romantikát, és maga is képes hasonlóan nemes gesztusokra. Talán 

még közös otthont teremteni, együtt megöregedni is, ahogyan kell. 

Hogy a valóságban a néni maga oldotta meg az elbeszélésre 

váró helyzetet, az Judit szempontjából mellékes. 

  

– … Valentin-napon, érted. 

Anélkül, hogy odanézne, Donáth tanár úr hegyezi a fülét – már 

a villamos fedélzetén. Hátha újabb romantikus történet. Majd 

beosztja őket, hogy Judit mindennap érezhesse a figyelmét. Ez lesz 

csak igazán romantikus! 

– Elképesztő, milyen szemét nők vannak! De tényleg, hol 

tenyésztik az ekkora szutyok ribancokat? – kérdezi egy egyetemista 
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korú fiatalember a mellette álló barátjától. Mindkettejük keze zsebre 

dugva, túl férfiasnak érzik magukat ahhoz, hogy kapaszkodjanak. A 

másik arcán látszik, hogy pillanatnyilag nagyon feldúlt. 

– De nem, tesó? Hogy lehet ekkora szar szemétláda ez a világ? 

Szutyok ribanc ez mind! Megdugatja magát a nőd a két legjobb 

haveroddal. Nem hiszem el, bazdmeg! De tényleg, ez milyen már! 

Donáth tanár úr arcizmainak rezdülésével akaratlanul is 

kifejezést ad csodálkozásának: ha a legjobb barátok is benne voltak a 

buliban, mások is kiérdemelnék a szutyok jelzőt… nem igaz? De az 

ablakon mogorván kibámuló fiatal srác egyedülmaradásának 

élményével azonosulni tud. Amikor fáj, mindannyian beszélünk 

hülyeségeket. És nem is lehet mindenki zseni. Tanárként neki az 

értéket kell meglátnia abban, amit különböző tudású és tehetségű 

emberek mondanak. 

– Tudod, mit kellene csinálnunk? – kérdezi hirtelen 

felindulásból az egyedülmaradt. 

– …? 

– Hát el kéne menni a csajokkal egy ilyen wellnesshétvégére. 

Wellness? A csajokkal? Hát ebben az univerzumban nem-

szutyok ribancok, mi több, nem-szutyok nem-ribancok is léteznek? 

És wellness? Egy húszévesforma fiatalember komolyan 

wellnesshétvégét tervez a barátnőjével? Aki akkor megvan még, ezek 

szerint? Vagy sikerült beújítania ezen a téren a Valentin-nap óta? 

Vagy a megjegyzés, hogy „megdugják a nődet” valaki más 
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szerencsétlen esetére vonatkozott igazából? Donáth tanár úr csak úgy 

kapkodja a fejét, ezer meglepetés. Ő pedig még nem is volt 

wellnesshétvégén soha. 

– Ja, király ötlet! – jön a havertól a helyeslés. – Kéne nekik adni, 

tudod… ilyen masszázst… olyan kenegetőset! Hogy is hívják azt? – 

kérdezi faarccal. 

– BUKKAKE! – vágja rá a másik, hangosan, és együtt röhögnek.  

Aztán megint komoran néznek. 

  

Mikor megérkezik az egyetemi irodába, Donáth tanár úr leül a 

számítógépe elé, és fejben igyekszik listázni, mi mindent kell a 

délutáni órája előtt megcsinálnia. Bejön Sarah, az ausztrál 

vendégkutató hölgy, köszönnek egymásnak. Legalább néhány órára 

kellemes társasága lesz – anélkül, hogy ehhez beszélnie kellene sokat. 

Csak mennyi hülye e-mailre kell közben válaszolnia! 

Sarah a háta mögött tesz-vesz, valószínűleg egy könyvet keres 

a polcon. Donáth tanár úr úgy dönt, rákeres arra a fura szóra, mi is 

volt az? Ja igen. „Bukkake”, ugrik be neki, és már tölti is ki a 

keresőmezőt. Képekre keres, úgy hamarabb kihámozható a lényeg. 

Megnyomja a gombot. 
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Hátradől, míg betöltődnek a találatok. 

Telefoncsörgés. 

Sarah az asztalához szalad, Donáth tanár úr követi a 

tekintetével. 

– Oh, hi there, Imre! How are you? – indul a beszélgetés. Na, 

ennek is van egy Imréje, kurva jó, morog magában Donáth tanár úr, 

és a Juditnak szánt történet semmivé foszlik, a szándékkal együtt, 

hogy bármit is írjon ma Londonba. 

Végre ránéz a képernyőre. Már látszanak a keresése 

eredményei… Donáth tanár úr elsápad. Időt nem vesztegetve 

cselekszik. 

Hibátlan szem-kéz koordináció. 

Egér ilyen gyorsan nem talált még el a böngészőablak jobb felső 

sarkáig! 
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Tricky nature 

 

A váratlan konferenciameghívás események egész sorozatát indította 

el párhuzamosan két helyszínen. 

Donáth tanár urat az Egyesült Államokba invitálták egy 

műhelyszerű szakmai találkozóra. A vendégkutató kolléga, Sarah 

keze volt a dologban, az ő ajánlásával került a workshop 

szervezőinek a látókörébe. A populizmus nemzetközi kapcsolatokra 

gyakorolt hatása volt a téma, és a házigazdák indokoltnak látták, 

hogy Magyarországról is keressenek valaki használhatót a 

projekthez. Így keveredett Donáth tanár úr a floridai Gainesville-be. 

Amikor a kedd délutáni órája következett odahaza, azon az 

egyetemen, ahol csak mellékesen, óraadóként tanított, ő éppen a 

FRKN' Donutsnál vásárolt reggelit egy kontinenssel arrébb – kávét 

meg fánkot. 

A csevegősen operáló pultos, jól megtermett fekete férfi, 

megkérdezte tőle, melyik országból való. Donáth tanár úr kurta 

válasza kiváltotta a szokásos, zavarba ejtő ugratást, hogy „Well then, 

you must be a hungry Hungarian!” 

Az eladó be is mutatkozott gyorsan, „I’m Barry”, mondta, és 

felajánlotta, hogy ha Donáth tanár úr máskor is betérne hozzájuk, 

csak keresse őt bátran, egy hungry Hungariannek bármikor szívesen 

ad húsz százalék kedvezményt a fánkos-kávés alapkombó árából. 
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Donáth tanár úr fejben egyelőre nem tudott lépést tartani az 

amerikai angollal. Mivel időigényesen erőlködött, hogy értelmes 

válasszal rukkoljon elő, a zavaráról mit sem sejtő Barry szélesebb 

vigyort öltött, és a kitűzőjére bökve elismételte, hogy „I’m Barry, 

o’right, sir, just remember!” Ettől Donáth tanár úr még inkább 

zavarba jött, és a maga számára is teljesen váratlanul bemutatkozott. 

„My name is Ferenc Donáth”, szaladt ki a száján, Hunglish 

akcentussal, mire a másik szeme elkerekedett, és akkora hahotázó 

nevetést eresztett meg, hogy beleremegtek a falak. 

Gyorsan odahívta maga köré a többieket, hogy ezt hallaniuk 

kell. „Listen, guys, our guest here is a hungry Hungarian… – Máris 

mosolygott rá mindenki. – …and this is nuts, and you won’t believe 

me, but hey, no shit, listen, his name is… DONUT!” 

A többiek jót mulattak ezen, de igazából kedvesen, cseppet sem 

udvariatlanul. 

Éreztették, hogy ezt alapvetően szívélyes üdvözlésnek szánják, 

a nevét pedig afféle kiváltságként kezelik. A végén a húszszázalékos 

kedvezmény helyett már ingyenfánkot ajánlottak reggelire a tanár 

úrnak. 

 

Seszták kolléga helyettesítette volna aznap, szívességből, ha 

minden a tervek szerint alakul. A cserejátékos azonban beteg lett, és 

mentő ötletként az egyik doktoranduszát kérdezte meg, be tudna-e 

ugrani előadni Ukrajnáról az Európai Unió szomszédságával 
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foglalkozó kurzus részeként. Amaz nem vállalta, de tudott valakit, 

akinek tapasztalata is van onnan, ráadásul remek szakmai háttérrel 

bír, londoni diplomával (pontosabban már csak formaságok vannak 

hátra, szóval „gyakorlatilag” londoni diplomával). És éppen itthon 

van. 

Így került a képbe Imi. 

A doktorandusz, akivel érintkezett az ügyben, elmondta neki, 

hol tudja felvenni a felszerelést, és hogy melyik terembe kell mennie. 

Ellátogatott hát a megadott instrukciók szerint a technikai irodába. 

Ott a szendvicsébe felejtkezett, vele egykorú informatikusformát 

talált – kapucnis pulóverben ült az asztalánál. A tarkója mögött a 

kapucnija fel-le rázkódott, miközben harapdálta a két oldalról fogott 

kiflit. Meredten nézte maga előtt a képernyőt. Iminek volt ideje 

megfigyelni mindezt, mielőtt a másik érzékelte volna a jelenlétét. 

Köszönt, és jelezte, hogy melyik terembe tart. A technikus 

különösebb gondolkodás nélkül a kezébe nyomott egy „Mikrofon” 

feliratú cipzáras táskát és két nehéz kábelköteget, VGA-t, meg 

hosszabbítót tápkábel bekötéséhez, ha kellene. 

Hirtelen annyi felszerelés volt nála, hogy leginkább egy 

szerelőre hasonlított. A biztonság kedvéért mégis inkább elfogadta és 

magával vitte, amit kapott, bár úgy gondolta, a terembe beépített 

számítógép is megteszi majd. Direkt kért hálózati kódot a belépéshez 

a doktorandusz havertól, a prezentációját pedig felpakolta egy pen 

drive-ra. 



 

179 
 

Lement az alagsorba, az előadóterembe, és ott tapasztalta, hogy 

beépített számítógép márpedig nincsen. Még jó, hogy elhozott a 

technikáról mindent, illetve jó, hogy a technikusok észben tartották, 

mire lesz szüksége. Közben ötven-valahány kíváncsi szempár tapadt 

rá, nyilván csodálkoztak, milyen fiatal előadó jön be. Imi mindig is 

laza srác volt, de egy csöppet azért feszélyezte a helyzet. 

Közben felismerte, hogy akad egy kis probléma. Az ő laptopján 

nem volt VGA-bemenet, hiába, újabb széria, nem mindegyikre 

csinálnak már. „Nincs valakinél egy HDMI/VGA átalakító 

véletlenül?”, kérdezte ezért a diákoktól, és meglepetten tapasztalta, 

hogy a terem akusztikája milyen szörnyű, szinte teljesen elnyeli a 

hangját. Felszerelte hát magát a hordozható mikrofonnal, és úgy 

kérdezte meg újra, ki tudja-e segíteni valaki. 

Elsőre csak az övéhez hasonlóan tanácstalan tekinteteket 

kapott, de aztán valaki jelentkezett, és elmondta, hogy a tanszéki 

irodában tartanak órára behozható laptopokat, azokon pedig VGA-

port is van. Imi megkérte az illetőt, hogy vigyázzon a kábelekre, a 

mikrofonra, no meg az ő számítógépére is, míg elszalad a tanszéki 

irodába… de hol is van az? Az ötödiken, 525-ös szoba, kapta a választ. 

A lift csigalassan jött és ment, de tíz perccel később visszaért a 

kölcsönzött laptoppal a hóna alatt, miután meggyőzte az eleinte 

kételkedő titkárnőt, hogy tényleg előadóként vinné el a felszerelést. 

Elvégre tudta, melyik kurzusra megy, és hogy pontosan melyik 

terembe. Mindezen túl pedig Seszták tanár úr volt a referenciája. Ez 
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nyerte meg neki a meccset, bár igazából igazából soha nem 

találkoztak azzal a Sesztákkal. A személyijét azért ott kellett hagynia 

biztosítéknak. 

A teremben nekiállt összekötni a felszerelést. A hosszabbítóra 

szükség volt – a konnektort jó tíz méterrel a pódium mögött találta, a 

falba építve. Felette a VGA-kapcsolódoboz, három csatlakozási 

ponttal. Utóbbiak lefelé néztek, úgyhogy térdre ereszkedve, a 

diákoknak háttal, kitekeredett testhelyzetből volt kénytelen rögzíteni 

a VGA-csatlakozót, amihez a csavarokat is be kellett tekernie. (Mint 

utóbb szembesült vele, az első sorban ülő lányok egyike 

lefényképezte közben, mondván, „milyen jó már a segge”, és persze 

egyből felnyomta az Instára is, mert miért ne.) 

A távirányítóval megpróbálta beindítani a projektort, de az nem 

reagált. Az előbb is segítőkész diák felpattant, és szólt, hogy felszalad 

a galériába, mert csak onnét, egy székre állva lehet bekapcsolni az 

eszközt. Miután ezzel is megvoltak, Imi megpróbálta kijátszani a 

prezentáció képét a vetítővászonra, a projektor azonban nem kapott 

semmilyen jelet. Szétszerelte hát a fali VGA-bekötést, hogy kipróbálja 

a többi csatlakozási pontot. (Végül a harmadik működött csak, 

úgyhogy addigra egész szériányi kép készült róla.) 

Már-már bele tudott kezdeni a prezentációba, huszonkét perc 

csúszással. Ekkor azonban a tanszéki laptop hagyta cserben, és 

elkezdett vadul villódzani, mint a stroboszkóp – a jelek szerint nem 
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osztozkodott szívesen a projektorral. Csak epilepsziás roham 

kockáztatásával lehetett volna a képernyőn követni az előadás diáit. 

Hogy maga is biztosan tudja, mit látnak a diákok a magasban a 

fejük felett lógó óriásvásznon, Iminek előre kellett jönnie a pódiumtól 

a padsorok közé. Szerencsére középütt választék futott végig, így 

végül is olyan volt ez, mintha valami rockkoncerten sztár módjára 

mozogta volna be a lelátót. A hordozható mikrofonnal akár a 

sarokban is leülhetett volna megtartani az előadást. „Flip the 

classroom”, gondolta hát, és huszárosan belecsapott. A pódium feletti 

lámpákat előbb még lekapcsolta, hogy jobban lehessen látni a diákat. 

A donyecki élményeket is beleszőtte az előadásába, és ezzel 

nagy sikert aratott. Ha stage divingolni támad kedve, tán még 

szörfözhetett is volna a közönség soraiban. A sors azonban csak 

negyven perc játékidőt hagyott neki. 

Előadásának végzete, az, ami jelenését igazán feledhetetlenné 

tette, a pince felől közeledett. 

 

Megviselten, kimerülten érkezett, az egyik lábát sántán húzta 

maga után. Iszonyatos verekedések veteránja volt már. Még egy ilyen 

békés városban is találni született bunyógépeket, ő pedig valahogy 

mindegyikbe belefutott. 

Szerencsétlenségére Imihez hasonlóan a fogságot is meg kellett 

tapasztalnia. A vasút közelében egy család az akarata ellenére az 

otthonában tartóztatta, sőt elvitték egy emberhez, aki elaltatta, és 
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utána arra ébredt, hogy megfosztották a karmaitól. Miután így 

megcsonkították, az első adandó alkalommal megszökött. Újra az 

utcát járta, a harcait pedig most már fegyvertelenül kellett megvívnia. 

Felismerte, hogy a vágások helyett elég lehet nagyot ütni. 

Megtanulta, hogy az ellenfelek a karmok hiánya láttán felbátorodnak, 

ezért jobban jár, ha megelőzi őket. Az összecsapások sokszor csak az 

akarat csatái, az egyik sikeresen megfélemlíti a másikat, fél óra 

vernyogás, fogfenés, fújás és pózolás után. Hát ő elébe ment a 

dolgoknak, és hatalmas taslit adott bárkinek, aki az útjába állt.  

A blöff többnyire kiválóan működött. 

Azért így is igyekezett olyan búvóhelyeket keresni, amelyekért 

nem kellett másokkal megküzdenie. Aznap egy nagy épület 

alagsorában lelt törött ablakra. Kartondobozokat pakoltak egymásra 

odabent, a padlótól a plafonig, talán így kerülte el a lakók figyelmét 

a rés a pajzson. Bejutott, és mivel mindenféle izgalmas szagot észlelt, 

felfedezőútra indult. Hosszú folyosókon ment végig anélkül, hogy 

bárkivel találkozott volna. Aztán egyszer csak ott volt előtte egy 

terem sok emberrel. Különös volt. Rendezett sorokban ültek, és egy 

irányba néztek mind, a mennyezet felé. 

A terem félhomályba borult végében álló alkalmatosság 

hívogatónak tűnt. Nem baj, ha felkelti a figyelmet. Sántaságára 

belátta, hogy jó lenne, ha ismét befogadná valaki, és egy darabig nem 

kellene visszamennie a fenevadak közé. 
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Egy lábról elrugaszkodva is elkapta az alkalmatosság szélét az 

elülső mancsaival, és felhúzódzkodott. Kellemes meglepetésére a 

tetején forrón fűtő, lapos, fekete dobozt talált. Ráfeküdt, maga alá 

tekerte a farkát, a mancsára hajtotta a fejét, és összehúzott szemmel 

figyelte az embereket, mit tesznek. 

Természetesen észrevették, máris őrá figyeltek mind. 

Végül a forrón fűtő, lapos, fekete doboz tulajdonosa vitte haza, 

egy nőnemű ember kíséretében, akitől sok cirógatást kapott. Esze 

ágában sem volt tiltakozni a törődés miatt. Valahonnan került a 

számára még egy macskautaztató box is. Ilyenhez volt már 

szerencséje korábban, önként sántikált be a belsejébe. 

Mikor célba értek, akárhol is volt az, először lefürdették. 

Hősiesen tűrte. Egyértelmű volt, hogy ezúttal így jár jobban. 

A számítása bevált, adtak neki enni. 

Mielőtt nekilátott volna rekordtempóban befalni, amit elé 

tettek, még észlelte, hogy a simogatásokból ezúttal kimarad. 

Megfelejtkeztek róla. De olyan éhes volt, hogy ezzel nem törődött. 
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Balra el (El lago de los cisnes MMXVII.) 

 

Egy birtokon, San Fernando közelében – Tamaulipas állam, 

Mexikó. 

 

Jobbról belép a pincehelyiségbe Sergio. Csak az ajtón kívülről jön be 

világosság, mígnem Sergio felkapcsolja a villanyt. Háta mögött, az övébe 

dugva, fegyver. 

 

Egy csupasz izzó gyenge fényében tárul elénk a helyiség belseje. 

A terem másik végében, vasbeton oszlopnak támaszkodva, Odette. Keze a 

háta mögött. Lábán, a bokája körül lánc. 

 

Középen szék. Sergio helyet foglal rajta, és egy darabig némán szemléli 

Odette-et. Állát arcára tapasztott tenyerébe süllyeszti, mint akit 

kétségbeesés emészt. 

 

Odette nem mozdul, csak néz maga elé mereven. 

 

SERGIO: 

Mi pobrecíta, hát mit műveltek veled ezek? Kiláncoltak, mint valami 

rabszolgát, a kezeidet meg összekötötték a hátad mögött, és itt 

hagytak kiszolgáltatottan, mindenki kényére-kedvére… Remélem, 
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úgy nem nyúltak hozzád... Ugye nem…? (Kivár egy kicsit, mintha 

megnyugtató választ várna, de az elmarad.) Nagyon remélem... Hiába 

szerepelsz apám műsorában, sajnos a rossz így is, úgy is megeshet, az 

a szörnyű igazság – hacsak meg nem akadályozom valahogyan. De 

ne félj, nem fogom hagyni, hogy meggyalázzanak. Megvédelek, 

kerül, amibe kerül! Ezért vagyok itt... Megismersz, ugye? Sergio 

vagyok. Emlékezned kell rám! 

 

Feláll, és közelebb megy Odette-hez. 

 

Nézz rám, kérlek, azokkal az angyali szemekkel! Elvarázsoltál 

engem, érted? Visszarepítettél a múltba. Azt hittem, örökre 

elvesztettelek, most mégis itt vagy! Elindulsz Salvadorból, como una 

migrante... Tökéletes álca, csak engem nem téveszt meg... Apám 

emberei, ők viszont bedőlnek neki. Rátok néznek, és azt mondják, „las 

chukis nice”. Legyintenek hozzá, úgy értve, ahogy mifelénk mondják, 

hogy ti csak ilyen felkapaszkodni vágyó, csinos kis tucatnőcskék 

vagytok a társaiddal. Kapartok észak felé. De amikor 

hattyúkirálynőként ragyogsz a színpadon, és pörögsz körbe-körbe 

lábujjhegyre állva, a szabad lábaddal bájosan kalimpálva, én látlak 

téged… te vagy az, Odette, ne is tagadd! (Elmosolyodik.) Az egyik 

előadáson megszámoltam, hogy vagy harminckétszer 

körbepördültél, egészen beleszédültem…! 
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Körözni kezd, a háta mögött összekulcsolt kézzel. Látszik, hogy próbál 

uralkodni magán, pedig szenvedély fűti. 

 

Ez az új szer, amivel apám mostanában üzletel… ez a cocodrilo 

mágico… igen, ettől olyan tágak a pupilláim, nyilván észrevetted… ez 

a szer segít látnom az igazságot ilyen élesen, dacára minden 

valószerűtlenségének… Beveszem, és egyszerre tudok olyan 

dolgokat, amiket az úgynevezett józanság ködében nem látnék. 

Például hogy te ki is vagy valójában! Ezért vagyok felfokozott 

állapotban, nem közvetlenül és csupán a drog hatására, csak hogy 

biztosan értsed… Józanság… az egyébként is naiv képzet! Nincsenek 

józan emberek. Például apám, akit még a legjobb barátai is hidegvérű 

és számító hijo de putaként jellemeznének, azt mondja, hogy a rivális 

kartellből ejtett foglyokat le kell fejezni, hogy ne jöjjenek többet a 

területünkre. Hogy is mondják ezt? Disuasión... El kell rettenteni őket 

attól, hogy megpróbálják lenyúlni a piacunkat. Ha kesztyűs kézzel 

bánnánk velük, elpofátlanodnának, és a végén még ránk támadnának 

a saját házunk táján. Ahogy apám mondja: iderovarkodnának. Ez 

látszólag rendben is van… világos logika, nem igaz…? Mi…? (Sergio 

kizökken a monológjából. Megáll, abbahagyja a körözést.) Miért nézed a 

derekamat? Ja, a pisztolyom miatt? Ne félj tőlem, az csak kötelező 

kellék. Itt mindenki ilyennel mászkál. Nem volnék férfi, ha nem 

tenném. Tudom, régebben én másmilyen voltam, de mára 

felismertem a szükségességét. Na, pont erről beszélek egyébként. Ez 
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is elrettentés. Ha nem tenném, azt hinnék, nem vagyok közülük való. 

Hogy gyenge vagyok. Szívatnának, aztán egy nap valamelyikük 

tervet szőne az elrablásomra. Eladna a rivális kartellnek, vagy maga 

próbálna váltságdíjat kizsarolni apámból. Úgyhogy az ilyesmit nem 

lehet a véletlenre bízni... De a józanság jele-e az, kérdezem én, hogy 

drogot árulunk, és megmérgezünk egy egész társadalmat magunk 

körül? 

 

Fel-alá járkál, miközben folytatja. 

 

Apám csak röhögne, ha feltenném neki ezt a kérdést, neki ez 

teljesen érthetetlen mostanra. De mégis, minek árulunk drogot? Mitől 

olyan nyilvánvaló, hogy ezt kell tennünk? Miért ne élhetnénk másféle 

életet…? Igaz, ha mi nem tennénk, megtenné ezt más, ezt elfogadom. 

Az meg, hogy a rivális kartell embereit le kell fejezni, ha elkaptuk 

őket, és a videót közzétenni az interneten, hát, végső soron ez tényleg 

csak az elrettentést szolgálja. Borzalmas, de a logika ebben is ott van. 

De miért kellett annak a busznak az utasait lemészárolni? Ti nem 

tehettetek semmiről. Jöttök, sőt nem is jöttök… menekültök 

Salvadorból. Nyilván borzalmas ott a szegénység, és hasonlóan 

kemény bandák vannak arrafelé. Csak egy kicsit jobb életre vágytok, 

inkább a gringók után takarítanátok, mosnátok a szennyesüket, és 

ezért mindeneteket odaadjátok azoknak az embercsempész 

hiénáknak. Azt hiszitek, csak órák kérdése, és a határ másik oldalán 
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lesztek, erre leszednek titeket a buszról valami pitiáner üzleti vita 

miatt, mert az embercsempészek alkalmazói valaki szerint 

kevesebbet fizettek a kelleténél. Mintha volna árkatalógusunk, és 

ezeket a dolgokat ilyen bürokratikus precizitással kellene 

számonkérnünk. És fogják, és lemészárolnak mindenkit. És nem 

egyszerűen kivégzik őket! Nem ám! Tudod, miért kellett az 

embereknek gladiátorként megküzdeniük egymással? Mert apám 

nagy rajongója a ketrecharcnak. És nemrég látott egy videót, ahol 

valami nigériai migráns jól állta a sarat Eddie „El Bruto” Kermack 

ellen, ő meg kitalálta, hogy majd mi is felfedezzük a magunk bajnokát 

a mi migránsaink között. Ez racionális? De apám csak füttyent, és a 

vadállatai megteszik, amit mond. Pillanatok alatt megidézik, sőt 

mindjárt túl is szárnyalják egy középkori autodafé hangulatát a 

kegyetlenkedésükkel… Autodafét mondtam, igen. Nem ismered ezt 

a szót? Az eretnekséggel vádoltakat vetették alá ilyen bánásmódnak 

a tudatlan középkorban. Igen, ilyen dolgokat is tudok, hiszen 

emlékszel, vallásantropológiát tanultam, előbb itt, aztán az Estados 

Unidosban… Meséltem neked… Fulbrighttal voltam Kaliforniában, 

apám is közbenjárt az ittenieknél, hogy én kapjam az ösztöndíjat. Ezt 

máig borzasztóan szégyellem, de oda menekülnöm kellett, bármi 

áron, mert már álmomban is csak levágott fejeket láttam. Nekem 

semmi közöm nem volt ezekhez a dolgokhoz tevőlegesen, a kezeim 

tiszták voltak, de az is éppen elég borzalmas volt, amikor apám 

végignézetett velem egy-egy kivégzést. 
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Megáll, eltöpreng. 

 

Csak azt nem tudom, minek jöttem vissza? Tanúvédelmi 

programba kellett volna jelentkeznem, biztosan megoldható lett 

volna valahogyan. De engem nem kerestek meg ügynökök, nem volt 

olyan jelenet, mint a filmekben, hogy egyszer csak tennének valami 

visszautasíthatatlan ajánlatot, és akkor onnantól nekik dolgoznék, 

bedrótoznának, amikor meg kell, kimenekítenének. Ezeknek a határ 

túloldalán fogalmuk sem volt róla, hogy ki vagyok. Apám a 

születésemtől fogva úgy intézte a papírokat, hogy egy szűk körön 

kívül senki ne tudja, hogy a fia vagyok, máskülönben célponttá 

váltam volna. Ennek köszönhetem, hogy a gyilkolásból sem kellett 

kivennem a részem, amíg haza nem tértem. Aztán persze… a 

folytatást ismered, sajnos. Elborzasztott, amikor lehoztak ebbe a 

pincébe… Belegondolni is rossz, hogy itt öltek meg téged, vagyis 

hogy itt próbálkoztak ezzel... De te feltámadtál el Dios kegyelméből! 

Pontosabban te eleve egy angyal voltál, és nem halhattál meg… nem 

is tudom, hogyan képzelték ezek, hogy ilyen szépséget 

elpusztíthatnak. Így is borzasztó, hogy át kellett esnem ezen. Azóta 

élek a droggal. Egy pillanatra sem feledtelek el. Azt mondták nekem, 

hogy a rivális kartell bérelt fel, hogy a család közelébe férkőzz, és 

hogy „szerencsére”, sőt „az én szerencsémre”, nem tudtad, kinek a 

fia vagyok, és hogy csak azért szemeltél ki éppen engem, mert 
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amazok tudták, hogy mindig itt vagyok el jefe közelében, és ez így 

célravezetőnek tűnt számukra. Apám emberei direkt előtted 

mondták el nekem mindezt, hogy biztosan értsem: meg kell ölniük 

téged. Aztán kegyetlenül összeszurkáltak téged, majd pisztolyt adtak 

a kezembe, és rávettek, hogy én végezzek veled. Ugye megérted, 

hogy nem volt választásom? Én csak jót akartam neked…! Várj, 

mindjárt kerítek egy zsebkendőt... 

 

Hangosan az orrát fújja. 

 

Taknyom, könnyem összefolyik, istenem, mint valami 

kisgyereknek, akitől elveszik, s aztán összetörik a kedvenc játékát…! 

(Zokog egy darabig, majd, mintha elvágták volna, abbahagyja.) Na, most 

már jó lesz, összeszedem magam… Ilyen érzékeny férfi vagyok én, 

mit tehetnék... Tudod, én csak azért húztam meg a ravaszt, mert a 

lelkem mélyén éreztem a te angyali ragyogásodat. El Dios megkötötte 

a kezem, de sejtettem, hogy ebből rossz végső soron nem származhat, 

mert Ő a gondomat viseli, hiszen én jó vagyok, én nem vagyok olyan, 

mint ők! Zokogtam, amikor a fegyver elsült, és napokig nem tudtam 

enni utána semmit. Azóta pedig nem volt senkim, csak 

bordélyházakban fordultam meg, és hát luxuskurvákat fogadtam 

néha. De mindig csak a te másodat kerestem közöttük, és persze nem 

találhattam senki hozzád foghatót. Ugyanígy el cocodrilo mágico 

hatása alatt voltam mindig, és pontosan ezért tudom a különbséget 
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azok között a kétségbeesett tivornyázások és a mostani alkalom 

között. Te tiszta vagy… hogyan is fedezhettelek volna fel azok között 

a feslett nők között? Mikor apám megtudta, hogy balett-táncosok 

vagytok, és kiemelt titeket a halálra várók sorából, még nem hullt le 

a szememről a lepel. De azóta mindig ott voltam, amikor előadtátok 

A hattyúk tavát, és ahogy a szárnyaiddal, az angyali kis szárnyaiddal 

a színpadra lépsz a parányi tó mellett a birtokunk végén, mindig 

azonnal tudom, ki vagy valójában. Megszólal a szívem. Ezt a hangot 

nem lehet elnyomni…! 

 

Közelebb megy Odette-hez. 

 

Mikor először ébredtem rá erre, órák hosszat zokogtam el Dios 

végtelen kegyelmét felismervén. Addig abban a hitben kellett élnem, 

hogy az én kezem által pusztultál el. De látom most már, hogy 

irgalmas volt hozzám az Úr, hogy áldott legyen az ő neve…! 

 

Kis szünet után folytatja. 

 

Az élet nem könnyű. Apámnak sajnos feltűnt, milyen szemmel 

nézek rád. Először egy prostituálttal próbálta elvonni rólad a 

figyelmemet. A legcsinosabb lányt küldte hozzám, akit keríteni 

tudott. Una mujer trofeo, így mutatta be nekem, amikor még mit sem 

sejtettem. Az a céda, Odile, una puta malvada, akkor próbálta meg 
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elcsavarni a fejem, mikor bevettem a szokásos adagomat. Hattyúnak 

sminkelte magát, hogy vonzóbbnak találjam. Majdnem 

elgyengültem, de végül nem hagytam magam! Micsoda olcsó trükk! 

Hogyan is érhetett volna fel hozzád? Elutasítottam, de ez csak rontott 

a helyzetemen… Apám emberei azt kérdezik magukban: „hogyhogy 

ott az alkalom, és mégsem bassza meg a nőt?” „Minek az olyan 

férfinak a hatalom, aki nem képes használni azt?” Láttam rajtuk, hogy 

ezt gondolják, anélkül, hogy mondták volna. Az egyetemi 

tanulmányaim miatt gyengének tartanak, egy értelmiséginek, azt 

hiszik, alkalmatlan vagyok arra, hogy ebben az üzletben részt 

vegyek. Amivel nem is lenne semmi bajom… hidd el, Odette, én már 

ezerszer kiszálltam volna ebből az egészből, ha erre lehetőségem lett 

volna, de a Főnök fiaként ezt csak úgy nem lehet, ezen a világon vele 

kell elszámolnom. A kartell vezetősége pedig nem becsül engem. Azt 

gondolják, hogy az apámtól nem nekem kellene örökölnöm a céget. 

Rákényszerültem az utóbbi időben, hogy néha magam öljek meg 

elfogott embereket, de nem mintha én akarnám átvenni egyszer az 

irányítást – csak azért, hogy ne szúrjanak hátba, amikor a legkevésbé 

számítok rá. A buszsofőrt is ezért intéztem el a motoros fűrésszel. Ha 

ezekre a vadállatokra hagyom, kínozták volna szegényt. Én legalább 

egyből véget vetettem a szenvedéseinek. És elrettentésként is tettem. 

Hogy lássák, nem remeg a kezem. 

 

Odalép Odette közvetlen közelébe. 
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Én ma már nem félek semmitől. Nem akarom, hogy több vér 

tapadjon a kezemhez, soha többé nem akarok bántani senkit. Apám 

viszont bántani akar téged – ezért hoztak ebbe a sötét verembe. 

(Begörbített mutatóujjával végigcirógatja Odette arcát.) Nem nézi jó 

szemmel, hogy a megszállottad lettem, azt mondja, kellemetlen a 

partnerek előtt, hogy állandóan ott zokogok az előadások alatt. 

Gyengének mutat minket, a családot. De hát hogy is ne zokognék? 

Látlak téged, egy angyalt, amint egy ilyen cirkuszi mulatságban kell 

részt venned, a vérrel permetezett balettruhában… ez borzalmas, 

nem, ez beteg, ezt én nem bírom! Most pedig meg akar szabadulni 

tőletek. Ne kérdezd, hogyan, nem akarod tudni. Te újjászületnél, de 

amin előtte keresztül kellene menned, az sok az én halandó és 

sebezhető lelkemnek. Hidd el, mi pobrecíta, mindent vállalok, hogy ezt 

elkerüljem… Hogy ezt elkerüljük, együtt. Csak még egyszer 

szerelmeskedni akarok veled. El cocodrilo mágico hatása alatt órákig 

élvezhetjük majd. Így, ahogy most vagy. Nem oldozlak el. Ahogy 

annak idején is szeretted, hiszen a szerelmed azt diktálta, hogy 

mindent megtegyél nekem, és én éppen ezért fogadtam örök hűséget 

neked, amíg halandó létem engedi. A végén együtt beveszünk egy kis 

cracket, hogy minden könnyebben menjen, utána pedig ezeket a 

ciánkapszulákat itt. (A zsebébe nyúl, felmutatja, ami a kezében van, majd 

visszahelyezi a zsebébe.) Megszökünk… nem tudnak megakadályozni 

minket. Együtt emelkedünk fel a mennyek országába, és többé nem 
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kell visszatérned onnan értem, mert én már nem leszek itt! Ugye 

milyen jól kiterveltem? 

 

Lazán átöleli Odette-et. Kezeit a lány lapockáján nyugtatja. Hozzásimul. 

 

Érzed az ölelésemet…? És a merevedésemet…? Ez te vagy, 

Odette, ezt te teszed velem, akárcsak régen! Érted vagyok a férfi, aki 

vagyok! Eszedbe jut, milyen volt akkor? Mondd, hogy szeretsz, 

kérlek, mondd, hogy szeretsz még mindig, és nem akarod azokat a 

borzalmakat, amik máskülönben várnak rád… 

 

Sergio érez valamit deréktájon. Meglepetten néz oda. Pisztolya a lány 

kezében van. 

 

A lány keze a jelek szerint nincs, mert nem is volt megkötözve. Megszerezte 

Sergiótól a fegyvert. 

 

Három golyót küld Sergióba. Az első kettőt a mellkasába, a harmadikat a 

fejébe, mikor már a földön fekszik. Hogy az utolsót biztosan ne tévessze el, 

leguggol Sergio mellé, és közvetlen közelről lő. 

 

LUCÍA - MÉGSEM ODETTE (magából kikelve): 

Nem kötözték meg a kezem… mégis miért kötözték volna meg, te 

kretén? Nem elég, hogy bezártatok ebbe a pincébe, és ideláncoltatok 
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a lábamnál fogva? Hülye állatok! A nevem Lucía, tudjátok meg! 

Semmi közöm ahhoz az Odette-hez! Én csak táncolni szerettem 

volna… végre egyszer egy műveltebb, érzékenyebb közönségnek! 

 

Futó léptek hallatszanak odakintről. Lucía egyik kezében az ajtó felé 

szegezett pisztollyal, másik kezében a Sergio zsebében talált 

ciánkapszulával készül az utolsó felvonásra. 

 

Függöny el. 
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Odaát lesznek 

 

Miután Jacques elhajtott az eladatlan készletekkel, Sekou gondosan 

lelakatolta a szendvicsezőbódét. A környező utcákban naphosszat 

turistaprédára leső ghánaiak is hazamentek addigra. 

Mikor rögzítette a ráccsal védett pultot elfedő redőnyt, újra 

összeállt a napközben hézagos kép a bódé oldalán baguette-et és 

harisnyás lábat egyaránt frivol módon bemutató madmoiselle-lel. 

Annak idején megütközött rajta, és fura volt ilyen helyen munkába 

szegődnie – mostanra észre sem igen vette. 

Drissával, tizennégy éves fiával biciklire ültek, elindultak 

hazafelé. Kezdett kitavaszodni, így nem kellett a nyeregben 

dideregniük. 

Összeszokottan tekertek, már számtalanszor megtették ezt az 

utat. A mai nap azonban nem olyan volt, mint a többi, és ezt ők nem 

sejthették. 

 

Sekou szerette, amikor a fia kijött hozzá az iskola után. Jókat 

beszélgettek, és a gyerek legalább addig sem valami züllött 

társasággal lógott. A suliban ment a bandázás rendesen. Az egykori 

gyarmatbirodalom minden szegletéből jártak oda kölykök. Volt is 

hová beilleszkedni, meg nem is. Jó is, ha sikerül, meg nem is. 
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Az iskola nagy előnye volt, hogy Drissa egészen jól megtanult 

angolul. A Monmartre környékén ez mindig hasznosnak bizonyult. 

A franciául nem beszélő turisták értékelték, ha valaki készségesen 

válaszolt nekik általuk érthető nyelven is. Máskor csak járták a fura 

táncukat, hogy oda is jönnének a pulthoz, meg nem is, a torkukat 

köszörülték, a nyakukat nyújtogatták, szemlesütve, morgásszerű 

hangokkal kommunikáltak. Sekou megtett minden tőle telhetőt, de 

nem volt olyan hatékony a vásárcsinálásban, mint a fia. Ha Drissa 

megkérdezte a nézelődőket, „Hello, how are you doing?” stb., az 

esetek nagy részében sikert ért el, és a szerencsétlenkedésnek vége 

szakadt. Széles mosoly vette át a szemérmes pillantások helyét, üzlet 

köttetett. 

Az angol használatához Sekou-nak és Drissának nem kellett a 

francia–angol történelmi rivalizálás ügyében – például Crécy, Poitiers 

vagy az azincourt-i csata emlékével – elszámolniuk. Az ő felmenőik 

még a Mali Birodalomban éltek, amikor ezekre az ütközetekre sor 

került. Még csak nem is gondoltak ezekre az ütközetekre soha. Sekou-

nak a biciklin ülve többnyire a szülőfaluja járt az eszében, 

vályogkunyhókkal és a sivatag homokjával körös-körül. Milyen jó 

lett volna ott száguldozni egy ilyen bringával annak idején! 

 

Átkeltek a tizedik és a harmadik kerületen. A Bastille-nál Sekou 

érezte, hogy belemelegedtek már. Mire kiértek a Szajnához, nagyon 

élvezte a hajtást. Szólt Drissának, hogy álljanak meg egy percre, mert 
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ki kell fújnia az orrát. A körgyűrűn kívüli otthonukhoz még legalább 

fél órát kellett tekerniük. Felszabadító élménynek ígérkezett ezt a 

távot tiszta légutakkal megtenni, mentesülve az emberi test 

működésével járó kellemetlenségektől, amilyen az orr eltömődése is. 

A Bercy stadionnál nagy volt a tömeg. Sekou kíváncsian 

szemlélte a forgatagot, miközben elővett egy zsebkendőt a hátáról a 

hasa elé húzott hátizsákból. 

– Mivel vár minket maman? – kérdezte szórakozottan. 

– Földimogyoró-leves lesz, fufuval! – vágta rá széles vigyorral 

Drissa. 

Szereti az anyja főztjét, jó gyerek. A földimogyoró-leves is jó! 

Mariam pedig jó feleség. Sekou elmosolyodott. Csak ennyi kell, és 

királyok lehetünk a magunk különös világában… 

– Csak úgy virulsz, mi? – kérdezte Drissától. 

– Siessünk, hogy lássuk a meccset! – noszogatta a fia. Egyik 

lábát teljes készenlétben a pedálon hagyta, ment volna már nagyon. 

– Milyen meccset? – tartotta fel Sekou, hogy tréfából bosszantsa 

egy kicsit. 

Drissa a homlokához kapott a kezével, teátrálisan.  

Sekou elnevette magát a pimaszság láttán. Kérdőn vonta fel a 

szemöldökét. 

– De hát itt van az orrod előtt, apuuuuu! – Drissa hevesen 

mutogatott a stadion irányában. 
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– Hát mi van ott? – Egy pillanatig tényleg nem kapcsolt. 

Tulajdonképpen a homlokhoz kapni mégiscsak indokolt, látta be 

aztán, mikor az egyszerűség kedvéért analitikus üzemmódra váltott, 

hogy kikalkulálja a legvalószínűbb választ. Hiszen a gyerek 

kedvence, a francia apától és szenegáli édesanyától származó Henry 

Guardiola készült megvívni a párizsi Super 8-as torna döntőjét 

Nikola Vujičić ellen… 

Pontosan tudta, hogy ma lesz a meccs, de hogy éppen itt, a 

Bercyben, az neki csak most állt össze. 

Nem volt annyira oda a teniszért, mint Drissa, pontosabban 

nem tanúsított annyi érdeklődést ezzel az emberi tevékenységgel 

kapcsolatban, de még őt is érdekelte, hogy mi lesz az eredmény. 

 

Miután beütötték magukat, Henry Guardiola még egyszer 

utoljára kritikusan megvizsgálta a teniszütő markolatára tekert 

gripet, hogy megfelelően rögzítette-e. Ellenőrizte a húrok feszességét, 

szabályos négyzetrácsba igazgatta őket. Megbizonyosodott róla, 

hogy a rezgéscsillapító a helyén van, ott, ahol ülnie kell. Végigment a 

teljes ellenőrzőlistán, mint egy utasszállító repülőgép személyzete a 

felszállás előtt. 

Közben visszasétált a kispadhoz, és a mellette felállított 

hűtőládából elővette kulacsát. Ivott egy kortyot a speciális 

keverékből, amelyet meccsek alatt fogyasztott, hogy optimális 

kondícióban maradjon. 
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A szeme sarkából vetett egy pillantást ellenfelére, aki már 

szerválni készült. Vujičić nyerte a pénzfeldobást, és élt a lehetőséggel, 

hogy ő kezdje az adogatást. 

Mint szinte minden teniszező, Henry is babonás volt egy kicsit. 

Nem örült, hogy az ellenfeléé az első ütés joga. Jól jött volna egy kis 

feszültségoldó… Bezzeg a régi szép időkben! Suzanne Lenglen, a 

francia bajnoknő ilyen helyzetben csak kortyintott egy kis brandyt az 

ijedtségre, úgy ment ki a pályára, aggodalmaktól mentesen – 

legalábbis azt beszélik. 

Vett egy mély levegőt, megpróbálta kitisztítani a fejét. A rutin 

sokat segített. Mire elfoglalta a pozícióját, mintha másik ember lett 

volna. 

Figyelte Vujičić mozdulatait. 

Lesz olyan, amikor már a labda feldobásából is meg fogja tudni 

mondani, merre várható a szerva, és időt nyer, hogy az adogatás 

megütésétől rendelkezésre álló körülbelül 0,4 másodperc alatt 

megfelelően reagáljon. Most még teljes mértékben a reflexeire kellett 

hagyatkoznia. Vujičić figyelt rá, hogy a szándékait palástolja. 

Egy tizedmásodperc elteltével érzékelhető volt, hogy az 

adogatás kanyarodik kifelé, a pálya tenyeres oldala felé. Henry 

lábujjhegyen landolt, alapállásban, készen az elrugaszkodásra. Az 

agya továbbította a jelet, hogy melyik irányba mozduljon el. Anélkül, 

hogy ez tudatosult volna benne, az ütő markolatának a fogásán is 

módosított, hogy a labdát ideálisan találja el. 
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Ám először is oda kellett érnie. A labda kifliszerű röppályán 

tartott a pálya széle felé. Szökkennie kellett érte, de ügyelve, hogy a 

dinamikus egyensúly megőrzése mellett adja le az ütését, 

robbanásszerűen irányítva bele minden energiát. 

Száz százalékot kellett nyújtania az első pillanattól fogva. Meg 

is akarta mutatni, hogy készen áll erre. A legelső fogadóütés így 

önmagában is bravúrosra sikerült. Kevesen érték volna el, és még 

kevesebben tudták volna Vujičić fonák oldala felé irányítani úgy, 

hogy gyakorlatilag támadó ütés legyen belőle. 

Vujičić azonban hihetetlenül gyorsan és ruganyosan mozgott. 

Éppen csak a labda alá tudta tolni az ütőjét, de rajta volt. Egy kézzel 

kellett védekeznie – máskülönben két kézzel ütötte a fonákot –, mégis 

vissza tudta tornászni Henry ütését úgy, hogy az a háló középső, 

alacsonyabb része felett egyetlen centiméterrel suhant el, és maradt is 

lent, mélyen. Henrynak igyekeznie kellett, hogy legalább a nyomást 

fenn tudja tartani az ellenfelén. 

A lábmunkája tökéletes volt. Gyönyörű egykezes fonákját 

vetette be. Ez már önmagában is örömmel töltötte el. A játék szeretete 

mutatkozott meg abban, ahogyan a labdát kezelte – a közönség ezt 

szerette benne annyira, és ő pontosan tisztában volt ezzel. 

A legvalószínűbb ütésnek Vujičić fonákjára kellett volna 

visszamennie, Henry azonban módosított az ütőtartáson, kevesebb 

pörgetéssel ütötte meg a labdát, és hosszan kitolta maga előtt az ütő 

fejét. Mesterien, milliméterekkel a hálónak a pálya széléhez 
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közelebbi, magasabb része felett szúrta át a labdát, végig a vonal 

mentén, és indult be a hálóhoz, Vujičić tenyerese ellen. 

A támadó ütést a háló felé mozgásból adta le. Így néhány 

lépéssel beljebbről rohamozott, mint mások tették volna, és 

gyorsabban pozícióba került, hogy kiváló reflexeit kihasználva 

lezárhassa az elképzelhető szögeket Vujičić elütési kísérlete előtt. 

Ellenfele gyakorlatilag spárgából, a tenyeres sarok felé csúszva 

kényszerült próbálkozni ellene. 

A közönséget máris lenyűgözték – ennek hangos „Óóóó!” 

kiáltások adták jelét... 

De már érkezett is az elütés, mint a menetrend szerinti 

gyorsvonat, keresztben. Henrynak előrefelé rugaszkodva kellett 

belerobbannia a labdába. Arra nem volt lehetősége, hogy ejtse a 

röptét, mert Vujičić ütése pörgött lefelé. Nem tudta volna olyan jól 

kivenni a labdából az erőt, hogy a másik ne sprintelhesse le. Tovább 

kellett tehát építenie a pontot, és ehhez be kellett érnie azzal, hogy az 

alapvonalhoz tolja ki a labdát. Lehetőleg úgy, hogy Vujičić ezúttal 

még nehezebben érjen oda, ő pedig végre megkapja a lehetőséget a 

labdamenet befejezésére. 

A találkozás a labdával jól sikerült, de így is egy kicsivel több 

ívet kapott a röpte, mint amit Henry szívesen látott volna. Vujičić 

majdnem hasra esett, miközben körbepördült a tengelye körül, hogy 

visszaérjen a fonák oldalára. Egy pillanatra talán le is ért a keze a 
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földre, miközben lendületet vett, de ment, mint a rakéta, és 

valahogyan felkaparta a labdát az égbe. 

Henry hátrált négy-öt lépést, oda, ahová a lecsapást várta. A 

szemével gondosan követte a labda röppályáját. Koncentrálnia 

kellett, mert a labda a stadiont bevilágító óriáslámpák előtt suhant el. 

Így is a kezében érezte már a pontot. 

Akkor hallatszott az első robbanás. 

 

Sekou-nak megcsörrent a telefonja. Előrekiáltott Drissának, 

hogy lassítson egy kicsit. A bal füléhez vette a mobilt, hogy a jobb 

kezével stabilan tarthassa a kormányt, és fékezhessen, ha kell. A 

bicikli hibája volt, hogy nem lehetett egészen elengedni, és a 

nyeregben hátradőlve hajtani – Sekou egyensúlyérzéke máskülönben 

tökéletes volt, minimális eltérés nélkül tartotta volna az irányt. 

Mariam volt az, a felesége. 

– Merre jártok? – érdeklődött. 

– Már úton! Hamarosan jelentkezünk… Csóóók! – köszönt is el 

gyorsan Sekou. Megvárta, míg Mariam is belemondja a telefonba, 

hogy „Csók”, csak azután készült elemelni a fülétől a készüléket. 

Akkor következett be az első robbanás. 

A stadion egyik beléptetőkapujánál történt. Egy szempillantás 

alatt mindenkit leterített a közelben. Sekou még a lökéshullámot is 

látni vélte, mielőtt kiborította őket a nyeregből. Villámgyorsan 

növekvő kiterjedésű gömbkupolaként nyílt ki, mint valami virág egy 
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gyorsított felvételen. Még jó, hogy az autók részben felfogták a 

detonáció erejét. 

Emberek sikoltoztak, kitört a pánik. Akik talpon voltak, sarkon 

fordultak, próbáltak elszaladni messzire. Mások éppen arrafelé 

igyekeztek – egyenruhában, rendőrök és biztonságiak. 

Sekou-ban lassan tudatosult, hogy valahogyan ki kellene 

másznia a bicikli alól, mert fél lábbal beszorult alá. A szemével 

Drissát kereste maga előtt. Szerencsére megvolt. Ő is próbált 

kikászálódni a bringája alól. Fájdalmasan nyöszörgött, beverhette 

valamijét. 

Sekou odaszaladt hozzá, és segített neki. 

– Egyben vagy? – Kiabált, pedig ott álltak közvetlenül 

egymással szemben. 

Drissa ijedten bólogatott, de közben a jobb térdére mutatott. Azt 

a jelek szerint jól beverte. A nadrágja szövete kiszakadt, és látszott, 

hogy vérzik a sebe. A körülményekhez képest mégis jól voltak. 

– Drissa, figyelj rám, mennünk kell innen gyorsan, biztonságos 

helyre, érted? El kell mennünk a stadion közeléből. 

– Persze, apu, mehetünk – válaszolta megszeppenten a gyerek. 

Sekou-ban tudatosult, hogy még mindig a kezében tartja a 

telefont. El akarta tenni, de az ujja hegyével valami furcsát tapintott 

rajta. Biztosan az esés közben sérült meg, gondolta. Az új telefon. 

Talán tönkre is ment. 
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Akkor azonban észrevette, hogy a készülék hátlapján kis 

méretű, golyó ütötte nyomhoz hasonló lyukat hagyott valami. 

Azonnal megértette, hogy a robbanásból származó repesz érte ott. A 

detonáció ereje lőtte ki az irányukban. 

Zavarában a füléhez emelte a telefont párszor, és újra meg újra 

ránézett a hátlapjára. Hitetlenkedve bámulta. A jelek szerint ezen 

múlott az élete. Hogy még mindig itt volt. Hogy hallotta a szirénazajt, 

és néhány sérült túlélő kiáltozását. 

– Apu, jól vagy? – kérdezte Drissa. 

– Persze… – Csak ennyit bírt mondani. 

– Uram, jól van? Jól érzi magát? – egy turistának tűnő járókelő 

kérdezgette így. A kezében táblagépet tartott, rögzítette a 

történéseket. 

Sekou-nak eszébe sem jutott, hogy ez a dolog akár róla is 

szólhat. Mellékszereplőnek érezte magát a nagy felfordulásban. A 

túloldalon súlyos sérültek hevertek, talán halottak is, ott zajlottak az 

igazi események. 

Gyorsan rávágta, hogy „Persze”, és azt gondolta, az ismeretlen 

biztosan talál majd mást, ami érdekes lehet. 

De az továbbra is felé tartotta a táblagépet. – Jól láttam, hogy a 

telefonja mentette meg az életét, uram? – kérdezett rá határozottan. 

– Azt hiszem, igen – felelte Sekou. A szeme sarkából látta, vagy 

inkább érzékelte a fia képén a döbbenetet. 
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Eltette a telefont, és most már sietősen lerázta magukról az 

ismeretlen férfit. 

– Nézze, nekünk mennünk kell… elnézést, uram – mondta, és 

felállította a biciklijét. – Drissa, gyerünk, megyünk haza! – szólt 

határozottan, és elindultak. Az ismeretlen nem állt az útjukba. 

Más bámészkodókat is kerülgetniük kellett, így lassan haladtak. 

Az élet kezdett teljesen leállni. Az autók lépésben mentek mellettük 

az úton. A vezetők forgatták a fejüket, hogy lássanak valamit. Olyan 

is volt közöttük, aki ment volna már inkább, és dudálgatott az előtte 

haladóknak. Sekou ösztönösen érezte, hogy nekik van igazuk, menni 

kell innen minél előbb. 

Vagy ötszáz méterre jártak a stadiontól, amikor újabb robbanás 

hangját hallották. Tompábban, mint az előzőt. Az épületen belülről 

jöhetett. 

 

Henry Guardiola döbbenten nézett a tompa puffanás irányába. 

Az épületen kívülről jöhetett. Profi teniszezőként sokat edzett, de 

követte a híreket. Tudatában volt a világban zajló eseményeknek. 

Nem volt szüksége biztonságpolitikai szakértőre, hogy megtippelje, 

öngyilkos merénylet történhetett, és hogy szélsőséges iszlamisták 

állhatnak a hátterében. A támadó valószínűleg fennakadt a 

biztonságiakon, ezért odakinn következett be a robbanás. 

Vujičić labdája lepattant. Henry már nem figyelt rá. Lepattant 

még egyszer, aztán még egyszer, és végül megállapodott egy 
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hirdetőtábla tövében. Labdaszedő nem szaladt érte. A mérkőzésbíró 

sem foglalkozott vele, sőt félig már le is mászott a bírói székből. A 

labdamenetet nem nyerte meg, és nem veszítette el senki, mégis vége 

szakadt. 

Reménytelenül más irányt vettek az események. 

A nézőtér előtt készenlétben álló biztonságiak a pályára 

sereglettek. Négyes különítményekre oszlottak, úgy fogták közre a 

két játékost. Védelmet biztosítottak nekik, miközben kollégáik a 

nézőteret tartották szemmel, ahol megkezdődött a szervezett kiürítés. 

Gyorsan reagáltak – figyelte elismerően Henry. 

Két éve, egy hamburgi teniszversenyen az ottaniak nem voltak 

a helyzet magaslatán. Bambán nézték, amikor egy néző berohant a 

pályára, és egy petárdát robbantott fel Henry közvetlen közelében. 

Csak akkor esett le nekik, hogy közbe kellene lépniük talán. A 

késedelmüket túlkompenzálták, és végül olyan brutálisan teperték le 

a rendzavarót, azt a szánalmas bolondot, hogy több csontja is 

eltörött… 

A versenyigazgató szavaira ocsúdott fel. Megszületett a döntés: 

a játékot aznap biztosan nem tudják folytatni. Henry magában 

megállapította, akkor bizony lehet, hogy ezt a mérkőzést már soha 

nem is fogják lejátszani. Kegyeleti okokból, ami persze érthető. 

Csalódottnak érezte magát. Kirobbanó formában volt, meg akart 

küzdeni a bajnokságért, itt és most. 
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Jelezte a biztonságiak felé, hogy visszamegy a kispadhoz 

összeszedni a holmiját. Be akart állni az öltözőben a zuhany alá, hogy 

rendezhesse a gondolatait. Fel kellett készülnie minden eshetőségre. 

Azért meglehet, végül is nincs teljesen kizárva, hogy egy-két nappal 

később mégis folytatják majd a találkozót. Talán már holnap. Attól 

függ, mennyire súlyos, ami odakinn történt. 

Elrakta az ütőit. Nem vacakolt a pakolással, csak betömködte 

utánuk a törülközőit is a hatalmas sporttáskába, behúzta a cipzárat, a 

vállára vette a táska szíját, és elindult kifelé. Mögötte Vujičić 

ugyanígy tett. 

A biztonsági ember, aki a kispad másik oldalán, közte és a 

nézőtér között vette fel a pozícióját, a többieket megelőzve indult el. 

Meg kellett kerülnie a kispad mellett álló hűtőládát, így érhetett 

időben Henry bal szárnyára, hogy fedezni tudja őt az öltöző felé 

haladtában. 

Hogy a második merénylő direkt erre a pillanatra várt-e, nem 

tudni. Talán mindegy volt neki, hogy kivel végez, vagy kinek árt 

éppen. Miután a társa nyilvánvalóan kurdarcot vallott, és nem jutott 

be az épületbe, először minden bizonnyal eltöprengett, hogy mitévő 

legyen. Szinkronban már nem robbanthattak. 

Mellénye körülbelül húsz kilós súllyal nehezedett a vállára. 

Tudatosította benne a felelőssége terhét, miközben valami fura 

biztonságérzetet is adott neki. Körülveszi, védelmezi őt, úgy érezte – 
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noha mindvégig tisztában volt vele, hogy a rendeltetése ezzel 

ellentétes. 

Az érzései vezették. Elhatározásra jutott, és végrehajtotta a 

küldetését, éppen ebben a pillanatban. 

– Allahu akbar! – kiáltotta, ahogyan a torkán kifért, és 

működésbe hozta a mellkasa körül rögzített szerkezetet. A feje 

alapján azonosították később, algériai bevándorló család Párizsban 

született fiaként – a körkörösen ható robbanás erejétől a feje úgy vált 

el a törzsétől, mintha csak egy pezsgősüveg durrant volna el, 

messzire repítve dugóját. 

Felkészítői a körben egyenletesen elosztott robbanótöltetek fölé 

szögeket helyeztek, egy egész réteget. Ezek szanaszét lövelltek a 

detonáció erejével, és kárt tettek anyagban és emberi szövetben, ami 

csak az útjukba került. 

A biztonsági ember által egyetlen másodpercre fedezetlenül 

hagyott Henryt is ilyen srapnelek érték. Az egyik a nyakán. A másik 

a hátába fúródott. A légnyomás kiütötte. Elsötétült előtte a világ, a 

neheze pedig csak ezután várt rá. Ahogyan másokra is, a kevésbé 

szerencsés túlélők közül. 

 

A sérült mobiltelefon az asztalon hevert. Természetesen 

használhatatlan volt. A hasán feküdt az étkezőasztalon, Sekou 

különös szerencséjének emlékműveként. 
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A földimogyoró-levest megették, de alig figyeltek az ízére. 

Ment a tévé, és a híreket nézték inkább. Minden csatorna 

megszakította az adását, hogy a Bercy stadion környékén történtekről 

közvetítést adjon. Két robbanás történt – mindössze ennyi világlott ki 

eddig abból, amit a tudósítók az unalomig ismételtek folyamatosan.  

Később a sok töltelékszövegbe, a végtelen körmondatok közé 

vegyítve azért új értesülések is elhangzottak. 

– Meg nem erősített hírek szerint a sérültek között van Henry 

Guardiola, a híres teniszező, teniszbajnokunk, aki a támadás idején a 

Super 8-as torna döntőjét játszotta Nikola Vujičić ellen. Nem tudjuk, 

milyen súlyos az állapota, de értesüléseink szerint őt is kórházba 

szállították. Jelenleg ápolják, ápolásra szorul – darálta el a riporter. 

Sekou ösztönösen Drissa arcát leste. Nem volt rendjén való, 

hogy a fia ilyesminek van kitéve. Éppen elég szörnyű, hogy a 

gyilkolás, az emberek ősi hajlama egymás elveszejtésére a ma 

történtekkel végérvényesen a látókörébe került. A következmények 

most még mélyebbre tolakodnak az életébe. 

Guardiola igazi hős volt Drissa szemében. Amikor tavaly 

nyáron az önkormányzat támogatásával beíratták egy tenisztáborba, 

nagyon élvezte az ott töltött időt. Mindennap azért küzdött, hogy a 

mozgása egy kicsivel jobban hasonlítson a bajnokéra. Többet jelentett 

ez a tiszteletnél. Guardiola Drissa lényének a részévé vált. Sekou 

tudta – ő tudta csak igazán –, hogy a gyerek lelkét milyen veszély 

fenyegeti a történtek miatt. 
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Sokáig fenn maradtak, de új információk egyelőre nem 

érkeztek. Legalábbis Guardiola sorsáról nem, és Drissát elsősorban az 

érdekelte volna. 

– Ideje lefeküdni, fiam, ma már nem leszünk okosabbak, neked 

pedig holnap iskolába kell menned – figyelmeztette tapintatosan 

Sekou. 

– De maradni akarok még. 

– Nem lehet. Tudom, hogy így lesz jó, bízzál bennem! – 

győzködte Sekou türelmesen. – Nézz ide rám! – szólította, hogy a 

szemébe nézve mondhassa el az érveit. 

Akkor azonban a tévéstúdióban ülő műsorvezető jelent meg a 

képernyőn újra. Félbeszakította a helyszíni tudósítót, hogy új 

fejleményről számolhasson be. 

– Hölgyeim és uraim! Rendkívüli felvétel birtokába jutottunk a 

robbanás színhelyéről. Közvetlenül a támadás után készült, és az 

egyik túlélő hihetetlen megmenekülését mutatja. Mindjárt le is 

játsszuk önöknek, és természetesen a honlapunkon is megtalálhatják 

majd! 

Mariam halkan felsikoltott. A szája elé kapta a kezét. A 

képernyőn Sekou tűnt fel. 

A táblagép jó felvételt készített róla, tökéletesen ki lehetett 

venni a vonásait. Az önjelölt tudósító még rá is közelített a Sekou 

kezében tartott telefonra. Egy pillanatig tisztán látszott a készülék 



 

212 
 

sérülése. Aztán Sekou arcáról kaptak közelit a nézők. A neki feltett 

kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valószínűleg a telefonja 

mentette meg a repesztől, amely akár a fejébe is fúródhatott volna. 

Mielőtt a bejátszásnak vége szakadt, tisztán lehetett hallani, hogy 

odaszól Drissának. A nevén szólította a fiát, hogy induljanak tovább. 

A továbbra is filmező férfira pedig rákiabált, hogy hagyja abba… 

Érdekes. Erre nem emlékezett. Nyilván a megrázkódtatás hatása. 

Vagy talán be is ütötte a fejét, amikor a biciklivel együtt leterítette a 

robbanás lökéshulláma? Ilyen memóriavesztést nem tapasztalt 

korábban. 

Dühösen kapcsolta ki a tévét. Csak ez hiányzott a nap végére. 

A szeme villámokat szórt. Drissa nem ellenkezett tovább, ment 

lefeküdni. 

Sekou aggódott érte. 

Olyasmit tett, amit már nagyon régóta nem csinált. Amit nem 

tervezett megtenni soha többé. 

 

Hátrament a sötétkamrába. Ez a lakásnak egy lezárt szobája 

volt, ahová csak Sekou léphetett be. Mariam látta, hogy oda indul. 

Inkább nem kérdezett semmit, jobbnak látta ráhagyni a dolgot. 

A kamrában előhalászott egy dobozt az egyik sarokból. Drissa 

első levágott hajtincse volt benne. 

Felfelé tartott tenyerébe helyezte a hajcsomót. A másik kezét 

körbe-körbe mozgatta felette, majd mutatóujja begyét a tincsre 
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tapasztotta. Halkan mormogott valamit, mintha csak kurta 

parancsokat adna egy hangvezérléssel működő számítógépnek. 

Azzal bepillantást nyert fia elméjébe. 

Amit látott, megijesztette. Sötét indulatok kavarogtak 

Drissában, rengeteg félelem. Számított rá, hogy nem lesz szép, amit 

talál, de jóval több kétségbeesésre lelt, mint várta. Guardiola és Drissa 

lénye között nagyon erős kapcsolat állt fenn. A történtek a kölyök 

szívét sebezték meg, énjének lényegét. Innen mély szakadékba 

vezetett az út, melyet Sekou meg is pillantott a vészjóslóan kavargó 

indulatfellegeken túl. 

Látta már, hogy messze a mai nap vége. Holnap úgy lesz 

kénytelen dolgozni, mintha nem egy, hanem két egész napig nem 

aludt volna. Amit tenni készült, ennyire kimeríti majd. 

Átment a fia szobájába, és leült az ágya szélére. Nyilvánvaló 

volt, hogy nem alszik még, csak a gondolataiba temetkezve fekszik. 

Beszélgetett vele egy kicsit, és megnyugtatta, hogy minden 

rendben lesz, majd meglátja. Guardiola fel fog épülni. Biztosan csak 

könnyebb sérüléseket szenvedett. Meg fogja nyerni azt a döntőt, ha 

lejátszák egyszer. 

Mielőtt kiment volna a szobából, leemelte a gyerek 

könyvespolcáról a Guardiola autogramjával ellátott baseballsapkát. 

Még a tavalyi Roland Garroson szerezték meg a bajnok aláírását. Arra 

nem volt pénzük, hogy az egyik versenypályára jegyet váltsanak, de 
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végig tudták nézni Guardiola edzését, és utána beálltak a sorba a 

többi autogramra várakozó közé. 

Sekou magával vitte a sapkát a sötétkamrába. Fel akarta mérni, 

milyen állapotban van Guardiola pontosan. 

– Apu? – hallotta Drissa hangját, éppen amikor készült finoman 

behúzni maga után az ajtót. 

– Igen? – kérdezett vissza halkan. 

– Az előbb olyan volt, mintha a fejemben lettél volna. 

Megnyugtató volt – mondta a fia. Félálomból szólt hozzá, alig lehetett 

érteni a szavát. 

– Legyen is az! – válaszolta neki Sekou. – Vigyázok rád, ugye 

tudod? – tette hozzá búcsúzóul, és inkább résnyire nyitva hagyta 

maga után az ajtót. 

 

Henry Guardiola sérülései súlyosak voltak. Mindkét srapnel 

mélyen beléfúródott. Izzó, forró fémdarabok, erekkel sűrűn átszőtt 

szövetek kellős közepén. A kihúzásukkal várni kellett a kórházba 

szállítás utánig. Mire megoperálták, nagyon sok vért veszített. 

A műtét után az intenzív osztályon feküdt, szigorú megfigyelés 

alatt. Élet és halál között lebegett. 

Az orvosok pontosan tudták ezt, ám a műszereik nem jelezték, 

amikor a mély álomban fekvő Henryt fekete árnyak kezdték el húzni 

lefelé, egy sötét verem mélyére. 
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Tehetetlenül zuhant alá. Kiáltott volna, de nem tudott. Érezte, 

hogy minden hiába. 

Ám valami megragadta őt, határozottan, éppen mielőtt elnyelte 

volna a teljes sötétség. Mintha egyszerre több ponton szorította volna 

meg, majd’ összeroppantotta. A fájdalommal együtt tudatosult 

benne, hogy már nem zuhan tovább. Sőt emelkedni kezdett. Érezte, 

hogy fény veszi körül újra. Felnézett, és egy ismeretlen ember arcát 

látta maga előtt, meglepően élesen. Az ábrázata alapján Maliból 

származhatott talán. Az édesanyja ezt biztosabban megállapította 

volna. 

Átsuhant a fején egy gondolat. A nagymamájától hallott 

rémisztő meséket a mali boszorkánymesterekről, szolgálólelkek 

hadának rettenetes urairól. Országukban a madár se jár, ott űzik 

szemfényvesztő praktikáikat. De rémlett neki, hogy a nagymama 

szerint jótét varázshasználók is élnek a földnek azon az elátkozott, 

tűz égette részén, és hogy ők a világot nagy veszélyektől óvják. Ők 

lépnek közbe, ha a csalfa boszorkánymesterek hatalma túlontúl 

megnövekedne. 

– Köszönöm! – suttogta erőtlenül. Az idegen arca lassan 

elhalványult előtte. 

 

Sekou a következő héten végig iszonyatosan fáradt volt. A 

szeme körül egyre mélyültek az árkok. Aggasztotta, amit Drissában 

látott. 
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Minden este ellátogatott a sötétkamrába, és az érzelmek egyre 

vadabban háborgó tengerét találta. Drissában tombolt a düh, 

erőszakos látomásai voltak. Szeretett volna bosszút állni azokon, akik 

a merényletet elkövették. Sokszor elképzelte újra meg újra, hogyan 

bánna el velük – ezekkel, akik veszélybe sodorták az apja életét, és 

talán tönkretették Henry Guardiola karrierjét. 

A világ legjobb gyereke volt, a történtek miatt azonban 

veszélyes útra tévedt. Sekou csak remélhette, hogy a sebei idővel 

begyógyulnak. 

Nem folytathatta a látogatásokat a sötétkamrában a 

végtelenségig, mert azok túl sok erejét felemésztették. Ott volt a 

munkája – felelősséggel tartozott a családjának. Azzal is tisztában 

volt, hogy nem élheti Drissa helyett az életet. Nem lett volna bölcs 

dolog egészen átvenni tőle az irányítást, és kormányozni, mint valami 

vitorlás hajót. Még ha bírta volna energiával, akkor sem ez lett volna 

a helyes megoldás. 

A hét folyamán újságírók zaklatták őket állandóan. Időről időre 

rájuk telefonáltak, interjút kértek. Vagy egyenesen az ajtón kopogtak, 

és onnét kiabáltak, hogy engedjék be őket. Sekou kérlelhetetlen volt, 

elutasította mindet. 

Egy rövid látogatás erejéig a rendőrség is felkereste őket. Őket 

persze fogadni kellett, de nem tettek fel túl sok kérdést. Sekou 

számukra csak szemtanúk százainak egyik volt – rutinszerűen 

kérdezték ki a történtekről. 
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Bár ő nem foglalkozott ezzel, a U2be-on a róla készült videó 

különböző változatai eközben többmilliós nézettséget értek el. 

 

Baljós sejtéseinek a helyességéről egy hónappal később 

kellemetlen megerősítést kapott. 

Drissa kijött hozzá az iskolából, és nem akarta kiszolgálni az 

embereket, akik szendvicset rendeltek tőlük. Sekou a maga 

szerényebb angol szókészletével is elboldogult persze, elvégre 

máskor is tartotta a frontot egyedül. Igyekezett túláradó 

kedvességgel kompenzálni Drissa segédletének hiányát. De 

aggasztotta, mi lehet az egész hátterében. 

Zárás után leültette Drissát az egyik padra. 

– Mi a baj, fiam? – kérdezte tőle. Nem volt értelme kerülgetni a 

témát, vagy hosszú felvezetést adni neki. Nyilvánvaló volt, hogy van 

miről beszélniük. 

– Hát… Hassan a suliban… 

– Valamelyik szekálós kis rohadék? – kérdezte türelmetlenül 

Sekou. Rögtön feltámadt benne az indulat. 

– Nem, nem, ő nem… – tiltakozott Drissa. – Hassan nagyon is 

rendes. Persze kemény is tud lenni. A barátaival, Aboubaqrrel és 

Mohammeddel ők vigyáznak a gyengébbekre. A múltkor 

közbeavatkoztak, amikor Sélimék nem hagyták békén az egyik 

srácot… Engem is védtek már meg. 
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– Értem – bólintott Sekou. Rögtön felvetődött benne a kérdés, 

vajon mivel járhatott az effélék oltalma alá tartozni. Apaként örült is, 

meg nem is, hogy valaki védelmet nyújt a fiának. – Szóval, mi a 

helyzet ezzel a Hassannal? 

– Hassan azt mondta, hogy Henry Guardiola szükséges áldozat 

csupán. 

– Mégis hogyan értette ezt…? 

– Hát… merthogy másutt is sérülnek meg úgy emberek, mint ő. 

És hogy ez kell hozzá, hogy ezt az olyanok is észrevegyék… akik… – 

Elakadt a szava, érezni lehetett, hogy itt jön a lényeg, csak habozik 

kimondani. Mert ezek még nem az ő szavai. Most először lesznek 

majd azok. 

– Akik…? – próbálta kihúzni belőle Sekou. 

– Akik csak fagyizgatnak a Monmartre-nál, mintha nem lenne 

szenvedés a világon. A turisták. Akik azt hiszik, hogy övék a világ! – 

bökte ki Drissa. Amint kimondta, látszott, megerősödik benne a hit, 

hogy helyesen beszél. 

Sekou tudta, hogy frontális támadással nem érhet el eredményt. 

– Így gondolod? – kérdezte inkább. – Lehet az jó, hogy 

Guardiola megsérült? 

Drissa lesütötte a szemét. 

– Hát, az biztos, hogy azok a merénylők így gondolták. És ha 

nem így gondolják, akkor nem történik ez az egész. 
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– Az meglehet – helyeselt Sekou, hogy Drissa érezze, van, 

amiben nem téved. Aztán úgy folytatta: – Nézd, ezek a merénylők 

nyilván nem tévedhetetlenek. Szinte biztos vagyok benne, hogy ők 

nem szerették a teniszt, vagy éppen Guardiola játékát. Szerintem 

fogalmuk sem lehetett róla, mi a szép benne… Ők biztosan nem 

tudták például, mi a különbség egykezes és kétkezes fonák között… 

Na de most induljunk el haza! Maman vár minket – adta ki a 

vezényszót. 

Ebből a beszélgetésből ennyit lehetett kihozni. Talán évekbe is 

beletelhet, mire sikerül átbeszélniük mindent, ami a Drissa által 

mondottakkal kapcsolatban jelentőséggel bírhat. Aminek a 

megfontolására rá kell bírnia a fiát valahogyan, mert ezen múlhat a 

jövője. 

 

Sajnos nem mindig adatik annyi idő, amennyire ideális esetben 

szükség lenne. Három nappal később váratlan látogatók jöttek. 

Két férfi kereste fel őket, Omar és Nasir – így mutatkoztak be. 

Erősek, atletikus felépítésűek voltak, a harmincas éveikben jártak. A 

lakás ajtaja előtt várták meg Sekou-t, mert így gondolták 

tisztelettudónak – amikor odaértek, Mariam válaszolt nekik az ajtón 

túlról, és a ház urának távollétében inkább nem akartak bemenni. 

Most úgy ültek a nekik kínált fotel kényelmében, mint akik 

nincsenek efféle komforthoz szokva. 
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Omar elmondta, hogy ő Hassan nagybátyja, az iskolából. Így 

hallott Drissáról, és hogy a gyereket mennyire megviselte a 

merénylet, merthogy ott voltak a helyszínen, éppen amikor történt. 

Látták továbbá a felvételt Sekou megmeneküléséről. És 

összekapcsolták ezeket a dolgokat. Bár Drissa nem látszott a 

stadionnál készült képeken, levonták a következtetést, hogy Sekou 

nyilván őt szólította a bejátszás vége felé. 

Omar és Nasir az afganisztáni harcok veteránjai voltak. Azért 

jöttek – így vezették ezt elő –, hogy megnézzék, jól van-e testvérük, 

aki nemrégiben a halál közelségével kellett hogy szembenézzen. 

Omar kéretlenül is elmesélte, hogy neki többször adódott már 

hasonló helyzet az életében, és hogy ezt nem lehet megszokni 

sehogyan sem. „Mégis van benne valami nagyszerű – mondta –, mert 

Allah (dícsértessék!) végtelen igazságosságára emlékezteti az 

embert”. 

Egy alkalommal például gyalogság elleni aknát kellett 

hatástalanítania, melyet afgán katonák őrjárata ellen helyeztek el egy 

hegyi ösvény mentén. A járőr azután nem ott haladt el, ahol várták, 

és Omar ment ki a robbanóeszközt begyűjteni. Bajtársai rosszul 

emlékeztek az akna helyzetére, ő pedig rálépett, úgy kellett 

ártalmatlanná tennie. Lépésről lépésre szerelte szét a halálos csapdát, 

bármikor felrobbanhatott volna. Egy másik alkalommal az amerikai 

különleges erőkkel vívtak tűzharcot. Egy mesterlövész ölte meg két 
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társát, egyetlen lövéssel. A testükön áthaladó lövedék az Omar 

kezében tartott fegyver tusában akadt el... 

Sekou nem volt elragadtatva, hogy ezek a háború poklából 

szabadult lelkek szállták meg a lakása nappaliját. A legkevésbé sem 

vágyott efféle emberek megértésére vagy jóindulatára. Ezeknek 

fogalmuk sem lehetett róla, kicsoda ő igazából. 

Még élénken élt benne az emlék, amikor a környékre költöztek, 

és rögtön az első reggelen egy iszlamista agitátorba botlottak a 

metrómegállóban, aki a szerinte nem kellően szemérmesen öltözködő 

nőkre durván rászólt – rászólt Mariamra is. 

A beszélgetés a kisfiára és a családi életükre terelődött. Omar és 

Nasir kíváncsiak voltak, járnak-e mecsetbe rendszeresen. Sekou azt 

mondta, inkább otthon imádkoznak, ők bensőségesen élik meg az 

iszlámot, a maguk körében. Ezt Nasir udvariasan, de határozottan 

helytelenítette. 

Udvariasság ide vagy oda, nem lehetett nem fenyegetőnek 

érezni a helyzetet. Két idegen tolakodik be a lakásba, és tanácsokat 

ad. Ott lógott a levegőben, hogy valami másról is beszélni akarnak. 

Kizárt, hogy csak csevegésre vágytak volna. 

Mivel későre járt, Sekou elküldte Drissát aludni. Mariamra 

bízta, hogy lefektesse. Nyilvánvalóvá tette, hogy az érdemi 

beszélgetésen akar túlesni végre. 

– Láttuk a videót, testvérem – szólalt meg Omar, akinek nem 

volt ellenére, hogy a lényegre térjenek. – Láttuk, hogy Allah 
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kegyelméből menekültél meg. Ilyen helyzetben az ember 

elgondolkodik a valóban fontos dolgokon, élet és halál kérdésein. 

Hogy hogyan lehet igaz hívő, Allah parancsának megfelelően, 

ahogyan azt felfedte számunkra a próféta, a béke legyen vele! 

Sekou első gondolata, miközben a találatot kapott telefont 

tartotta a kezében, valójában nem ez volt. Egy egyszerűbb élet emléke 

ötlött fel benne, vályogkunyhók, körös-körül homok… 

Most pedig arra gondolt: lenne rá mód, hogy a beszélgetésnek 

itt és most véget vessen, ám nem élhet vele. Annak idején, amikor 

eljött Maliból, alkut kötött a nagyapjával, hogy idegen földön nem 

használja a különleges képességeit – legfeljebb kivételes esetben, és 

akkor sem bizonyos következményektől mentesen… 

Amióta ez a dolog történt, folyamatosan olyan helyzetekkel 

szembesült, hogy a késztetés fogadalmának megszegésére túl 

erősnek bizonyult. Drissa egészsége fontosabb volt számára az esküje 

szentségénél. 

Megfizetett érte. Fizetett folyamatosan, annak a régesrégi 

alkunak megfelelően. A szeme körüli mély árkok már nem múlnak el 

soha. 

– Való igaz, hogy ilyenkor az ember elgondolkodik egyen s 

máson – jegyezte meg, igyekezve megválogatni a szavait. Még nem 

akart nyíltan ellentmondani a vendégeinek. Hallani akarta, mire 

akarnak kilyukadni. 
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– Tudjuk jól, testvér – bólogatott Omar, mint aki mindent 

valóban pontosan tud. – Velem is így volt annak idején, 

Afganisztánban. Ahogyan meséltem. Ilyenkor az ember kénytelen 

számot vetni. Kiélesedik a látása. Felismeri, miben nem tett még 

eleget az isteni útmutatásnak... És látni kezdi, hol nyitott kaput az 

ördögnek. Hol vétett az igazhívők közösségének törvénye ellen. Mert 

mindannyian vétkezünk, de a próféta nevében, a béke legyen vele, 

igenis törekedhetünk arra, hogy minden egyes nappal jobb 

muszlimok legyünk! 

– Van rá mód, hogy az ember többet tegyen. Mindig van rá mód 

– tette hozzá helyeslőn Nasir. Alig lehetett érteni a szavát, mintha 

csak egy imát mormolt volna. 

– Nem gondolom, hogy alapvető mulasztásaim lennének – 

vetette közbe Sekou. 

– Márpedig nem véletlenül kerültél veszélybe a stadionnál – 

szögezte le dacosan Omar. 

– Nem inkább a merénylőktől kellene megkérdeznünk, miért 

veszélyeztették igazhívők életét, ha egyszer annyira törekedtek az 

érdekünkben cselekedni? 

– Azok a merénylők bármikor a testükkel fogták volna fel előled 

a repeszt, hogy megvédjenek, gondolkodás nélkül! Ha erről kellett 

volna dönteniük. Nekik azonban más volt a feladatuk… a 

rendeltetésük… és az nagyobb jót szolgál. Olyan jót, ami túlmutat a 
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mi életünkön, mindannyiunkén! – érvelt Omar, érezhető 

indulatossággal. 

– „Jobban szeretjük a halált, mint ti az életet…” – idézte Sekou 

az Iszlám Állam közismert jelszavát. – A merénylők is így gondolták? 

– Ismertem őket… – csúszott ki Omar száján. – Igen, testvérem, 

minden bizonnyal – tette hozzá sietősen, talán, hogy elterelje a 

figyelmet erről, és ökölnyi hosszúságú szakállát pödörgette közben. 

Látszott, hogy zavarba jött az iménti botlástól. Aligha akarhatta 

felfedni, hogy kapcsolatban állt a merénylőkkel. – De ez nem azt 

jelenti – folytatta –, hogy ők nem értékelték az életet. Csak arról van 

szó, hogy ők a megfelelő életet igyekeztek élni. És pontosan ennek 

megfelelően választottak, felismerve, hogy a helyes életnek a nemes 

végzet a legfontosabb része. 

Sekou félelemmel gondolt bele, hogy Hassantól Drissa talán 

hasonló dolgokat hallgat az iskolában nap mint nap. 

– El kellene jönnöd velünk a mecsetbe – szólalt meg Nasir. – 

Meg kellene hallgatnod, mit mond erről az imámunk. Érdemes őt 

meghallgatni. Sok kérdést megválaszolhat számodra, melyekre most 

még csak keresed a választ a történtekkel kapcsolatban. A 

közösségünknek pedig sokat számítana, ha látnának ott téged. A 

példádból rengeteget tanulhatnának. Ami a továbbiakat illeti: az, ami 

veled történt, különleges felelősséggel ruház fel, és mi azért vagyunk 

itt, hogy emlékeztessünk erre. Békével jöttünk, de a szívünkben 

kérlelhetetlen eltökéltséggel hoztuk el az üzenetet számodra. 
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Sekou a legszívesebben azonnal berekesztette volna a 

beszélgetést. Dühös volt, nagyon dühös, amiért efféle ékesszólással 

traktálták az otthonában. De felhagyott az ellenkezéssel, és innentől 

kezdve inkább kitérő válaszokat adott. Érezte, hogy egyelőre beérik 

majd ennyivel. 

Ő pedig beérte azzal, hogy miután távoztak, gondosan eltette 

az Omar által megkezdett, de csak félig elfogyasztott süteményt, 

melyet Mariam küldött be a vendégeknek Drissával. 

 

A sötétkamrában bekapcsolt egy ventilátort. Szélre volt 

szüksége, és a légáramlatába tekintve fel tudta tenni a kérdést: jó, 

rossz vagy jelentéktelen következményei lesznek-e az iménti 

beszélgetésnek. 

Bonyolultabbat nem kérdezhetett. Az elméjében működő 

algoritmusok ennél komplexebb kihívás megbízható modellezésére 

nem voltak képesek. Sekou nem volt varázsló. Csak lehetőségekkel 

élt, melyek az egyszerű emberek számára nem voltak elérhetők.  

Ám erre az egyszerű kérdésre is éppen elég fontos volt 

megtudnia a választ. Jó következményekre aligha számíthatott. Már 

az is megnyugtatta volna, ha a találkozás Omarékkal megmarad 

életük egy szürreálisabb pillanatának, és nem vezet sehová a jövőben. 

Néhány másodpercig nem történt semmi… A kiértékelés 

eredménye azután meglepő, ám annál világosabb formában adódott 

ki. Vékony, magas hangot lehetett hallani, mely fokozatosan 
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velőtrázó sikollyá erősödött. Nem lehetett kétség a jelentése felől. 

Sekou-t elborította a rettegés, egészen kiverte a veríték. 

Fáradtan rogyott le a székre a kis dolgozóasztal mellett, melyet 

a kamrában tartott. 

Aztán mégsem várt tovább. Tudta, komoly ára lesz ennek, de 

mindenképpen be akart pillantani Omar elméjébe. Végrehajtotta a 

szokásos eljárást az Omar által félbeharapott süteménnyel a kezében. 

Mikor bejutott, Omar lényében is félelmet észlelt – igen erőset. 

Újra meg újra hallotta a mondatot: „Ismertem őket”. Omar neki 

mondta ezt a beszélgetésük közben a merénylőkről, és a jelek szerint 

most ez ismétlődött a fejében újra meg újra. Mint egy elakadt lemez. 

Omar tőle tart tehát, vonta le a következtetést Sekou. 

Belényilallt a felismerés: bár nem fogja tudni mire vélni, Omar 

alighanem érzékelte a jelenlétét az imént. Ha nem is jön rá, hogy 

ténylegesen a fejében járt, a látomás megerősítheti benne a 

gondolatot, hogy Sekou veszélyt jelent rá nézve. Az pedig Drissa 

számára is veszélyes lehet. 

Annyira elfáradt, hogy már nemigen tudott józan fejjel 

gondolkodni. Máskülönben talán nem döntött volna úgy, ahogy. 

Tanácstalanságában újra a szélhez fordult segítségért. Allah 

akarhatta így. 

Arra volt kíváncsi, rosszra vezet-e, hogy az imént betekintett 

Omar elméjébe. És újra hallotta azt a borzalmas, elnyújtott sikoltást, 

mellette pedig ezúttal egy férfi ordítását is… A saját hangja volt az! 
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A félelem újabb hulláma felrázta. 

Bár fájdalmat érzett minden porcikájában, meg kellett 

kérdeznie a nagyapját is a történtekről. Az ő tanácsára volt szüksége. 

Elővette nagyapa majdnem teljesen elporladt tejfogának 

maradványait, és bár egy órán át kellett próbálkoznia, mert saját 

tudata legmélyén kellett rálelnie, végül sikerrel járt. Kapcsolatba 

léptek. 

Nagyapa, pontosabban a projekciója bosszús volt, hogy 

zavarják a nyugalmában. 

De elmondta, hogy mit gondol. 

– Abban igaza lehet ennek az Omarnak, hogy kénytelenek 

vagyunk vállalni a cselekedeteink következményeit, és ezt csakis 

bátran érdemes megtennünk. A jelen esetben nem örülünk ezeknek a 

következményeknek, de sajnos nem tudlak megóvni ezektől. Bárcsak 

odahaza lennél, ősi földünkön, ahová régen mindig visszatértünk a 

száraz évszak végén. Hogy ne kelljen ilyen árat fizetned ezért. Akkor 

a gyermekeidnek is átadhattad volna a tudásodat… Nem volt más 

választásom, Sekou. Elhagytad a menedéket, nekem pedig 

ragaszkodnom kellett a forráskód felülírásához, ahogy a 

kivándorlókkal mindig is tettük, kivétel nélkül, következetesen. Ha 

az új világban, az emberek között korlátlanul élhetnél a különleges 

képességeinkkel, az előbb-utóbb leleplezne minket… Most örülhetsz, 

sajnos, ha legalább a fiadat meg tudod óvni valahogyan a reá 

leselkedő veszedelemtől. 
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Sekou közbe akarta vetni, hogy a nagyapja által említett száraz 

évszakok az utóbbi időben mindig csak egyre hosszabbak lettek, és 

hogy a kivándorlók ezért vannak egyre többen. 

Nagyapja pontosan tudta, mi jár a fejében. 

– Igen, talán jól tetted, hogy eljöttél. Ha másképp döntesz, nem 

találkoztál volna Mariammal. Talán eszedbe sem jutott volna egy 

hús-vér emberben keresni párt magadnak.  És akkor Drissa nem jön 

a világra. Ő pedig kiváló fiú! Még ha nem is tartozhat a mi fajtánkhoz 

soha. Úgyhogy tedd, amit tenned kell. De egyet ne feledj! Gonosz 

dolgokat nem cselekedhetsz. Amikor atyáink betértek az iszlámba, 

vállalták ezt. A mi fajtánk csak így maradhatott meg hosszú távon az 

emberek között. Így aztán bármilyen nehéz legyen, meg kell találnod 

a mindenki számára kedvező megoldást ebben a helyzetben. Ahol 

mindenki nyugvópontra lelhet. Ismétlem, mindenki. Emberek, 

bioidok és félszerzetek. Még ha nem is férnek meg egykönnyen 

egymás mellett. 

Sekou három napig nem tudott felkelni az ágyból. Az arcán 

újabb ráncok jelentek meg. Mariam ápolta őt, de napközben 

dolgoznia kellett – takarított egy iskolában. Nem ott, ahol Drissa 

tanult, ott ilyen munkát nem vállalt volna. 

Férje közel állt hozzá, hogy elveszítse az állását. Miután beteget 

jelentett, Jacques a harmadik napon már éreztette vele, hogy nem lesz 

ez így jó. Kedvelte Sekou-t, de az életnek mennie kellett tovább. 

Valakinek el kellett végeznie a munkát. 
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Mariam eleinte tiltakozott a sötétkamrában tett látogatások 

miatt, Sekou azonban elmagyarázta neki, mi zajlik körülöttük. 

Omarék látogatásától Mariam éppen eléggé megijedt már így is. Az 

alapján, amit Sekou-tól hallott, készen állt, hogy anyaoroszlánként 

védelmezze a gyermekét. 

Sekou tudta, hogy erre még szükség lehet. 

 

Bicegett egy kicsit. Fájtak a térdei. Nem ült biciklire, inkább a 

tömegközlekedést használta a következő napokban. Amikor Drissa 

hívta, hogy nézze meg vele Hassanék karatebemutatóját, oda is 

inkább busszal ment. Ezzel együtt is számított rá, hogy itt és most 

adódhat a megfelelő alkalom – a lehetőség, amire várt. 

Drissának furcsa volt, hogy az apja sántít, sőt még botot is 

használ a járáshoz, és hogy jól láthatóan arra támaszkodik, amennyire 

csak lehet. Életében először aggódott édesapja egészségéért. 

Apját bezzeg most is csak az ő boldogsága érdekelte igazán. – 

Henry Guardiola teljesen felépült a sérüléseiből! – újságolta a fiának 

rögtön, amikor az iskola épülete előtt találkoztak. 

– Klassz… – csúszott ki válaszul Drissa száján. Maga is 

meglepődött, hogyan feledkezhetett meg Guardioláról és a teniszről 

teljesen. 

Azért most mégis a karatebemutatóra volt kíváncsi igazán. 

Végre szemügyre veheti Hassan sajátos karizmájának forrását. Az a 

fiú végtelen nyugalommal tudott az arcába mászni a suli legnagyobb 
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szekálógépeinek. Mégsem kellett verekednie soha, és valójában nem 

is volt aggresszív egyáltalán. Csak magabiztosan, rendkívül 

magabiztosan viselkedett, és ez elég volt, hogy elbizonytalanítsa, akit 

csak kellett. 

A bemutatót az iskola tornatermében rendezték. Sok szülő és 

családtag eljött, hogy a húszfős gyerekcsapat előadását megnézze. 

Sekou keresett maguknak egy jó helyet a tornaterem oldalában 

húzódó lelátó legfelső sorában, és leültek. Odalent megkezdődött a 

nyújtás és a bemelegítés, mire megérkeztek. 

Nem kapott időt, hogy elvesszen a látnivalókban. 

Megpillantotta Omart és Nasirt a tornaterem bejáratánál. Onnét, a 

sarokból szemlélték Hassan készülődését. Sekou egy sugallat 

hatására döntött. Tudta, hogy gyorsan kell cselekednie. 

Odaszólt Drissának, hogy kimegy a mosdóba, ő pedig 

maradjon csak a helyén. 

Omarék először nem vették észre. Sekou nem az a típus volt, 

aki magára vonja az emberek figyelmét. Vézna volt, a vállai 

csapottak, leginkább egyszerű kishivatalnok benyomását keltette, 

akiről továbbsiklanak a tekintetek – különösen a sötétkamrában tett 

sűrűbb látogatások kezdete óta. A bemutatóra kopottas és gyűrött 

zakót húzott. Ebben ment el dolgozni ma reggel. 

Gondoskodott róla, hogy mégis észrevegyék. Direkt nekiment 

egy kicsit Omarnak. 
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Omar szeme dühösen villant fel. Majd arcára fagyott az először 

csak bosszúságról árulkodó kifejezés. 

– Minden rendben, testvér? – kérdezte, együttérző 

érdeklődéstől tökéletesen mentesen. 

– Szerintem beszéljünk róla! – vetette oda lekezelően Sekou, 

mintha kocsmai verekedésre invitálná a másikat. Azzal elindult az 

iskolaudvar irányában, ahol éppen akkor nem tartózkodott senki. Ezt 

már errefelé jövet kifigyelte magának. 

Omar és Nasir értetlenül meredtek egymásra. Egy darabig nem 

tudták, mitévők legyenek. 

– El kell hívnod a mecsetbe. De most úgy, hogy ne utasíthassa 

vissza – vont konklúziót Nasir. 

Omar egyetértőn bólintott. 

– Vajon mit szólna, ha elvinnénk a gyerekét Rakkába, a daúlába? 

– jegyezte meg sejtelmesen. 

Hogy Hassan már szóba hozta ezt Drissánál, azt Sekou-nak 

nem kell tudnia. Most csak az a fontos, hogy el tudják hurcolni 

valahogyan. A halála után a fia végre Hassanékkal tarthat, 

csatlakozhat a dzsihád oroszlánkölykeihez. 

Miután erre jutottak, Sekou után indultak. Az iskolaudvar ajtaja 

tárva–nyitva volt. 

Az apa ott várt rájuk. 

Omar körülnézett, a háborús veterán reflexével, aki mindig 

rajtaütések elhárítására készül. Az udvaron azonban csak egy óriás 
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hulladéktároló állt, és két kis méretű focikapu a kispályás játékhoz. 

Az udvart határoló fal felett egy platánfa ága nyúlt be kívülről. 

Harcolni kész ellenségnek nyoma sehol. Csak Sekou ellenállását 

kellett legyűrniük, először csellel, aztán fizikailag. Megvolt ehhez a 

tervük, egyszerű, mint az egyszeregy. Sekou belátja majd a bűneit, 

mielőtt távozna erről a világról. Azután sajnos a pokol vár rá, minden 

bizonnyal. 

Megindultak felé. Omar haladt elöl, Nasir szorosan a 

nyomában. Régi fegyvertársak voltak. Együtt bárkivel 

szembeszálltak volna. 

Amivel Sekou fogadta őket, mégis készületlenül érte 

mindkettőjüket. 

–  Készek vagytok harcolni az igazatokért bárhol? – kérdezte 

tőlük, amikor ott álltak előtte.  

Omar vállalta, hogy viszi a szót, és óvatosan felelte: – Mi a 

próféta igazságáért harcolunk, a béke legyen vele. Igaz hívőként ez a 

kötelességünk… Bárhol, igen, ahol csak arra szükség lehet. 

– Akkor emlékezzetek a szavaitokra! Tudjátok meg, hogy ami 

most következik, az nem varázslat. Nem a sátántól való. Csupán a 

kiváltságom, hogy én nyithatom meg előttetek az Allah teremtette 

világ számotokra eddig ismeretlen részét. 

Botját a magasba tartotta, és ismeretlen nyelven rövid 

parancsszavakat mondott. A bot végén fény gyulladt ki. Omar és 

Nasir felemelkedtek a levegőbe, mintha dróton rántották volna őket. 
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Dermedten szemlélték, ahogy Sekou ezek után letámasztotta a botot 

a földre, a tetején a fogantyút pedig elcsavarta száznyolcvan fokban 

a tengelye körül. 

Az őket körülvevő világ képe teljesen megváltozott. 

 

Még mindig a levegőben voltak, de csak a pillanat egy 

töredékéig. Aztán lezuhantak, és kemény talajon landoltak, fájón. 

Sekou eltűnt a szemük elől. Egy erődítmény mellvédjénél 

feküdtek, döngölt földfelületen. Emberek vették őket körül, egytől 

egyig lázas készülődéssel foglalatoskodtak. Hosszú íjakkal és a 

legkülönfélébb szúró- és vágófegyverekkel voltak felszerelve, csatára 

készen. Ostrom lógott a levegőben. 

A mennybolton hatalmas, lebegő kockatesteket láttak, melyek 

kiszámíthatatlanul mozogtak. Bolygónyi méretűnek tűntek. Forogtak 

minden irányban, folyamatosan változtatták az elrendeződésüket. 

Közeledtek egymáshoz, vagy éppen távolodtak egymástól. 

– Na végre! – kiáltott rájuk egy tagbaszakadt óriás, tekintélyt 

parancsoló figura. Hosszú, bozontos szakálla a mellkasa közepéig ért. 

– Geschwindigkeit teleportálhatná pontosabban is az embereit, 

kapott elég aranyat, hogy tisztességes munkát végezzen… Gyerünk, 

harcosok, ott a fegyvermester! Vegyétek magatokhoz, ami kell. Ma is 

meg kell küzdenünk a hitetlenekkel! 

Omar és Nasir kikerekedő szemekkel néztek egymásra. 

– A hitetlenekkel? – kérdeztek vissza. 
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– Hát nem kaptatok rendes felkészítést? Bagrívjek és Grúms 

követői összefogtak! A goblinok és az orkok együtt támadnak ránk, 

példátlan! Tartanunk kell a védvonalat, hogy a szövetséges erők 

átkelhessenek a Nadír-alagútrendszeren. Időt kell nyernünk, hogy 

hátba támadhassák ezeket a tisztátalanokat – köpött egyet. – 

Vértezzétek fel magatokat rendesen, mert ha a nyilak záporozni 

kezdenek, itt vér fog folyni! De mind a két oldalon ám! Azért én 

kezeskedem! 

Feltápászkodtak, és kitekintettek a mellvéden túlra. Az ellenség 

rút tömegben közeledett feléjük, két nagyobb seregben, melyek ékei 

az erődtől már csak egy kilométerre jártak. 

Legalábbis úgy tűnt.  

Az erőd faláról ugyanis hirtelen hatalmas tűzgömbök szálltak 

alá az ostromtér elülső részébe. A védők közül valaki előrelátóan 

cselekedett. Előrenyomuló ork és goblin harcosok tömege nyelte el a 

lövedékeket. A semmiből egész seregük bukkant elő közvetlenül a 

mellvéd alatt. Létrák landoltak a várfalon, és nyilak özöne zúdult a 

védők felé. A levegőben pedig – Omar és Nasir alig hittek a 

szemüknek. Drónok tűntek fel. Hellfire rakétákkal vették tűz alá az 

erőd bástyáit. 

Sarkon fordultak, hogy fegyvert ragadjanak. Ha egyszer ilyen 

világ is létezik hát, attól még a kötelességük ugyanaz, gondolták 

tökéletes összhangban. 
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Nyílvesszők suhantak el mellettük szisszenő hanggal, páncélt 

mégsem vételeztek. Nem vesztegették ezzel az időt. Csak kardot és 

pajzsot ragadtak. A mellvéden áttörő ellenség már amúgy is a 

nyomukban volt. Mindössze húsz métert kellett megtenniük, hogy 

felvegyék a harcot. 

– Allahu akbar! – üvöltötték, ahogy a torkukon kifért. A 

közelükben néhány katona érdeklődéssel nyugtázta, hogy ezek a 

különös szerzetek, akik páncél nélkül is készek harcba szállni, 

alighanem igen nagyhatalmú istenhez intézik a fohászukat. 

Az új erő jelenléte a csatatéren felvillanyozta őket, megkettőzött 

elszántsággal vetették meg lábukat a goblinhadak ellenében. Az első 

támadók lekaszabolása megerősítette a belé vetett bizalmukat. 

– Ő Isten, ő az Egy! Nem nemzett és nem nemzették: nincs 

Őhozzá hasonló! – kiáltotta Nasir a csata hevében. 

Új harcostársai helyeslőn lendítették magasba a kardjukat. 

– Úgy van! Igen! – hangzott fel kórusban. 

És harcoltak tovább, együtt. 

 

Sekou aggastyánként hagyta el az iskola udvarát. Nehezen 

tudott járni. Inkább nem is ment vissza a tornaterembe. Esze ágában 

sem volt a lelátóra felmászni, örült, hogy lélegzett még. Mikor az 

Akherónba, az örök háború világába vezető kaput bezárta, azzal 

minden energiáját felemésztette. Az efféle mutatvány olyan volt 

számára ezen a földön, mintha meg nem szerzett élettapasztalatot 
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használt volna fel. Ennek az árát fizette meg azzal, hogy a tapasztalat 

megszerzésének megfelelő életkorban tért vissza programozott 

létezésének mederébe. 

Felhívta a fiát telefonon.  

– Jó fiú vagy, mindig is az voltál – mondta saját magának, míg 

várta, hogy Drissa válaszoljon a hívásra. Aztán csak annyit szólt: – 

Gyere ki az iskola elé, fiam! 

Drissának különös érzése támadt, amikor a telefonja 

megszólalt. A kijelzőn látta, hogy az édesapja hívja. Már ez is 

meglepte – hát még Sekou hangja! Furcsa volt, erőtlen. Más, mint 

amit megszokott.  

Jobbnak látta rögtön engedelmeskedni, és már indult is az 

iskola elé. Mikor meglátta Sekou-t, élete egy csapásra megváltozott. 

A szíve féltéssel telt el. Ez kiszorította onnan az elmúlt hetekben 

felgyülemlett gyilkos indulat nagy részét. 

Már az előtt, hogy egyáltalán rákérdezett volna, mi történt. 
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Kijöttek hozzám 

 

kedd, 2016. március 15.  

Barátok látogatása CXXVIII., avagy 

(már megint) „Egy hét Párizsban” 
Bejegyezte: Juli 

 

Nagyon kedves barátaim kerestek fel a hétvégén, Kati és Jani, most 

csak így fogom őket bemutatni. Jó volt nekik (annyi látogató ismerős 

után nekik is, már megint) végigmutogatni a legszebb dolgokat itt. 

Belefeledkeztem a hétköznapok taposómalmába, szinte el is felejtettem, 

hogy a világ egyik legcsodálatosabb városában élek. De most itt volt Kati 

és Jani, és velük újabb ürügyet kaptam, hogy elmerülhessek a 

temérdek szépségben – a ragyogásban, ami, olybá tűnik, itt tényleg 

mindenből árad! 

Köszönöm nektek! xoxo 

Rögtön a kedveseim érkezése utáni este elvittem őket a Tuileriák 

kertjébe, legelőször is, és sikerült olyan jó időzítéssel megérkezni, hogy 

a naplemente ott talált minket. Fotók lesznek majd, ígérem, csak még 

nem volt időm kiválogatni a legjobbakat. 

Olyan jó volt látni, hogy Katit és Janit teljesen lenyűgözte a látvány. 

Kedves vendégeim mindketten csak bámultak, nem tudtak betelni a 

látvánnyal. Látszott, hogy sikerült olyan Pillanatot szereznem nekik, 

amelyet már nem felejtenek el soha! Igazság szerint én magam sem 

tudok betelni azzal, ahogy az egyik irányban a Diadalív meg a Défense 

toronyházai magasodnak, a másik irányban pedig ott a Louvre – jó, 

persze, azzal a hülye piramissal együtt, tudom, de azért mennyire 

„csúcs” már az is! Hehe, csúcs…… :D:D 

Ezzel a fantasztikus élménnyel indult Kati és Jani hete Párizsban – 

velem! Yay! Adtam is egy nagy pacsit magamnak. 

Otthon iszogattunk nagyon finom bort, meg csináltunk könnyű kései 

vacsorának egy tüzes ratatouille-t, a csípős paprikával, amit külön a 

kérésemre hoztak nekem. Nagyrészt az én művem volt, de Katiék is 

lelkesen besegítettek :) 
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Talán nem árt kitérnem rá: Kati és Jani egyébként nem „együtt” jöttek 

ki hozzám ;) Szóval az igazából én miattam volt így, hogy hármasban 

töltöttük el a hetet, illetve hogy ők párosban járták a várost, míg én 

dolgoztam… Kati megölne, ha ezt nem írnám le, mert neki megvan a 

Szíve választottja, és Ő éppen valahol máshol jár ebben a nagy 

világban. Nem kevésbé csodálatos helyen, de az egy másik Történet! 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Másnap tehát magukra kellett őket hagynom, mármint Katit és Janit, 

de adtam nekik olyan programlistát, hogy tudtam, a tizedével sem 

tudnak végezni egy nap alatt. Mindenről gondoskodtam, minden egyes 

napra, előre. Annyira klassz volt munka után összeszedni őket, és 

meghallgatni, mennyire tetszett nekik a sok látnivaló! Mintha az én 

hírnökeim lettek volna, akik az instrukcióimat követve járják a várost, 

és elhozzák a beszámolójukat, hogy minden kedves helyem megvan 

még. 

Persze este is csináltunk dolgokat. Egyik nap el tudtam szabadulni 

korábban, és akkor megejtettük a kötelező sajtozós–borozós pikniket a 

Mars-mezőn. Janihoz még valami francia lány is odajött bornyitóért, 

szóval volt alkalma ismerkedni, aminek tökre örültem! Jó volt látni, 

hogy jut neki egy kis flört a flört hazájában, ha már így kilátogatott 

hozzám ;)  

Mielőtt elmentek haza, mert minden jónak vége szakad persze, 

begyűjtöttem tőlük a képeiket, és megígértettem velük, hogy jönnek 

még, mert van itt elég látnivaló, és enélkül ugye senkit nem engedünk 

innen haza…!  

De hogy azért ne legyen minden annyira közhelyesen szuper egy hét 

Párizsban – szinte hallom, ahogy mondjátok, hogy 

booooooooooooooring, meg hogy basszus, már megint megy az enyelgés 

a francia konyhával, meg az építészettel, meg a Kultúrával –, szóval, volt 

azért egy pici üröm is a sok örömben. 

Jani a metrón konfrontációba keveredett néhány ittas egyénnel, akik, 

hát, mondjuk ki, az egyik banlieue-ből jöttek be bulizni, pont 

szombaton, amikor mi is nyilván bulizni készültünk éppen. Nem volt 

annyira gáz a dolog, de szegény Janit megviselte. Előtte aznap 

veszekednie kellett valami ghánai emberekkel is, Kati mesélte. Úgyhogy 

elvittem őket egy nagyon jó helyre, hogy kiheverhesse a dolgot. Kértem 

neki egy pohár Calvadost, azt még soha nem ivott. Annyira cuki volt, 

ahogy ezt őszintén megmondta… :) De basszus…!!! Az hogyan lehet már, 

hogy valaki nem próbálta még a CALVADOST!!!! :))))) ;) :P :) Bocsi, Jani! 

:) ;) 
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Szóval ilyen ez a  Párizs ! Ha nagy az ijedtség, akkor mindig ott van B-

tervnek, hogy valami szuper helyen lecsüccsensz egy kicsit, és kirázod 

magadból a stresszt. Paris, je t’aime! 

Címkék: itt_voltak, Párizs_szeretlek, calvados, Lávintreszt, Ő, saaaaajt, 

borrhhhh 

42 megjegyzés… 

 

2016. március 15-én 19 óra 52 perckor Cathy_the_Catlady írta: 

köszi, Juliiiii!! nagyon jó volt nálad. az Eiffel-toronynál az ott soooo sex 

in the city volt, király, hogy elmentünk oda. nekem konkrétan a chat 

noir-féle kis bemutatónk volt a csúcs ;) bejött szerintem, elküldtem 

neki, tudod, hehe 

 

2016. március 15-én 19 óra 58 perckor Juli írta: 

örülök, hogy jól éreztétek magatokat. remélem, jani is! ;) jani, szólj 

azért, ha látod ezt :) 

 

2016. március 15-én 20 óra 42 perckor Eve írta: 

Fotóóóóóókat! Pictures or it didn’t happen! 

 

2016. március 15-én 21 óra 31 perckor Juli írta:  

Meglesz, meglesz, csak még a főnököm kitalált valami totálisan 

halaszthatatlan feladatot mára, de jönnek!! Mi újság veletek? 

Elmentetek Petiékkel megnézni a lepkés kiállítást? Jaj, de mennék 

most egy kört az otthoni villamossal! :)  

 

2016. március 15-én 21 óra 33 perckor Eve írta: 

Azért ott Párizsban nekem ne panaszkodj! Amilyen „szüperrhhh” 

csávók vannak ott, mennék én is egy kört valamelyikkel :P :)))))))) 

Basszus, itt miért nem annyira lazák a srácok!???? Ezek mér’ nem 

bírnak elhívni egy kávéra, a normálisabbja? Nyomom azt a hülye 

mobilos párkeresőt, de csak kreténekkel van tele. Komolyan, 

mostanában már a lakás „legeldugottabb” helyiségébe viszem 

magammal a telefont, ott nézem végig a sok majmot, addig se 

unatkozzak. De ezek annyira unalmasak… Kéne valami jó kis flörtölős 

francia faszi, aki másnap elegánsan le tud lépni. Úristen, lehet, hogy 

nekem ki KELL mennem hozzád látogatóba, Juli???? 
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2016. március 15-én 21 óra 35 perckor Juli írta: 

Háterrőlvanszóóóóó!!!!!! 

 

2016. március 15-én 22 óra 10 perckor Tom írta: 

Szia! Sokszor olvasom a blogodat. Én is külföldön, már két éve. 

Érdekes volt, amit ma írtál. Ez a Jani biztos jó barátod lehet, de engem 

azért picit elgondolkodtatott, hogy ghánaiakkal meg „a banlieue-ből az 

arcokkal” leáll veszekedni. Kicsit fáradt vagyok már az ilyesmitől. A 

múltkor is összefutottam az egyik itteni gyorsétteremben egy ott 

dolgozó magyarral, beszélgetésbe elegyedünk, és persze mi volt a 

témája öt perc múlva? Hogy ő mennyire rossz környéken talált 

albérletet, és hogy ott milyen – szerinte – „szutyok” népségek laknak. 

Magyarázott a „koszos bevándorlókról”. Az ilyenek miatt érzem néha, 

mennyire jó, hogy itt vagyok kint. Otthon elegem lett már ebből a 

korlátolt, rasszista szemléletből. Na, nem tudom, mennyire releváns a 

kommentem amúgy, mindenesetre érdekes, hogy egy napon kétszer is 

„pont” a tőle idegenekkel keveredett vitába.  

 

2016. március 16-án 18 óra 32 perckor Juli írta: 

@Tom: Szia! Hát, igazából mellé :) Szóval az úgy volt, hogy mentünk a 

metrón, és erre ezek az arcok, akik ott utaztak velünk, kicsit ránk 

mozdultak, rám meg a Katira, és Jani, gondolom, a lelkére vette egy 

kicsit, hogy mégis ő ott a férfi velünk, és akkor beszólt nekik, ők meg 

leálltak vele keménykedni, de aztán leszálltak két megállóval később, 

szóval nem volt para. 

Offtopic: megnéztem a profilképedet, tök jó! ;) Az ott a Dupont Circle a 

háttérben? 

 

2016. március 16-án 21 óra 56 perckor Tom írta: 

@Juli: köszi, értem már, hogy mitől lett feszült a helyzet, de azért 

szerintem nem kell nekimenni valakinek csak azért, mert két csinos 

lányra beindul. Ha jól értem, bulizni mentetek, szóval nem mintha 

bárki azzal indulna el ilyenkor otthonról, hogy márpedig a másik nem 

tagjaihoz én ma nem fogok szólni. Vagy előbb engedélyt kérek a velük 

utazóktól… 

Igazam van? :) 

P.S. igen, az ott a Dupont! :) Onnan két sarokra dolgozom. 
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2016. március 16-án 21 óra 58 perckor Juli írta:  

@Tom: „bulizni mentetek, szóval nem mintha bárki azzal indulna el 

ilyenkor otthonról, hogy márpedig a másik nem tagjaihoz én ma nem 

fogok szólni” 

Én is mondtam Janinak, hogy ez itt, Párizsban azért nem annyira 

szokatlan dolog… :) 

 

2016. március 16-án 22 óra 30 perckor Eve írta: 

@Juli: Szegény Juli :) Veled ez kábé mindennapos dolog, mármint hogy 

kikezdenek veled, hiába, aki jól néz ki… ;) 

@Tom: a Tóth Juli bizony csini, mondhatom, nézd csak meg a 

profilképét te is… ;) 

 

2016. március 16-án 22 óra 59 perckor Tom írta: 

@Juli: De azért ez csak nem hagy nyugodni engem. Szóval a csávó, 

vagyis hát ez a barátod aznap még másokkal is szóváltásba keveredett, 

ha jól értem. A másik esetben mi történt pontosan? 

 

2016. március 16-án 23 óra 12 perckor Juli írta: 

@Cathy_the_Catlady: hú, Kati, te ezt te el tudod mondani pontosan? 

Már nem emlékszem, meséltétek, de nem akarok hülyeségeket 

mondani. 

 

2016. március 17-én 21 óra 44 perckor Tom írta: 

@Cathy_the_Catlady: Helló, Kati! Kíváncsian várom az infókat! :) 

 

2016. március 18-án 10 óra 51 perckor Cathy_the_Catlady írta: 

Helló @Tom! Hát, mi csak jöttünk az utcán, és odajöttek hozzánk, 

hogy vegyünk tőlük ilyen friendship braceletet – így mondták, angolul. 

Tíz eurót akartak, Jani meg azt mondta nekik, hogy nem, és erre 

elkezdték aggresszívabban kérni tőle, ő meg hátat fordított nekik, és 

akkor az egyik elkezdte rángatni a ruháját, ebből lett a jelenet. 

 

2016. március 18-án 16 óra 7 perckor Tom írta: 

„Barátság karkötő” 10 euróért? Nem mondom, nem hangzik valami jó 

vásárnak, de nem lett volna egyszerűbb megvenni, és továbbmenni? 
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2016. március 18-án 22 óra 9 perckor Cathy_the_Catlady írta: 

Nem volt ilyen egyszerű, mert nekem jöttek oda a friendship 

bracelettel, és mire felocsúdtam, az egyik pali már fel is kötött a 

karomra egy ilyet. Nyilván begyakorolták ezt a műveletet. Ami a 

braceletet illeti, az gyakorlatilag három különböző színű cérnából 

készült, nem is igazi karkötő. Ez a pali meg egy sima csomót kötött rá, 

szóval halál gagyi volt az egész, csak a trükk része. És közben egy 

másik már kérte is a pénzt Janitól. Gondolom, azt hitték, a barátom. 

Mármint hogy „úgy” a barátom. 

 

2016. március 18-án 22 óra 18 perckor Tom írta: 

És akkor ő erre inkább lelépett volna? Benyuszult…? Vagy mi? 

 

2016. március 19-én 10 óra 0 perckor Cathy_the Catlady írta: 

Nem – Jani mondta nekem, hogy maradjak szorosan mellette, és hogy 

lelépünk, ha kell, a friendship bracelettel együtt, mert az aligha kellhet 

nekik vissza. A színes cérnák ugye. 

Szóval én mellette mentem, de az egyik utánanyúlt, hátulról elkapta az 

ingét, és elkezdte rángatni erősen. Jani meg hátrafordult, és ő is 

megfogta az illető ingét. Aztán láttuk, hogy a tér különböző pontjai felől 

többen megindulnak arra, ahol mi álltunk, mind hasonló megjelenésű 

figurák, és kicsit aggódtunk, hogy ez így nem lesz jó. De aztán az egyik 

érkező visszafogta azt, amelyik Janit rángatta, és rászólt a többiekre is, 

azok meg lenyugodtak. 

Amúgy Jani egyáltalán nem olyan, mint amit írtál feljebb, szóval 

„mellé”. Ahogy Juli is írta korábban.  

 

2016. március 19-én 14 óra 41 perckor Jani írta: 

@Tom: kicsit megszólítva érzem magam. Én vagyok az a Jani. Az a 

bizonyos nap pedig tényleg érdekesen alakult ezzel a két balhéval. Kati 

elég jól elmondta, mi történt a ghánaiakkal. Amikor elindultak felénk, 

azt hittem, hogy most nagyon megvernek, mert azon a kettőn kívül, 

akik eleve ott voltak, még négyen jöttek oda, elég gyors léptekkel. És 

mind nagyobb termetűek voltak, mint én. Az a figura viszont, akiről 

Kati is beszélt, aki valami főnökük lehetett, rájuk szólt, hogy „itt 

verekedés nincsen”. Gondolom, az eszükre próbált hatni. Turistaként 

voltunk ott, egy ilyen helyen, fényes nappal, nem messze a 

Monmartre-tól. Nyilván nem jó nekik, ha a rendőröket odahívja valaki 

egy verekedés miatt. Aligha számlaképes vállalkozókról van szó, ha 
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érted, hogy mire gondolok… Ez persze csak utólag állt össze így, ott 

eléggé feszült voltam, és még visszaszóltam annak, amelyik rángatott, 

hogy „Friendship, huh?”. Ezen utólag valószínűleg jót röhöghettek. 

Nyilván elég cinikusnak kell lenni ahhoz, hogy valaki tíz eurót kérjen 

három cérnaszálért, és az ilyen nem fog elszörnyedni attól, ha a fejére 

olvassák, hogy visszaélt a „barátság” szóval. 

 

2016. március 19-én 20 óra 11 perckor Tom írta: 

@Jani: hát, nem is tudom, azok a ghánaiak talán rá lehetnek szorulva 

az ilyesmire, nem gondolod…? „Az ilyenek”. Örülök egyébként, hogy 

megúsztátok. Szerintem legközelebb inkább vedd meg a friendship 

braceletet, ha érted, mire gondolok… 

 

2016. március 19-én 20 óra 42 perckor Jani írta: 

@Tom: már megbocsáss, de nem te kérdezted fentebb olyan nagyon 

kedvesen, hogy benyuszultam-e? Nem nyuszultam be. Ha tippelnem 

kell, ezek a kedves ghánai srácok lehet, hogy megkeresnek annyit, 

mint én idehaza. Tudod, ebben a szörnyen korlátolt közegben, ahol a 

fizetések is korlátoltak sajnos. 

 

2016. március 19-én 21 óra 1 perckor Tom írta: 

Ne feszülj be, kedves @Jani. Csinos lányokra, mint @Juli, vigyázni 

kell, ennyi az egész ;)  

 

2016. március 19-én 21 óra 39 perckor Jani írta: 

@Tom: az előbb pont azt magyaráztad, hogy nem. Vicces, ahogy 

ellentmondasz magadnak. 

 

2016. március 19-én 21 óra 42 perckor Tom írta: 

@Jani: mi van, ki halt meg? 

 

2016. március 19-én 21 óra 44 perckor Jani írta: 

@Tom: „szerintem nem kell nekimenni valakinek csak azért, mert két 

csinos lányra beindulnak” 

Ezt írtad te, még korábban. Mellesleg finoman szólva gáz, hogy 

mennyire nem ismered annak az esetnek a körülményeit sem, csak 

jössz, és ítélkezel itt összevissza. 
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2016. március 19-én 21 óra 59 perckor Tom írta: 

@Jani: Jaj, de befeszültél, kicsi gyerek! Csodálom, hogy a két csaj 

kibírt idegekkel. Fogadjunk, hogy kompenzálsz valamit. Csak tudnám, 

mit. LOL :) 

 

2016. március 19-én 22 óra 8 perckor Juli írta: 

@Tom @Jani: ne veszekedjetek már, ti szerintem tök jóban is 

lehetnétek, ha személyesen ismernétek egymást, olyan gáz, hogy 

miattam egymásnak ugrotok. 

A metrós esetben mondjuk az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 

finoman szólva nem túl udvariasan szóltak be azok a srácok. Úgyhogy 

Jani gesztusa érthető volt. 

 

2016. március 19-én 22 óra 35 perckor Jani írta: 

Hát, Juli, én igazából azt nem „gesztusnak” szántam. „Petites salope”-

nak hívtak titeket. Magyarán lekurváztak, már elnézést, de illik szó 

szerint idézni őket, gondolom. És elkezdtek tapizni titeket, 

mindkettőtöket, ott, a metrón. Négyen. És nem simán be voltak rúgva, 

mint állat, hanem a tekintetük alapján be voltak állva valami egyébtől 

is. 

Ezért kellett elvonnom a figyelmüket. 

 

2016. március 19-én 22 óra 38 perckor Juli írta: 

@Jani: mondtad, hogy szóljak, ha vmit rosszul írsz, az igazából „petites 

salopes” helyesen, a jelzett szó is többes számban. 

De mindegy, kaptam én már durvább beszólást is, amikor későn jövök 

haza. Szerintem nem olyan durva a helyzet. 

 

 

2016. március 19-én 22 óra 40 perckor Tom írta: 

@Jani-ka: aztán mesélj, mit csináltál erre ott, a metrón? 

Sértetten rájuk néztél, hogy ezért a műsorért nem fizetsz? Mivel vontad 

el a figyelmüket? 
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2016. március 19-én 22 óra 45 perckor Jani írta: 

@Tom: köszönöm kedves kérdésedet. Azt mondtam a legnagyobb 

baromarcnak közöttük, aki frankón még nálad is sötétebb lehet, és aki 

a szerinted is csinos Julinak a mellét megfogta, hogy „Bunyó lesz”. És 

mivel magyarul mondtam, nem értette, csak azt tudta, hogy nem 

barátságosan mondom, és egyenesen a szemébe nézve. És erre mind, 

egyszerre az arcomba másztak, és onnantól velem foglalkoztak. 

Arra játszottam, hogy a metrón nem mernek majd bántani. De azért 

elég kellemetlen volt látni, ahogy a francia utasok egyike, akivel 

véletlenül összenéztem közben, miközben ezek az arcomtól tíz centire 

nyomták a szöveget a képembe, szépen feljebb tolta az újságját, hogy 

ne lásson semmit.  

Az egyik tag meg közben végighúzta az ujját a gigámon, és azt 

magyarázta, hogy „on va couper ta gorge” (elvágjuk a torkodat). 

Tudod, ez az, amit nehezményezek azóta is.  

 

2016. március 19-én 22 óra 49 perckor Juli írta: 

@Tom: ne beszélj így Janival, ha kérhetlek, tök gáz, hogy leszólogatod. 

Nem is vagy olyan jó fej :P 

@Jani: mondjuk te meg azt mondtad azoknak a metrós arcoknak, 

hogy „we are tourists”, ami, hát, esetemben finoman szólva nem igaz, 

tegyük hozzá. 

 

2016. március 19-én 22 óra 58 perckor Jani írta: 

@Juli: persze, hogy azt mondtam, amikor az arcomba másztak, de 

azért, hogy ne csináljanak lehetőleg semmit, nem pedig azért, hogy 

degradáljalak. 

Azt mondtam ezzel, hogy jelentéktelenek vagyunk, ne foglalkozzanak 

velünk. Megverni nyilván nem tudtam volna őket, rendőri őrizetben 

végezni meg cikibb lett volna… nem igaz?  

 

2016. március 19-én 23 óra 4 perckor Juli írta: 

@Jani: írtam neked e-mailt, szerintem ezt inkább ne itt folytassuk. A 

lényeg, hogy ne szívd mellre, amit mondtam. 

 

2016. március 28-án 2 óra 5 perckor magyarvandor888 írta: 

A magyarhirek hurol joettem ide a link miatt, hat eleg gaz ez ugy ahogy 

van kerem szepen. Kessel fenyegetik az embert a metron a 
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bevandorlok mar Paris sziveben is!!!! ezeknek a nepeknek nem itt van 

a helye. 

Europa ebredjen mar fel!! 

 

2016. március 28-án 2 óra 9 perckor arpadapad írta: 

@magyarvandor888: „Paris sziveben” – azt mit csodálkozol? pont ott 

szövegelnek, hogy jöjjön csak ide az összes átlagos rohadék terrorista. 

aztán csodálkoznak, hogy bomba robban a teniszversenyen. 

 

2016. március 28-án 9 óra 3 perckor migránsként_jöttünk írta: 

@magyarvandor888 @arpadapad: Kommentelgetünk, 

kommentelgetünk? Na mi van, srácok, nem érzékelitek az iróniát, hogy 

egy magyar migráns blogjára kommentelgettek? :) 

 

2016. március 28-án 9 óra 8 perckor arpadapad írta: 

A hozzászólást a blog szerkesztője törölte. 

 

2016. március 28-án 9 óra 13 perckor arpadapad írta: 

A hozzászólást a blog szerkesztője törölte. 

 

2016. március 28-án 16 óra 22 perckor migránsként_jöttünk írta: 

A hozzászólást a blog szerkesztője törölte. 

 

2016. március 28-án 16 óra 54 perckor arpadapad írta: 

A hozzászólást a blog szerkesztője törölte. 

 

A blog szerkesztője zárolta a hozzászolásokat ennél a bejegyzésnél. 

 

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak 

minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem 

vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek 

a Felhasználási feltételekben. 
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Elmenni oda, eljönni onnan 

 

Hallani lehetett, ahogy a szél végigsüvít a rosszul szigetelt 

panelépület vasbeton elemei között. Andrew irodájában hideg volt, 

hiába csavarta fel a fűtést. 

A NATO brüsszeli központját 1967-ben adták át. Azért kellett 

ideköltözni, mert de Gaulle vezetésével Franciaország kivált a NATO 

katonai szervezetéből, és egy füst alatt ajtót mutatott a 

főparancsnokságnak is, mely addig Párizsban működött. A franciák 

a diplomácia kifinomult metódusának megfelelően jártak el. Nem 

követelték, csak szépen és határozottan kérték a központ áthelyezését 

a többi tagállamtól. Így is sietni kellett, és egy éven belül felépült az 

új komplexum, félig kész alapokon (a második világháború idején 

repülőtér működött itt, a Luftwaffe használta akkoriban). 

Nemsokára odébbállhatnak ismét. Átellenben, a brüsszeli 

nemzetközi repülőtér felé vezető út túloldalán már ott magasodott 

(vagy inkább laposodott) a modern, lekerekített tetejű épület, ahová 

áttelepülnek hamarosan.  

Andrew azon kapta magát, hogy néha didergés hulláma szalad 

végig rajta. Cseppet sem volt puhány, minden reggel eljárt futni. 

Elégedettséggel töltötte el, amikor a NATO-központ környékén 

köreiket rovó katonatiszteket rendre és dinamikusan lehagyta, újra 

meg újra. Ha neki kellett volna őrjáratoznia odakint katonaként, azt 
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is szívesen vállalta volna. A hivatali munkáját viszont egyre inkább 

unta, és éppen az irodában ücsörgés tette elviselhetetlenné a kisebb 

kellemetlenségeket, például a nyirkos hideget. Ha legalább kreatív 

feladatokkal kellett volna megbirkóznia… 

Eszébe jutott, mit mondott neki a lett diáklány, akivel nemrég 

találkozott Londonban, mikor beszédet mondott alma matere előtt a 

NATO képviseletében. „Neked a politikai ügyekkel kellene 

foglalkoznod, nem csak az egész kommunikálásával”. Őszinte 

dícséretnek hangzott. Ha ez ennyire nyilvánvaló valakinek, aki a 

szervezeten kívülről néz rá a dolgokra, komolyan kellene venni, 

gondolta Andrew. Csakhogy ebben a szervezetben a karrierek nem 

alakíthatók ennyire rugalmasan. 

Andrew a Királyi Tengerészgyalogságnál szolgált, mielőtt a 

NATO-hoz került volna. A tengerészetnél töltött utolsó éve alatt 

szerezte meg a mesterdiplomáját nemzetközi biztonság szakon, a 

Noble College-tól. Előtte megjárt egy háborút is, vagy legalábbis 

olyasmit, Sierra Leonéban. Aztán a szolgálata vége felé sajtótisztként 

dolgozott. Akkor ismerte meg Ned Barristert, a jelenlegi főnökét. Ned 

hozta be a NATO nyilvános diplomáciai részlegéhez. Így 

zökkenőmentesen tudott váltani a civil életre, sőt tulajdonképpen 

nem is kellett egészen váltania. Katonás ritmusban élte a napjait, épp 

úgy, mint annakelőtte, csak egyenruha helyett most civil jelmezbe 

bújt reggelente. 
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Néhanapján úgy gondolt a munkájára, mint valami különleges 

műveletre, melynek keretében hosszú időn át fedésben kell 

dolgoznia. Máskor a fegyvertelenül is a társadalmuk krémjeként 

helytálló középkori lovagokkal azonosult, ebből merített erőt a 

feladataihoz. 

Most, miközben a szél süvítését hallgatta, magyar újságírók 

csapatára várakozott éppen. El kellett búcsúztatnia őket a kapunál. 

Egyelőre egy találkozón ültek, az Intergalaktikus Hadviselés 

Tanulmányi Csoport vezetője fogadta a sajtódelegációt egy 

háttérbeszélgetésre. Erica volt velük felvigyázóként, Andrew 

beosztottja.  

E-maileket írogatott, és nagyon várta, hogy hazamehessen 

végre. Otthon is akadt még dolga. A hétvégén aztán indulhat 

szabadságra… 

Gondolt egyet, és megválaszolatlanul hagyott néhány levelet. 

Előkapta a Trónok harca első kötetét a fiókból. Jobb lesz, ha még az 

előtt befejezi, hogy elutazna. Nem lenne praktikus olyan könyvet 

vinni magával, amelyikből csak ötven oldal van hátra – ha visz 

magával könyvet egyáltalán. 

Négy teljes oldallal végzett, mielőtt Erica kopogtatott az ajtaján. 

Élénkvörösre festette a haját, és ez a szín pokolian jól áll neki, 

állapította meg Andrew. Kicsit Lindára emlékeztette így, a lett 

diáklányra, akivel Londonban találkozott. Igaz, annak a lánynak 

természetes vörös haja volt. 
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– Készen vagyunk! – jelentette Erica. Az arcáról lerítt a 

megkönnyebbülés. A vendégcsapattal érkezett újságírók egy része 

nem beszélt jól angolul, és ciki volt, hogy sokszor egyáltalán nem 

kérdeztek semmit, tisztelet a kivételnek. Az a Márton nevű fickó 

például aktív volt végig. Rá számítottak is ezen a téren, nem először 

hívták meg Brüsszelbe.  

– Csak zakót veszek, és jövök… – pattant fel Andrew, mintha 

rugóból lőtték volna ki. A Trónok harca az asztalon landolt. Erica előtt 

esze ágában sem volt titkolni, hogy olvasásba merült az imént. 

– Fogadjunk, hogy valami jó kis dugásról olvastál éppen… – 

csipkelődött vele a nő. Québeci volt, vegyes származású. Bőven volt 

benne franciás vér. 

– Hát persze, a többi részt eleve átugrom… – vigyorodott el 

Andrew. Aztán az arca elkomolyodott. – Igazából nem 

dugáscentrikus, az inkább a sorozatra jellemző – tette hozzá, mert a 

világért sem szeretett volna inkorrekt ítéletet formálni, még egy 

viszonylag jelentéktelen kérdésben sem. 

– Nem fogsz megfázni zakóban odakint? Elég hűvös van ma… 

– Megleszek. Tudjuk ezt le, és húzzunk innen. Beviszlek a 

Rogier-hez, ha akarod. 

Erica elmosolyodott, és rákacsintott. 

Andrew imádta a lezserségét. És hogy az első perctől fogva 

ilyen volt. Kár, hogy egy munkahelyen kellett osztozniuk. 

Máskülönben egymásnak teremtették őket, és mostanra Andrew 
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talán már nem agglegényként élte volna az életét. Néha 

találkozgattak is, de mindketten érezték, hogy van egy határvonal, 

amit nem léphetnek át – pedig mindkettejüknek voltak futó 

kapcsolatai, és nem voltak különösebben gátlásosak. 

Miután átestek a búcsúztatáson és a szükséges bájcsevejen, 

autóba ültek. Nem beszélgettek, ahhoz túlzottan fáradtak voltak. Így 

is örültek az együtt töltött időnek.  

Andrew tekintete sebességváltás közben önkéntelenül is 

elidőzött egy pillanatra Erica harisnyás lábán, felkúszott a szoknyája 

alsó vonaláig… Erőnek erejével fordította vissza a szemét az útra. 

Végül nem állta meg, és a két nappal az elutazása előtti estére 

elhívta Ericát vacsorázni, éppen amikor megérkeztek oda, ahol ki 

szokta tenni máskor is. 

– Persze, legyen! Hát akkor majd munka után – válaszolta Erica, 

miközben kiszállt az autóból. 

A parfümje illata még sokáig ott maradt utána az utastérben. 

Andrew eltűnődött, vajon az „igen” csak egy átlagos, közöttük már 

megszokottnak mondható vacsorára értendő-e.  

Ha már így alakul, talán olyan helyszínt kellene választania, 

ahol nyilvánvaló lesz, hogy ez más, mint a korábbi alkalmak... Ha jól 

sül el, a távolléte alatt legalább elgondolkodhat mindenen. Mire 

visszajön, tisztábban fogja látni, hogy mit akar igazából. Mennyire 

ragaszkodik a mostani állásához, akar-e családot, gyereket… 
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Másnap az ebédszünetben Andrew-nak kivételesen – nem is 

emlékezett rá, mikor volt ilyen utoljára – senkivel nem volt 

találkozója, hogy az étkezést is munkával köthesse egybe. Úgy 

döntött, ezúttal nem a NATO-kantinban eszik, és egy kicsit 

kiszellőzteti a fejét. Elugrott pár buszmegállónyira. Emlékezett rá, 

hogy van ott egy kebabos. A közelgő utazásra gondolva aktuálisnak 

érezte, hogy ilyesmit egyen – ráhangolódásképpen. 

Az étterem kicsi volt, csak négy egyszerű alumínium asztal állt 

odabenn. A tetejükön gyanús foltok. A tulajdonos odapenderült elé, 

és villámgyorsan tisztára törölte az egyiket, majd a mellette álló 

székbe tessékelte Andrew-t. Egyből fel is vette tőle a rendelést, 

nehogy meggondolja magát. 

Nem vacakolt, kért egy tál kebabot. 

A tulaj megkérdezte, milyen szószt kér hozzá. Az étlapon 

mutatta, miből lehet választani. 

Andrew úgy döntött, kipróbálja, mennyire bírja a csípőset, és 

piri-piri szószt rendelt. 

A tulaj gondterhelten törölte meg a homlokát, de egy szó nélkül 

felírta a papírblokkjára ezt is. – Merci, monsieur! – nyugtázta, és 

elindult hátra, a konyhába. Már jó előre kiáltott valaki után: – Ahmed! 

Viens ici!  

Átment a helyiség végében nyíló hajóablakos lengőajtón. Az 

üvegen át Andrew látta, hogy az érintett, Ahmed, előkerül tüstént. A 

tulaj magyarázott neki valamit, és egy pillanatra az ő irányába néztek 
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mind a ketten. Ahmed tekintete nem volt túl barátságos. A szolgáló 

mentalitást nem ismerő ember fölényes magabiztosságával viharzott 

elő a lengőajtó mögül. 

Mikor kilépett az utcára, nem figyelt rá, hogy finoman tegye be 

maga után az ajtót. Andrew azon tűnődött, vajon a húst készül-e 

beszerezni éppen, és hogy jó ötlet volt-e ide jönnie akkor. 

Ahmed kisvártatva visszatért. Csak egy apró üvegcse volt nála. 

A piri-piri szósz. 

Andrew jót mulatott ezen, de értékelte, hogy kerítettek neki, 

amit kért. 

Felcsapta mini PC-jét, hogy megnézze a magánlevelezését, és 

közben azon kapta magát, hogy megint a megállapodás és a miként 

tovább körül forognak a gondolatai. 

Levelet kapott Rékától, egy magyar lánytól, aki az Európai 

Bizottságnál dolgozott. Három éve találkoztak először, és egy-két 

hónapig úgy csináltak, mintha jártak volna. Úgy valahogy. Andrew-

nak alapvetően kellemes időtöltés volt csak. A világért sem akarta 

volna megbántani a lányt, de nem is gondolta, hogy komoly, ami 

közöttük van. Aztán jöttek az aktuális NATO-csúcs előkészületei, és 

Andrew finoman jelezte, hogy egy darabig nem nagyon ér majd rá. 

Réka ennek ellenére írogatott neki, és minden levelével éreztette vele, 

hogy bármikor folytathatják, ahol abbahagyták. Andrew-nak 

alapvető kétségei voltak ezzel kapcsolatban. Amikor a NATO-csúcs 

lement, a lány sokadik e-mailjére mégis pozitívan reagált. Levezeti az 
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előző pár hónap feszültségét egy kellemes estével, ebben semmi rossz 

nem lehet, gondolta. Meglepte, amikor Réka ezek után az 

édesanyjától, Budapestről kapott brownie-val várta, és nem 

mulasztotta el közölni vele, hogy a kedves mama az üdvözletét küldi. 

Andrew-t kirázta a hideg, ha erre gondolt, hiába volt ez egy kedves 

gesztus végső soron. 

Akkor még nem gondolt házasságra egyáltalán. 

Elképzelhetetlen volt számára, hogy leeressze a horgonyt. Azt 

viszont már akkor is tudta, hogy neki olyan társ kell, mint Erica. Aki 

saját akarattal bír – aki a saját akaratáról kész a sajátjaként számot 

adni, akár egészen spontán módon is. Nem rejti a mama üdvözlete 

meg sejtelmes mosollyal feltálalt brownie-k mögé egy egész előre 

eltervezett, mások hátára épített élet elképzelését… Persze lehet, 

hogy a rendezett élethez éppen az ilyen kalkulált, kölcsönös 

érdekeltségen alapuló stabilitás kell – lehet, hogy ezen is törnie 

kellene a fejét, míg lesz rá ideje, Brüsszeltől távol. 

Révedezését Ahmed szakította félbe, ő hozta ki neki az ételt. 

Egyszerűen lecsapta elé a tányért, mint valami etetőtálat a 

haszonállat elé. Andrew nem vette a lelkére, de gyorsan az ingére 

pillantott, nem fröccsent-e rá egy kósza csepp a piri-piri szószból. 

Észrevette, hogy a nyakában felejtette a NATO-s azonosítókártyát. 

Talán ennek szólt a rossz modor? 

Az ízek mindenesetre kárpótolták a kiszolgálás 

udvariatlanságáért. 
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Erica az asztala szélére ült, és azok a lélegzetelállítóan csábító 

harisnyás lábak egyszerre nagyon közel kerültek a szeméhez. 

– Nem fog összejönni a mai – mondta. Mintha bosszantani 

akarta volna a lábaival, kicsit kalimpált is velük. Ebből nem jut neki 

ma este. 

Andrew nem érzett csalódottságot, inkább megerősítésként 

vette a veszteséget, hogy ideje szabadságra mennie. 

– Bent maradsz ügyelni? – kérdezett vissza. 

– Igen. Paris-Bercy miatt most minden lehet. A főtitkár 

sajtótájékoztatót akar, nyilván ki kell fejtenie a NATO szerepét a 

lehetséges válaszlépéseket illetően. Te csak örülj neki, hogy lesz egy 

nyugodt estéd. Jobb ez így. Én majd tartom neked a hátam. 

Andrew el tudta képzelni, ahogy Erica tartja neki a hátát – akár 

más értelemben is... 

– Találtak újabb gyanúsítottat? Mármint olyat, aki nem 

robbantotta fel magát? 

– Igen, méghozzá valami brüsszeli szálat emlegetnek, de nem 

mondanak túl sokat – foglalta össze a friss értesüléseket a nő. 

Természetesen ő is a médiából tájékozódott. Exkluzív információjuk 

csak a NATO-központ megerősített védelméről volt. Azt világosan 

érzékelték, amikor a munkába jöttek reggel. – Iszonyatosan tetszik a 

hajad így, tartsd megnövesztve… – váltott témát Erica. 
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– Hát, gondoltam, ha már szabadságra megyek, ideje kicsit 

lazábbra vennem a figurát... 

– Vigyázzál azokkal a török csajokkal, Isztambulban elég 

forróvérűek, úgy hallom! – incselkedett Erica, majd tökéletes 

gátlástalansággal hajolt le hozzá, hogy megigazítsa a nyakkendőjét. 

Mintha jó ideje házasok lettek volna. A kettejük személyes terét 

elválasztó határvonal, amelyet korábban világosan érzékeltek, eltűnt. 

Sóváran egymásra néztek, és egyből tudták mind a ketten. 

Andrew felpattant, és kulcsra zárta az iroda ajtaját. Előre 

bepótolták az elmaradó vacsorát. 

Az utazással kapcsolatos tervein ez nem változtatott. Erica is 

értette, hogy egyszerű vakációnál többről van szó. 

 

Közvetlenül az indulás előtt ráírt ismerősére az ankarai brit 

követségen, hogy jelezze: jön, ahogyan megbeszélték. Kibuszozott a 

reptérre – az autót inkább otthon hagyta a ház előtt. Korán volt. Az 

ixelles-i tó sötét víztükrében tükröződtek az utcai fények, de az ég 

már halványan derengett, kezdett kékes színt ölteni. 

Mikor kiért, átvergődött a biztonsági ellenőrzésen és a terminál 

épületén. A kapunál, ahové a gépét kiírták, vett egy újságot, és a 

beszállásra várva azt olvasgatta. Többek között a párizsi stadionnál 

történt robbantással és az Iszlám Állammal kapcsolatos híreket is 

alaposan átnézte. Forrt benne a düh, hogy egy ilyen hóhérosztagot 

még a vezető NATO-országok légiereje sem képes gyorsan 
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szétbombázni. „Az intergalaktikus hadviselést tanulmányozzuk, 

hogy relevánsnak tűnjünk, miközben ezek az emberszörnyek 

uralkodhatnak a bolygónk egy stratégiailag fontos térsége felett… 

Nevetséges!” – gondolta felháborodva.  

Gyakran, így most is, eszébe jutott a nap, amikor a társaival 

tehetetlenül nézték végig, ahogyan a kamadzsor milícia távozott egy 

frissen kifosztott faluból Sierra Leonéban. A házak egy részét 

felgyújtották, az egyik utcában egy halott asszonyt és egy lefejezett 

kutyát hagytak maguk után. A település többi lakója még időben 

elmenekült. 

Nem lehetett kétséges, ki a felelős a történtekért. Nem tehettek 

azonban semmit harminc-negyven fegyveres ellen, ráadásul a 

kamadzsorok – pontosabban a különféle csoportosulások, akikből ezt 

a paramilitáris erőt felállították – a freetowni vezetés partnerei voltak 

az ország stabilizálásában. Amikor a saját településeiken ügyeltek a 

rend fenntartására, nem volt velük sok gond, amikor viszont máshol 

vettették be őket, harcokban is, a mendék lakta országrészen kívül, az 

eredmény olykor egy középkori európai háború atrocitásaival ért fel. 

Andrew máig felelősnek érezte magát azért, ami ebben a faluban 

történt. 

Szólították a beszálláshoz. Az utaskísérő gondosan megnézte az 

útlevelében szereplő fényképet. A fotón tüskefrizurája volt, így nem 

volt könnyen felismerhető. A haja mostanra hosszúra és hullámosra 

nőtt. Ráadásul az arcképén öltönyben szerepelt, nyekkendővel, 
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elegánsan, a szabadsága idejére pedig hippi ruházatot öltött. Színes, 

mintás inget, bordó nadrágot, légtalpas sportcipőt viselt – más ember 

benyomását keltette. 

Végül mégis továbbintették, és elfoglalhatta helyét az Ankarába 

tartó gépen. Ericának azt mondta, hogy Isztambulba megy – tényleg 

el is akart oda menni, de csak a visszaúton. Előbb még más tervei 

voltak. 

Mikor megérkezett Ankarába, taxiba ült, és a brit követséghez 

hajtatott. Jeffrey-vel, ottani ismerősével nem beszéltek hosszasan. A 

tengerészgyalogságnál együtt szolgáltak, Sierra Leone után, és 

remekül megértették egymást. Jeffrey gondosan megőrizte Andrew-

nak a rábízott hosszúkás csomagot, egy bőrbevonatú dobozt, 

fóliaburokban.  

– Az ibexekre lehet vadászni, de csak engedéllyel, 

semmiképpen sem íjjal, szóval kerüld a feltűnést, ha már ilyen 

kikapcsolódásra vágysz. Amúgy szerintem csúcs! Csinálj képeket, de 

légyszi ne az Arcbukra tedd fel őket, meg ne a telefonoddal csinálj 

ilyesmit, mert az megy a felhőbe – Jeffrey szája sarkában huncut 

vigyor bujkált. A támogatója volt ebben a férfias csínytevésben. 

– Majd feltöltöm őket a NATO honlapjára, ott a helyük! – felelte 

széles mosollyal Andrew. Hogy „ott lenne a helyük”, azt egyébként 

legalábbis vitára érdemesnek gondolta volna… 

A taxissal a buszpályaudvarra vitette magát, és Urfába váltott 

jegyet, az ország déli részébe, egy éjszakai járatra, hogy aludhasson 
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rajta. Négy órát kellett elütnie az indulásig. Azalatt megivott két erős 

kávét, és ette hozzájuk a rózsavízzel ízesített lokumot. Eagle Mapsen 

előre feltérképezte a környéket, tudta, hová üljön be, míg várnia kell 

majd. 

Az indulásnál igyekezett megfelelően helyezkedni. Nem akarta 

a csomagját hosszú időre hátrahagyni, mielőtt a buszvezető lecsukná 

a csomagtartót. Inkább az utolsó néhány utassal együtt szállt fel, és 

végül csak a busz hátuljában jutott neki hely. 

Míg végighaladt az üléssorok között, ismerős arcra lett 

figyelmes. Ahmed volt az, a brüsszeli étteremből. Ezt végső soron 

nem találta különösebben meglepőnek. Némiképp törvényszerűnek 

tűnt a találkozás. Elvégre Brüsszel lakóinak jelentős része származott 

a világnak ebből a feléből. 

Ahmed csukva tartotta a szemét. Zenét hallgatott a telefonja 

fejhallgatóján keresztül. Andrew a kiszűrődő hangfoszlányokból 

felismerte, hogy egy dzsihádisták körében népszerű nasíd az. Nyilván 

ideális a relaxáláshoz, jegyezte meg magában ironikusan. 

Továbbment. Ahmed nem vette őt észre. 

 

Urfa új, modern részében szállt meg, olcsó helyen. Kerülte 

volna a feltűnést, de nagyjából értelmetlen volt ezen erőlködnie. Már 

az ankarai buszon is teljesen kilógott a többi ember közül. 

Szerencsére Ahmeddel egyszer sem került szemtől szembe. Egy 

alkalommal inkább nem ment vécére, csak mert Ahmed is leszállt a 
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buszról annál a megállónál. Az idő nagy részében az arcára húzta a 

baseballsapkáját, és alvást színlelt.  

Urfába érve néhány napot a nézelődésnek szentelt. A várost az 

iszlámban Ábrahám szülőhelyének tekintik. Andrew végigjárta a 

műemléknek számító épületeket az öregvárosban, és, mint jó turista, 

egy gyönyörű, zöld színű díszpárnát is vásárolt, meg rézdzsezvét a 

kávézáshoz otthonra. Beszerzett egy vízipipát is. A szállodai 

recepción elmagyarázta, hogy körtúrán van, és hamarosan esedékes 

távozása után hátrahagyná szerzeményeit megőrzésre. Visszafelé 

beugrik majd értük. 

Ottléte harmadik napján jelzést küldött egy addig nem 

használt, helyben beszerzett telefonon a Rodzsava ádáz oroszlánjai 

Arcbuk-csoport adminjának. Virágnyelven fogalmazott SMS-t írt, 

hasonlóan rejtjelezett választ kapott. 

Az Iszlám Állammal hadban álló, önálló szíriai kurd régiót 

hívták Rodzsavának. Andrew az Arcbukon át lépett velük 

kapcsolatba, kamu felhasználói kontón keresztül, melyet még a 

tengerészetnél töltött évek alatt hozott létre, hogy különféle 

fórumokon álnéven is hozzászólhasson. Évek óta inaktív volt, aligha 

figyelte bárki. 

A kapcsolatfelvételhez nem a saját számítógépét használta. Azt 

bárki meghekkelhette mostanra. Elővigyázatosságból elment inkább 

Molenbeekbe, a Brüsszelt keresztülszelő csatornán túlra, ahol sok 

bevándorló élt. Egy ottani internetkávézóból intézte az ügyet. 
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Az admin maga is veterán brit katona volt. A Royal Marines 

említése hallatán nagyon megörült. Tanácsokat adott, hogyan jusson 

el Urfába, és hogy aztán mitévő legyen. Andrew ezekhez az 

instrukciókhoz tartotta magát, amikor a szűz telefonnal adott jelt az 

érkezéséről. 

Azóta eltűnödött néha, nem jelent-e ez a veterán bajtárs a brit 

titkosszolgálatnak, az MI6-nek véletlenül, de annyi baj legyen, 

gondolta. Egyelőre csak álnéven ismerik ők – később pedig talán 

éppen ez nyit meg előtte új utakat az életben… 

Üzenetet kapott, hogy másnap egy autó fogja várni a 

szállodájától háromsaroknyira. Előre kijelentkezett, és a recepciósnál 

kilátásba helyezett ötven eurót, ha a holmijára megfelelően 

vigyáznak. Hippis szerelésben, jókora táborozós hátizsákjával, a 

hóna alatt a hosszúkás csomaggal ment a megbeszélt helyre. Nem 

foglalkozott az őt kísérő tekintetekkel. Megszokta, hogy 

csodabogársága csak a maga felületi érthetetlenségében ragadja meg 

az emberek figyelmét. 

Egy kopott Opel kanyarodott a járda mellé a megbeszélt helyen, 

érte jöttek. Andrew-t meglegyintette a bevetésekről ismerős érzés. A 

gyomra összeszűkült az izgalomtól. 

Amibe belevágni készült, az élmény minden ismerőssége 

ellenére is élete legnagyobb kalandja volt... Meglátogatni a frontot, 

kivenni a részét a harcokból… Legalább egy rövid időre, míg elkap 
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egyet az iszlamisták közül… Hogy jóvá tegye annak az asszonynak a 

halálát Sierra Leonéban. Tartozott ezzel a sorsnak.  

Alávetni magát ennek a próbatételnek határozottan 

vonzóbbnak tűnt, mint hogy kizárólag újságírócsoportokkal és az 

utolsó szóig manipulatívan kiagyalt soundbite-okból álló – vagy 

éppen semmitmondó – nyilvános beszédek írásával töltse az élete 

hátralevő részét. 

 

„Heval Ibrahim” – Andrew ezt a nevet kapta Rodzsava ádáz 

oroszlánjaitól. A heval szó barátot jelent kurd nyelven, az Ibrahim 

pedig azért ragadt rá, mert Urfában vették fel – vagyis Ábrahám 

miatt. Mindenki kapott efféle művésznevet, vagy inkább nom de 

guerre-t, aki a Rodzsava oldalán fegyvert fogott. 

Az autóban rajta és a kurd sofőrön kívül ketten ültek még. Egy 

holland úriember, aki már az ötvenes éveit taposta, de a jelek szerint 

nagyon jó kondiban tartotta magát – ő a Heval Berti nevet kapta a 

holland Bert után, amihez aligha lehetett nehéz hozzászoknia. A 

másik egy tartalékos amerikai katona volt Texasból, aki Bertinek a fia 

is lehetett volna, legalábbis a kora alapján. Látszólag teljesen ártatlan, 

gyermeki szemekkel nézett ki kerek fejéből a világba. Heval 

Dildarként mutatkozott be, miután a kurdok szerint ez a név a 

családnevéhez, a Daalderhez hasonlóan csengett. Ezt nem lett volna 

muszáj felfednie, de ezt is elmondta Andrew-nak, miután beszállt 

melléjük Urfában. Nem tűnt igazán eszesnek.  
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– Nem bírtam már otthon ülni a heréimen – magyarázta. – A 

barátnőm lelépett, küldött egy ilyen „kedves Janikám” levelet, még 

amikor Afganisztánban nyomtam az első körömet. Otthon meg 

nincsen munka. Vagyishát elmehettem volna a moziba jegyszedőnek, 

vagy a Walmartba árufeltöltőnek, de azt nem nekem találták ki. Az 

Úr Jézus úgy segéljen, nem bírnék a tükörbe nézni, ha efféle munkára 

adnám a fejem, míg van két erős kezem, és azt tehetem, amihez a 

legjobban értek – vázolta a történetét. 

– Én nem tudom, mihez értek a legjobban, annyi mindent 

csináltam már – mesélte erre Berti, a holland. – Miért pont ezt ne 

csinálnám? Fiatalkoromban egy környezetvédő csoport tagjaként 

harcoltam azért, amiben hittem. Mi voltunk a Füstölgő Bundácskák. 

Néhányszor meggyűlt a bajunk a rendőrséggel, mert kirakatokat 

törtünk be, hogy szőrmebundákat lobbantsunk lángra. Olykor 

magukat a kedves tulajdonosokat kerestük meg, és róluk rántottuk le 

a leplet, hogy úgy mondjam… – felszabadultan nevetett, látszott, 

semmit nem bán ebből. 

– Aztán kitört a szerelem – folytatta –, összejöttem az én drága 

Anneliesemmel. Az egymáséi lettünk, de hittünk a poliamóriában, és 

új kalandokat kerestünk mindenfelé a világban. Végül is a hippi 

szellemből ez következik, nem? – kérdezte a vezetőüléstől jobbra 

helyet foglaló Andrew-ra pillantva. Az öltözéke láttán alighanem 

rokon lelket sejtett benne. 
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Andrew-nak eszébe jutott, mit műveltek Ericával az irodában, 

és egy mosollyal nyugtázta a közös hullámhosszt kereső pillantást. A 

NATO-központban, munkaidőben egymásnak esni kétségtelenül 

felért egy kisebb forradalommal. 

– Anneliesemmel világkörüli útra mentünk – mesélt tovább a 

holland az ablakon kitekintve, a messzeségbe révedő tekintettel. – 

Önkénteskedtünk mindenfelé, adományként kapott ételt ettünk, a 

diákmunkából megspórolt pénzünkből éltünk, és nem érdekelt a 

holnap. A szabad szerelem hívei voltunk, és… hogy is mondjam… az 

Úr Jézus mosolygott ránk, az egyszer biztos, mert sok barátra tettünk 

így szert, nagyon sok mindent felfedezhettünk a hozzánk hasonló 

párokkal együtt – fűzte a szót mézesmázosan. 

Andrew jópofának találta, ahogy Berti a mellette ülő, szótlanul 

maga elé meredő Dildar meglehetősen eltérő értékszemléletéhez 

próbálta igazítani a mondanivalóját. Neki ez a szakmája volt, ha úgy 

vesszük, a célközönségnek megfelelő üzenetet formálni. Kételkedett 

benne, hogy Dildar számára az Úr Jézus említésétől egyszerre 

elfogadhatóbbá válna a poliamória. 

Figyelmesen hallgatott tovább, bár a nyaka teljesen 

elmerevedett már a kitekeredett helyzettől. Kényelmetlen volt a 

mögötte ülőkkel így beszélgetni. 

– Sajnos… úgymond… bár egyszerre örülök is neki… az én 

drága Anneliesem megtalálta a számítását. Felfedezte, hogy neki a 

nők tetszenek jobban, és már vagy két évtizede egy nála idősebb 
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asszonnyal él. Azóta nemkormányzati szervezeteknek dolgoztam, 

főleg Afrikában. Próbáltam kicsit igazságosabbá és elviselhetőbbé 

tenni ezt a világot. Aztán láttam, mi történik ezen a vidéken még a 

segélymunkásokkal is. Hogy ezek a barbárok lemészárolják őket 

válogatás nélkül. Eltörött bennem valami. Emlékeztek arra a volt 

amerikai katonára, akit megöltek tavaly novemberben? 

Andrew bólintott. Dildar meg is szólalt: – Az Isten 

nyugosztalja! 

– Én ismertem őt személyesen, még Szomáliából. Gyakran 

leveleztünk azóta. Hol van már a Vietnam-korszak, amikor azt 

hittem, nekem amerikai katonákkal semmi dolgom nem lehet…? 

Most meg itt ülünk… Az isten útjai kifürkészhetetlenek, igaz, 

barátom? – kérdezte Berti egyenesen Dildartól. 

– A Mindenható akaratából vagyunk itt mindannyian, nem 

kétséges! – vágta rá amaz. 

– Úgy van, barátom, ez talán a sors akarata. Azt is 

mondhatnánk, karma. Scott esetére visszatérve… egészségügyisként 

szolgált valaha, és amikor a terepen együtt dolgoztunk, különböző 

humanitárius szervezeteknek egyébként, de egy helyen, a tanúja 

voltam, hogy néha maga látott el embereket, lőtt sebeket és egyéb 

sérüléseket is. Sok életet mentett meg. Miután Szíriába ment… vagyis 

miután ide jött, még az egyik iszlamista társaság parancsnokának a 

lábát is megmentette a máskülönben biztos amputálástól. Így hálálták 

meg neki… – zárta keserű képpel Berti.  
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– Ezért jöttél a Rodzsava oldalán harcolni? – kérdezett rá a 

nyilvánvalónak tűnőre Andrew. Legalább addig sem magáról kellett 

beszélnie, és még egyszer átgondolhatta fedősztoriját, a felépíteni 

kívánt legendát. 

Berti felocsúdott a merengésből. 

– Nem… én igazából a harcra vágytam, hogy őszinte legyek. 

Ebben még nem volt részem. Először Ukrajnába akartam menni, hogy 

a donyecki felkelőkhöz csatlakozzak, de amikor odarepültem, 

Kijevben az ismerőseim azt mondták, hogy azok nem is felkelők 

igazából, csak orosz csapatok oldalán harcoló szedett-vedett helyi 

bandák. Úgyhogy ide jöttem. 

Andrew megértően bólogatott, aztán visszafordult az út felé, 

hogy pihentesse a nyakát.  

Berti persze megkérdezte, hogy miért van itt. Inkább maga elé 

nézve felelt. Kicsit hangosabban beszélt, hogy így is hallják. Valóság 

és fikció kreatívan elegyedett a sztoriban, mellyel előállt.  

Fiatalon igazi életművészként tengődött odahaza, mesélte, 

mígnem egy félresikerült hétvégén – kikapott az Arsenal – őrizetbe 

vette a rendőrség, zavargásokban való részvételért. A szülei 

megvonták a zsebpénzét, ő pedig jobb híján a sereget, pontosabban a 

tengerészetet választotta. Fegyelmet tanult, ráfért. Azóta egy 

biztonsági cégnél dolgozott, lehúzott ott vagy tíz évet. Egy idő után 

szörnyen zavarta, hogy olyan punkokat kellett fülön csípnie, amilyen 

maga is volt régen. Meg kelet-európaiakat, akik pénz nélkül érkeztek, 
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és a vállalat telepén reméltek menedéket éjszakára. Elkezdte 

megengedni némelyiküknek, hogy ott aludjanak, aztán erre fény 

derült, és kirúgták az állásából. Az újabb céltalan időknek az vetett 

véget, amikor rátalált a Rodzsava ádáz oroszlánjai oldalra az 

Arcbukon. 

Berti nem firtatta különösebben a történetét. Dildar 

megjegyezte, hogy hajléktalan embereken segíteni a szükségükben 

minden bizonnyal az Úr Jézus kívánsága szerint való dolog, és hogy 

jól tette, amit tett, amíg csak tehette. Elmondta, milyen szomorúnak 

találja, mikor otthontalan veteránokat lát az utcán, bolhásan, 

megháborodva. Reménytelenül kunyerálnak a napi betevőért, az 

ember szíve megszakad. 

Megtalálták a közös hullámhosszt. 

Egy fél óráig némán utaztak. Andrew megnézte a telefonját, és 

a szíve hevesebben vert, amikor a GPS révén látta, hogy tizenöt 

kilométerre közelítették meg a szíriai határt. 

A várhatóan gyalogos átkelés előtt ki kell majd kapcsolnia a 

telefonját. Lehetőleg ne maradjon egyértelmű nyoma annak, hol járt. 

 

Az úton kevés autó közlekedett, de az előzéshez szűk hely miatt 

három gépkocsiból álló járműoszlop végén találták magukat. Az élen 

rozzant kisteherautó küszködött úti célja felé. 

Tíz kilométerre lehettek a határtól, amikor változás állt be ezen 

a téren. 
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Az előttük lévő két autó vezetői bekapcsolták a vészvillogót. 

Lelassítottak, végül már csak araszoltak előre. A kisteherautó 

változatlan tempóban döcögött tovább a murvás úton, és eltűnt az 

előttük lévő kanyarban. 

A két hátramaradt autóból a sofőrök kihajoltak az ablakon, 

váltottak néhány szót. 

Andrew-ék kurd sofőrje letekerte az ablakot, hogy hallja, mit 

mondanak. De amazok már dűlőre jutottak. Így csak azt látták, hogy 

az elülső autó csinál egy Y-fordulót, és elindul visszafelé. A másik 

megvárta, míg elhalad mellette, aztán követte. 

A sofőrjük bizonytalanul nézett hátra utánuk. Egyelőre gurult 

tovább előre. Végül gázt adott, lesz, ami lesz, visszaváltott hármasba. 

Andrew finoman megérintette a karját a bal kezével. A jobb keze 

mutatóujját figyelmeztetőleg feltartotta. Jelezte, hogy álljanak meg. A 

másik engedelmeskedett. 

Andrew kiszállt körülnézni. Az utat csak száz méterre látta be 

maguk előtt. Fátlan dombok vették körül őket. Balra a következő 

kanyar egy sziklás magaslatot került meg éles szögben. Nem lehetett 

látni, mi van a túloldalán. Meg kell hát nézni, adódott a kézenfekvő 

következtetés. 

Egyéb eszköz híján szükség lehet a hosszúkás csomagra is, 

jutott eszébe hirtelen. Fegyver nélkül itt nem ér annyit az ember. 

Lehet, hogy csak kövek zárják el az utat, az is lehet, hogy nincsen 

semmi baj. De legyen kéznél valami. 
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Nem tervezte, hogy íjjal megy csatába az Iszlám Állam ellen. 

Csupán egyszer, alkalomadtán szeretett volna a hatás kedvéért egy 

üzenetet átlőni az iszlamisták fedezékébe, hogy érezzék, minél 

vadabbak, minél inkább törtetnek előre, annál többen vetik meg a 

lábukat előttük. Remélte, hogy a kurdok becsülik majd ezért, talán 

barátokat is szerez közöttük. 

Megkocogtatta az üveget a hátsó ajtón, és jelezte Bertinek és 

Dildarnak, hogy szálljanak ki. 

– Meg kell néznünk, mi van ennek a dombnak a túloldalán. 

Azok az autók jó okkal fordultak vissza, attól tartok. 

A kurd sofőr telefonálni próbált. Alighanem ő is azon volt, hogy 

kiderítse, mi várhat rájuk, de nem volt elég a térerő. Legalábbis itt, a 

völgy alján. Andrew mutogatott neki, hogy már csak ezért is 

másszanak feljebb. A sofőr vagy nem fogta fel, vagy nem akart 

tudomást venni róla. Csak megvonta a vállát, és visszaült a 

vezetőülésre. A lábát oldalt kilógatta, rágyújtott egy cigarettára. 

Hihetetlenül békés volt a táj – altatóan csendes. Semmi zaj. 

Kiszakadtak a civilizációból teljesen. 

Andrew odaszólt a többieknek, hogy elindul, és kivette a 

csomagtartóból a hosszúkás dobozt. Dildar vele tartott. Nem 

kérdezett rá, hogy mi van nála, talán remélte, hogy páncéltörő 

fegyver az, minimum. 

Felkapaszkodtak a meredek domboldalban. Trükkösebbnek 

bizonyult, mint gondolták. Eltartott vagy öt percig, míg feljutottak a 
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tetejére, és erősen lihegtek a mászás végére. Széles panoráma tárult 

fel előttük. 

Az útszakasz a kanyar után, amelyet odalentről nem tudtak 

belátni, gyakorlatilag száznyolcvan fokban visszafordult, miután a 

sziklás dombot megkerülte – majd a soron következő dombok lába 

mentén kígyózott tovább a kietlen tájban. 

Alant ott volt a válasz minden kérdésükre. Két fehér színű, 

platós Toyota Hilux parkolt az úton keresztben. Fegyveresek 

strázsáltak körülöttük, öten. Terepszínű katonai gyakorlóruhát 

viseltek. Úgy tűnt, M-16-osokkal vannak felszerelkezve, bár lehettek 

azok az M-16-os gépkarabély kínai utánzatai is, Norinco CQ-k. Nem 

viseltek semmilyen alakulatazonosítót, és némelyiküknek igen 

tekintélyes szakálla volt. 

Nem lehetett kérdés, kik ezek, csak az volt a meglepő, hogy 

török területen találkoznak velük. Ezek szerint átmerészkednek ide… 

Már ezért az információért megérte eljönni a hivatalból, így végre lát 

is valamit az ember, konstatálta elégedetten Andrew. 

Fedezékbe húzódtak. SMS-t írt a kontaktjuknak. Nem vacakolt 

sokat: „Daesh roadblock, 10 clicks from the border, on planned 

route”. A telefon gondolkodott egy kicsit, de húsz másodperccel 

később elrepült az üzenet. 

Motor zúgását hallották. Autó közeledett feléjük a kis úton Urfa 

felől, amerről ők is jöttek. Meglapultak a kövek között. 
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Egy Ford volt az, legalább olyan kopott, mint az ő Opeljük, 

kemény rugózásával pattogva bukdácsolt előre a durvább részeken. 

Elhaladt az autójuk mellett. Berti éppen az út alatt, a töltés oldalában 

könnyített magán, az Opel takarásában. Gyanútlanabb nem lehetett 

volna. 

A Ford továbbhaladt, lassan körbeért, és kijött a kanyarból a 

domb túloldalán. 

Az úttorlasz láttán nem lassított, elhajtott egészen a 

fegyveresekig, csak ott állt meg. A sofőr és az egyik nagyszakállú 

beszélgettek egy darabig. Közben a dombot fürkészték, de nem úgy, 

mintha azon kerestek volna valamit. Inkább mintha át akartak volna 

látni a túlsó oldalra…  

Andrew-ba belenyilallt a felismerés, hogy lehetett akár 

őrszemük is idefent. Ellenőrzőpontot felállítani efféle biztosítás 

nélkül botorság. Mégsem látott senkit.  

Miután a Ford továbbhajtott, a fegyveresek közül kettő akcióba 

lépett. Beszálltak az egyik Toyotába, és elindultak, hogy megkerüljék 

a dombot. Andrew rémülten nézett Bertiék irányban. 

Nem kiálthattak, hogy figyelmeztessék őket, és nem sok 

értelme lett volna lemenni hozzájuk. Automata fegyverekkel 

szemben az íjjal sokra aligha mentek volna. Legfeljebb köveket 

hajigálhattak volna idefentről… 
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Berti azonban úton volt feléjük. Már félig felkapaszkodott a 

dombra, hogy csatlakozzon hozzájuk. Továbbra is mintha csak 

nyaraláson volna, hiányzott neki az új barátok társasága.  

Félúton felfelé kiállt egy nagy szikla a földből. Mikor Berti 

felnézett végre, és barátságosan integetett nekik, Andrew 

kétségbeesetten gesztikulált felé. Értésére adta, hogy azonnal 

fedezékbe kell húzódnia.  

A Toyota megállt az Opel előtt. A kurd sofőr kikászálódott a 

félig nyitott első ajtó mögül, és köszönt a vezetőülésről előbukkanó 

szakállasnak. Az visszaintett neki, majd hátat fordítva becsukta a 

Toyota ajtaját. Mintha csak beszélgetni készülne. Aztán tett két lépést, 

és minden további nélkül beleeresztett egy sorozatot a kurd férfi 

mellkasába. Köpött egyet. A társával együtt nekiveselkedtek, és, 

mintha már rutinjuk lett volna az ilyesmiben, felnyalábolták a 

holttestet. Feldobták a Toyota platójára, hogy magukkal vigyék. 

Utána autóba szálltak. Kettejük közül az, aki eddig csak asszisztált, 

az Opellel hajtott el a társa vezette Toyota nyomában, Andrew és a 

többiek cuccával a csomagtartóban. Pénz, útlevél, minden ott volt... 

Berti felért közben, és csatlakozott hozzájuk a magaslat tetején. 

Együtt lesték, mi történik.  

A domb túloldalán a két jármű megállt a másik Toyota 

közelében. Az Opelt az út egyik öblében parkolták le, a domb 

tövében, sziklás kiszögellés alatt. Az ajtaját becsukták, különösebben 
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nem foglalkoztak vele. Szerencsére elég kopott volt ahhoz, hogy ne 

vizsgálják át, mi van benne. 

A Toyota vezetőjét társai barátságosan hátba veregették, 

miután kiszállt. Mintha megdicsérték volna a derék munkáért, amit 

végzett. Ők is ráköpdöstek a sofőr holttestére. Az egyikük még 

fotókat is csinált róla. Felemelte a kurd férfi fejét, és összevissza 

gyúrta az arcán a bőrt, hogy mindenféle megalázó grimaszokkal 

kapja lencsevégre. Szelfiket készített vele. 

A másiknak, aki az Opelt hozta el, a csapat legmagasabb tagja 

mondott valamit. Valószínűleg instrukciókat osztogatott, mert egy 

ponton a domb irányába mutatott. Mikor letudta a mondókáját, a 

többiekkel együtt autóba szállt. Még váltottak néhány szót a 

hátramaradó társukkal, lehúzott ablaknál. Kedélyesen nevetgéltek, 

talán ez volt a legijesztőbb az egészben.  

Miután elhajtottak a határ felé, a magányos harcos nekiindult a 

dombnak. 

Andrew cigarettacsikket vett észre tőlük öt méternyire, egy 

szikla árnyékában. Por lepte félig, azért nem látta előbb. Ott lehetett 

hát a megfigyelőállás. A feléjük tartó őrszem valószínűleg azt 

igyekezett elfoglalni éppen, a kapott parancsnak megfelelően. 

Feltérdelt. Elővette a dobozból az íjat. Alsó végét beakasztotta a 

bal lábához, átvezette az íjtestet a lába között, a felső végét pedig a 

combja hátuljához feszítette szép lassan, egyenletesen, míg be tudta 

húzni annyira, hogy az ideget a helyére akassza. Gondosan 
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eligazította maga előtt az íjat, hogy szimmetrikus alakban 

merevedjen meg. Felhúzta a védőkesztyűjét, és magához vette a 

dobozból egyetlen, hegy nélküli nyílvesszőjét. Az íjjal együtt csak 

ilyen módon lehetett bejuttatni az országba – Jeffrey-nek Ankarában 

így is komolyan lobbiznia kellett, hogy lakásdekorációként szolgáló 

muzeális tárgyként átmenjen a rostán a küldemény. 

A hegyet maga Andrew csempészte be. Poggyászként feladott 

bőröndjébe rejtette, a brüsszeli bolhapiacon beszerzett karkötők és 

egyéb csecsebecsék közé, ajándékdobozban. Láncot vezetett át rajta, 

hogy a repülőtéri biztonságiak csak egy nyakék ártalmatlan díszének 

véljék. 

Míg felcsavarta a hegyet a nyílvessző végére, fél szemmel a 

felfelé kaptató őrszemet leste. 

Kitartóan közeledett feléjük. Az arcát nem látták, 

szerencséjükre, mert lefelé nézett. Végig a lába elé figyelt a nehéz 

terepen.  

Berti tehetetlenül feküdt a hasán. Várta a megváltást. 

Dildar tervet szőtt. A keze külön életet élve mozgott a teste 

mellett. Rátapintott egy nagyobb kődarabra, rá is markolt szorosan. 

Talán megpróbálta volna beverni vele az őrszem fejét, ha közelharcra 

kerül a sor. 

Andrew megfeszítette az íjat, és várt. A másik tíz lépésre 

lehetett tőlük, amikor vetett egy pillantást felfelé, hogy lássa, mennyi 

van még hátra a mászásból. Andrew gondolkodás nélkül, abban a 



 

275 
 

pillanatban, érzéssel eresztette el a nyilat – ahogyan edzésen tanulta, 

olyan estéken, amikor nem tudott mit kezdeni magával, és végül ezt 

az időtöltést találta magának.  

A nyílvessző elszállt Dildar és Berti feje felett. A dzsihádista 

mellkasába fúródott, olyan erővel, hogy hátralökte. A lába néhány 

centiméterre elvált a talajtól, a test tehetetlenül zuhant alá. Néhány 

méterrel lejjebb, a domb oldalában puffant egyet, majd alábucskázott 

onnan. 

Kizárólag a gravitáció hatott rá, élettelen volt már. A domb 

lábánál, agyoncsapott pók módjára landolt, összetekeredve. 

A társai messze jártak. Járműveik tekintélyes porfelhőt vertek 

fel maguk után. Nem kellett attól tartani, hogy visszafordulnak. 

Andrew-t elsősorban nem is ez foglalkoztatta. Mielőtt 

eleresztette volna a nyilat, mintha látott volna valami figyelemre 

méltót. Meg akart bizonyosodni róla, hogy nem a képzelete játszott 

vele. Dildar és Berti némán, tátott szájjal lesték, miközben óvatosan 

leereszkedett a domboldalban. Mikor leért, az Opel takarásába húzta 

a holttestet, arra az esetre, ha valaki elhajtana mellettük az úton. 

Aztán a hátára fordította, és megnézte az arcát.  

Ahmed volt az.  

Átkutatta a zsebeit. Előkerült egy telefon, fejhallgatóval együtt. 

Talált nála egy igazolványt is, az alapján nem maradhatott kétség a 

halott személyazonossága felől. Ahmed kölyök volt még, csak 
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tizennyolc éves… Ha Andrew fiatalon alapít családot, az ő gyereke is 

lehetett volna ennyi idős mostanra. 

Begyűjtötte a nyílvesszőt – kellemetlen művelet volt ez, de nem 

hagyhatott hátra efféle nyomot. 

 

– Biztosan ezt akarod? – kérdezte Berti. 

– Inkább én kérdezhetném, hogy biztosan ezt akarjátok-e – 

felelte ő. 

Öt perccel korábban megcsörrent a telefonja. A Rodzsava ádáz 

oroszlánjai adminja kereste őket. Sutba vágta az óvatosság szabályait, 

hogy figyelmeztesse őket, az Iszlám Állam vagy valamelyik velük 

szövetséges arab milícia csapdát állított az érkező önkénteseknek, 

török területen. Nem tudják garantálni a biztonságukat, ha 

megpróbálnak eljutni a kijelölt találkozóhelyig. Manszúrtól pedig 

nem kérheti, hogy ilyen körülmények között odavigye őket… Hogy 

mi, hogy Manszúr meghalt…? A hang a vonal végén elhallgatott 

néhány másodpercre. Jobb, ha visszamennek Urfába, vetette oda 

kurtán. 

Berti és Dildar mégis úgy döntöttek, hogy továbbmennek az 

Opellel, és megpróbálnak átjutni a határon. Úgy érezték, tartoznak 

ezzel Manszúr haláláért. Majd kiszállnak néha, hogy felderítsék az 

utat maguk előtt, és ha kell, gyalogosra váltanak. 
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Magukhoz vették Ahmed fegyvereit – a gépkarabély mellett 

egy Glock pisztoly is volt nála –, a holttestet pedig egy pokróc alá 

rejtették a hátsó ülés lábánál. 

Andrew-t elfuvarozták egy forgalmasabb útig. Vállalta, hogy 

onnan stoppol majd, vissza Urfába. 

Nemsokára megállt neki egy teherautó, és felkapaszkodott rá a 

visszaszerzett holmijával együtt. Csak az éjjellátós katonai távcsövet 

hagyta hátra – azt Berti gondjaira bízta, hogy juttassa el a kurdoknak 

az Ahmednél talált mobiltelefonnal együtt. 

Még az Atlanti Szárnyalás hadgyakorlat után kapta emlékbe az 

egyik tábornoktól, akit egész idő alatt árnyékként követett azokban a 

napokban, hogy a NATO Review számára jó cikket írhasson „a 

modern kori lovagi játékokról”. 

Hát, a háború valójában ilyen, gondolta. 

Ahmed iránt nem érzett semmiféle rokonszenvet – az ügyről, 

amelyért harcolt, nem is beszélve –, mégsem tudta természetesnek 

elfogadni, hogy az imént mellbe lőtt egy tizenéves gyereket. 

Ahmed tulajdonképpen azért halt meg, mert tinédzser 

kölyökként nem volt neki elég, hogy az apja, vagy a nagybátyja, vagy 

akárkije éttermében segédkezzen a messzi és békés Brüsszelben. 

Ki tudja persze, meddig marad Brüsszel békés, ha olyanok 

élnek ott, mint Ahmed… vagy akár ő maga... 

Hazamehet, de a pokol kapui nem záródnak be mögötte. A 

lángok elérhetnek jó messzire. Mégis távolodni akart innen, amíg 
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lehetséges. Úgy érezte, józan ember csak távolodni akarhat ettől a 

helytől. 
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Nem ment át 

(It did not overgo  ·  automatikus fordítás) 

 

Erica W. Dufresne 

Tegnap, 18:22  ·  Brüsszel 

I don’t normally post stuff like this but a friend of mine has recently 

shared a story that really moved me. It’s one of those stories spreading 

around that you would not have to (and likely you would not) believe to 

be true to be able to emotionally respond to it. They are designed that 

way, some of them quite cleverly, some of them less so. This one is of 

the former category I would say. It is about an old couple. The wife is 

suffering from Alzheimer’s and no longer recognizes the husband. He 

makes breakfast for her everyday nonetheless, takes it to bed for her, 

and lands a gently kiss on her cheek before serving it. When asked why 

he does that (whoever asks we’re not privy to) he says it’s because he 

loves her, still, after all those years. Then he is asked (for what stupid 

reason he is asked I don’t know) why the kiss would make a difference. 

The lady does not recognize him after all. But he says that he does 

recognize her and that’s all that matters… That’s it. Now, I work in 

public affairs, and as far as I’m concerned I tend to recognize when a 

narrative is spun this way or that, and in this case I would say gender is 

a carefully edited aspect of the story. It could as well be a lady tending 

to an old gentleman but such a post would come off as in-your-face 

conservatism and would draw fire from women, especially feminists. But 

it’s a man so none of that happens which is good because the story 

does say something that’s important. Moreover, my own grandmother – 

age a proud 92! – is just like the gentleman of the tale and she is taking 

good care of my grandfather who is in a wheelchair and basically 

doesn’t hear or see anything much any more. I honestly don’t want to 

preach here – I only wish to express my gratitude to her for keeping 

grandpa with us and the respect I feel for all the trouble she takes doing 
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that. It is her birthday today and so this goes to let all the world know 

what a great person she is. Along with that, my respect to all the people 

who stick by their partners in a world that expects you to move on like 

you just don’t care. Staying side by side through the storms of life is 

cool, in my humble opinion, even though it rarely makes for a truly 

popular post here. Well, feel free to flee if this should not be popular 

with you… I guess this post is the best I can do from a continent away 

where I am (she is in Montreal). How lame. 

Én általában nem küldhet dolgokat, mint ez, de egy barátom 

nemrég megosztott egy történetet, ami elmozdított. Ez egyike 

azoknak a terjedő történeteknek, hogy nem kell (és valószínűleg 

nem gondolja úgy), hogy igaz legyen, hogy képes legyen 

érzelmileg reagálni. Ezeket úgy tervezték, hogy így. Egy részük 

okos, némelyik kevésbé. Ez az egykori kategóriában, mondanám. 

Arról szól, hogy egy idős házaspár. A feleség szenved 

Alzheimer-kórban, és már nem ismeri férje. Ő teszi a reggelit 

mindennap mégis az ágyba neki, és landol finoman, megcsókolja 

az arcát tálalás előtt az. Amikor megkérdezték, hogy miért nem 

(aki kéri, nem vagyunk beavatva) azt mondja, hogy azért, mert 

szereti őt, még, ennyi év után. Aztán ő kérte (mi hülye indok ő 

kérte, nem tudom), a csók nem is számítana. A hölgy nem ismeri 

őt, minden után. De azt mondja, ismeri őt, és ez az, ami 

számít… Ez az. Most, dolgozom a közügyekben, ami engem illet, 

és felismerek, ha egy történet megpördült, így vagy úgy, és 

ebben az esetben azt mondanám, a nem, mint olyan, gondosan 

szerkesztett eleme a történetnek. Ez lehet, valamint egy hölgy 

hajlamos az öregúrra, de egy ilyen kifüggesztés jönne ki, mintha 

az arcában konzervativizmus lenne, és felhívnák a tüzet a nők, 

különösen a feministák. De ez egy férfi, annyira sem jó, ami 

történik, mert a történet nem mond valamit, ami fontos. Többön 

túl, a nagymamám - életkor büszke 92! - éppen olyan, mint az 

úriember mese, és gondja a nagyapám, aki egy kerekesszék, és 

alapvetően nem hall vagy lát sokkal többet. Őszintén szólva nem 
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akarok prédikálni - csak szeretném kifejezni hálámat neki 

nagypapa tartására velünk együtt, tiszteletben tartják úgy érzem, 

minden bajt ő tesz. Születésnapja ma, és ez így megy, hogy 

hagyja az egész világot tudni, mennyire nagy méretű személy ő. 

Ennek hosszában tisztelet az embereknek, akik botok a 

partnerüknek egy olyan világban, amely elvárja, hogy lépni úgy, 

mintha éppen nem is érdekel. Maradni egymás mellett az élet 

viharaiban hűvös, szerény véleményem szerint, annak ellenére, 

hogy ritkán ötvözve igazán népszerű egy kifüggesztés. Nos, 

bátran menekülj, ha nem lenne népszerű veled. Azt hiszem, ez 

az, amit tehetünk, nem egy kontinens van, ahol én vagyok 

(Montrealban van). Milyen béna. 

 Automatikus fordítás 

4 kedvelés 1 megosztás 2 hozzászólás 

Mariane van Hogen I don’t know, my grandma probably wasn’t very 

happy when she had to take care of my grandfather for four years after 

his stroke. It would have been so much more civilized to put him in a 

retirement home. She could have travelled around the world and all, but 

she couldn’t afford that. 

Nem tudom, a nagymamám talán nem volt túl boldog, amikor 

kellett vigyázni a nagyapámra négy évvel azután, hogy a stroke. 

Ez volna sokkal civilizáltabb, több mint egy nyugdíjas otthon. Ő 

lehetett volna bejárták a világot, és minden, de nem tehette meg, 

hogy. 

  Automatikus fordítás 

Tetszik   ·   Válasz   ·   2 órája 

Jalal Abdullah Mariane, I am very sorry for your Great Lady Mother’s lost. 

World is very beautiful place. I have seen only Germany and the Balkans 

on my trip to Europe but it is nice. Travelled when I was sick, travel was 

still nice. Your Great Lord Father would enjoyed. Erica, I feel 

disappointed. You seemed nice person when we met in Erbil when I 

worked as interpreter for NATO. Please respect elder people. Especially 
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your Great Lord Father. He may be sick but he need respect. Enjoy the 

blessing of your time in Montreal together! 

Mariane, én nagyon sajnálom, hogy a Nagy Lady Anyáé elveszett. 

Világ nagyon szép hely. Láttam csak Németországban 

utazásomon Európába, de ez szép. Travelled amikor beteg 

voltam, még utazás is szép volt. Nagy úr Atya élvezne. Erica, úgy 

érzem, csalódtam. Úgy tűnt, kedves ember, amikor találkoztunk 

Erbilben, mikor tolmácsként dolgoztam NATO. Kérem, tartsa 

tiszteletben idősek. Különösen a Nagy Úr atyát. Lehet, hogy 

beteg, de kell neki tekintet. Élvezze az ideje áldását Montrealban 

együtt! 

  Automatikus fordítás 

Tetszik   ·   Válasz   ·   1 órája 
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Szeretne ott lenni 

 

Naprendszer, Tejút galaxis, Föld bolygó, Budapest, 

1998. március 14., reggel 6 óra 25 perc. 

 

Egy szúnyog döngicsélésére ébredt – az első volt idén tavasszal, 

amelyik ennyire közel merészkedett. Általában elkerülték őt, pedig a 

ház pincéjében az állandóan szivárgó csövek miatt rajokban 

tenyészett, és így a lakásokba is jutott a vérszívókból elég. 

Felült az ágyban. Egy ideig csak meredt maga elé. Szemét az 

akkomodációs pontban pihentette. 

Látóterének perifériáján mozgást észlelt – a moszkitó volt az. 

Lassan ereszkedett alá, szétterjesztett lábakkal, hogy megcsapolja a 

vérét. Béla nem mozdult, csak leste, ahogyan az apró rovar kiszemelt 

magának egy kívánatos pontot a lába szárán, és puhán landolt a 

bőrén. 

Nem érzett semmit, amikor a szúnyog megszúrta. Némán 

figyelte, mint iszik belőle a mohó dög legalább fél percen át. 

A szája sarkában kárörvendő mosoly bukkant fel. 

A szúnyog nekiveselkedett, hogy a bőrétől elrugaszkodjék, ám 

alig emelkedett fel, mintha új terhe visszahúzta volna, hirtelen 

alázuhant, és elterült a fehér lepedőn. Lábaival elkeseredetten 

kapálózott egy darabig, aztán megszűnt mozogni. 



 

284 
 

Pár másodperccel később a tetem összehúzódott, majd teljesen 

elporladt. Béla már nem mosolygott, az arckifejezése inkább unottnak 

volt mondható. 

– Kisfiam, igazán felkelhetnél végre, ideje iskolába menned! – 

hallotta édesanyja hangját, aki ebben a pillanatban lépett be a 

szobába. – Téged nem csíptek a szúnyogok az éjszaka…? Nahát, 

téged sosem csípnek, állandóan csak engem! – a konklúzió 

levonásához meg sem várta Béla válaszát. Mostanában elfoglalt volt 

mindig, állandóan sietett valahová. Több dolog maradt rá, és így 

kevesebb ideje jutott a fiára, mint annak idején, amikor még Béla apja 

is velük lakott. 

Elment zuhanyozni. Mire visszatért a szobájába, az ágyán ott 

hevert kiterítve az öltönye, és hozzá egy arany mandzsettagombos 

ing. Ott hevertek, pedig a szobájában senki nem járt azóta… 

Felöltözött, és kritikusan szemügyre vette magát a tükörben. 

Eleganciája makulátlan volt, igazán méltó módon róhatta le tiszteletét 

az éppen százötven év különbséggel a mai nagy napon történtek 

iránt. 

Miután erről meggyőződött, elindult az iskolába. Felszerelést 

nem vitt magával, hiszen ünnepnapokon nem dolgozik az ember. 

Az iskolától csak egy saroknyira laktak. Csak be kellett 

fordulnia azon a sarkon, átkelni az első zebránál, és már ott is volt. 

Egész úton feszes tartással lépdelt. Amikor a kereszteződéshez 

ért, a lámpa azonnal zöldre váltott előtte, és ő megállás nélkül 
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mehetett át az úttesten. Nem tekintett oldalra a pirosra váltó 

lámpánál csikorgó fékkel megálló autó és a szitkozódó vezető 

hangjára sem. Csak a tartására ügyelt. 

– Megőrült? Majdnem elgázolta azt a gyereket! – kiáltotta egy 

nő a háta mögött.     

– De hát teljesen megkergült ez a lámpa, csak egy pillanatig 

adott zöldet! Még jó, hogy nem jöttek belém hátulról! – védekezett a 

sofőr. Zavartan dugta ki a fejét az autó letekert ablakán, mintha így 

felderíthette volna az út felett függő szerkezet szeszélyének okát. 

Béla az iskolakapuhoz ért, és nem nézett vissza. 

Peckesen kaptatott fel a lépcsőn a második emeletre. Igyekezett 

szemkontaktust létesíteni minden szembejövővel. Némelyek 

gúnyosan elhúzták a szájukat, nyilván a szerintük feleslegesen 

komolykodó arckifejezése láttán. Béla ezt enyhe bosszúsággal vette 

tudomásul. Mindenkinek megvan a maga szenvedélye, nem? Az övé 

a történelem. A másságot el kell tudni fogadni. 

Az osztályteremben a társai már a becsöngetésre vártak, és a 

matekórára készülődtek. 

– Azta, hogy te mennyire hülye vagy! 

– Nézzétek már, a Béla hogy kirittyentette magát! 

Bélát nem lepte meg egészen a fogadtatás. Előre készült rá, és 

igyekezett megőrizni a méltóságát, miközben a helyére vonult. De 

még Vera, a padtársa is kétkedő arccal tekintett rá, amikor leült mellé. 
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– Hú, Béla, tényleg nagyon elegáns vagy, de március 

tizenötödike csak holnap lesz… kicsit elsietted a dolgot… 

Béla megvonta a vállát. Mintha nem is értette volna Vera 

érvelését, vagy nem látta volna annak értelmét. Elvégre ha holnap 

lesz március tizenötödike, akkor ma tizennegyedike van… Nincs itt 

semmiféle probléma. 

Az ajtóban felbukkant a tanárnő – az osztályfőnökük is egyben. 

A küszöbről még visszafordult, beszélt valakihez, aztán elköszönt, és 

behúzta maga után az ajtót. Elégedetten mustrálta végig csendben 

várakozó diákjait… A szeme megakadt Bélán. 

– Jaj, Béla! De nagy mamlasz vagy te, hallod! – kurjantotta. 

Béla zavarba jött. Idegességében a szája szélét nyalogatta régi 

rossz szokása szerint. 

A tanárnő nem tudott betelni a helyzet mulatságosságával. 

Körülbelül úgy nézett diákjára – szeretettel, de fölényesen –, mint egy 

édi kölyökkutyára, aki a konnektorban szaglászik. A kis oktondi. 

– Istenemre, nagyon helyre legény vagy ebben az öltönyben, de 

március tizenötödike csak holnap lesz! – Még tapsolt is egyet, 

miközben ez kiszaladt a száján. – Legalább vettél volna kokárdát is, 

drágám! Bár akkor meg olyan lennél nekem, mint a Petőfi a Nemzeti 

lépcsőjén! Tudjátok – szólt most már mindenkihez egyszerre –, 

szegénykémnek a Szendrey Júlia elrontotta a kokárdáját, és ahelyett, 

hogy a zöld színt vette volna kívülre, a piros került oda… 
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Béla nem tudta türtőztetni magát. A többiek gúnyos 

pillantásainak össztüzében kifakadt. 

– De miért olyan szörnyen mulatságos, hogy rendesen 

kiöltöztem a mai nap tiszteletére? Az én dolgom, ha úgy látom, hogy 

a mai nap különleges, nem? Kiöltözöm majd holnap is! Én nem várom 

el másoktól, hogy ugyanúgy tegyenek, mint én, nekem viszont fontos 

ez, nem lehet ezt egyszerűen elfogadni? A kokárda pedig szerintem 

úgy van jól, ahogy van. Ha annyira nyilvánvaló lenne, hogy a 

Szendrey Júlia elrontotta, akkor nyilván nem úgy viselnék az 

emberek. Vagy tudják, hogy elrontotta, és mégis így hordják? Akkor 

ki a nagyobb hülye – ők, vagy a Szendrey Júlia? A kokárdát szerintem 

igenis a piros színt kívülre véve logikus viselni. Akkor a tetején, 

ahová mindenki néz, a magyar zászló fog látszani. Tényleg nem 

egyértelmű, hogy ez így van jól? Ha ez a Szendrey Júliától ered, az 

csak annyit mutat, hogy neki helyén volt az esze. 

– Na jól van, Béla – reagált némi kivárás után a tanárnő. 

Eltökélte, hogy megleckézteti egy kicsit a renitens nebulót. – Ha 

akarod, az osztállyal az idei évtől megünnepeljük március 

tizennegyedikét… mint a Bolondok Napját! 

A többiek feje egészen kivörösödött, dőltek a nevetéstől. Béla 

dühösen nézett körbe, mintha keresné, kinek a fejét kapja le először. 

A tanárnő gyorsan csendre intette a társaságot. Éppen azon 

volt, hogy néhány vigasztaló szóval lezárja az ügyet – ne vádolja őt 
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senki azzal, hogy szívtelen –, ám akkor Béla felpattant, és keserű 

képpel beszélni kezdett. 

– Pontosan százötven év múlva, a mai napon, 2148. március 14-

én hat földi, Enterprise osztályú vadászhordozó támadja meg a 

Trappista-1-es naprendszer hetedik bolygójának mesterségeshold-

övezetét, a szövetséges drámedve erőkkel összehangolt akcióban… 

Most mit néztek így? Igen, a Trappista-1-es igenis létezik. 

Tranzitfotometriával fedezik fel a bolygóit 2017-ben… Ami a csatát 

illeti, azt pedig meg fogjuk nyerni! A túlerővel folytatott ádáz 

küzdelem közepette, melynek során expedíciós erőink hatvanöt 

százaléka odavész, egy speciális egységnek sikerül elfoglalnia a 

bolygó mesterséges gyűrűjét vezérlő állomást, tönkreteszik annak 

központi processzorát, mely a bolygó légkörének mágneses 

stabilizációjáért is felel, és ezzel befellegzik a mingek uralmának az 

univerzum felett – ahogyan arról utóbb Sandor Acquarius Galaktikus 

dal című költeménye megemlékezik! Az emberiség legnagyobb 

győzelme ez, egész történelmét tekintve! Miért ne ünnepelhetném 

ezt? 

Béla szeme szikrát szórt. Hangja kemény volt, ellentmondást 

nem tűrő, mint a kardlapsuhogás. De a közönségére nem sikerült 

hatást gyakorolnia, pontosabban nem azt a hatást váltotta ki, amit 

szeretett volna. A nevetés felharsant újra. 
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– Ne félj, Béla, Luke Skywalker odafent van, és vigyáz ránk! – 

kiáltotta a kényszeresen mások gyenge pillanataira vadászó, örökké 

csúfolódó Dani a háta mögül. 

– Te mit láttál a tévében, Béla? Mi a Szupercápa 5-öt néztük 

tegnap! – csatlakozott be Ádám, aki mindig lelkesen utánozta Danit, 

hátha neki is jut egy kicsi a másik népszerűségéből. 

– Ha a jövő ilyen nevetséges, a múlt miért nem az? – kérdezett 

vissza harciasan Béla. Nem bírta visszafogni magát, érezte, hogy 

mindez a lehető legnagyobb természetességgel szakad ki belőle. 

Megtörtént már, mindig is megtörtént, nem lehetett változtatni 

rajta… 

Ismerni a jövőt, anélkül, hogy tudta volna, saját sorsa hogyan 

alakul, és pontosan hogyan illeszkedik bele – a bizonyosság és a 

bizonytalanság sajátos keveréke. Volt, amikor úgy tűnt Bélának, 

mintha valakinek a szócsöveként szólna másokhoz, rendeltetéssel. 

Olyankor talán éppen az ő szerepe kellett ahhoz, hogy az okozatok 

láncolatán keresztül eljöjjön az általa jósolt világ. Például amikor 

hosszas tépelődés után elmondta édesanyjának, hogy az iskolából 

hazajövet látta azt a nőt beszállni az apja autójába... De olyan is volt, 

ennél sokkal gyakrabban, amikor végig ott motoszkált a fejében a 

nyomasztó gondolat, hogy az általa mondottaknak az égvilágon 

semmi jelentősége nincsen – úgysem változtathat semmin. Ha az, 

amit mások a jelenben keresztmetszetben szemlélnek, előre lefutott 

eseménysorozat, ő csupán következmények nélküli tartalommal tölti 
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ki annak jelentéktelenebb hézagait. Nem több, mint irreleváns 

véletlenszerűség egy rendszerben… Maga is meglepődött, milyen 

szabatosan sikerült ezt megfogalmaznia. 

Most, miközben az osztálytársaihoz beszélt, tökéletesen 

jelentéktelennek érezte magát. Beszélhet nekik, amennyit csak akar. 

Nem hagyhatott vele nyomot a történelemben, hiszen arról tudnia 

kellett volna. Átlépnek rajta, elfelejtik majd, és talán jobb is így. 

Akkor pedig mindegy… Amúgy is itt hagyja ezt az osztályt, 

nem marad már velük sokáig. Meggyőzi valahogyan az édesanyját, 

hogy költözzenek Londonba, az édesapja után. A jövőben ott nagyon 

sok magyar él majd, köztük sok tehetséges ember. Apja új 

barátnőjének, Évának adódni fog egy csomó lehetőség, úgy pedig 

aligha marad meg hosszú távon egy helyben. Le fog lépni az apja 

mellől, mert mohó, és mindig még jobbra ácsingózik, telhetetlen. 

Akkor pedig apa és anya talán újra… 

Folytatta hát, amibe belekezdett: – Holnapután megtartjuk itt a 

szokásos rítust. De hányan tudnánk felsorolni az összes aradi 

vértanút? Hányan gondoltátok végig, hogy igaza volt-e Kossuthnak 

Görgeyvel szemben? Vagy hogy miért vonult ellenünk Jelasics? És a 

jövőben hányan maradtok meg ebben az országban? Nem hibáztatlak 

én titeket, én a legkevésbé sem, hiszen egy egész univerzum 

meghódítása vár ránk! Én is lelépek majd innen. De lesz idő, 

meglátjátok, amikor csak az Arcbukon ünnepeltek majd… már aki, 

egyáltalán. Lájkolgatással, meg aktuális mémek és videók 
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osztogatásával intézitek el a „nagy napot”. A munkatársaitoknak, 

akik ezt látják, még így is éppen annyira érthetetlenek lesztek, mint 

amilyen én vagyok most nektek! Dani – fordult nagy hangú 

csúfolójához –, nem egészen húsz év múlva ilyenkor, Londonban a te 

Sunjeev nevű bróker kollégád a 15-i arcbukos aktivitásodat látva csak 

annyit vet majd oda a szomszédos munkaállomásból, hogy „Happy 

Chinchilla Day!”, neked meg lesz képed röhögni ezen, miközben a 

szabad öt percedben a konzervatív nemzeti értékek védelmében 

anyázol másokat névtelenül egy magyar nyelvű híroldal 

kommentszekciójában! 

Elbizonytalanodva pillantott körbe, mert rájött, hogy az 

Arcbukról az osztálytársak nem hallhattak – kommentálásról talán, 

bár arról sem mindenki. Fogalmilag is nehéz lett volna körvonalaznia 

számukra, mire gondolt pontosan. Hogyan érhetnék fel ésszel, mi 

lesz egyszer a most még gyerekcipőben járó internetből? Egyedül 

Danin látszott, hogy eltűnődik a hallottakon – talán legyezte az 

önérzetét, hogy londoni brókerként utalt rá az imént. Még a végén 

éppen ez hajtja majd arrafelé, ismerte fel Béla... A jelek szerint megint 

a szócső szerepe jutott neki. 

– Én csak méltósággal akartam ünnepelni, magamban, miért 

nem lehetett hagyni…? – kérdezte lemondóan, és inkább visszaült a 

helyére. 

A tanárnő újra túláradó szeretettel bámult rá, de most már nem 

úgy, mint az imént, hanem sajnálattal. Bélának feltétlenül el kell 
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mennie az iskolapszichológushoz, gondolta. Hiszen érthető, válnak a 

szülei. Apuka diplomata, kinevezték Londonba, és azzal lepte meg 

anyukát, hogy nem őt viszi magával – inkább egy nála tíz évvel 

fiatalabb csajjal az oldalán megy ki Angliába. A szülői értekezleten 

volt képe Bélára hivatkozni ezzel kapcsolatban, mondván, jobb lesz a 

gyereknek is, ha otthon tanulhat, és nem szakítják el a barátaitól. 

Micsoda álságos alak! 

Az egész tanári kar ismerte a történetet – apuka a gimnázium 

testnevelés-tanárnőjét szedte fel… Éváról pedig mindenki tudta, 

hogy aerobikedző szeretne lenni, lehetőleg a világnak egy olyan 

részén, ahol az ezért járó pénzből sok értékes dolgot lehet venni. Csak 

egy kis indulótőke kellett neki – „vagyis egy induló töke”, ahogyan a 

tanári karban mondták egymás között a kollégák. 

Odament Bélához, és megsimogatta a fejét. 

– Na, lássunk most már munkához, jó? Aztán az óra után 

beszélünk erről – mondta neki, hogy egy kicsit lelket öntsön belé. 

„Hidd el, nem kívánom én, hogy az az ocsmány kurva megcsinálja a 

szerencséjét, de ezt mégsem mondhatom neked vigasztalásképpen, 

fiam…” – gondolta közben. 

– Nem hinném, hogy sikerülni fog neki – felelte erre hangosan 

Béla, és volt valami fura a tekintetében! 
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Egy időre visszajött 

 

Tizennyolc évvel a Szeretne ott lenni c. írás eseményei után. 

 

Próbált visszaállni a „HOME” pozícióba, ám az eredeti referenciapontja 

elveszett… Ipari robotok programozójaként Zsolt így fogalmazta meg 

helyzete lényegét, amikor eltöprengett a látomásokon, melyek napok 

óta kínozták. De legalább kész volt kimondani végre, hogy látomásai 

vannak, és hogy ezek kínozzák. 

Félt tőlük, és a félelem, amikor rettegésként állandósul, felér a 

kínzással. 

Minden probléma megoldásának a munkatérben található akadályok 

feltérképezésével kell kezdődnie… 

Zsolt munkaterében nem fizikai természetű akadályok 

bukkantak fel. A saját elméjének a működésével nem stimmelt 

valami. Persze az is lehet, hogy stimmelt… Ez még elborzasztóbb 

lehetőségnek tűnt. 

 

A problémák akkor kezdődtek, amikor a lánya, Zsuzsi 

számítógépében ki kellett cserélnie az akkumulátort. Vagy… talán 

még egy kicsivel korábban. 

A főnöke szöveges teljesítményértékelést kért Zsolttól. Nem 

volt elég listáznia az elvégzett feladatokat, mint korábban. A cég 
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menedzsmentet váltott, az új vezetés pedig azon az állásponton volt, 

hogy komolyan vehetetlen az olyan alkalmazott, aki nem tudja 

világos elbeszélésben megfogalmazni, honnan hová tart. Ezt várták 

tehát Zsolttól és a kollégáitól, legalább három oldalban, és 

szerződtettek egy tanácsadó céget, hogy a benyújtott beszámolók 

pszichológiai értékelését elvégezze. Zsoltot iszonyatosan 

nyomasztotta a feladat. Már az iskolában is utálta a fogalmazást, 

annak idején (és az régen volt). Nem értette, miért kell ilyesmivel 

bajlódnia. 

De ha szépen meg tudta volna fogalmazni a helyzete lényegét, 

akkor sem lett volna könnyebb. Őszinte beszámolót aligha adhatott a 

céljairól. 

Évekig dolgozott külföldön, erre ment rá az első házassága. 

Elsősorban azért jött haza ezek után, hogy magyar feleségjelöltre 

akadjon, újraházasodjon, aztán újra kimehessen dolgozni, ezúttal 

családostul. Leendő új társától is szeretett volna gyereket, és nem 

akarta, hogy angolul vagy németül kelljen beszélniük egymással. 

Ezzel a két nyelvvel boldogult, de a saját vérével az otthonában szót 

érteni nem úgy-ahogy szeretett volna, hanem mindenhogyan – minden 

körülmények között. 

Az első kellemetlen meglepetés akkor érte, amikor 

Magyarországon a visszatérését követően alig talált figyelemre méltó 

állásajánlatot. A második akkor, amikor behívták végre egypár 

interjúra, de BME-s diplomájával, bizonyított nyelvtudásával és 
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ötévnyi igencsak szignifikáns tapasztalatával is fanyalgó reakciókat 

kapott, végül pedig nem ajánlottak neki helyet sehol.  

Munkanélküli-segélyben részesült (hatvanezer forintot kapott). 

Gyorsan nyilvánvalóvá vált számára, hogy ebből nem tud nagyot 

villantani, ha valakit netán randevúzni hívna. Bár hogy kit hívna el, 

ha egyszer nem is találkozik senkivel, arra nem kínálkozott 

kézenfekvő válasz.  

Három hónap után sikerült álláshoz jutnia. Kétszázötvenezer 

bruttóért alkalmazták, és ettől nem lett sokkal elégedettebb. A 

randizás, úgymint randevúk egész sorozata, továbbra sem akart neki 

összejönni. A negyvenes éveit taposta, kiesett már a ritmusból. 

Éveken át csak a munkára koncentrált, most pedig azt sem tudta, 

kikkel kezdjen egyáltalán (korabeliekkel? fiatalabbakkal?), vagy hogy 

mit mondjon nekik. Kínos erőlködésével nem sokat ért el. Tíz hónapi 

munkaviszony ideje alatt két nőt tudott elhívni moziba. Az 

egyikükről, aki tizenkét évvel fiatalabb volt nála, kiderült, hogy csak 

jópofa fószernek tartotta, és nem akarta megbántani, azért ment el 

vele egy olyan filmre, amelyik amúgy is érdekelte volna. A másik nő, 

akivel egykorúak voltak, állandóan a saját volt házastársáról mesélt. 

Zsoltnak csak ez hiányzott. Fejben éppen elég volt a saját exével 

megküzdenie.  

Azt Zsolt tehát egészen pontosan tudta, hogy honnan jött, és 

hogy hol tartott most – viszont fogalma sem volt róla, hogy hová tart. 

Ezt nem írhatta le a céges teljesítményértékelésben. 
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Veszettül fájt a feje. 

Kínszenvedve összehozott néhány bekezdést. Hogy három 

oldalnak tűnjön, rakott bele mindenféle diagramot a tipikusan 

felmerülő munkafeladatok időbeli eloszlásáról. Ezt is olyan vajúdás 

volt megszülnie, hogy az utolsó műveletek a leadás előtt 

gyakorlatilag az agyába égtek, ahogyan a villanykörte fénye ég a 

retinába, ha túl sokáig bámulnak bele. 

 

Miután kicserélte az akkumulátort a lánya gépében, kipróbálta, 

hogy működik-e. Közben csevegtek. Zsuzsi látogatóban volt nála – 

átugrott hozzá az albérletbe. 

– Köszi, apu! Tudod mit? Csinálok neked limonádét, ha van 

hozzá citromod! – ajánlotta Zsuzsi, amikor elkészült. 

Míg lánya a konyhában serénykedett, szomorúan gondolt arra, 

hogy évekig alig látták egymást.  

És akkor megjelent neki az a grafikon. Mintha a képzelete 

működött volna így: csak lassan, fokozatosan rajzolódott ki előtte egy 

görbe. A lányával töltött napok számát adta ki, ahogyan az 

időtengely mentén kígyóként kúszott előre. Zsolt látta, hogyan 

szakad el y értéke az x tengely szintjétől az elmúlt év folyamán, 

amikor végre negyvenhárom egész napot együtt tudtak tölteni 

Zsuzsival – miután hazajött. Az idei évben tizenkettőnél jártak. 

Elcsodálkozott rajta, milyen precízen kivetül elé mindez, és 

ahogy ezen elámult, rájött, hogy az adatokat közelebbről is 
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szemügyre veheti, és havi vagy heti bontásban is megnézheti. Tavaly 

kora tavasszal érkezett haza, onnantól viszonylag egyenletes volt az 

eloszlás. Havonta általában nyolc-tíz napot tölthetett a lányával, 

hetente kettőt vagy hármat. 

Tekintetével továbbhaladt az időtengely mentén az idei évig, és 

ott is ugyanez a mintázat folytatódott. 

Ebben nem volt semmi meglepő. A görbe március végén 

azonban visszatért az x tengelyhez. 

Zsolt zavarában a szemét dörzsölte, mintha a képzelt grafikont 

így élesebben láthatta volna. Arra gondolt, hogy talán azért alakul a 

görbe ilyen furcsán, mert még csak március 21-e van. Március 

esetében így minden bizonnyal azt a feltételezést tükrözi, hogy a 

dolgok ez eddigieknek megfelelően folytatódnak majd. A még el sem 

következett hónapokra pedig azért mutat nullát, mert arra az 

időszakra vonatkozóan semmilyen adat nem állhatott rendelkezésre.  

Máskülönben felesleges és nevetséges ezzel foglalkoznia, 

hiszen a grafikont a saját agya hozta létre, a görbe tehát megjelenhet 

így is, úgy is, ahogyan csak akarja. 

Mégis, bár képzeletben átrajzolta, ha visszagondolt rá, érdekes 

módon mindig ugyanúgy jelent meg előtte, újra meg újra. 

Megitta a limonádét. Lassan indulniuk kellett vissza a volt 

nejéhez. Mindenképpen haza akarta vinni a lányát, hiába erősködött 

Zsuzsi, hogy ne fáradjon ezzel. Azt viszont érezte, hogy az est 

hátralévő részében ráfér majd a pihenés. Először is ki kell majd 
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hevernie volt felesége, Katalin összes szúrós megjegyzését. Ezek 

kivétel nélkül arról szóltak, hogy Zsolt mindent menthetetlenül 

elrontott, és amit csak lehetett, rosszul csinált az életben. 

 

Miután hazatért, nem akart túl korán lefeküdni aludni. Az 

albérletben volt tévé, úgyhogy leült elé egy kicsit. Idővel úgy találta 

azonban, hogy a műsor idegesíti. A celebhíreknél szakadt el nála a 

cérna. Egy szilikonajkú, leopárdmintás topot viselő nő magyarázta 

éppen, erősen affektálva, hogy milyen keményen kell dolgoznia, és 

hogy ha valamit elér, akkor mindig emlékezteti magát, hogy még 

tovább kell fejlődnie, mert mindig van hová. A házában beszélgettek, 

igen tetszetős, kétszintes ingatlanban, valahol a budai hegyek között. 

Volt hozzá nagy kert, nagy kutyus, sok virág, még egy kis tavacska 

is. Zsolt hitetlenkedve nézte. Mit dolgozik ez pontosan? Mivel járul 

hozzá bárkinek a boldogságához? 

Aztán a saját életére gondolt, és a kritika önmaga ellen fordult. 

Az meglehet, hogy ő tényleg keményen dolgozott… de amióta 

nincsen családja, pontosan miért dolgozott igazából? Szénsavas 

üdítők családját gyártó cég palackozóüzemében felelt az ipari 

robotok irányításáért és karbantartásáért. A cég termékeit nem 

kóstolta, de erősen kételkedett benne, hogy a fogyasztásuk 

egészséges lenne. Sok cukor volt bennük – túl sok, ha például a 

cukros nagynénjét vesszük, aki annyit kínlódott a diabétesszel. Ha 

jobban belegondolt, végső soron a saját állása és a kollégáinak az 
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állása – a puszta tény, hogy nincsenek munka nélkül – a legfőbb jó, 

ami a vállalat tevékenységéből származik… No meg azon felül a 

vállalkozó profitja, akinek a haszonból talán jut olyan kétszintes 

házikóra is, amilyet a tévében látott az imént, kerttel meg kutyussal. 

Talán össze is járnak a celeb hölgyeménnyel néha. 

Zsolt kívülálló lenne közöttük, bár nem tudni, hogy pontosan 

miért. A magas körökhöz tartozni a jelek szerint nem igényelt 

különösebben magas intelligenciát vagy kifinomult ízlést. Mégis 

átjárhatatlan törésvonal választotta el ezektől az emberektől, ezt 

érezte állandóan, amióta hazajött. A kis pénzzel, amiből csak kicsi 

életre tellett, a perspektívája elkerülhetetlenül beszűkült. Nem így 

ment ez odakint – vagy legalábbis ott nem volt ennyire szembeötlő. 

Miközben ezen rágódott, és lekapcsolta a tévét, a fejében ott 

kavargott a csupa harsány ingerhatásra épülő műsor összes rikító 

színe és fülsértő hangja, elkeveredve a dupla hangerővel játszott 

reklámok összevissza váltó képeivel. Fáradt volt, hogy felkeljen és 

megvesse az ágyát. Megdörzsölte a szemét, remélve, hogy ez segít, és 

erre újabb diagram vetült elé. 

Ezúttal oszlopokban megjelenítve látta az y tengelyhez tartozó 

értékeket. A függvény az adott hónapban, napi átlagban 

televíziózással eltöltött időt ábrázolta. Döbbenten látta rajta, hogy 

míg márciusban átlagosan napi két órát tölt tévénézéssel, áprilisra 

nulla órát jelez az ábra. Az április havi volt az utolsó oszlop a 

diagramon. 



 

300 
 

 

Másnap fallabdázni ment egykori évfolyamtársával, akinek állandó 

pályabérlete volt a Stadionok közelében. Körülbelül ez volt az 

egyetlen igazán élő, megmaradt kapcsolata az egyetemi időkből. 

Élvezte a mozgást, és nagyon jól ki tudott jönni Petivel. Szerette 

átbeszélni vele a legfrissebb híreket egy végigküzdött óra után, míg 

egy üveg ásványvíz mellett összekapták magukat.  

Ám a dolgok ezúttal balszerencsésen alakultak. Egy fordulatos 

menet végén Zsolt támadásba ment át. Peti alig bírta menteni a 

labdát. Zsolt ziccerhez jutott. Játszhatott jobbra is, balra is, röviden is, 

vagy éppen hosszan hátra, az üvegfalhoz. Még arra is volt ideje, hogy 

megnézze, merre mozog Peti. A szeme sarkából érzékelte, hogy 

jobbra várja a labdát, és tökéletes ritmusban ütött a háta mögé. Erre 

Peti túl gyorsan akart irányt váltani, és a bokája alábicsaklott. Öt 

perccel később sárgadinnye méretűre duzzadt. 

Zsolt sajnálta Petit, de közben önkéntelenül is arra gondolt, 

hogy egy darabig most nem lesz fallabdázás, úgyhogy önmagát is 

sajnálta közben. Abban a pillanatban, hogy ez kikristályosodott 

benne, megjelent előtte az ezt szemléltető grafikon, napi bontásban. 

A görbe az elmúlt hónapok hullámzása után március 23-ával tért 

vissza az x tengelyhez – az után már nem moccant onnan, amíg csak 

el lehetett látni, egészen az év végéig. 

Megrázta a fejét, hogy valahogyan feledje a dolgot. Ki tudta 

szorítani a tudatából, mert volt, ami lefoglalja. Petit elvitték a mentők, 
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Zsolt pedig taxival utánament. Vitte barátja cuccát, és vele maradt, 

amíg Peti felesége meg nem érkezett a kórházba.  

 

Éjjel az álmában újra látta az összes addig előkerült diagramot. 

A fallabdázásnak március 22-én szakad vége, a lányával töltött 

időnek és a tévézésnek március végén...  

Ezzel a gondolattal, nyirkos verejtékben fürödve ébredt. Még 

sötét volt odakinn. Hallgatta a falakon túlról beszűrődő hangokat. 

Máskor megnyugtatta volna a szomszédok neszezése, ám a rémálom 

élménye ezúttal makacsul vele maradt, nem tudott szabadulni tőle. 

Így jutott el odáig, hogy végre látomásként vette számításba az elmúlt 

napok fura jelenéseit. 

Mintha egy projekt terminációja következne… Vagy – szakadt el a 

munkájából merített hasonlatoktól – egy halálos ítélet végrehajtása… 

Olyan kérlelhetetlenül közeledik ez az egész… 

A pihenés esélye nélkül hánykolódott az ágyban. 

Miután felkelt, csak teázgatott csendben, és az e-mailjeit 

böngészte. Próbálta élvezni a kora reggel nyugalmát. 

Levelet kapott egy ismerősétől, Bélától, aki szintén 

informatikus volt, és már régóta külföldön dolgozott. Egy friss 

álláshirdetéshez küldött linket. Londonba lehetett jelentkezni, és 

éppen Zsolt készségeit várták az ideális pályázótól. De csak átfutotta 

a kiírást, nem érdekelte igazán. 
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Felhívta inkább Petit, remélve, hogy nem rosszkor zavarja 

éppen. Végül eljöttek a kórházból, mesélte ő, mert valahogy nem 

érezték elég bizalomgerjesztőnek az ottani környezetet. Egy 

ismerősük azt tanácsolta, hogy a bokaszalag-szakadást nem kell 

feltétlenül megműttetni. Így viszont legalább három hónapig 

mellőznie kell a fallabdát, sajnos.  

Zsolt lenyelte, ami a nyelve hegyén volt, hogy a grafikon 

szerint, melyet látott, történetesen az év egész hátralévő részében sem 

játszanak már. A lelkiismerete furdalta emiatt, de pontosan mit 

mondhatott volna? 

Végül is ennek semmi értelme, tiszta hülyeség, gondolta. Peti meg 

fog gyógyulni… biztosan nem ezen múlik, hogy squasholunk-e még. 

Miután befejezte a beszélgetést, a telefonját nézegette 

szórakozottan. Végigpörgette a hívásnaplót, és váratlanul 

valószínűségértékek rendelődtek az általa hívott telefonszámokhoz. 

Azt mutatták, mekkora eséllyel hívja ezeket a számokat az adott hívás 

után következő napon. Ezekből az értékekből pedig felépült előtte a 

következő időszak teljes várható híváslistája. Mintha a telefon 

képernyőjének meghosszabbításában látta volna, a levegőben, de ha 

az ujjait húzogatta az érintőképernyőn, tudta fel-alá mozgatni ezt a 

részt is… március 31-ig bezárólag. 

Ott éles vonal húzódott keresztben. Előtte négy hívás szerepelt 

március 31-i dátummal, utána már semmi. Az elsőt a 31-i hívások 
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közül ezek szerint a feleségéhez intézi majd. A többi szám nem volt 

ismerős. 

Zsoltba belehasított a felismerés, mit jelenthet, ha tényleg a 

feleségének szól az egyik utolsó telefonhívása. Olyan baljós előérzete 

támadt, hogy rögtön a legrosszabb forgatókönyvből indult ki… 

Talán rosszul lesz, és azért próbál majd elérni valakit? De ha 

valami drasztikus dolog történik március 31-én, miért nem a nővérét 

hívja inkább? Egyértelműen a nővérének, Anitának szólt volna 

először, ha választhat, bár ami azt illeti, vele sem beszélt gyakran, 

vagy igazán szívesen. 

Miután bebukott a svájcifrank-hitelük, nővére és az ő férje 

gyakorlatilag Zsolt vérét szívták, ahogy csak bírták. Nem voltak 

gátlásaik ezzel kapcsolatban. A kettővel ezelőtti karácsonykor 

odavetették neki, hogy ugyan, mit csodálkozik ezen – nem mindegy 

neki, kinek segít odakintről, ha már egyszer úgysincs saját családja? 

Mikor hazajött, helytelenítették a döntését. Nagy felelőtlenségnek 

gondolták, hogy nem marad ott, ahol a lehető legtöbbet kereshetné. 

Kérték, hogy gondoljon a két gyerekükre, de Zsolt inkább azt szerette 

volna, ha esetleg neki születnének még gyerekei. Közben a volt 

nejének is fizetett havonta, és a lányával együtt töltött görbe napokra 

is kellett a pénz. 

De még mindezt figyelembe véve is inkább Anita hangját 

szerette volna hallani, ha úgy alakul, nem pedig Katalin kelletlen 

bejelentkezését. Anitára lehetett számítani, ha el kellett intézni 
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valamit. Őt érdekelte valamennyire, hogy Zsolt jól érzi-e magát. Ha 

hosszabb ideig nem beszéltek, aggódott is érte olykor, legalábbis 

Zsoltnak úgy tűnt. Katalin minden, az ő közbenjárását igénylő 

intéznivalóban csak Zsolt impotenciájának újabb bizonyítékát 

ünnepelte. 

Este elaludni is alig bírt, egyfolytában az újabb látomáson 

rágódott. Másnap holtfáradtan ment munkába. 

Miután beért, és átnézte az e-mailjeit, újra elővette a Bélától 

befutott álláshirdetést. Nézegette egy darabig, és közben töprengett, 

egyre csak töprengett a látomásokon, melyek gyötörték. 

 

Lehet, hogy nem hirtelen rosszullét lesz. Talán megsérülök, valami 

hülye háztartási balesetben. Megráz az áram, vagy felrobban a kávéfőzőm és 

leforrázom magam, aztán csak fekszem ott segítségre várva… 

Kíváncsiságból beírta az internetes keresőbe az egyik telefonszámot, 

amelyikre vissza tudott emlékezni a március 31-i híváslistán látottak 

közül. Nem kellett a memóriáját különösebben megerőltetnie, hogy 

felidézze. Amint rágondolt, látta maga előtt élesen. 

A szám a János kórház traumatológiai osztályának ügyeletéhez 

tartozott. Zsolt kétségbeesetten idézte fel és írta be a többi számot is 

egymás után, és még rémültebben fedezte fel, hogy mindegyik 

különböző kórházakhoz vezetett Budapest-szerte. Alig bírt ép ésszel 

gondolkodni. Próbálta összerakni, mit jelenthet mindez, kapkodva, 

zaklatottan. 
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A számokat pontosan láttam magam előtt, pedig korábban nem néztem 

utánuk soha. Még soha nem kellett hívnom ezeket a számokat…. De vajon 

miért nem egyszerűen a mentőket hívom majd…? Talán nem is velem 

történik valami? Csak nem a lányommal…? Ha neki baja esik, azt nem élem 

túl…! 

Nem akart összeállni a kép, de ijesztő volt így is, úgy is. 

 

A munkanap vége felé támadt egy ötlete, hogyan törhetne ki az 

ördögi körből. A főnöke titkárnőjével mindig váltottak néhány szót, 

amikor a kávéautomatánál összetalálkoztak, gyakorlatilag 

menetrend szerint, délután négy órakor. Kriszta csinos teremtés volt, 

annyira, hogy Zsolt korábban ezért sem mert nála lépni semmit. 

Ráadásul titkárnőként Kriszta a főnökéhez tartozott. Vele már jó 

hangulatban beszélgetni, és a flörtölésnek a látszatát kelteni is 

veszélyes bizalmaskodásnak minősülhetett mások szemében.  

Zsolt azt is tudta ugyanakkor, hogy Kriszta eljár fallabdázni 

néha. Most úgy döntött, lesz, ami lesz, elhívja, próbára teszi a 

szerencséjét. 

Mikor összetalálkoztak, elmesélte neki a Petivel történteket, és 

hogy partner nélkül maradt. És hogy másnap kora reggelre van 

foglalt pálya – Petinek semmi kifogása ellene, ha kihasználják a 

lehetőséget. Meglepetésére Kriszta igent mondott. 

Arra gondolt, hogy ha másnap tényleg fallabdáznak, talán ki 

lehet cselezni ezt a dolgot a fejében a grafikonokkal. Ha eljut 
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fallabdázni, azzal bizonyítja, hogy amiket lát, azok nem is igazi 

előrejelzések, vagy legalábbis nem tévedhetetlenek. 

Aznap este rendesen álomba merült végre. Egyenletesen aludt, 

míg az ébresztőórája nem riasztotta. Negyvenesként menthetetlenül 

régimódi volt, és nem a telefonját használta ébresztés céljára. 

Kriszta ügyesen játszott. Ellene is majdnem annyit kellett 

futnia, mint amikor Petivel meccseztek. Jól érezte magát, és amikor 

leültek egy üdítőre az óra végén, szinte gondolkodás nélkül csúszott 

ki a száján, hogy megismételhetnék. Kriszta nagyon kedvesen 

hárította el a felvetést. Emlékeztette Zsoltot, hogy a főnökével nem 

lenne ajánlatos konfliktust kockáztatnia. Zsolt kénytelen volt igazat 

adni neki. Így is elégedettség töltötte el, hogy kijátszotta a sorsot. 

Megmutatta, hogy azok a hülye grafikonok tévedhetnek. Itt volt, és 

fallabdázott, március 25-én.  

A munkahelyén ülve, a monotonitásba visszatérve baljós 

érzései valahogyan mégis feltámadtak újra. Azok a telefonszámok a 

tegnapi látomásban… Mi a magyarázat ezekre? 

Lehangolta az is, hogy este egyedül lesz otthon, a már ismerős 

depressziós gondolatokkal összezárva. Zsuzsi csak másnap délután 

jön át hozzá… Hátradőlt, és az arcát masszírozta, hogy összekaparja 

magát valahogyan. 

Abban a pillanatban újra látta a grafikont a fallabdázással töltött 

időről. Megváltozott... De csak minimálisan. A függvény március 25-
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én, tehát éppen aznap vett fel utoljára pozitív értéket. Majd éppúgy 

visszatért a nullához, mint a két nappal korábban látott verzióban. 

 

Tudta már, hogy mit kell tennie. Drasztikusabb lépésre volt 

szükség, hogy a közelgő rosszat elkerülje, és kisiklassa az egymásra 

fűződő események sorozatát. Elküldte hát az életrajzát az 

álláshirdetésre, amelyikről Béla szólt neki. Egy órán belül pozitív 

választ kapott. Szombat ide vagy oda, két órával későbbre 

megbeszéltek a kontakttal egy online interjút, és végzett a 

beszélgetéssel, mire Zsuzsi befutott.  

Az interjú jól sikerült. Minden további nélkül fizetett próbaidőt 

ajánlottak neki, amennyiben hamar, már a következő utáni héten 

munkába tud állni. Féltek, hogy ha nem lépnek elég gyorsan, a végén 

a konkurencia szerzi meg őt. 

Március 28-án, hétfőn benyújtotta a felmondását. Kriszta 

döbbenten kapta fel a fejét, amikor meghallotta, miről beszélnek a 

főnökével. A diri szobájából kifelé jövet váltottak néhány szót. Zsolt 

megnyugtatta, hogy nem ment el az esze – ellenkezőleg, Londonba 

megy, ahol jól fizető állást kapott. Ezt hallván Kriszta elmosolyodott, 

és meglepetésére még egy puszit is nyomott a homlokára, az áldását 

adva a döntésre. 

Miután szólt Katalinnak, hogy a most következő hétvégén nem 

tud Zsuzsival lenni, és – bár azt füllentette, hogy „nagyon beteg 



 

308 
 

lettem, rosszul vagyok” – megkapta ezért a magáét, írt a lányának egy 

búcsúlevelet. 

Ezúttal nem esett nehezére sokat írni. Írt volna a szíve szerint 

akár ezer oldalt is – úgy érezte, még az is kevés lenne. De a lényeget 

egyből az elején kibökte. Ha Zsuzsi elég idős lesz, hogy önállóan 

döntsön ilyesmiről, kijöhet hozzá Londonba, és dolgozhat ott ő is. 

Addig tanulja csak az angolt szorgalmasan, sőt, talán angolul kellene 

levelezniük, az biztosan hasznos lenne. 

A munkahelyén igyekezett minden futó projektjét lezárni, és 

már jött is az új munkaerő, akinek betanított néhány dolgot. 

Visszatartani ennél jobban nem próbálták a cégnél – tudták, hogy 

nincsenek olyan alkupozícióban. Zsolt lelkiismeretesen kihasználta 

az időt az újonc kolléga oktatására. Túlórázott is emiatt. 

Kedden, március 29-én már nem kellett sokat bent maradnia. 

Aznap intézte a repülőjegyét, és a szállást a következő két hétre, míg 

állandóbb helyet keres majd odakinn. Az itthoni albérletet március 

31-ével kezdődően mondta fel. Ezzel elveszíti a kauciót, 

figyelmeztette a tulaj. Annyi baj legyen, gondolta ő. 

Másnap összepakolt. Nem vacakolt sokat, még így is sok ideje 

ráment.  

A tulaj többször zavarta a nap folyamán. Mindenféle 

cserediákokkal bukkant fel, egyszer franciákat, egyszer spanyolokat, 

egyszer meg két olaszt és egy svájcit hozott, hogy megnézzék 

maguknak a helyet. Zsolt szánakozva figyelte, mint 
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szerencsétlenkedik velük nyelvtudás híján, és végül minden 

alkalommal ő maga állt le segíteni neki elmagyarázni a tudnivalókat 

a lakás működésével kapcsolatban. A kauciót így sem kapta vissza – 

de legalább valamivel hamarabb szabadult a körülötte tébláboló 

idegenektől. 

Délután elugrott a postára és a nővéréék házához. A lánya 

levelét adta fel a postán – gondolván, nem baj, ha Zsuzsi csak a jövő 

héten olvassa majd el. De a nővérével sem akart most beszélni. A 

búcsúzkodásért nem volt oda, és magyarázkodni sem szeretett volna 

a távozása miatt. Ha a látomásairól beszélne, csak őrültnek néznék. 

Ha viszont meghallják, hogy újra jó pénzért dolgozik odakinn, annak 

úgyis örülnek majd – most inkább nem mond nekik semmit. 

Anitának ezért a társasházi postaládájukba dobta be a levelet, lezárt 

borítékban. Leírta benne, hogy „az albérletben maradt mindenféle 

holmi”, és hogy ezek most papírdobozokban állnak az ottani 

előszobában. A borítékba tette a még le nem adott kulcsa másolatát 

is, és kérte Anitát, hogy menjenek el a férjével a cuccaiért, mert neki 

ezt nem áll módjában megtenni. („A jelen körülmények között ezt 

nem áll módomban megtenni.”) Aztán adják le a kulcsot a tulajnak. 

Köszöni szépen a segítséget. („Most tényleg szükség van rá”.) 

Mikor hazatért az albérletbe, nagyon felbosszantotta magát. A 

tulaj időközben még valakikkel ott járt, és összevissza hányták a 

holmiját. Sok mindent csak azért hagyott elöl, mert nem gondolta 

volna, hogy számítania kellhet további látogatókra. 
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Ez azért több volt a soknál. Jó lesz lelépni erről a helyről. Elég 

volt a sok undok emberből! 

Fáradtan dobálta össze a dolgokat, alig figyelt oda. Csak fel 

akarta szabadítani a fekhelyét minél előbb, hogy elterülhessen rajta. 

Beállította az ébresztőórát másnap reggelre, és végigzuhant az ágyon. 

Másnap robotpilótára állva kelt fel és ment ki a repülőtérre, 

végül pedig megkönnyebbülten szállt fel a gépre. Nem esett baja, és 

nem is hívta senki, hogy bárki másnak baja esett volna. Akkor hát 

megúszta! 

Életében még soha nem érezte magát ennyire felszabadultnak, 

mint most. 

A repülőn ablak melletti ülést kapott. Csak bámult kifelé jóleső 

bambasággal, és várta, hogy elinduljanak. Újra érezte a lendületet, 

amely éveken át vitte előre odakinn. A magányosan vadászó férfi 

erejét, aki nem találkozik undok emberekkel – ha pedig mégis 

találkozik ilyenekkel, hát megeszi őket reggelire. 

Bemondták, hogy mindenki kapcsolja ki a telefonját, vagy tegye 

repülési üzemmódba. 

Zsolt boldogan tett volna eleget az instrukcióknak. Ám, mint 

felfedezte, az albérletben maradt a telefonja. 
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Egyszer volt, hol nem volt 

 

Egyszer volt, hol nem volt, mielőtt a régi világ letűnt volna, volt 

egyszer egy gyermek, akinek szomorúság ülte a lelkét. A foci 

különösen hiányzott neki. Arra gondolt a legtöbbet, mióta elszakadt 

otthonról. De nagyon hiányoztak neki a húgai és az édesanyja is, 

akiket hátrahagytak az őshazában, messze-messze, az Óperenciás-

tengeren és hetedhét országon is túl. 

Mirwaisnak hívták a fiút. A labdarúgást most csak nézni tudta. 

A kerítésen túlról figyelte a szíriai vándortársakat, akik naphosszat 

játszották kedvenc játékát. Sajgott a szíve, szeretett volna beállni 

közéjük. „Persze ezek felnőttek, úgysem vennének be engem” – 

vigasztalta magát. 

Ám a másik oldalon futballozó legények legelőször is azért 

tartoztak máshova, mert szíriaiak voltak. Ez a rend fogadta Leszvosz 

szigetén őket, a hetedhét országon átkelőket. 

A szíriai vándorokat a sziget őrei háborús menekültként 

ragadták ki a virgonc tengeristen karmaiból. Minden jóval felszerelt 

új épületekben kvártélyozták el őket. Kaptak fedelet a fejük fölé, 

ágyat az alváshoz, mosdót és zuhanyzót a tisztálkodáshoz, és 

tisztességes kosztot – a messzi földről érkezettek iránti tiszteletből 

csakis halal ételeket, bár keresztények is voltak közöttük szép 

számmal. 
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A többieknek, a közönséges vándoroknak az „afgán domb” 

jutott. Afgánok, vagyis Afganisztán és Pakisztán földjéről érkezettek 

alkották a többséget közöttük, de a világ minden sarkából sodort ide 

embereket az őrült szél. A minap a Dominikai Köztársaságból 

bukkant fel egy házaspár. Bármilyen furcsa volt a feltűnésük e 

helyen, végigkérdezősködtek a domblakók között, hátha akad itt más 

honfitársuk is. Olyan idők jártak, amikor nem lehetett az efféle 

lehetőséget csak úgy figyelmen kívül hagyni. 

Mirwais az édesapjával és három bátyjával együtt a pastún 

utazók között telepedett le. Az egyik Leszvosz szigetén serénykedő 

civilszervezet arab önkéntesei szereztek nekik egyetlen árva takarót, 

hogy némi komfortban részük legyen. Elkülönülve táboroztak 

körülöttük a menedékkérelmük elbírálására váró hazarák, tádzsikok 

és belúdzsok. Utóbbiak nem is kettő, hanem három országból, 

Afganisztán és Pakisztán mellett Iránból sereglettek ide. 

Cudar egy hely volt ez! Szemét borított körülöttük mindent. A 

sok hulladékot nem volt hol összegyűjteni, ezért mindenki eldobált 

mindent. Rossz széljárás esetén ürülékszag lengte be a dombot és 

környékét. Az emberek próbálták nagyjából egy helyen végezni a 

dolgukat, de ez nem sokat segített a helyzeten. 

A legnyomasztóbb a táj képe volt, ahogyan az előző év egymást 

követő emberhullámai után festett. Mint a tengerből kimeredő szikla, 

melyet összekaristoltak az elemi erők… 
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Az afgán domb valaha olajfák ligete volt. A gazda, akinek két 

éve még bolgár és macedón vendégmunkások végezték itt a 

szüretelést, méltán volt büszke kiváló olívaolajára. Mirwaisék 

érkezésének idejére elköltözött a birtokáról. Maga is menekültté lett, 

és ideiglenesen athéni rokonoknál talált szállást. Mióta tömegével 

érkeztek ide a vándorok és az elűzöttek, a földjét gyakorlatilag 

elfoglalták tőle. A fák ágait letördelték tüzelőnek.  

 

Egyszer volt, hol nem volt, a múlóban lévő régi világban volt 

egyszer egy csonka család, apa és négy fiúgyermeke, akik a jobb élet 

reményében sokakhoz hasonlóan felkerekedtek, hogy elinduljanak a 

gazdagabb világba. 

Így jutottak el Leszvosz szigetére. 

Mirwais apja esténként továbbra is eltökélten magyarázta 

fiainak, hogyan kezdenek majd új életet a németek országában.  

Taxizott odahaza, Quetta városában. Az útra csak úgy tellett 

nekik, hogy még az aranytojást tojó tyúkot is eladta. Az autó árát és 

azon felül minden összekuporgatott pénzüket magával hozta, sőt 

felvett hitelt uzsorakamatra egy kőszívű nagybirtokos még 

fösvényebb fiától is, azzal, hogy Németföldről, ha kell, évtizedek alatt 

fizeti majd vissza. 

Ha mégsem, úgy adósságát a hozzátartozóin hajthatják be. 

Merész vállalás volt ez. Otthon maradt a felesége és két leánya is. 

Rabszolgaság várt rájuk, ha rossz adósnak bizonyul. Hogy ezt 
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elkerüljék, fiaival együtt vállalniuk kell majd bármilyen munkát, ami 

csak adódik. 

Mirwais kicsi volt ahhoz, hogy a helyzetük minden veszélyét 

világosan lássa, de azt határozottan érezte, hogy az apja döntésével 

nem értett egyet. Az érzés minden egyes megtett mérfölddel 

erősödött benne. Továbbra is az iskolába szeretett volna járni, ahol 

elkezdte a tanulmányait, ahol a barátai voltak. Éppen az iskola miatt 

nem hagyták otthon mégsem. Tudott angolul írni-olvasni, és osztani-

szorozni. Háromból két bátyját máris túlszárnyalta műveltségben – 

őket a medreszébe adták, mert csak ezt tudta megengedni a család, 

ott pedig urdu nyelven beszéltek, és a Koránt bújták egész nap.  

A focimeccs az aznapi utolsó imával ért véget. Mirwais nem 

várta meg, míg befejezik. Visszatért a sok megcsonkított olajfa közül 

ahhoz, amelyik az otthonuk volt. 

Csak a két fiatalabbik bátyját, Sifatot és Shuját találta a 

táborhelyükön. Édesapja még az ima után elment Gullal, a legidősebb 

testvérével, hogy megpróbáljanak takarókat szerezni valamelyik 

önkéntes szervezettől. Kutyahidegek voltak az éjszakák. 

„Nézd meg ezt is!” – tárt az öccse elé valami 

szemöldökmeresztő látnivalót Sifat éppen akkor, amikor Mirwais 

odaért. Kikerekedett szemekkel bámultak maguk elé, észre sem 

vették jöttét. 

Digitális képkeret volt a kezük ügyében. Mirwais hallott már 

erről a készülékről. Gul említette az apjuknak, valami furcsa 
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mosollyal a szája sarkában, amit Mirwais nem tudott mire vélni. 

Állítólag parázna nőszemélyek képeit lehetett látni rajta, de hogy 

„paráznák”, az Mirwaisnak csak annyit tett, hogy ő soha nem 

pillanthatta meg őket – neki tilos volt. 

A készüléket a mianmariaktól lehetett kölcsönözni, akik a sors 

furcsa fintora folytán éppen a pastún utazók szomszédságában 

telepedtek le – mintha az ördög kísértette volna őket e csábítás 

közelségével. Fizetni kellett érte. 

A legtöbben, akik ráfanyalodtak erre, úgy tettek, mintha csak a 

kíváncsiság hajtotta volna őket. Hiába, az ittlévők héttizede férfi volt, 

legtöbbjük magányosan tette meg az utat Európa felé. Akinek nem 

volt okostelefonja, vagy nem tudta azt feltölteni, vagy éppen nem volt 

hozzáférése a világhálóhoz, az így próbálhatott enyhíteni a sok 

nélkülözés terhén, bár az ilyesmi olaj volt a tűzre, és végső soron csak 

fokozta helyzetük sanyarúságát. 

Az ördög elégedett lehetett. 

Mirwais annyit látott a képen, mielőtt elkapták a szeme elől, 

hogy egy nő a szájával művelt rajta valamit. 

„Na, ezt jól megcsináltad” – méltatlankodott Shuja Mirwais felé 

pillantva, de Sifatnak címezte a bírálatot. „Rossz álmai lesznek a kis 

pisisnek, aztán rinyálni fog apának. A hitetlenek között meg 

degenerált lesz belőle.” 

„Nem árthat, ha látjuk, mire számíthatunk” – morfondírozott 

hangosan Sifat, mintha Mirwais ott sem lett volna. A készülék 
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kijelzőjét teljesen eltakarta a kezével. Nyilvánvalóvá tette, hogy nem 

Mirwaisra értette, amit mondott – őt inkább óvta ettől a 

felkészüléstől. „Állítólag Németországban a nők többsége már 

tizenhárom évesen elveszíti a szüzességét, nem sokkal az első 

vérzésük után. Sőt… némelyik már az előtt!” – magyarázta Shujának 

azzal a tudós kifejezéssel az arcán, melyet szeretett felölteni, ha 

valami elméset készült (vagy remélt) mondani. 

„Mirwais akkor se lássa ezt a szemetet” – intette Shuja. „Ha 

találunk magunknak német lányt, be kell térítenünk. Az ilyen romlott 

környezetből ki kell ragadni őket. Az a nő, aki ilyeneket csinál, nem 

tiszteli önmagát.” 

„Szerinted apa elvesz feleségül egy német nőt?” 

„Nem tudom… Beszéltünk róla, amikor átértünk 

Törökországba. Sok mindentől függ. Nem mindegy, hogy találunk-e 

munkát, vagy hogy hol kötünk ki.” 

Mirwais eddig türelemmel hallgatta a beszélgetésüket, és várta, 

hogy közbeszólhasson. A végére akart járni, mit látott az imént. 

„Mit néztetek az előbb?” – vonta kérdőre mindkét bátyját 

egyszerre. Amit azon a képen egy villanásra látott, számára 

érthetetlen módon a fejébe fészkelte magát, pedig elképzelni sem 

tudta, mi lehetett pontosan. 

A bátyjai rá se hederítettek, elengedték a fülük mellett a kérdést. 

Erről Mirwaisnak újra eszébe jutott, mennyivel jobban érezte 

magát otthon a húgai társaságában. Velük lehetett játszani. Gulnar 
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egész jól tudott focizni, vele volt a legjobb együtt lenni. Sifat és Shuja 

mostanában állandóan hülyeségekről beszéltek egymás között… 

mintha ki is akarták volna zárni mindebből. Ha jobban belegondolt, 

nem tudta, hányadán áll velük, mióta csak olyan furán elváltozott a 

hangjuk, és azzal együtt az egész viselkedésük. 

Hogy apjuk új feleséget keresne magának Németországban, 

elkeserítette. Igaz, Hamid bácsikájának is három felesége volt 

odahaza, és feléjük ez egyáltalán nem volt szokatlan dolog. De mi 

lesz, ha az apja egy német asszonnyal él majd? Lehet, hogy az 

édesanyja akkor soha nem jöhet utánuk…? Soha többé nem láthatja 

majd…? Mirwais nem tudott, és nem is akart megbékélni ezzel a 

gondolattal. 

„Mit bámulsz? Elcsöppen az orrod, taknyos!” – szólt rá Sifat. 

Mirwais erre ocsúdott fel a gondolataiból. Tényleg lógott az orra. 

Három nappal korábban még nagyon beteg volt, alig lelte önmagát. 

A focizó szíriaiakat sem ment el megnézni napokig, amíg magas láza 

tartott. 

A szíriaiak táborából látogatott el hozzájuk az egyik orvos, 

hogy megnézze őt. Miután kikérdezte az apját és a fivéreit, és 

megtudta, hogy Mirwaisra hirtelen tört rá a láz mindenféle fájdalmak 

kíséretében, már ki is mondta az ítéletet – „influenza” –, és széttárta 

a karját, jelezve, hogy ezzel nemigen tud mit kezdeni. „Ki kell várni, 

míg elmúlik, aztán figyelni kell, belázasodik-e pár nappal később 

megint”. Antibiotikumot nem tud adni, mondta, mert „nincsen elég, 
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és igazából felesleges is volna”. De hagyott nekik egy fél levélnyi 

lázcsillapítót, hogy Mirwais szedje be az elkövetkező napokban. Ez 

segített is rajta valamennyit, vagy legalábbis úgy tűnt. Mostanra elég 

jól érezte magát, hogy újra ellátogasson a focipályához időről időre. 

 

Egyszer volt, hol nem volt, a pusztulásra ítélt régi világban volt 

egyszer egy kisgyerek, aki éppen csak annyi kényelemre vágyott, 

mint bárki más a vele egykorú fiúk közül. 

Meglátott az övékéhez legközelebbi olajfa tövében egy tekercs 

vécépapírt. Megörült neki, és abból akart tépni, hogy megtörölje az 

orrát. De mintha olvasták volna a gondolatait, amint elindult oda, 

előtte termett egy idősebb fiú, és figyelmeztetőleg az arcába tolta a 

mutatóujját. 

Mirwais megszeppenten törölte le az orrát a keze fejével. 

Viszketett a bőr az orra körül mindenütt, csúnyán ki volt marva, és a 

táborban mindenfelé szálló por az elviselhetetlenségig fokozta a 

kellemetlenségeit. 

Lassan sötétedni kezdett. Mivel nem volt mit tennie, inkább 

lefeküdt pihenni a szakadt gyékényre, melyet a fa alatt találtak, 

amikor ideérkeztek. Hogy beteg lett, ezzel az egy előnnyel járt 

számára. Ő foglalhatta el a helyet, mely előtte az apjuknak járt, az 

egyetlen pléddel együtt, ami jutott nekik. Elaludni mégsem tudott. 

Körülöttük mindenhonnét beszélgetésektől volt hangos az alkonyi 

óra. A bátyjai sugdolóztak a digitális képkeret felett, néha nevetgéltek 
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is, hangosan. Mirwais tudta, hogy megint azokat az ostoba képeket 

nézegetik. Haragra gerjedt, kifejezetten utálta most őket. 

Aztán visszatért az apjuk, Gullal együtt. 

Takarót nem hoztak, nem jártak sikerrel a küldetésükben. 

Mikor felbukkantak, Sifat és Shuja rémülten, kapkodva rejtették el a 

digitális készüléket. 

Mirwais megdörzsölte a szemét, és felült. Szöget ütött a fejébe 

a dolog. 

„Mit adtatok azért a hülye nézegetőért?” – kérdezte a bátyjaitól. 

Ádáz szemekkel néztek vissza rá. „Kuss legyen!” „Egy szót se, 

kis pisis!” – szóltak rá szinte egyszerre, mielőtt az apjuk odaért volna. 

Élesen emlékezett rá, mekkora pofont kapott tőlük a múltkor – 

utólag, amikor az apjuk már nem láthatta. Törökországban történt. 

Egy internetkávézóban tett látogatás után kicsúszott Mirwais száján 

egy könnyelmű megjegyzés az ott látottakról, arról, mit nézegetett 

Sifat, amikor azt hitte, épp senki nem figyel oda rá (előtte Mirwais 

állította át neki a számítógépet urdu nyelvre, hogy használhassa). 

Ezek után kapta a fülest. 

Most nem akart ilyesmit kockáztatni, de nem is hagyta 

annyiban a dolgot.  

Míg bátyjai az apjukkal beszélgettek, a takarója szélét – mintha 

csak véletlenül csinálta volna, miközben forgolódott jobbra-balra – 

apja hátizsákjának a szája fölé terítette. Így észrevétlenül végig tudta 

tapogatni a táska tartalmát a kezével. A Lionel Messi-figurás 
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kulcstartót kereste a táska felső részébe varrt cipzáras irattartóban. 

Ott kellett volna lennie. Az apjától kapta, Törökországban.  

De nem volt a helyén, és ezek után igen valószínűnek tűnt, hogy 

hol lehet. Sifatéknál nem volt pénz. Szinte bizonyosan az ő 

kulcstartóját adták a mianmariaknak, hogy a digitális képkeretet 

kölcsönvehessék.  

Álomba sírta magát. Amúgy is rátört a fáradtság. Mintha egy 

fal zuhant volna rá, maga alá temetve őt. Érezte, hogy lelassul a 

szívverése, egy perccel tovább sem bír ébren maradni. 

De valaki megragadta a vállánál fogva, és felrázta őt. Sifat volt 

az. Apjuk megint elment valahová. Bátyja a digitális képkeretet 

dugdosta az orra alá. „Csinálj vele valamit, te tudsz angolul!”  

Mirwais felült, a kijelzőre meredt. Paráznaság helyett csupa 

szöveget látott maga előtt. 

Apja hagyta, hogy a telefonját nézegesse néha. Így rögtön 

felismerte, hogy amit lát, a menüparancsok listája. Sifaték véletlenül 

nyithatták meg, amikor az apjuk felbukkant, aztán zavarukban 

inkább ráültek a készülékre, nehogy lebukjanak. 

Próba-szerencse megérintette a „Slideshow” feliratot az 

érintőképernyőn. Ráhibázott, és feltűnt előtte a tátott szájával fura 

dolgot művelő nő, de mielőtt felfoghatta volna, pontosan mi történik, 

Sifat megint elkapta előle a készüléket. 

Duzzogott egy sort, aztán visszafeküdt aludni, és mintha az 

agyát valaki egyszerűen lekapcsolta volna, egyből álomba merült. 



 

321 
 

 

Álomország tengerpartján kint fociztak a környékbeli gyerekekkel a 

masszív vályogfalakkal övezett, kétszintes qala előtt. A partvonalat is 

felhúzták kétoldalt, hogy szabályszerű legyen a játék. A kapukat 

precízen kikövezték. 

Mirwais nem emlékezett rá, hogyan került ide, csak a késztetést 

érezte, hogy gólt lőjön. Hogy átérezhesse a siker örömét. 

Alkalom adódott is, rögtön. 

A labda kigurult a száraz kórók közé a pálya mellé. Gulnar 

szaladt érte, hogy bedobja. A másik csapat tagjai lustán gyalogoltak 

vissza a saját kapujuk felé. Mirwais érezte, övék az emberfölény, 

alszik a védelem, itt a lehetőség! 

Kiabált Gulnarnak, hogy végezze el a bedobást azonnal, húga 

pedig éppen úgy dobta felé a labdát, ahogyan szerette volna. Mintha 

csak a gondolataival irányította volna. 

Lepattan előtte két méterrel. A csípője fölé érkezik. Fél méterre lesz tőle. 

Egyetlen lépés, és rá lehet fordulni. Bele kell feküdni. A testsúlyát is beleadja 

a lövésbe. 

A labda ott volt, ahol lennie kellett, ő pedig olyan biztos 

egyensúllyal támasztotta le a bal lábát, ahogyan a nagykönyvben meg 

van írva.  

A labda egyenesen repül. Enyhén lefelé tart. A kaput jelző kőhalom 

tövében vágódik a földhöz. Bepattan… Gólöröm! 



 

322 
 

Villámgyorsan tért magához. Reggel volt már, világos, de nem 

a fény ébresztette fel. És nem a labdát rúgta el. 

Az olajfát találta el a lábával, éppen a rüsztjével. Mintha 

kiszámította volna, hol van a fa törzse, és egyenesen arra célzott 

volna. A fa persze ott maradt, a helyén – és senki sem ünnepelte a 

gólját. A lábában iszonyatos fájdalmat érzett. Félve nézte meg, mi 

lehet vele. 

A bőr hosszan felszakadt a lábfején, négy irányban csorgott 

belőle a vér. Világosan látszott, hogy a sérülés mély, talán még a 

csontja is eltörött. 

Kétségbeesetten pattant fel, és megpróbált lábra állni. Amikor a 

teste súlyát a bal oldalára helyezte, érezte, hogy valami 

reménytelenül elromlott, és nem is fog megjavulni egyhamar. 

 

Egyszer volt, hol nem volt, az új világnak a kezdetén, volt 

egyszer egy kisgyerek, aki sírt a fájdalomtól, de mikor a fájdalom 

elmúlt, talán megtalálta a számítását, bár erről nem szól részletesen a 

fáma… Egy kisfiú, akinek a sírásából hárman húztak hasznot, hogy 

végül eljövendjen az új világ. 

Mirwaist az édesapjával együtt beengedték a szíriai vándorok 

táborába, hogy az ottani orvosok vehessék szemügyre sérült lábát. 

Különös szerzet volt az orvos, aki végül fogadta őket. Alacsony 

termetű, de edzett, erőteljes. Alig lehetett több harmincévesnél, az 

arcát mégis az élet karcolta mély vonások diszítették. Orra nyergén 
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keresztben nyomot hagyott valami, de nehéz volt eldönteni, hogy 

mi… Verekedett talán, és betörött az orra? Vagy csak szemüveget 

visel, amikor olvas?  

Ellátta Mirwais sebét, oltást adott be neki Tetanus ellen, 

rögzítőkötést helyezett a lábára, és előkészített számára egy mankót, 

hogy azzal közlekedhessen legalább tíz napig, míg a kötés 

mindenképpen a helyén marad. Meg is kell majd röntgenezni a lábat 

egy kórházban, bár valószínűleg zúzódott csak, állapította meg, 

hozzátéve, hogy ennek kár örülniük, mert éppen ugyanolyan lassan 

fog meggyógyulni, mint ha a csont is eltörött volna. A keletkezett 

vérömleny sokáig megmaradhat. 

De nem engedte el ennyivel. 

Kíváncsi volt az eset körülményeire. Mikor Mirwaisék a 

rendelőbe érkeztek, fél füllel hallotta, mit beszéltek a másik orvossal, 

aki felvette Mirwais adatait. Kollégája csak annyit reagált a fiú 

álmának és a sérülés eredetének hallatán, hogy „Hát, akkor ez kapufa 

volt!” Mikor megkérdezte Mirwaistól, szed-e valamilyen gyógyszert, 

az édesapja válaszolt helyette, és a lázcsillapítót említette, amit az 

influenzára kapott. 

Ez keltette fel dr. Schönberger érdeklődését, és ezért vette át 

Mirwais ellátását. Miután az alapvető dolgokat tisztázták, végre 

feltehette érdekfeszítőbb kérdéseit. „Szokott-e hirtelen álomba 

zuhanni?” „Előfordult-e korábban, hogy felkelt álmában, vagy 

öntudatlanul tett valamit?” „Előfordult-e ilyen bárkivel a 
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családban?” „Van-e rendszeresen erős fejfájása?” Nagyon sok efféle 

kérdéssel rukkolt elő. Mirwais, aki beszélt angolul, többnyire csak 

rázta a fejét ezek hallatán. Annyit rázta, hogy már-már beleszédült. 

Aztán az orvos megelégelte a kérdezősködést, és egy darabig 

szótlanul meredt maga elé. Ráncolta a homlokát, megoldást keresett 

valamilyen problémára. 

„Én a Hamburgi Virológiai Intézet kutatója vagyok, a 

szabadságomat töltöm itt önkénteskedéssel… Mondják, 

ragaszkodnak ahhoz, hogy gyalog végigvergődjenek még legalább 

négy országon?” – kérdezte tőlük azután.  

Apja semmit nem bírt válaszolni erre. Az orvos komolynak 

tűnt, a felvetés komolytalannak. 

Mirwais még egyszer megrázta a fejét. 

Többször nem kellett már. 

 

Egyszer volt, hol nem volt, a régi világ pusztulása előtt nem 

sokkal volt egy orvos, aki elindult hazulról, hogy másokon segítsen. 

Felkerekedett, hosszú út porából köpönyeget vett. 

Dr. Helmut-Johan Schönberger érdekes kutatás résztvevője volt 

Hamburgban. Munkatársaival az influenzavírus burkát alkotó 

fehérjék neurobiológiai hatásait tanulmányozták. Mirwais esetében 

dr. Schönberger különös dologra bukkant. Gyanítható volt, hogy a 

vírusfertőzés következtében jelentkeztek nála központi idegrendszeri 

komplikációk. Kutatások korábban kimutatták, hogy az 
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influenzavírust ölelő kapszid egyik fehérjéje képes kárt tenni a 

hipotalamuszban, és az ott termelődő hipokretin előállításának 

zavarát idézheti elő. Ez az érintettek egy részénél narkolepsziás 

tünetek kialakulásához vezet, például napközben is teljesen 

váratlanul álomba zuhanhatnak. Mirwais esetében azonban ezek a 

tünetek hiányoztak. Nála csupán egy apró, motorikus természetű 

zavar jelentkezett alvás közben, igaz, ez az apró zavar – az olajfával 

az útban – a lába zúzódásába került. 

Talán az alvás ideje alatt az izmok mozgását gátló inhibitorok, 

a GABA és a glicin szintjének szabályozását érintette az anomália – 

próbálta rekonstruálni a folyamatot dr. Schönberger –, mert normális 

körülmények között ezek veszik elejét az álmunkban végzett 

cselekvések tényleges megvalósításának… hogy a zuhanós álmok ne 

legyenek túlontúl igaziak.  

Amennyiben a feltételezés helyes, és csakugyan a fertőzés volt 

a történtek kiváltója, a pontos mechanizmus feltárandó. 

Mindenképpen szükséges a fiútól vérmintát venni. Dr. Schönberger 

nem késlekedett. 

Emellett azonban – néhány telefon elintézését és némi 

várakozást követően – módjában állt felajánlani azt is, hogy Mirwaist 

Hamburgba szállítsák egy kísérővel együtt, hogy további 

vizsgálatokat végezhessenek rajta. 

Mirwais édesapja Gult jelölte a feladatra. Csak idő kérdése, 

mikor jöhetnek utánuk, ígérte Mirwaisnak őszintén reménykedve. 
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Ő volt az első, akinek Mirwais lábsérülése segített beteljesíteni 

az álmát. „Allah akarta így” – mondogatta újra meg újra. 

Mirwais érzése szerint nem feltétlenül Allahon múlott a dolog. 

Minél többet gondolkodott rajta, annál inkább úgy vélte, hogy 

egyszerűen csak a keserűsége tört ki belőle, amikor a fába belerúgott 

– bár az álmában tette, mégis mintha éppen így akarta volna ezt. Ha 

választhatott volna, továbbra is inkább hazamegy az édesanyjához, 

mint hogy Németországba menjen. Csak az vigasztalta, hogy Gullal 

utazhatott Hamburgba. Fiútestvérei közül ő állt hozzá a legközelebb. 

Gul esténként meséket mondott neki odahaza. 

Mikor visszatértek a rendelőből az olajfához, ahol a többiek 

táboroztak, fotóriporterek egy csapata lett figyelmes rájuk. Amint 

meglátták Mirwaist, úgy rajzották körbe, mint seregélymadarak az 

érett gyümölcstermést. Kattogtak a fényképezőgépek, ő pedig nézett 

körbe tanácstalanul, a mankójára támaszkodva. Nem értette, miért 

találta magát e nagy figyelem középpontjában hirtelen. 

A riporterek egyike, Clive Borgen, a World magazin fotósa „A 

sérült lábú menekült fiú” című fotójával fél évvel később elnyerte a 

Sir Russell-díjat. Ő volt a második, akinek Mirwais lábsérülése 

segített beteljesíteni az álmát. A díjátadón az édesanyjának köszönte 

meg, hogy így alakult. „Anya…” – ezt a könnyeivel küszködve 

mondta, amikor felhívták a pódiumra, és elsőre elakadt a szava. – 

„Anya már egészen kicsi koromtól fogva arra biztatott, hogy ha ott a 

pillanat, el ne mulaszd, fiam”. 
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Ha Mirwaist bárki megkérdezte volna, azt mondta volna, hogy 

szerinte Borgen inkább a szerencséjének köszönhette az elismerést. 

Azt a bizonyos pillanatot rajta kívül ugyanis még harminckét másik 

fotóriporter sem mulasztotta el. Sőt, egyikük arra is megkérte 

Mirwaist, hogy ugráljon előtte egy kicsit, hadd fényképezhesse le, 

micsoda küszködés a mankójával járni. A díjat mégis Clive 

Borgennek ítélték oda, tízezer fonttal együtt. 

Dr. Schönberger nem kapott hasonló díjat Mirwais esetének 

felfedezéséért, ellenben számos rangos publikáció szerzői között 

megjelent a neve. Többek között a Mirwaistól vett vérmintából izolált 

vírus géntérképének közzétételekor. De ő nem a hiú büszkeségnek 

élt. Kötelességtudó ember volt. A publikálást csak a véget nem érő 

kutatási folyamat egy szükséges elemének tekintette a sok közül, és 

végezte tovább a dolgát, a kollégáival együtt. 

A tudományos közösséggel a világhálón át megosztott genom 

széles körben ismertté vált. Idővel került olyan, akit nagyon boldoggá 

tett. Többek között egy rossz hírű zsarnokság titkos 

biologóiaifegyver-programjának vezető kutatóját, akire légvédelmi 

löveg általi kivégzés várt volna éppen akkoriban, ha nem produkál 

látványos eredményeket nagyon gyorsan. Ő volt a harmadik a 

sorban, aki Mirwais lábsérülésének köszönhetően érte el a célját. 

A fejvesztés terhe mellett produkálandó áttöréshez ugyanis 

éppen dr. Schönbergerék kutatása segítette hozzá a szorongatott 

tudóst, akinek sikerült a mozgásinhibíció feloldásának és a 
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hipokretintermelés szabályozásának egy működő eljárását 

kidolgoznia. Nobel-díjat vagy elismertséget ezért nem kapott, az 

országa viszont jókora lépéssel közelebb került egy kibernetizált 

zombihadsereg létrehozásához. 

De ez nem Mirwais gondja volt. 

Ő, ha minden igaz, boldogan élt, míg meg nem halt. Aki nem 

hiszi, kutasson utána. 
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Átjönnének 

 

A csónakban vészesen gyűlt a víz, és még csak félúton sem jártak. 

Felhagytak az evezéssel. Bizonytalanul méregették maguk körül a 

tengert, milyen mély lehet. Nagyon mély… 

Egyetlen ember volt közöttük, aki tudott úszni, de hogy a 

tenger hullámai között az milyen lehet, arról neki sem volt 

tapasztalata. Az Eufrátesz mellől származott, földműves 

családból. A folyóval elboldogult, ott azonban soha nem úszott 

húsz méternél távolabb a parttól. 

A lélekvesztőn hánykolódók már-már beletörődtek, hogy 

csak eddig jutottak, elúszni látszott a remény. Ám a csónak újra 

közeledni kezdett a sziget felé, és mintha kevesebb víz áramlott 

volna a belsejébe. Tíz perc alatt a bokájuk fölé ért – az utóbbi 

percekben viszont alig emelkedett a szintje. Mintha valaki a víz 

alatt tolta vagy vontatta volna, vagy egy áramlás a hátára vette 

volna őket. Különös. Ismeretlen volt számukra a tenger, furcsább 

dolgokat is el tudtak képzelni róla. Végső soron mindez Allah 

akaratából történik, gondolták. 

Ötven méterre közelítették meg Kiosz szigetének partját. Ott 

mintha megrekedtek volna. A csónak mégiscsak megtelt vízzel. 

Ekkorra azonban feltűntek a görög parti őrség hajói, és a szigetről 

is kiúszott értük néhány segítőkész ember. Kimentették őket.  
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Igazi megmentőjüket nem láthatták. Egy torpedó 

sebességével közlekedett a víz alatt. A sziget nyugati oldalán jött 

a felszínre, hogy egyenesen továbbrepüljön Macedónia irányába, 

mert ott máris újabb veszélyhelyzet adódott. 

Egy marokkói fiatalember készült átjutni a görög–macedón 

határ mentén húzódó kerítésen, az egyetlen ponton, ahol ez 

lehetségesnek tűnt. Egy vasúti kocsi tetején. A határ közvetlen 

közelébe érő, csigatempóra lassító vonatra sikerült felmásznia. 

Gyermekkorában, nem is olyan régen, vályogházak tetején ugrált 

boszorkányos ügyességgel. Egy akrobata tehetségét kapta a 

sorstól. Észből kevesebb jutott neki. Mikor felért, ahelyett hogy 

meglapult volna, a magasfeszültségű vezeték után nyúlt, hogy 

belekapaszkodjon, és kiegyensúlyozza magát. 

Mégsem érte áramcsapás. Megmentője elvágta a 

tápvezetéket egy-egy ponton a határ mindkét oldalán, a vonat 

előtt is, és utána is, még éppen időben. A mozdony lassan megállt. 

Közben átért macedón területre, és a marokkói fiatalember 

ennyivel közelebb került végső úti céljához. 

A hős, akinek az életét köszönhette, nem szakított rá időt, 

hogy felvilágosítsa erről. Repült tovább a magyar–szerb határhoz, 

ahol a felbukkanó rendőrök láttán menekülni igyekvő szíriai 

fiatalemberek estek a vízbe – a Tisza folyóba. Kétségbeesetten 

kapálóztak, miközben magával ragadta őket a sodrás. Már-már 
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feladták, amikor feléjük úszott egy kidőlt fa törzse. Meg tudtak 

kapaszkodni benne. 

Kicsit csodálkoztak, hogyan úszhatott az a fa éppen feléjük, 

és méghozzá éppen jókor, a folyó sodrását keresztezve. De örültek 

a szerencséjüknek. 

Talán létezik a Gondviselés, ahogy a papunk mindig is mondta. 

Partközelbe értek, onnét pedig valahogyan kievickéltek 

maguktól. 

Gondviselőjük a folyó következő kanyarulata után bukkant 

elő a vízből, ahol nem láthatta senki. Maga elé tartott ököllel szállt 

fel a magasba, aztán suhant a felhők felett, a Földközi-tenger 

nyugati medencéje felé, mert Szardínia partjainál újabb bajba 

került csónak utasait kellett biztonságba juttatnia. 

Átlagos, dolgos nap volt Superb Man életében. 

 

Mikor hazaért, komolyan elgondolkodott, nem kellene-e 

kimentenie újdonsült lakótársát is – a saját házából. Például páros 

lábbal kirúghatná onnan… 

Marijuana Man azzal költözött be hozzá, hogy muszáj 

valakivel együtt csöveznie, „különben megkattan”. „A 

szuperhősök egyébként is tartsanak össze”, tette hozzá, meg aztán 

Superb Mannek is „jól jöhet néhanapján a társaság”, mondta még.  

Jelenléte a légsűrűségre is hatással volt. Az elpöfékelt kender 

füstjét vágni lehetett a nappaliban. 
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– Nagyon király cuccot szereztem! Muszáj kipróbálnod! – 

szólította köszönés helyett Marijuana Man. 

 – Erősen kétlem… – felelte erre ő. Az amerikai konyhás 

óriásfrizsiderből elővett egy doboz tejet, és egy hajtásra megitta. 

Majd kiügyeskedett néhányat a hűtőben fólia alatt tárolt 

sütemények közül, hogy harapjon is valamit. 

– Legalább a nap leletét látnod kell…! – pörgött tovább 

Marijuana Man. – Azt nem hagyhatod ki. 

Superb Man a plafont nézte kínjában. Hosszú nap volt a mai, 

és még ezen a részén is át kellett vergődnie. A „lelet” Marijuana 

Man fogalmai szerint csakis U2be-videó lehetett. Kizárt dolog, 

hogy saját erőfeszítés termékére utalt volna vele. 

De nem akart goromba lenni, úgyhogy beadta a derekát, és 

odament megnézni, mi az. Marijuana Man lelkendezve fordította 

felé a laptopot. Természetesen egy videót tárazott be a 

megtekintéshez. – Mert ő egy igazi hő-ős! Mert ő egy igazi hő-ős! 

– énekelte Superb Man tiszteletére, hálából. 

Talán ezért tűröm meg itt? Mert ő az egyetlen, akivel az 

otthonomat biztonságosan megoszthatom, és akinek a háláját 

fogadhatom? – tűnődött el. Kétségtelen, hogy a magamfajta 

szuperhősnek is jólesik olykor az elismerő gesztus… 

Így is csak egy percig nézte a videót, mielőtt feladta volna. 

Addig látott macskát fürdőkádba beleesni, gyárkéményt rossz 

irányba dőlni félresikerült bontási művelet során, tinédzsert, aki 
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jókora követ dobott járó mosógépbe, és végül a szájában 

tüzijátékkal fürgén szaladgáló kiskutyát, aki egy lakodalom népét 

tartotta rettegésben, míg a köreit futkosta, és tölteteket durrantott 

el jobbra-balra. 

Méltatlankodva rázta meg a fejét. 

– Ennek mi értelme? – kérdezte csak úgy magától. Választ 

nem is várt igazából. 

– Hát éppen ez az! – vágta rá Marijuana Man. – Ezeknek a 

dolgoknak semmi értelme, és mégis meg kell történniük, mert ettől 

lesz a dolgoknak értelme… király, nem?  

– Ezt most komolyan értékelnem kellene mint gondolatot? 

Te be vagy szíva. Mint mindig. 

– De hát ezek szerint nem érted… – szállt vitába Marijuana 

Man. – Ezekben az esetekben is közbeavatkozhattál volna, de 

szerencsére nem tetted. És ezzel egymilliónál is több U2be-nézőt 

tettél boldoggá! Amikor ezt a videót megnézték, talán életük 

legjobb nevetésében volt részük.  

– Megvannak a korlátaim, nem lehetek ott mindenütt… – 

védekezett Superb Man. – De úgy látom, hogy itt nem is lett volna 

miért közbeavatkoznom. Senkinek nem esett bántódása. A macska 

kimászott a fürdőkádból. A gyárkémény nem dőlt rá senkire. A 

kutya pedig aranyos. Végül is csak odavitte a gazdájának, amit 

talált. 
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– Hát, azért ha tovább is nézted volna a videót… Mondjuk 

amikor az a csávó öngyújtó fényénél vizsgálgatja a 

benzintartályt… Vagy amelyik három méterről nekifutva áttöri a 

fotocellás üvegajtót, mert nem érti, hogyan működik… Nem 

vagyok én olyan biztos, hogy ezeknek nem esett baja. 

– Akkor viszont nem szép dolog más kárának örvendeni... 

Na jól van, én megyek lefeküdni. 

– De várj már egy kicsit… Gondolj bele! Ha nem lenne az 

életben semmi rossz, akkor a jó is a jelentőségét veszítené, nem 

igaz? Mi mást tehetsz, mint hogy ezt elfogadod? Magad is 

elismered, hogy nem akadályozhatsz meg mindent, ami rossz…  

– Rendben. Nekem viszont most magamat kell 

megmentenem, hogy holnap is eleget tehessek a 

kötelességeimnek. Örülök, ha fel tudok kelni, és nem szenderülök 

végtelen álomba, akkora itt a füst. Áll az egész házban. 

Megtennéd, hogy kiszellőztetsz egy kicsit…? Jó éjszakát! – vetette 

oda búcsúzóul. 

A szobájába érve az ágyába zuhant, teljesen kimerülten. A 

tagjai elnehezültek. A párnák közé süppedt, és szinte azonnal 

álomba merült. 

Álomba kenderülök, gondolta közben, és meglepően 

mulatságosnak találta ezt a szófordulatot… 
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Különöset álmodott… A nappaliban volt. Nem égett a villany, 

csak a tévé villódzott csendben. Az elsuhanó képsorok fény és 

árnyék váltakozásának groteszk játékaként tükröződtek vissza a 

falon és a bútorok felületén. Valami nagyon régi krimit vetítettek, 

a látottak nem szórakoztatták egyáltalán. Magába roskadva 

üldögélt, egyedül. 

Álmában emlékei voltak, ez volt a legkülönösebb az egészben. 

Fel tudta őket fejteni mint láncszemeket, egymás után. Mintha egy 

alternatív múlt eseményeinek a láncolata vezetett volna az álom 

jelenébe. 

Világosan emlékezett rá, hogy az elmúlt egy hónapban szinte 

semmi tennivalója nem akadt, Juci néni esetét leszámítva – a vén 

Micike, Juci néni macskája felmászott egy fára az utcában, aztán 

nem tudott lejönni onnan, mert felbukkant a szomszéd pitbull 

terriere, és úgy döntött, megvárja a fa tövében. 

Superb Man örömmel sietett a kedves öreg hölgy és macskája 

segítségére. A történtek a régi szép idők emlékét idézték fel benne, 

amikor még lezuhanó repülőgépeket kapkodott el közvetlenül a 

földbe csapódás előtt, vagy éppen elsöprő erejű szökőáradásoknak 

vetett gátat a puszta leheletével.  

Mindez álmában emlék volt csupán. Álmában olyan idők 

jöttek, amikor nem volt mit tennie. 

Nem kell többé a segítségem senkinek. 
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Egy napon rendkívüli kormányrendelet adta parancsba a 

világ minden országában, hogy eljött az idő a nagy öldöklés 

megkezdésére. Minden egyes földlakónak kötelessége volt annyi 

társát elpusztítania, amennyit csak tud, míg őt magát meg nem 

ölik. 

Ez volt az egyetlen kínálkozó megoldás. Csak így lehetett 

kijátszani őt, Superb Mant. 

Elviselhetetlennek nyilvánítottak, pedig engem a jó szándék 

vezérelt. És tettem is jót, sokat. 

Az ő műve volt az elképesztő mértékű túlnépesedés. Ő volt 

az, aki tettrekészen felbukkant minden közelgő katasztrófa 

helyszínén, hogy elhárítsa a bajt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A világ megváltása közepette történt azután valami, ami 

annyira megdöbbentette, hogy egy kis időre kizökkent a 

szerepéből, és felhagyott intervencióival. 

Egy rosszarcú, tipikusan gonosztevő külsejű figura egy 

kismama fejét készült kettéhasítani a baltájával… Ő azonban jókor 

érkezett, és egy balhoroggal leterítette a gazfickót. Sietnie kellett 

volna tovább, hogy megakadályozza egy sortűz eldördültét száz 

kilométerrel arrébb, de vetett még egy elégedett pillantást az 

ártalmatlanná tett haramiára… és akkor elképedve látta, hogy a 

megmentett kismama önnön kezével roppantja szét a saját gégéjét! 

A két ujja között. 

Reccs. Valami meghasadt. 
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Csak ült, és meresztette a szemét a tévé előtt. 

Villog, és nem csinál semmit. Én sem csinálok semmit. 

Álmában emlékezett rá, hogy a történtek hatására egy 

darabig elvonult a világ elől. A sortűz, amelyet meg kellett volna 

akadályoznia, eldördült, ahogyan még jó néhány másik is a 

következő napok folyamán.  

Nem tettem semmit, csak szemlélője voltam az eseményeknek. 

Hogyan lehettem erre képes? 

Mire sikerült újra összeszednie az erejét, hogy véget vessen 

az öldöklésnek, csak vagy ezer túlélő maradt az egész 

földkerekségen. Azok egy ideig küzdöttek vele, megpróbáltak 

ellenszegülni az akaratának, de Superb Man éberebb volt, mint 

korábban, és nem hagyta, hogy egy óvatlan pillanatban kárt 

tegyenek magukban. 

Védencei lassan beletörődtek a megváltoztathatatlanba. 

Valami félőrült kifejezés maradt vissza a tekintetükben a nagy 

mészárlás után, de lecsillapodtak. Rászoktak a kenderszívásra. 

Egész nap füstölték a marihuánát. Nem mozdultak ki otthonról, 

csak ültek a tévé előtt. Az egyetlen közszolgálati csatorna műsorát 

bámulták, ahol többnyire hozzájuk hasonló, üldögélő, kendert 

pöfékelő figurákat lehetett látni, akik legfeljebb akkor 

kommunikáltak egymással, ha valakinek új jointot kellett 

sodornia. Ezenkívül krimiket is vetítettek néha. 
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Akár elégedett is lehetett volna. A túlélők nem csináltak 

semmi bajt. Mégis kezdett az agyára menni a semmittevés. 

Csinálnom kell valamit, gondolta. 

Úrrá lett rajta a késztetés, hogy repkedjen a városban. 

Száguldozott a házak között, és árgus szemekkel leste, segítségre 

szorul-e a gondjaira bízott ezer polgár valamelyike. 

Mire hirtelen: 

– Segítség! Gyilkos! – hallotta az egyik házból. 

Aktiválta röntgenlátását, hogy betekintést nyerjen az épület 

belsejébe. De csak az a krimi ment a tévében még mindig – a nagy 

mészárlás előtt készült. Nem volt miért közbelépnie. A  sikoltozó 

nőt a filmbéli maszkos gyilkos leterítette egy tucat késszúrással. A 

valóságban viszont senkinek nem esett bántódása. 

Csalódottan pásztázott tovább tekintetével a ház belsejében, 

hátha mégis talál valamit, valami menthetőt… egy megbillenő 

porcelánvázát, nehogy összetörjön… Vagy bekent felével a föld 

felé hulló vajas kenyeret, nehogy kárba vesszen. 

Ilyesmit nem látott, mégis megpillantott valami figyelemre 

méltót. A hatására hisztérikus nevetés tört rá. 

Hisztérikusan nevetett még akkor is, amikor bekopogott Juci 

néni ajtaján. Álmában erős késztetés húzta arrafelé, és – ahogyan 

ez az álmokban lenni szokott – az egyik pillanatról a másikra ott 

találta magát az idős hölgy háza előtt, még csak fel sem kellett 

röppennie ehhez a levegőbe.  
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Juci néni végtelenül lassan csoszogott el a bejáratig a 

nappaliból. 

– Mi történt, lelkem? – kérdezte rémülten, amint 

megpillantotta az ajtóban álló, és valószínűleg siralmasan festő 

Superb Mant, akiből dőlni kezdett a szó, furcsa, idétlennek ható 

vihogás kíséretében. 

– Csak az a baj, kezit csókolom… Szóval ez alighanem a nagy 

számok törvénye, hogy ilyen is van… hehe… szóval ők pont 

egyszerre… pont, amikor én benéztem, mert van ilyen… ilyen 

röntgenlátásom… Szóval a vécében… éppen akkor, minden 

emeleten, az egymás feletti lakásokban… ezek szartak egymás 

fejére… egymás feje fölött… volt, amelyik újságot olvasott közben, 

volt, amelyik cigarettázott, és volt, amelyik ez alatt még a 

telefonján is krimit nézett… És arra gondoltam, hogy minek kellek 

ide én… miért nem teszek inkább én is nagy ívben az egészre? 

Juci néni arcán látszott, nem érti, mi kavarta fel ennyire a 

kedves fiatalembert, aki nemrégiben megmentette drága 

Micikéjét. Neki nem volt röntgenlátása – nyilván örült, ha a 

keresztrejtvény apró betűit el tudta olvasni. Azt  azonban rögtön 

felismerte, hogy vendégének leginkább megértő gondoskodásra 

lehet szüksége.  

– Jöjjön csak beljebb, drága! – invitálta. Karon ragadta, és a 

nappaliba vezette őt. Leültette a kanapéra a tévé elé, sodort neki 
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egy füves cigarettát, a szájába dugta, meggyújtotta, aztán maga is 

letelepedett, és nézték a krimit együtt. 

Micike Superb Man ölébe telepedett, és dorombolni kezdett, 

ő meg csak simogatta, egyre csak simogatta… 

 

…és a párnát simogatva ébredt. Nehezen tért magához. A 

fejében tovább peregtek Kojak felügyelő kalandjai, mintha 

bekapcsolva felejtették volna a belső tévét.  

Kóvályogva keveredett ki a konyhába, és döbbenten látta az 

étkezőpultra állított vekkeren, hogy már tizenegy óra elmúlt. 

Akkor ma tovább dolgozom. Így legalább más időzónákban élők 

részesülnek az oltalmamban a nap dolgosabbik részében, amikor mindig 

több a megelőzni való baj… De miért nem keltem fel időben? Hogy 

tehettem ilyet? Vajon hány embernek nem sikerült ma az átkelés Kiosz 

szigetére? 

Marijuana Man bezzeg talpon volt, tőle szokatlan módon. És 

mintha kíváncsian fürkészte volna az arcát, valamiféle 

megnyilvánulásra várt. Csak nem… lehet, hogy éppen ő tehet róla…? 

Megkapja a magáét… 

– Mit tettél abba a süteménybe? – kérdezte, miután úrrá lett 

rajta a gyanakvás. 

– Csak egy kis közérzetjavítót! – vágta rá azonnal Marijuana 

Man.  
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Superb Manben megfagyott a vér. Micsoda arcátlanság. Még 

csak nem is tagadja. – Neked emberek élete szárad a lelkeden… 

Marijuana Man gondosan visszahelyezte a kávésbögrét a 

pultra. 

– Ellenkezőleg! Sokakat megmentettem. Nagyon sokakat. És, 

mielőtt lehülyéznél, pontosan tudom, hogy miről beszélek.  

Superb Man nem akart hinni a fülének. Lakótársa olyan 

komoly hangot ütött meg, amilyet tőle eddig nemhogy nem 

hallott, de egyenesen elképzelhetetlennek tartott.  

– Kifejtenéd egy kicsit bővebben is? – kérdezte hát. Ha csak a 

bolondját járatja velem, kap egypár nevelő célzatú pofont.  

Marijuana Man belapátolt egy nagy kanállal 

kukoricapelyhes reggelijéből, mielőtt felelt volna. 

– Úgy vélem, ideje, hogy beszéljünk a kontrafaktualitásról. 

Bár igazából nem szeretem a „kontrafaktuális” kifejezést, mert 

félrevezető. Én az alternatív lehetséges világok körét értem rajta, 

és ezt történetesen így pontosabb mondani. Egyesek 

valószínűségekről beszélnek, amikor „Mi lett volna, ha” típusú 

kérdéseket feszegetnek. „Valószínűleg akkor nem történt volna ez 

és ez”, „valószínűleg megtörtént volna az” stb., így tovább. Én 

bizonyossággal mondom neked, hogy az alternatív lehetséges 

világok felmérhetők. Van, aki legalább bizonyos esetekben képes 

a meghatározásukra. És figyelmeztetni tud, ha egy esemény 

elmaradása vagy megtörténte miatt valami rossz következne. 
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Bekapott még néhány falatot, aztán félretette a kanalat, hogy 

nekiveselkedjen egy kiadósabb magyarázatnak. 

– Az a kiskutya, akit tegnap láttál, megmentette egy 

kisgyerek keze fejét. Ha figyelmesen megnézed a felvételt, 

láthatod a kép jobb alsó sarkában, ahogy a kisfiú igyekszik a római 

gyertya, vagyis a többlövetű vetőcső felé. A lendületéből és az 

arckifejezéséből kikövetkeztethető, hogy amint odaérne, 

megpróbálná megfogni a már működésbe helyezett eszközt, mert 

tetszik neki, hogy színes, és hogy szikrákat vet magából. A 

gyerekek hajlamosak szeretni az efféle dolgokat. A kutya azonban 

közbelép. Elszalad a veszélyes játékszerrel, éppen időben. 

Mindenki csak nevet ezen, hogy milyen együgyű már a kis 

jószág… Valójában egy tragédiát előzött meg. És nem zárnám ki a 

lehetőséget, hogy ezzel tisztában volt. Lényegében helyetted 

cselekedett. 

– Igazán megható történet – szúrta közbe gúnyosan Superb 

Man. Erős volt már benne a mehetnék. 

Marijuana Man azonban folytatta, mintha meg se hallotta 

volna. 

– A macska, aki beleesett a fürdőkádba, látszólag csak egy 

oktondi kismacska, aki a saját kárán tanulja meg, milyen csúszós 

tud lenni a fürdőszoba… 
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– Most mit akarsz ezzel? – türelmetlenkedett Superb Man. 

Tudni akarta végre, hogy mire megy ki a játék. Emberek jutnak 

bajba, míg ők beszélgetnek, a segítségükre kellene sietnie .  

– Tudod, hány ember hal meg évente háztartási balesetben? 

Olyan helyeken, ahol nem mentheted meg őket, mert a 

magánszférát többnyire azért te is tiszteletben tartod?  

Superb Mant fájón érintette a kérdés. 

– Talán elnézed nekem, hogy nem készültem számodra 

részletes kimutatással, de egyedül az Egyesült Királyságban 

körülbelül hatezren járnak így évente. Csinálj ebből projekciót, ha 

akarsz. Namármost, ez a macska a felvétel készítője számára 

roppant szemléletes módon demonstrálta a fürdőszobában 

jellemző körülmények veszélyességét. Az illető, vagyis a gazdi, 

egy középkorú hölgy, emiatt úgy indult fürdeni aznap, hogy a 

lehető legerősebben a tudatában volt ennek. Ha nem így lett volna, 

óvatlan, elcsúszik, beveri a fejét, és évekre kómába esik. Végül 

nem is tudtak volna segíteni rajta. 

– Na jó, ne szórakozz velem, légy szíves! Ezt honnan 

tudhatnánk? 

– Rosszul mondod. Nem tudhatjuk – ne használj többes 

számot, légy szíves. Ezt ugyanis te nem tudhatod. Én viszont 

tudom, mert én vagyok Counterfactual Man, a Kontrafaktuális 

Ember! Marijuana Man csak álca, a világ dolgaiba beleavatkozni 

nem vágyó alteregóm, akit saját magam alakítok… Így már hiszed 
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nekem, amit mondok? A hit természetesen nem azonos a tudással, 

ezt belátom…  

– Na ne hülyéskedj… Ha azt mondod, higgyem el, hogy még 

soha nem felejtettél el felköszönteni senkit a születésnapja 

alkalmából, még az is nehezemre esne. Ha azt kéred, higgyem el, 

hogy a Föld lapos, az szimplán hülyeség részedről... Érted a 

különbséget? 

– Hasonlatod találó! – ismerte el Marijuana Man, ám olyan 

türelemmel hallgatta végig Superb Man eszmefuttatását, és olyan 

higgadtan reagált rá, hogy azzal egyszersmind el is 

bizonytalanította annak helyességében. – Engedd hát meg, hogy 

olyasmire hivatkozzam, amit te mindenképpen kénytelen leszel 

tekintetbe venni… Tehát. Nyilván belátod, hogy nem csak neked 

lehetnek különleges képességeid. Meg kell engedned ezt a 

feltételezést. Márpedig akkor azt is beláthatod, hogy ha valaki 

olyannak beszélnél a képességeidről, aki nem ismer téged, az 

éppolyan abszurdnak találná a dolgot, mint amilyen abszurdnak 

tűnik neked az, amit én mondok magamról. 

– Nyilván. Ha csak beszélgetnénk az illetővel... De ha valaki 

nagyon kételkedne a különleges képességeimben, én pedig 

valamiért mindenáron fel akarnám fedni előtte ezek létét, akkor 

egy pillanat alatt be tudom neki bizonyítani, hogy nem a levegőbe 

beszélek. Én a levegőbe felszállok, ha kell. 
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– Frappáns – reagált Marijuana Man. – Hát, én nem 

szolgálhatok szórakoztató fordulatokkal. A kontrafaktuális vagy 

alternatív lehetséges világok ismeretét számodra nagyon nehéz 

lenne bebizonyítanom. Ha hiszel nekem, és ennek megfelelően 

cselekszel, márpedig ha figyelmeztetlek valami rossz 

bekövetkeztének a lehetőségére, neked muszáj lesz cselekedned, 

azzal megváltoztatod az események menetét, és akkor elmarad, 

amit jósolok. Ha pedig nem hiszel nekem, és csak egyszer is 

beigazolódik, amit mondok, onnantól az óvatosság elvére 

tekintettel kénytelen leszel figyelembe venni az útmutatásomat. 

Viszont nem tudhatod majd biztosan, nem csak szerencsém volt-e 

igazából, hogy úgy beletrafáltam az előrejelzésemmel, és 

megőrjítene a kétely ezzel kapcsolatban. Hogy próbára tégy-e még 

néhányszor, vagy inkább rögtön az első alkalom után higgyél 

nekem… Persze lehet, hogy már most is megőrjít a kétely… Jaj, 

nekem, miket beszélek itt, nem akarok én neked ilyen rosszat..! 

Rövidre zárom inkább: az alternatív lehetséges világokra 

vonatkozó állításoknak te csak az életszerűségéről lehetsz képes 

véleményt formálni, mert nincsenek olyan különleges 

képességeid, mint nekem. Olyan valakinek, aki bizonyossággal 

beszél a kontrafaktualitásról, számodra csak hinni lehetséges.  

– Óriási – mondta Superb Man, továbbra is szkeptikusan. 

Érdekes gondolatmenet volt, azt meg kellett hagyni. Közben 
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elővette a reggeli adag tejet a frizsiderből. – Mondd csak, pontosan 

miért jó az, ha ma késve indulok embereket menteni? 

– Azért, mert amennyiben az általad megmentettek közül 

valaki tízszer annyi életet oltana ki, mint amennyit te megóvsz a 

pusztulástól, akkor minden jó szándékod ellenére is negatív lesz a 

mérleg. 

Superb Man arca elkomorult. 

– És ma reggel éppen ez történt volna… szerinted? 

– Ki tudja? Elképzelhető, hogy azok között, akiket 

kihalásznál, van egy-két leendő vagy éppen már gyakorló 

terrorista… vagy erőszaktevők… Nem feltétlenül gondolom, hogy 

ez így van, de a lényeg hosszú távra előretekintve nem is ez, 

hanem az, hogy nem tudhatod, a harmad-, negyed- és ötödrangú 

következményeket tekintve mikor teszel jót, legyen bármilyen 

nemes a szándékod. 

– Lehet ez, lehet az… te összevissza beszélsz! Te nekem itt 

bizonyosságokról hadováltál az előbb! – tört ki az indulat Superb 

Manből.  

– Hát, ha kell, meghatározható mindez bizonyossággal is, 

persze. Csak gondosan meg kell hozzá vizsgálni minden egyes 

esetet… – Marijuana Man arcán látszott, hogy Superb Man dühe 

megijesztette. 

– Akkor kapaszkodj, mert most velem fogsz jönni! 
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– Hogyan? – kérdezte rémülten Marijuana Man. – Ne 

hülyéskedj már, még be sem fejeztem a reggelimet… 

– Velem jössz! – üvöltötte Superb Man. – Az összes 

menekültet kihalásszuk a tengerből, összegyűjtjük őket egy 

lakatlan szigeten, és addig nem engedünk el senkit, amíg 

mindegyiküket meg nem vizsgáltad a különleges képességeiddel. 

A veszélyeseket kiválogatjuk, aztán mehetnek vissza a tengerbe!  

– Jesszusom, te ezt komolyan gondolod… – Marijuana Man 

elnevette magát, vagy inkább csak úgy csinált, mintha viccesnek 

találta volna, de nem sikerült igazán felszabadultan előadnia. 

Csak reménykedett, hogy nevethet még ebben a helyzetben. – 

Baszki, szupertesó, én csak kamuztam az előbb… az egyetlen 

különleges képességem a kamuzás, igazán tudhatnád…! Csak 

nem akartam, hogy örök hari legyen amiatt a hülye süti miatt… 

Nem is neked csináltam, csak nem volt szívem szólni, hogy ne edd 

meg, ha egyszer éppen arra fájt a fogad… De hallod, azért frankón 

hiteles műsort vágtam le az előbb, mi..? Persze szólnom kellett 

volna a sütiről, belátom… Ha szólok, akkor nem történik ez…  

Nem kapott semmilyen reakciót, és ettől teljesen 

elbizonytalanodott. Úgy érezte, összeroppan Superb Man 

fürkésző tekintetének súlya alatt. 

– Ebből nem fogod kidumálni magad – jött aztán a válasz. 

Superb Manből újfent a mindig tettrekész szuperhős nyugalma 

áradt. – Nem fogsz ilyen ócska szöveggel kibújni a felelősséged 
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alól. Velem jössz, és kiválasztod, kit kell azon a szigeten 

hagynunk! Nagy ívben teszek a reggelidre! Mégis mit képzelsz? A 

te kényelmed ok lehet arra, hogy ne váltsuk meg a világot, amikor 

pedig ketten, együtt megtehetjük…? Örülj, hogy felnyitottad a 

szemem. Mostantól a kontrafaktualitást figyelembe véve 

cselekszem, a te segítségeddel!  

– De én… – akadékoskodott tovább Marijuana Man. 

Superb Man nem hallgatta meg. 

A következő másodpercben a hangsebesség tízszeresével 

repültek az Atlanti-óceán felett. 

Azért csak a tízszeresével, mert a füves sütitől Superb Man 

még mindig egy kicsit lassabb volt a megszokottnál. 
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Együtt voltak (2016 nyarán) 

 

 

SUSIE áfonyát, kekszet és teát fogyasztott 

reggelire. A kekszet mindig kettétörte, úgy 

vette a szájába a darabkákat. Amikor az 

anyag engedett, és az ujjai nyomása alatt 

kettéroppant az ostya, a halk hang, melyet 

hallott, a boldog békeidők érzetével töltötte 

el. 

Ma ennél is többet jelentett számára – a 

várakozás érzése kerítette hatalmába, mint 

amikor a szülei kislány korában nekiláttak a 

karácsonyfa-állításnak.  

Délelőtt elég volt egyetlen órára bemennie a 

kiadóhoz. 

Szerencsére nem maradt sok teendője, 

mielőtt egy hétre szabadságra indult volna. A 

szabadság a gyakornoki program feltételei 

szerint járt neki most már, de nem tudta, 

megajánlják-e a szerződést végül. Így egy 

picit necces volt bevállalnia, hogy lelép – nem 

mintha emiatt hezitált volna. 

Volt azonban a hülye főnöke, Debbie, aki 

abból indult ki, hogy a munkaerő csak akkor 

teszi a dolgát úgy istenigazából, ha közvetlen 

megfigyelés alatt áll. Úgyhogy Susie fővesztés 

terhe mellett megígérte neki, hogy 

mindenképpen el fog készülni a Marton-kötet 

borítótervével határidőre, még ha 

éjszakáznia kell is ezért. Arra számított, hogy 

ha feltöltődik, éppenséggel könnyebb lesz 

minden. Leülepszik a fejében az a néhány 

ötletkezdemény, ami eddig megszületett, és a 

kiadó végül jobb munkát kap tőle, mint ha a 

kotlós szorításában dolgozna… Kotlósnak 

nevezték Debbie-t, mert négy-öt órát végig 

tudott ülni egy helyben, árgus szemekkel 

lesve a beosztottjait, miközben megivott több 

liter teát, és józan számítás szerint már rég 

ki kellett volna mennie a mosdóba. 

Kellemes meglepetés várta a munkahelyén. 

Debbie aznapra beteget jelentett. Kollégáiból 

sugárzott a megkönnyebbülés. A levegővel 

együtt be lehetett lélegezni a felszabadult 

kreativitást, csak úgy áradt mindenkiből. 

Más körülmények között Susie szívesen 

maradt volna, hogy kiélvezze ezt a kegyelmi 

állapotot, ám ennél is jobb dolgok vártak rá… 

Délután repülőre szállt. Várta őt Budapest. 

És várta őt Jens. 

JENS kukoricapelyhet szórt a tejbe, és egy 

pillanatig elégedetten szemlélte, ahogyan a 

felülre került szemek ringatóztak a tálban, 

mint hajók a vízen… A tengerre gondolt – 

lágyan hullámzik és csillog egy verőfényes 

napon. Fagyit lehet enni, meleg van, el lehet 

menni úszni. Lopott idő, Szardínia. A világ 

legszebb tengerpartjai, és Susie hajfürtjei. 

Odanyúlhat a kezével, megérintheti, 

félresimíthatja őket. Hamarosan. 

A Skyneten Susie neve mellett nem égett a 

megszokott zöld vagy sárga fény. A lány 

máskor napközben is belépve maradt, hogy 

tudjanak váltani egy-egy üzenetet, most 

azonban kikapcsolt odahaza, a londoni 

albérletben mindent, és az utazásra 

készülődött már. Ma nem a Skyneten fognak 

beszélgetni egymással. Nem csak eljátsszák, 

hogy megérinthetik egymást. Ma tényleg ott 

lesznek egymásnak. 

Jens online végezte a munkáját. Végezhette 

volna Londonban is, Susie mellett, vigyáznia 

kellett azonban szklerózisos apjára. Így 

otthon volt többnyire, wesselingi házukban, 

Köln közelében. Angolt tanított diákoknak, 

mellette pedig napon belüli kereskedéssel 

foglalkozott. Az asztali számítógépéhez 

kapcsolva négy monitort nézett egyszerre, és 

mindig nyitva volt előtte a spread betting 

platform. 

Egész jól keresett vele. Nem csak „fibózott”, 

mint némelyek – a Fibonacci-számok 

használata pusztán a megfontolt 

szerencsejátékos megközelítése volt, és még 

az sem járt vele jól feltétlenül, aki helyesen 

alkalmazta a módszert. Jens valódi 

gazdasági elemzés alapján hozott 

kifinomultabb döntéseket. A fibót sokszor 

figyelmen kívül hagyta. Gyakrabban nyert, 

mint veszített, amikor eldobta a mankót. 

Ma azonban ő sem habozott kikapcsolni 

mindent. Nővére, Monika, aki az anyjánál élt 

Köln belvárosában, átjött, hogy vigyázzon az 

apjára, míg ő távol lesz. 

Várja Budapest. És Susie. A hajfürtök. Meg 

a magyar tenger, ezúttal. Tud az olyan jó 

lenni, mint Szardínia. Lehet lángost enni. A 

pénzből, amijük van, aranyéletet élhetnek.
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Susie gépe landolt előbb. 

Míg Jensre várni kellett, bement a reptéri boltba, és vett friss 

péksüteményt, hogy gyorsan bekaphassanak valamit. Aztán odaállt a 

váróban a szétnyíló üvegajtó elé, amelyen át alig lehetett látni az érkezőket, 

és mindig meglepetés volt, ki jön éppen elő. Különböző magasságú, 

bizonytalan színű foltok közeledtek egymás után. Jens lehetett vagy egy 

méter kilencven centi, úgyhogy Susie bezsongott, ahányszor csak 

magasabb embert sejtett a másik oldalon. Édes kínokat állt ki, 

valahányszor csalódnia kellett. Egy alkalommal kifejezetten alacsony 

termetű nő került elő az üvegajtó mögül a kisfiával a nyakában – azért tűnt 

csak magasabbnak. Susie még el is mosolyodott ezen, aztán egyszer csak 

ott volt Jens, ő pedig minden másról elfelejtkezett, és repült a karjaiba.  

Az első estéjüket Budapesten töltötték. Valaha cserediákok voltak itt 

mind a ketten. Egy hatalmas összegyetemi vendéghallgatói bulin 

találkoztak. Most Zsannánál, Jens ismerősénél volt a szállásuk éjszakára. 

Este bementek a városba borozni egyet. 

Zsanna magas lány volt – Jenshez hasonlóan magas. Ösztönösen 

kereste a hórihorgas német srác társaságát vezetés és szervezés szakon, 

ahová együtt jártak. Ennek elég összetett okai voltak. Zsannát hihetetlenül 

bosszantotta, amikor az emberek megkérdezték tőle, vajon „a barátja” 

milyen magas lehet, ha ő maga ekkorára nőtt, höhöhö, és bár szívesen 

lázadt volna az elvárás ellen, hogy a nőnek a férfinál márpedig 

alacsonyabbnak kell lennie, ebben az egyben akaratlanul is 

kompromisszumot kötött, a baráti körében felülreprezentáltak voltak a 

hozzá hasonló növésűek. 

Susie-t a magasságától függetlenül elfogadta, mint Jens életének 

részét. Jense csak az első budapesti visszatérésük alkalmából mutatta be 

Zsannának, de azóta sokszor találkoztak, minthogy Susie és Jens 

rendszeresen itt jártak össze, Budapesten. 

– Hányadik alkalmatok is ez? – kérdezte Zsanna, mikor a sokadik 

kör vörösbort rendelték a Király utcai helyen, ahová beültek hármasban. 

– A nyolcadik itt – felelte Jens a tőle megszokott erős német 

akcentussal. 

– Csak egyszer csaltunk meg titeket – szúrta közbe Susie. – Amikor 

tavaly Szardíniára mentünk. De azóta négyszer voltunk itt. 

– Mondjuk én biztos Szardíniára mennék inkább, ha választhatok – 

jegyezte meg Zsanna egy fintor kíséretében. – Egyszer voltam Szicílián, és 

az nagyon bejött… A Balatonon nem szoktak átvágni titeket? Meg amúgy 

elég alacsony most a víz, mindenki azt mondja, hogy órákat kell gyalogolni 

befelé. És van valami járvány az angolnák közt, amitől megdöglenek, 

állítólag tele van velük a nád. 
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– Jaj, Zsanna, te mindig megnyugtatsz engem. Most már csak 

kellemesen csalódhatunk! – ugratta Jens. 

Látta maga előtt a Badacsonyt és a Tihanyi-félszigetet… Mulattatta 

az ismerős fanyalgás. Ez is a hely bájához tartozott! 

 

Mikor hazaértek, SUSIE feltöltött pár képet 

az Arcbukra a borozásról. Az összes egykori 

cserediáktársukat emlékeztették a közös 

időkre – bejöltek a képeken mindenkit. Jens 

segített, nehogy valaki kimaradjon, és jöttek 

a like-ok szép számmal. Az Instagramra is 

felraktak pár fotót – Susie egy részüket 

teljesen véletlenszerűen, de remek érzékkel 

lőtte a telefonjával a Király utcában. 

Budapest szépiában mindig bejött az 

embereknek... 

Susie az önállóság élményét köszönhette 

ennek a városnak. Mielőtt idejött tanulni, 

nem hitt benne, hogy boldogulhat önállóan is 

az életben. Minden egyes képpel ezt az érzést 

ünnepelte újra. 

Mikor hazaértek, JENS levelet írt apjának és 

anyjának – nekik és másoknak, mintha csak 

véletlenül írna kettejüknek egyidejűleg, 

másokkal egyszerre. Elmesélte nekik az 

élményeit részletesen… Furdalta a 

lelkiismeret, hogy eljött otthonról, de 

szüksége volt ezekre az alkalmakra. Odahaza 

alig járt el bulizni, Susie oldalán pedig újra 

átélhette a forradalmi felismerést, hogy ő is 

fel tud szedni egy csinos és okos lányt, ha 

összeszedi magát. A magyarországi 

szemeszter előtt nem volt biztos ebben. Itt a 

teljesen új közeg, egy kiadós berúgás, 

valamint a szülei válását kísérő mizériák 

felett érzett kétségbeesés segítettek neki 

elérni az áttörést. 

 

Másnap reggel leutaztak a Balatonra. Kibéreltek egy nyaralót az 

előttük álló hétre, és még az első napon beszereztek mindent, amire 

szükségük lehet. Úszómatracot, felfújható óriáscápát, beachball ütő- és 

labdakészletet, szúnyogriasztót, olcsó és vicces napszemüvegeket, 

szalmakalapot, gyékényt a strandra, és sok óvszert. 

Jens hozott búvárszemüveget, jókat ökörködtek vele. Susie virágokat 

festett a körmére. Jens beállt strandfocizni a helyi srácokkal, és nagyon 

büszke volt, mikor szerzett egy gólt csukafejesből. Ittak erre jégkását is, 

ha már úgy leizzadt. Aztán hazaugrottak a nyaralóba, ha már egyszer 

idejük az volt bőven. 

Órákig nem jöttek elő az ágyból. 

Susie egyszer hagyta csak el az ágyat igazán gyorsan – amikor egy 

hatalmas pókot vett észre a végében. Jens először nem értette, mi a baj, 

aztán meglátta, és menekült ő is. Szabályos fejesugrást mutatott be, hogy 

kikerüljön a fenevad útjából. Végül a nyaraló egyik szekrényéből 

elővadászott porszívót vetették be, hogy végezzenek a szörnnyel.  

Beültek egy helyi kiskocsmába, ittak olaszrizlinget és szürkebarátot, 

a kedvenc itteni boraikat. Voltak a helyen nyerőgépek is. Susie igen 

tehetségesnek bizonyult a Robotzsaruban. Öt pályán végigment, és kilőtt 

vagy kétszáz ellenfelet, mielőtt elfogyott az élete. A helyiek elismeréssel 

nézték, köztük olyan legények is, akiktől valaha tartottak volna – mára 

ártalmatlannak tűntek számukra, mióta kiismerték magukat 

Magyarországon. 
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Félig helyiként nevettek össze, amikor megállt a kocsma előtt egy 

turistabusz, és egy csapat középkorú német turista „Die pußta, die pußta, 

wunderbar!” felkiáltással (eingedeutscht) örült a megérkezésnek. A déli 

part kétségtelenül lapos, közvetlen környezetükben a kiskocsma mellett 

azonban egy amerikai hamburgeres és egy lángosozó is volt, valamint igen 

sok ember – nem holmi kietlen kopár. 

De legalább ezek az emberek is megkapták, amit akartak – ki ne lelné 

meg a boldogságot ezen a helyen?  

 

SUSIE egyik instagramos képe különösen 

népszerű lett. Jens állt rajta a Balatonban, 

térdig a vízben, és készült bekapni a kezében 

tartott lángost, az ő fejét pedig ugyanúgy 

készült bekapni a gumicápa. Miközben ez 

eleve viccesen és meglepően életszerűen 

hatott, a háttérben látszottak a Balaton-

felvidék hegyei. Nehéz lett volna egyetlen 

képben ennél jobban összesűríteni mindazt, 

ami jó volt ebben a helyben.  

Közben a borítóterv képe is kezdett 

kikristályosodni Susie-ban. Jens már 

horkolt mellette az ágyban, amikor ő még 

fent volt, és a hirtelen jött kreativitást 

kedvenc grafikus oldalán a nyaralás eddigi 

képeinek átszerkesztésével vezette le. Mire 

elálmosodott, volt ott Badacsonyt evő cápa és 

a Balatonban lövöldöző Robotzsaru – 

minden. 

JENS levelet kapott az édesanyjától, aki 

elmesélte, hogy édesapja – látszólag 

véletlenül – neki küldte el a Jensnek szánt 

válaszlevelét. 

Édesanyját elmondása szerint annyira 

meghatották Jens élményei, és hogy ennyire 

boldog, hogy inkább sutba dobta a 

méltóságérzetét, és maga szólt erről a volt 

férjének. Jens azóta az apjától is kapott 

levelet – természetesen nem véletlenül ment 

félre az a bizonyos üzenet… Lehet, hogy 

annyi idő és a sok hiábavaló próbálkozás 

után sikerült elindítania valamit? 

Apjától nem kis botlás volt, amikor elcsattant 

az a pofon. Jens világának az alapjait 

rengette meg. Érthető, hogy nehezen kezelte 

a betegségét – új helyzet volt ez még akkor –, 

de az ilyesmiért senkitől nem várható el, 

hogy megbocsásson. Az édesanyjától sem.

 

Az utolsó nap reggelén korán fel kellett kelniük, hogy 

összepakoljanak, és kimenjenek a kilenc óra húszas vonat elé. Úgy 

döntöttek, a cápát semmiképpen nem hagyják hátra, de az úszómatracot 

leeresztve az egyik szekrény aljába teszik, meglepetésnek a következő 

beköltöző számára. Beugrottak a boltba, hogy legyen folyadékuk az útra. 

Meleg volt, és Magyarország iránt érzett minden rajongásukkal együtt is 

felkészültek rá, milyen lesz a bőrbevonatú üléseken aszalódni a MÁV 

vasúti kocsijában, míg a vonat elvánszorog velük Budapestig, megállótól 

megállóig. 

A vasútállomás gyanúsan üres volt, és emiatt aggódni kezdtek egy 

kicsit. A repülőgép nem fogja megvárni őket, tudták, és bár volt idejük 

bőven, nem lett volna szerencsés itt ragadniuk. 

Susie összeszedte minden magyartudását (Jens csak néhány szót 

beszélt), és megkérdezte a pénztárnál, van-e valami probléma. A kasszánál 

bajszos úriember foglalt helyet, aki azonnal magyarázni kezdett. Valami 

olyasmit hadart el nekik, amit aznap már másoknak is elmondhatott, 

bejáratott mondókának tűnt. Aztán megérezte, hogy Susie nem sokat ért 

belőle, és megpróbálta kiegészíteni angolul. 
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– Elektriciti… nó elektriciti… a felsővezeték leszakadt, na… hogyan 

mondjam… - igyekezett visszaadni a lényeget külföldiül. – Nó trén. Nó 

elektriciti. Gó busz. Busz gó – ehhez mutogatott is, az állomásépület 

bejárata felé. 

Susie nem értette tökéletesen. Az világos volt, hogy a vonatra hiába 

várnak – de hogy lehet, hogy nincs áram? 

Jens felvilágosította, miről lehet szó. Barátságosan intettek a 

pénztárosnak köszönésképpen, aztán elindultak, hogy megnézzék a 

buszmegállót. Találtak egy kifüggesztett menetrendet, aszerint volt még 

másfél órájuk a következő járatig – ha jól olvasták, amit láttak.  

Jobb híján leültek a járdaszélre. Susie egy újsággal takarta be a fejét, 

hogy kevésbé szúrja a nap. Jens kemény volt. Úgy érezte, neki elég lesz a 

vízilovas napszemüveg. A hőség ereje így is megsuhintotta, mire befutott a 

vonatpótló busz. Felszálltak, és kértek jegyet Budapestig, mire a sofőr 

magyarázott nekik valamit arról, hogy ő odáig nem megy, és másik buszra 

kell majd átszállniuk. Nem estek pánikba. Ezt bőven fel lehetett fogni akár 

kalandnak is. Több közös élményük lesz. Kellenek ezek az élmények, hogy 

kibírják a nehezebb napokat, amikor nagyon tud sajogni a másik távolléte.  

Már elhagyták a Balatont, és fájó szívvel búcsúztak tőle, amikor a 

busz megállt, két település között, a senkiföldjén. A sofőr hátraszólt nekik, 

hogy itt kell leszállniuk. – Budapest…! – mondta el párszor a nyomaték 

kedvéért. 

Leszálltak néhány másik utassal együtt, és egyből magával ragadta 

őket a táj békessége. Minden volt ez, csak nem Budapest – ez tényleg a 

„puszta” volt, vagy valami olyasmi. Kisebb dombok vonultak végig a 

horizonton, és egy kukoricatábla hullámzott mellettük az enyhe szélben. 

Így a kánikula sem tűnt annyira elviselhetetlennek. Jens gyorsan 

megnézte a menetrendet, és megnyugodott. Negyven perc múlva tényleg 

jönnie kellett az ígért busznak. 

 

SUSIE látta meg elsőként a tacskómamát. 

Vemhes volt. Alig bírta vonszolni magát a 

nagy melegben. Elkolbászolt mellettük, és 

egy pillanatra felnézett rájuk, oldalvást, 

mintha fel akarná mérni a szándékaikat… 

Mindig is szeretett volna egy kutyát. Vajon 

lesz egyszer kutyájuk? Fura érzése támadt 

ezzel kapcsolatban. Mennyire valószínűtlen 

ez tulajdonképpen. Így is megható volt látni, 

hogy készül a következő generációnyi 

kistacskó. Ahogy talán neki is lesznek 

gyerekei egyszer… Bizonytalanul pillantott 

fel Jensre, aki csak bámult maga elé, 

egykedvűen. Nyilván valami egészen másra 

gondolt éppen. 

JENS még nem látott kutyát ennyire 

szuszogva haladni, legalábbis a U2be-on 

kívül, ahol lihegő buldogokról akadt egy-két 

jópofa videó. Az ilyenekből mindig azonnal 

küldött Susie-nak is – együtt szánakoztak 

rajtuk. Kis késéssel tudatosult csak benne, 

hogy ez a kutya terhes, azért küszködik 

annyira. Nyilván nemsokára meg fog szülni, 

a hasa méretéből ítélve. Egy pillanatra azon 

is eltűnődött, vajon honnét keveredhetett 

ide. Nem látott házat a közelben. Talán a 

bokrok között vagy a kukoricatáblában lehet 

a vacka, gondolta. Biztos vannak más kutyák 

is a környéken, hisz valamelyikük teherbe 

ejtette.
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A piros Suzuki Wagon R elrobogott a huszonnyolcas 

kilométertábla mellett, és továbbhaladt a huszonkilences 

felé. 

A volánnál ülő Vajda Imre hivatása szerint középszintű 

banktisztviselő, családi állapota szerint kétgyermekes apa, 

felesége, Helga szerint pedig egy komplett idióta volt. Az 

autó színét a felesége választotta annak idején. 

– Hogy lehet valaki ilyen topa! Hogy… – kiáltott fel 

váratlanul az asszony, aki a vezető melletti ülésen foglalt 

helyet. Aztán, mintha sok mindent akart volna még 

mondani, hirtelen elharapta a szavát. Veszekedéseik során 

gyakran élt ezzel a megoldással, bölcsen tisztában lévén 

azzal, hogy a hallgatás olykor kegyetlenebb egy 

szándékosan sértő megjegyzésnél. 

„Ez nevezi magát családfőnek? Ez a nyámnyila, pipogya 

alak? A cipőjét sem tudja egyedül bekötni! Na jó, azt be 

tudja, de az új Windowst végül csak én telepítettem fel a 

gépére mégis. Előbb intéztem a banki ügyeimet online, 

mint ő. Még a befőttes üvegekről is magamnak tekerem le 

a fedőt… Úr-isten. A férfiak! Úgy tesznek, mintha mindig 

tudnák, hogy mit csinálnak. Mintha ők volnának a 

teremtés koronái! Jönnek a hülye szövegükkel, hogy az 

asszonynak a konyhában a helye! Meg hogy tartoznia kell 

valahová, hogy a női princípiumot beteljesíthesse… 

Jézusom! Ekkora faszságot! Lenéznek minket. A hátunk 

mögött a buta vicceikkel szórakoztatják egymást, hogy 

szerintük milyen együgyű a női nem. Azt hiszik, nem 

tudnánk nélkülük megállni a magunk talpán. Hogy a férfi 

határozott fellépése nélkül elveszettek lennénk ebben a 

világban… hogy nekik kell a kezükbe venniük a sorsunkat, 

meg gyámolítaniuk bennünket. Nevetséges! Nézd meg ezt 

a szerencsétlent! Mindjárt elsírja magát… Emiatt a 

szerencsétlen miatt döntöttem úgy, hogy nem megyek 

Angliába, röntgenorvos létemre… amikor pedig hívtak… Ha 

most ott lennék, legalább ötször annyit keresnék, mint ő…” 

– Ezen a ponton megvető pillantást lövellt Imre felé, aki 

megszeppenten, fejét behúzva görnyedt a kormány fölé. 

„Tehetek én arról, hogy a főnök nem hajlandó 

fizetésemelést adni?” – őrlődött Imre. „Jó, tudom, elvétve 

tehettem volna egy-két óvatos megjegyzést az ügyben, 

talán az segített volna… bár ki tudja? Nem tudom, 



 

355 
 

mennyire tűrnek meg engem azon a helyen. Örülök, hogy 

van állásom, nem az a fontos?” – Segélykérő pillantást 

vetett a felesége felé, aki tekintetét továbbra is dacosan az 

előttük kanyargó útra szegezte. „Jaj, drágám, csak most az 

egyszer bocsáss meg nekem! Legközelebb mindent 

megteszek majd, ahogy kérted! Csakugyan van abban 

valami méltánytalanság, hogy a Kovács, aki délután jön be 

dolgozni, mert tízig alszik, aztán teniszezni vagy úszni 

megy a haverjaival, kétszer annyit keres, mint én. És ő 

kapta a jutalmat az év végén, és aztán az igazgatóval 

kurváztak Ibizán. Szegény drágámnak igaza van… de nem 

jött még el a megfelelő pillanat. Most nem mehetek oda 

csak úgy, nem tudom, mennyire tűrnek meg engem azon a 

helyen. Jobb lesz, ha gályázok tovább, dolgozom, ahogy 

eddig. Ha kell, hát a Kovács helyett is elvégzem a munkát, 

ahogy eddig. Elvégre a férfi dolga, hogy zokszó nélkül 

húzza az igát, ha kell, nem…? Csak ki ne rúgjanak, azt 

nem élném túl. Gyereket nem tudok csinálni, és a végén 

még állásom se lesz… szánalmasan fogok távozni ebből a 

világból” – tért vissza különbejáratú zsákutcájába, 

horrorfilmek képeivel dekorált menedékhelyére, ahol 

tulajdonképpen biztonságban érezhette magát, mert itt 

tudott szembenézni a nyilvánvalóval: hogy tehetetlen volt. 

Hogy elcsitítsa a feszültséget kettejük között, kedveskedve 

fordult a nejéhez. 

– De a nyaralást azért jól megszerveztem, kiscsibém, nem 

igaz? Megyünk a Balcsihoz! Csudajó! – Szemében 

felcsillant a remény fénye. Kísérletképpen el is 

mosolyodott… talán ez volt az, amitől Vajdáné végképp 

elvesztette az önuralmát. 

– Te hülye! Te szerencsétlen nyomorult ostoba barom! – 

robbant ki belőle. – Bazdmeg! Te nem veszed észre, hogy 

ezzel a wellnesses utalvánnyal csak kiszúrták a szemed!? 

Halálra gürcölöd magad, mint egy kuli, pedig ezek a 

szemetek soha nem fogják megbecsülni, amit értük teszel, 

mert akkor és ott rúgnak beléd, ahol és amikor akarnak, 

mert te hagyod, hogy rövid pórázra fogjanak. Képtelen vagy 

kiállni magadért, a családodért, a feleségedért, a… – ezt a 

mondatot is félbeharapta. 

Felötlött benne: meglehet, ezúttal túl kegyetlen volt a 

férjéhez. De elege volt a férfiakból, akik méltóságról meg 

büszkeségről papolnak, hogy takargassák a hibáikat, hogy 
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rejtegessék a nyilvánvaló gátlásaikat. Mint az a hülye 

bátyja, aki tizenhét éves koráig képtelen volt felszedni egy 

normális lányt, de minden srácot, akibe a kishúga 

beleszeretett, megfenyegetett, mert úgy vélte, ferdén 

néznek az egyetlen testvérkéjére. 

Imrét lesújtotta az újabb kirohanás. Felesége lerombolta 

önérzetének utolsó mentsvárát is. „Szóval nem vagyok elég 

jó neked? Úgy? Még a Balaton se jó neked? Te… te… te 

céda!” – noha mindezt csak gondolta, szégyenében 

elvörösödött, amiért a szó egyáltalán az eszébe jutott a 

feleségével összefüggésben. 

Ekkor azonban egy új, addig ismeretlen érzés hirtelen a 

szárnyaira vette, teljesen magával ragadta. Eletében 

először igazán megharagudott valakire. Már nem 

szégyellte, amit az imént gondolt.  

Egy kispolski döcögött előttük az úton, legalább fél órája. 

Ötvennel ment, botrányosan lassan, de Imre mostanáig se 

nem dudált rá, se meg nem előzte. Az út kanyargott, nem 

lehetett ideálisan belátni, és mindig elég gyorsan jöttek 

szembe, nem mert hát próbálkozni. A harag azonban 

határozottá tette.  

Index nélkül kiváltott balra, és hosszan rátülkölt a 

Polskira. Mély elégedettség érzete ömlött szét az ereiben.  

Ám mivel – lévén igazi vasárnapista – nem volt rutinja a 

vezetésben, teljesen rossz ütemben váltott ki az előzéshez. 

A kocsi bosszantóan nehézkesen érte be a Polskit. A 

következő kanyarból pedig felbukkant egy kisteherautó. 

Legalább százzal jött velük szembe; Imre azonnal 

felismerte, hogy a Polskit nem fogja tudni idejében 

megelőzni. És hiába fékezne, már nem tud visszaváltani a 

másik sávba. 

Csak egyetlen esély kínálkozott: ha balra lehajtanak az 

útról. Ám az árokszélen, az út oldalában egy kutya 

kolbászolt éppen. Hogy megmeneküljenek, el kellett 

gázolnia szegény ebet. 

Döntenie kellett, és ez Imrének nem ment. 

– Teljesen elment az eszed? – sikította Helga. 

– Mit tegyek? – tört ki Imréből a kétségbeesés, mielőtt 

felesége a bal kezével átnyúlt előtte keresztben, és 

félrerántotta a kormányt. 
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– Láttad a rendszámát? Úristen! Láttad a rendszámát? – 

kiabálta Susie, ahogy a torkán kifért. 

Úgy érezte, a szíve megszakad, amikor meghallották a 

csattanást. A buszmegállótól jó kétszáz méterre történt a dolog. 

Azonnal tudták, hogy a kutyának esett baja. És a még meg sem 

született kölykeinek. Volt forgalom az úton, és már korábban is 

felötlött bennük, vajon biztonságban van-e így a tacskócsalád. 

A hang irányába fordították a fejüket, és lélegzetelállító 

látványban volt részük. Egy piros színű autó az út rossz oldalán, az 

árokszélen hajtott feléjük. Kis híján az árokba csúszott. Az ellenkező 

irányban pedig egy kisteherautó száguldott el közötte és az út túlsó 

oldalán, a megfelelő sávban haladó autó között, hangos dudaszóval. 

A piros színű autó sofőrje ezután lelassított, és megállt egy 

percre, még mindig az út rossz oldalán. Szerencséjére éppen akkor 

nem jött arra más. A sofőr – középkorú férfi, mellette talán a felesége 

– döbbenten meredt előre, éppen az ő irányukban. Susie vádlón nézett 

vissza rá. 

Aztán a sofőr gázt adott, és elszáguldott mellettük, visszaváltva 

a maga sávjába. 

– Na, ez is az interneten vette a jogosítványát! – jegyezte meg egy 

vézna úr a megállóban várakozók közül. Hosszan nézett a Suzuki 

után. 

– Megjegyezted a rendszámát? – kiabálta Susie sokadszor, 

csakis Jensnek. Annyira várta az isteni beavatkozást, mely 

természetesen elmaradt, hogy ő maga elmulasztotta leolvasni. 

– Úgysem mennénk vele semmire… – próbálta megnyugtatni 

Jens. 

Susie vádlón nézett rá. 

– Micsoda…? De hát ez az ember közveszélyes! Mit csinált azzal 

a szegény kutyával, úristen! 

– Sajnos nem jegyeztem meg a rendszámot. Nem tehetünk 

semmit, az az igazság. El kell érnünk a gépet – jegyezte meg 

tárgyilagosan Jens. Visszagondolva hibáztatta magát ezért. Fura volt, 

hogy egy ilyen szenvtelen megjegyzés csak úgy kicsúszott a száján.  

Susie alaposan végigmérte őt. Nem volt kellemes érzés 

egyiküknek sem. A gép indulása fájón közeledett. Megint készültek 

különválni, és ez soha nem volt jó. Ezt nem lehetett megszokni. „Ő 

pedig csak azt lesi – gondolta magában Susie –, nehogy lekéssék a 
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járatot véletlenül…? Kész az együttlétüket precízen végrehajtott 

cselekvések sorozatába csomagolni, mint lezárt élményt, és túllépni 

az egészen… vissza a hétköznapokba?” 

Aztán meghallották azt a hangot. A tacskó nyüszítése volt. A 

lehető legszörnyűbb módon tudatosította bennük, hogy tragédia 

történt. Ez az érzés hatalmasodott el rajtuk, és most már könnyű volt 

szavakba önteni. Egy egész család pusztult el a közvetlen közelükben 

ezekben a percekben. Tehetetlenek voltak. 

A busz egyszer csak ott állt mellettük, nyílt nekik az első ajtó, 

és fel kellett szállniuk. Mikor a tacskó teteme mellett elhajtottak, 

mindketten félrefordították a fejüket. Budapestig alig szóltak 

egymáshoz. 

A repülőtéri kapunál, míg Susie beszállására vártak – az ő gépe 

indult előbb – néha megcsókolták egymást, de valahogy idegesítő 

rituálénak hatott az egész. Várakozás van, tehát csókolózni kell, vagy 

legalább csókokat váltani… 

Mikor Susie-t hívták, és szokás szerint még odavetették 

egymásnak, hogy „Majd beszélünk”, a szavak erős kétséget 

ébresztettek mindkettejükben. 

 

JENS ért haza elsőként. Alig várta, hogy az apjával beszélhessen 

végre. Mikor befutott, ő már aludt, de a nővérével tudott váltani pár 

szót. Örömmel értesült róla, hogy az édesanyja járt náluk, 

látogatóban. Csak egy rövid időre, és elvileg csak azért, hogy áthozzon 

egy Magyarország-útikönyvet Jensnek. Nemrég találta, és „milyen jól 

jön majd, amikor legközelebb utazik oda”, ezzel hagyta ott… 

Szerény kezdet, de ez is valami, gondolta Jens. Úgy ment el 

aludni, hogy a számítógépet be sem kapcsolta. 

Teljesen elfeledkezett róla. 

Talán a tacskómama volt az oka – a vele történteket 

mindenképpen el akarta feledni. De az anyja és az apja dolgairól sem 

beszélt volna szívesen Susie-val. 

Amikor annak idején mesélt neki arról a múltbéli esetről, az 

elcsattant pofonról, tele szégyennel az apja tette miatt, de ugyanakkor 

részvéttel is iránta, Susie egy pillanatra ugyanolyan vádlón nézett rá, 

mint a mai napon, amikor a kutyát ütötte el az az autó. Mintha az 

ilyesmi öröklődne, apáról fiúra. 
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SUSIE is hazaért végre. Ha két távolsági busz, a budapesti 

metró, a budapesti repülőtéri busz, a repülőút és az otthoni taxizás 

nem lett volna elegendő, hogy kimerítse, ott volt az országút mellett 

történtek emléke is. Felmerült benne újra meg újra. 

Inkább mégsem feküdt le aludni. Félt, hogy valami rémálom lesz 

belőle, vagy talán csak forgolódik majd az ágyban. 

Elkezdte inkább kidolgozni a nyaralás közben felmerült 

ötleteket. Legalábbis megpróbálkozott ezzel. Valahogy olyan távol 

került tőle az egész… 

A messzi Balaton mellett bárányfelhők kergették egymást az 

égen, egy gondtalan, párhuzamos valóságban. Az ötleteit onnan 

kellett volna előrángatnia. Nem csoda, hogy nehezen ment. Hajnali 

háromig kínlódott, hogy valami használhatót összedobjon – hogy 

másnap a munkahelyén azon kezdhessen dolgozni Debbie intenzív 

felügyeletével.  

Holtfáradtan tért nyugovóra. Jensre még csak nem is gondolt. 
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Maradna 

 

„He stood by and waited to be called. 

He stood by and waited like the others before. 

For his turn to go over the falls.” 

(Primus: „Over the Falls”) 

 

– Biztosan készen állsz a mai próbálkozásra? – kérdezte Victor.  

– Azt hittem, a próbálkozás lényege az, hogy nem kell 

feltétlenül készen állnom – jegyeztem meg pikírten. Mint kutató a 

kutatónak. 

Victor nagyot sóhajtott. Megszokta a kis fordulataimat. 

– Lehet, hogy félbe kell hagynunk. Megjött a friss előrejelzés, és 

elképzelhető, hogy minden nélkülözhető energiafelhasználást 

mellőzni kell majd. Azért addig is csináljuk, ha egy mód van rá. 

Mehet? – Műkeze mutatóujjával megkocogtatta maga előtt a kijelzőt. 

Így jelezte szabályszerűen, hogy mindent gondosan mérni fog, 

ahogyan eddig is. 

– Azt egészen komolyan még itt is viselned kell? – kérdeztem a 

művégtagra utalva, de nem vártam választ. Becsuktam a szemem, és 

hátradöntöttem a fejem. – Mehet – adtam formális beleegyezésemet. 

 

Ahogyan az a hűvös fuvallat végigsöpört az utcán a park felől! 

Mint a megváltás. Pontosan így érdemes kezdeni egy kiruccanást! 
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Máskülönben az a fajta hamisítatlan, nyári nap volt, amikor 

megáll az élet a hőségtől, és ha az ember érdekes látnivalóra vágyik, 

legfeljebb a tévében van rá esély, hogy történik valami.  

Az a kis szél egy pillanat alatt mozgásba lendítette a tespedő 

világot. Mint amikor a gépszerelők részlegétől az a fura alak felvágta 

az ereit a futónövények által benőtt szökőkút mellett, nem sokkal a 

Jel után. Akkoriban közösen jöttünk ide a többiekkel együtt, akik 

hasonló cipőben jártak… Hogy felbolydult minden! Elkezdtek 

rohangászni, mindenki tenni akart valamit. 

Én léggitároztam. 

Victor nem volt rest, kivonta a szerelőt a forgalomból. Nem 

láttuk többet. Azután már egyedül csináltam a kiruccanásokat. 

Jobbnak látták, ha elkülönítenek minket egymástól… 

De miről jutott ez az eszembe? Ja, igen, a szél. Fújni kezdett, és 

ez üdítően hatott. Elindultam felfelé az utcán. A Fish On gitárriffjét 

dúdolgattam magamban a Primustól. 

Belebotlottam egy éjjelnappaliba. Az a fajta hamisítatlan, hülye 

kis éjjelnappali volt, amelyikre olyan hálásan gondol az ember, 

amikor hajnalban, részegen mászik hazafelé valahonnan nagyon 

messziről, tudva, hogy éppen az útjába esik majd. 

Most mit csináljak? Mit szeretnék tenni? Nincs semmi dolgom, 

úgyhogy kiülök a parkba egy padra, és sörözni fogok!   

Miközben kiszámoltam a pénzt két doboz sörre, a boltos 

tréfásan megjegyezte: 
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– Az öreg halász és a Fender? 

Csak bámultam rá értetlenül. Aztán leesett, hogy Les Claypool, 

a Primus basszusgitáros énekese, meg hathúros Fender basszgitár, 

meg horgászás, de még mindig nem értettem, hogyan került elő ez 

így hirtelen. Annyira meglepődtem, hogy abbahagytam a 

fütyörészést. Abból pedig rájöttem, hogy a fickó egyszerűen 

felismerte, amit dúdoltam – ezek szerint hangosan – már vagy öt 

perce. 

Hogy lehet, hogy felismerte? 

– A zoknim méretét is meg tudja tippelni? – kérdeztem 

idegesen, mire ő elnevette magát. A fickó annyira szimplán, rossz 

szándék nélkül nevetett a kérdésemen, ha érted, mire gondolok, hogy 

végül értetlenül, de jó kedéllyel hagytam ott a boltot. 

Magamban azért tovább kattogtam a dolgon. Hogy létezhet, 

hogy éppen abban az éjjelnappaliban, amelyikbe betérek, éppen 

olyan eladó szolgál ki, aki nemhogy hallott a Primusról, de még a Fish 

On című dalt is ismeri az ő Sailing The Seas of Cheese albumukról? És 

kapásból vágja, amikor én hangosan elfütyörészem! Kapásból!  

A véletlengenerátor különös megnyilvánulása…? 

Úgy elmerengtem a történteken, hogy kis híján átzuhantam a 

hajléktalanon, aki ott feküdt előttem a füvön, keresztben. Közben 

beértem ugyanis a parkba, a fák közé. A fickó hosszú ideje élhetett az 

utcán, a jelek szerint a közeli terülő borókabokor alatt volt szerény 

otthona. 
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– Ne haragudjál, kedves uram, nincs egy kevés apród 

véletlenül? – kérdezte automatikusan. Mesterien bánt a hangjával. 

Tisztára úgy mondta, amit mondott, mintha komolyan reménykedett 

volna benne, hogy adok. Muszáj volt díjaznom az alakítását. 

Lepasszoltam neki az egyik sörömet. Kissé meglepődött, de 

elfogadta. Én továbbmentem, és még mindig dúdoltam a Fish Ont. 

Az egyik belső sétány mellett kerestem helyet, itt az autókat is 

csak tompábban lehetett hallani. A csendet a játszótér felől hallatszó 

gyerekzsivaj, a fák koronája felől pedig a madarak csicsergése zavarta 

csak – ellentétben az én lelki békémmel. Azt ilyesmi nem zavarta. Sőt. 

Elöntött a végtelen béke érzése. A tudatom szabadon bejárható 

volt újra. A Jel elhalványult, ajtók tárultak fel mindenfelé. 

A park nyugalma azokra az időkre emlékeztetett, amikor a 

laborból kijártam néha, ha valami súlyosabb töprengenivalóm akadt. 

Felbontottam árván maradt sörömet. 

Lassan kortyolgattam. Visszafordultam. A hajléktalant 

kerestem a szememmel, hogy vessek rá egy pillantást, de már a 

nyomát sem láttam. Azért egy mosoly kíséretében megemeltem a 

sörömet a bokrok felé, mintha ez a gesztus jelentőséggel bírt volna. 

Aztán egy kölyköt figyeltem. A nagymamájával jött le a parkba, 

pontosabban a nagyi kísérte le őt, mert a kisunokája csak nemrég 

tanulhatott meg biciklizni. Körbe-körbe száguldozott a fák közt 

szerteszéjjel ágazó gyalogutakon. 
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Idővel rájöttem, hogy tétre megy a játék, nem csak úgy, 

céltalanul. A nagyinak az volt a feladata, hogy két pad között fel-alá 

sétáljon, egyenletes tempóban. Az unoka lebringázott tíz kört, ő 

pedig mérte a teljesítményt, az alapján, hányszor ért el közben az 

egyik padtól a másikig. 

Mulatságosnak találtam, amikor észrevettem, hogy a nagyi a 

karján digitális kijelzőjű órát visel. Azzal pontosabban is nyomon 

követhette volna, sikerül-e szintidőn belül teljesíteni a távot. Persze 

úgy nehezen tudta volna megmagyarázni a kisunokájának, miként 

produkálhat egyre gyorsabb köröket, miközben mind jobban kifullad 

a nyeregben… 

Elmosolyodtam. A sör elfogyott, a dobozt behajítottam a pad 

mellett figyelő szemetesbe. Aztán bámultam tovább, mint a moziban. 

– Nagyi! Nagyi! – kiáltozta a kissrác messziről, amikor az újabb 

kör finisébe ért. 

– Mondd csak!  

– Ott van a Tomi a játszótéren! Odamehetek hozzá? Majd 

utánad megyek. 

– Persze, menjél csak. De ne maradj túl sokáig! 

– Nagymama! 

– Igen, Sanyi? – kérdezte a hangjában különösebb érdeklődés 

nélkül a nagyi. Talán nagyon is jól tudta, hogy mi következik. 

Ezerszer elpróbált jelenet lehetett. 
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– Nem akarsz inkább a másik irányban menni, hogy a Tomi ne 

lásson téged?  

– Arra? – mutatott a parkot átszelő egyik sétány felé a nagyi, 

mintha meglepetésként érte volna, amit hallott, és hirtelenjében 

nagyon el kellett volna töprengenie, melyik alternatív útvonalat 

válassza. De tudta a dolgát. Átvette Sanyikától a biciklit, aztán egy 

mosoly meg némi integetés kíséretében elindult arra. Nagyi, a kis 

Csepel bringával a hóna alatt, amire, ha rozoga csontjai bírták volna, 

akkor sem tudott volna felülni rendesen. 

Olyan jókedvem támadt, hogy nem tudtam megállni, hangosan 

felnevettem. Erre persze a nagymama meglepetten fordult hátra. 

Kissé riadt pillantást vetett rám, egy darabig az arcomat kutatta. 

Aztán megnyugodott, és még egyszer az unokája után kiáltott: 

– Menjél csak! Az újságárusnál találkozunk! 

Mindketten eltűntek a szemem elől. 

A mosoly lehervadt az arcomról. Az előbb borzasztóan jól 

éreztem magam, döbbentem rá rémülten. A legrosszabb előjel. Jobb 

lesz, ha visszamegyek most már, visszavárnak.  

Talán igazuk van, vontam le a következtetést, miközben a park 

képe kezdett elhalványulni körülöttem.  

 

Victor arca szomorkás kifejezést öltött, miközben nézte a 

monitoron futó adatsort. Két másik képernyő is szolgált számára 
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információkkal. Az egyiken az iménti eseménysorozat képeit nézte 

át, a másikon a gondolataim verbális feldolgozása volt követhető. 

Az egészségem miatt aggódott – ironikus. 

Indulás előtt átestünk a kísérleti telomerhosszabbító kezelésen, 

alávetettek minket az ugyancsak kísérleti nanorobotos rákprevenciós 

programnak, és arra az esetre, ha bármi elromlana, egy rakás emberi 

szervet is tároltak az orvosi raktárban, hogy sorban lecserélhessék az 

alkatrészeinket – organikus és szintetikus szerveket egyaránt. A 

különleges körülmények az illetékes személyek szerint indokolták az 

áldozatot: a transzplantációs várólistát figyelmen kívül hagyták, és 

bőségesen elláttak minket vesékkel, májakkal, szívekkel, ami csak 

kellhetett. A tervnek a része volt, hogy a testünket fokozatosan 

szintetikus elemekre cseréljük le, még az agyunkat is, így jutva el a 

tudat tökéletes konzervációjáig. Elég időt nyertünk hozzá – elvben –, 

hogy ne legyen szükség az én folytonosságát veszélyeztető mértékű 

beavatkozásokra. 

Victor elsősorban nem is a testi egészségem miatt aggódott. 

– Hát, nem tudom, sajnos nem igazán megnyugtató, amit látok. 

– Kifejtenéd bővebben? – biztattam egy kicsit. Ha már nem 

mehetek oda megnézni azokat a hülye adatokat én magam. 

– Az a dallam, amelyik állandóan ment a fejedben, még 

hagyján. Ennyi beszüremlés eltűrhető. De a stimuláció hatására az 

adatok egy ponton, itt, ni – bökött a képernyőre a műujjával –, 

kifejezetten robbanékony érzelmi töltettel bíró emlékezést 



 

367 
 

dokumentálnak az agyhullám-tevékenységben… Nem akarunk mi 

kicseszni veled, tudod jól. Ellenkezőleg. A szöveges adatokat is 

figyelembe vesszük, bár azoknak a megbízhatósága jóval 

alacsonyabb. Ebben az esetben viszont lehetővé teszik a méréseink 

korroborációját, és ez így együtt számít. Ráadásul a vizualizáció is 

megerősíti az adódó következtetést.  

– Akkor visszakapcsolod? – Éreztem, nehezen bírom idegekkel, 

ha megint végigmegy a szokott körökön. 

– Várd ki, amíg végigveszünk mindent. A memóriádat érinti a 

kezelés, úgyhogy el kell mondanom mindent újra. Mint egy hülye 

filmben, ahol a nézők szájába rágják, mi az alapszitu. Hidd el, engem 

is fáraszt ez az egész, de be kell tartanunk az előírásokat. 

– Jól van, Victor, tiéd a felelősség, megértem! – A hasamra 

néztem. Meg akartam állapítani, felszedtem-e felesleget az utóbbi 

időben, ahogy normális körülmények között is oda-odanéztem volna 

néha. Bosszúsan láttam be, hogy ez most nem fog menni. A hasam 

virtuális. Úgy tűnik, tényleg nem árt, ha emlékeztetnek a helyzetem 

természetére. 

– „Ha érted, mire gondolok…” – olvasta az immerziós 

modellből kapott szöveges adatokat Victor. – Itt megszólítottál 

valakit, közvetlenül. 

– Hát, nem tudom – ellenkeztem egy kicsit, talán csak azért, 

hogy húzzam az időt. – Ebből feltétlenül ezt a következtetést kell 

levonnod? 
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– Ha csak úgy önmagában állna itt, nem biztos, hogy 

foglalkoznék vele – ismerte el Victor. – De ott van a többi adat, ugye. 

És, bár ez egyáltalán nem tudományos tény, és tényleg a legutoljára 

veszem csak számításba, de az egész kiruccanás hangulatából árad 

valami. Nevezd ezt megérzésnek részemről. Az éjszaka részegen 

hazamenős élmény beszüremlése rendben van, az konkrétumoktól 

mentes, végső soron csak egy érzet. Nem veszélyes az egészségedre. 

De szinte minden más, ami múltat vetít a szimuláció mögé, úgy kerül 

elő, olyan megvilágításban, hogy az nyugtalanít engem. 

– Úgyhogy mindjárt visszakapcsolod a Jelet, mert továbbra sem 

lesz elég a dinamikus blokkolás – mondtam ki az ítéletet saját magam 

felett. Vettem egy mély levegőt. – Azért bosszantó ez, hallod! Ahhoz 

elég jó a blokkolás, hogy fogalmam se legyen róla, miért van szükség 

a terápiára. Tőlem lehetett itt akármennyi beszüremlés, attól még 

nem emlékszem, hogy konkrétan miért lettem a páciensed.  

– Mindjárt jövök, csak egy pillanat – felelte erre Victor. Az arca 

együttérzést sugárzott. Kiment az orvosi szobából. Nyilván azt 

diktálta a lelkiismerete, hogy konzultáljon az ügyemről még 

valakivel. Nem lehetett felelőtlenséggel vádolni őt. 

Megpillantottam a jegyzetfüzetét a monitorok előtt az asztalon. 

Az orvosi ágy felett, amelyen feküdtem, volt egy állítható tükör, és 

miután tekergettem a nyakamat egy kicsit, rájöttem, hogy kifordítva 

bár, de a tükör révén el tudom olvasni, ami az első lapra firkálva 

szerepel – Victor elég nagy betűkkel írt ehhez. 
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„Ben jelenléte szinte tapintható” – silabizáltam ki nagy nehezen. 

Átkozott pszichiáterek – hogy vigyáznak, hogy a jegyzeteiket senki 

ne értse, még az alanyaik sem. De mielőtt jobban belelovaltam volna 

magam Victor kárhoztatásába, egyszerre beugrott… Ben tényleg ott 

volt.  

Még a Jel előtt történt. Most, hogy a Jelet kikapcsolták, a 

dinamikus blokkolás nem volt elegendő, hogy kizárja az emlékét. 

Hirtelen halt meg, miután három évtizeden át voltunk jó 

barátok. Valahogy mindig újra egymásra találtunk, anélkül, hogy 

különösebben igyekeztünk volna ezért. A gimnáziummal kezdődött. 

Már a gólyatáborba menet összefutottunk, és remekül megértettük 

egymást. Nem törekedtünk rá, hogy az osztályon belül közös klikket 

építsünk, aztán mégis annyi közös inspirációból építkeztünk, meg 

annyit lógtunk együtt, hogy az eredetileg különböző köreinkből egy 

lett. Egyetemre máshová mentünk. Ő gazdálkodást és logisztikát 

tanult, én fizikát. Harmadéves voltam, amikor egy nap az óráim után 

kimerülten mentem haza, Ben pedig felhívott telefonon. „Kéne máma 

csinálni valamit” – arra jutottunk, és a következő másodpercben ott, 

az utcasarkon egymásba botlottunk. Annyira elképesztő volt így 

összetalálkozni, hogy néhány másodpercig egyikünk sem nyomta ki 

a telefont. Aztán az első kocsmában keményen bebasztunk. Innentől 

fogva, egészen a diplomázásig Bennél járogattunk össze 

péntekenként, a többi haverral együtt. Elemeztük a világot, és 

körülbelül úgy éreztük magunkat, mintha az univerzum parancsnoki 
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hídján foglalnánk helyet. Kézben tartottuk a szálakat, mintha csak a 

világ igazi urai volnánk, belenéztünk a világ úgynevezett vezetőinek 

az ügyeibe. A diplomával a zsebemben aztán leléptem az Egyesült 

Amerikai Államokba, négy évvel később meglett a PhD-m. Amikor 

később hazaugrottam egy kicsivel hosszabb időre, valahogy eszembe 

sem jutott érdeklődni Ben után. Jól fizető állást kaptam a Space-Hype 

Corporationnél. Egy darabig a központjukban dolgoztam. Három 

évvel később bevállaltam egy különleges megbízatást – a felajánlott 

prémium volt ennyire csábító, és családom sem volt, hogy 

visszatartson. Elmentem Dél-Pannóniába. Kevesen tudják, hogy 

amikor a zombiola vírus végigsöpört Eurázsián, mind a morbiditást, 

mind a mortalitást tekintve ez volt az egyik legsúlyosabban érintett 

terület. A sötétség szíve. A rekolonizáció nehezen haladt. Akkoriban 

robbant ki ott az első TTPF, azaz Telekinetikusan Támogatott 

Pszionikus Felkelés. Egy tényfeltáró csapattal dolgoztam, hogy a 

földi bioszférán kívülről eredő manipuláció mechanizmusát 

felderítsük. Ezt a missziót a drámedvék segítsége nélkül aligha 

teljesíthettük volna – Bennek viszont az életemet köszönhettem. A 

személyi asszisztensemet a mingek ellenünk fordították, egy 

kézigránáttal próbált meg végezni mindannyiunkkal. Ben, aki a 

Bluewater nevű katonai magánvállalat logisztikusaként dolgozott ott 

(mint utóbb kiderült), éppen akkor lépett a helyiségbe, amikor ez 

történt. Engem keresett, mert meghallotta, hogy ott vagyok. Látva, 

mire készült az asszisztensem, egészen hihetetlen lélekjelenléttel, 
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apait-anyait beleadva előadta a Kataklysm Beckoning of Xul című 

dalának elejéről a sikításból hörgésbe, majd hörgésből ordításba váltó 

nyitó vokált. Éppen olyan sokkoló volt, mintha a lemezről szólt volna. 

Metálzenéhez kevésbé szokott füleknek megrázó élmény kellett, 

hogy legyen. Az asszisztensem kiesett a transzból, és messzire 

hajította a gránátot a nyitott ablakon át, a bozótba, ahol nem tett kárt 

senkiben. Innen folytattuk időről időre, amikor csak találkozni 

tudtunk. Ben közben az asszisztensemmel kavart, amiben nem volt 

újdonság abban az értelemben, hogy már a gimnázium idején is 

megesett, hogy egy-egy lánnyal mindkettőnk járt, változó sorrendben 

egymás után, hosszú távon demokratikusan. Aztán megint kimaradt 

két év, és legközelebb odahaza futottunk össze, egy metálfesztiválon, 

megint csak anélkül, hogy elterveztük volna. Mentődrón oszlatta szét 

a tömeget, hogy a színpad elé hajtson, az egyik szervező meg felsietett 

oda, elvette az éppen játszó zenekar énekesétől a mikrofont, úgy 

kérdezte a közönséget, hogy „Ki van rosszul? Ki kérte a mentőt?” 

Mire kórusban kiabált mindenki egyszerre. Szerencsétlen szervező 

bosszúsan dörmögte válaszul, hogy „Na, ne már, ez nem vicces!” – 

de mindenki annak találta. A mellettem álló nevetése ismerősnek 

tűnt, odafordultam, és persze hogy Ben volt az. Felújítottuk a pénteki 

csapatásokat. Így ment ez egészen a közelmúltig, amikor elfogott a 

mehetnék, és megint leléptem otthonról, erre a küldetésre. 
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Most magamat okoltam a történtekért. Leléptem. Képes voltam 

elköszönni az utolsó korsó sör mellett röhögcsélve, miközben 

átrágtuk magunkat a legjobb közös emlékeken.  

Az után kaptam a hírt, hogy eljöttünk. A szíve mondta fel a 

szolgálatot, csak úgy. Odahaza megvolt a temetés. Kértem egy képet 

a sírjáról, hogy elhiggyem, meghalt. Lézerrel utánam küldték. Mikor 

láttam a kőbe vésett feliratot a nevével, a bizonyosság érzete nem is 

maradt el. De a sír láttán csak arra tudtam gondolni, hogy az ott egy 

űrhajó mentőkabinja. Ösztönösen ez jutott róla az eszembe. Ben már 

rég kiszállt belőle valahol. Elképzeltem, hogy ha egyszer beszállok 

majd én is a magam menekülőegységébe, az csakis ugyanoda mehet, 

ahová ő eljutott. Ott megint úgy találkozunk majd össze, totálisan 

meglepetésszerűen és mégis elkerülhetetlenül, mint korábban 

mindig. Egyszerűen nem érdemes másból kiindulnom. A tudomány 

emberétől az efféle feltételezés nevetségesnek tűnhet – éppen a 

pozitivizmus szellemében belátom azonban, hogy fogalmam sincs 

arról, mi vár. És ez a bökkenő. Ha egyszer hiszem és akarom, hogy 

úgy legyen, ahogyan ismert tények és világos fogalmak híján 

elképzelem, akkor nem kerülhetem az elmúlást. 

Idővel talán túlléptem volna ezen a holtponton (látom magam 

előtt, ahogy Ben csettint a szar poén hallatán)… Victor szerint csak 

összezavarodtam a megrázkódtatás hatására – eddigi praxisának a 

tapasztalataiból kiindulva mondogatta ezt nekem, amikor a terápia 

szükségességét időről időre felülvizsgálta. A program számára 
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azonban túl nagy kockázatot jelentettem. Meg kellett bizonyosodniuk 

róla, hogy az emlékeim elfojtása megtörténik-e a szükséges 

mértékben. Rá is kellett segíteniük egy kicsit. 

Szívesen elolvastam volna Victor többi jegyzetét, de ahhoz fel 

kellett volna kelnem az ágyról, az pedig nem állt módomban. Csak a 

fejemnek és a nyakamnak tudtam parancsolni. A szimuláció tökéletes 

hitelességgel jelenítette meg mindazt, ami a szobában volt 

körülöttem, de vigyáztak rám, és nem hagyták, hogy igazából 

önmagam legyek, a saját testemben. 

Már nagyon hosszú ideje a környezetem valós idejű, hiteles 

szimulációja és a kiruccanások, vagyis az immerziós terápia 

gyermekkorom lepukkant városi környezetét idéző, énem aktuális 

mozgatórugóinak felfedésére ösztökélő virtuális valósága között 

ingáztam. Ingáztattak. Emberi jogok ide vagy oda, asztrofizikusra 

szükség volt a csapatban. 

Victor visszatért, és amilyen gyászos képpel nézett rám, 

egyértelmű volt, hogy újra be fogja kapcsolni a Jelet. Megint el fogom 

felejteni egy időre Bent. 

Nem tudom, mit csinálnék szívesebben, ha visszakapnám az 

irányítást önmagam felett. Ordítanék Victorral torkomszakadtából? 

Vagy csak visszatérnék a gondolathoz – már kristálytisztán 

emlékszem rá –, hogy a holtakat a halállal együtt hátrahagyni nem 

akarom? 
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A többgenerációs űrutazás problémáját az örökléttel 

megoldani, és ezzel egygenerációsra redukálni működőképes 

megközelítésnek tűnt. A tudatom azonban úgy húzott le a mélybe, 

mint valami horgony – jelezte, hol a helyem. A földi emlékeimhez 

voltam láncolva, és azzal együtt természetes halandóságom 

fogalmához. 

Nem voltam egyedül ezzel… Láttam a hozzám hasonlókat az 

immerziós modellben, amikor még együtt csináltuk a terápiát. 

Miattam, és a hozzám hasonlók miatt a földiek valószínűleg 

nem is értesítik a többieket a hozzátartozókkal történtekről. Az 

veszélyeztetné a küldetést. Talán hazudnak nekik. Ők viszont 

legalábbis sejthetik ezt, és nem lepne meg, ha utálnának minket, a 

miféléket, vagy legalábbis hibáztatnának ezért. 

Ehhez képest Victor korrektül a gondomat viseli. 

„Nem fogok rá haragudni” – határoztam el, miközben néztem, 

ahogy a vezérlőpulton beüt egy számkódot, és megnyomja az 

„Enter”-t. 

Műujja kopogott a billentyűkön, míg végigtáncolt rajtuk. 

 

Mire gondoltam az imént…? 

Próbáltam felidézni, de nem ment. Valami dallam járt a 

fejemben, míg sötét volt. Mikor visszajött a fény, ismét az 

asztrofizikai laborban találtam magam, a számításaimmal teli 

papírok előtt. 
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Bár a drámedvéken kívül senki nem tud annyit a galaxisjárók 

hajtóművéről és navigációs rendszeréről, mint én, nekem is 

rengeteget kell még kutatnom, hogy minden lényeges részletre fény 

derüljön a működés közben felvett adatokból. 

Most van bennem energia, hogy végigdolgozzak egy nyolc-tíz 

órás munkanapot, mielőtt a mesterséges melatoninszabályozás 

diktálta időzítéssel lefeküdni mennék, és álomba szenderülnék, hogy 

álmodjak múlttalan jövőt. 
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Mendék és mondák 

 

Ötemeletes könyvesbolt, király, lenne ilyen otthon is, bírnám. 

Valamit vennem kell. Birtokolni akarom egy részét, kell ebből a 

világból egy töredék szuvenírnek. Nem is a boltra fog emlékeztetni. 

A múltban gondtalanul eltöltött órák jutnak róla az eszembe már 

most, pedig még a kezemben sincs. A Norse Mythologyt Neil 

Gaimantől mindenképpen megkérdezem. Szandra kérte, szeretné, ha 

eredetiben is meglenne neki, nem csak fordításban, de persze 

kérdezzem meg, mennyibe kerül, ha nagyon sokba, akkor hagyjuk. 

Kigyönyörködöm magam, megismerek pár könyvet, barátkozom a 

fülszövegekben vázolt történetekkel, kreatív bizsergés, végül eljutok 

a pultig, érdeklődöm. Nem láttam, betűrendben nem találtam meg, 

megvan-e mégis. Az eladó felpattan, hozza, a legújabbak között volt 

kirakva. Jól csinálja a dolgát, már ütné is be a tranzakciót, érzékelteti, 

hogy viszi a lendület, rám hárul bizonyítani, ha nem szeretném, de 

ahhoz meg kellene szólalnom, hogy nem akarom mégsem – akkor 

meg minek kérdeztem utána, szóval magyarázkodhatok vagy 

zavarban lehetek, arcvesztés esete forog fenn. Közbeszúrom, hogy 

mennyi lesz úgy mégis – húsz font a válasz. És ugye csak hardcoverben 

van meg, kérdezem, mire olyan pillantást kapok, mintha a cipőmet 

az asztalra helyeztem volna. Miféle barbárban merül fel, hogy a Norse 

Mythologyt kiadták-e paperbackben, firtatja a tekintet, nem tudja ez, 
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mi a szakralitás – hát, kelet-európai volnék (ezt csak gondolom 

magamban, ki nem mondom), bennünk ez együtt naivitás, 

optimizmus és pragmatizmus egészséges, a túlélést szolgáló 

keveréke, élelmesség, mifelénk úgy mondanák. Van persze a 

rajongás, meg a mindent feláldoznék érte, de annyi mindennel van 

így az ember, hogy végül aztán mégsem. Pedig Neil Gaiman király, 

én a Sandman-képregényeket olvastam tőle, beszippantottak 

teljesen… Az eladó a húszfontosomat szippantja be, mert a könyvet 

természetesen elviszem. Már megfogni is jó érzés, gyönyörű kiadás, 

ki fogom olvasni én is, nyilvánvaló az első pillanattól, ahogy a 

kezemben tartom. Nekiugrok még ma délután, keresek kávézót, 

kérek nagy adagot, leülök, úgy lesz az igazi. 

Három órával, a nagy adag kávéval és kilencven oldallal később 

a North Sherwood Streeten ballagok felfelé. Az utca a nottinghami 

erdő néven ismert közterületbe torkollik, ligettel, sportpályákkal, 

zöld rész, szép mellette elsétálni. Verejtékezek, mert ma melegebb 

van, mint eddig, ragyogóan süt a nap, túlöltöztem ehhez. A 

klasszikus könyvmolyokat is előcsalná az idő a rejtekükből, én meg 

két lábon járva molykodom, megtanultam akár egész tömegen 

súrlódásmentesen áthaladni olvasásba merülten. A North 

Sherwoodon nincs tömeg, csak a keresztutcáknál kell kicsivel jobban 

figyelnem. Thór a maga egyszerű módján menedzseli Loki 

cselszövéseit, én meg a balra tarts szerint közlekedő autók rajtaütéseit 

hárítom közben. Lefelé nézek, így is minden lényeges információt 
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begyűjthetek, érzékelem, mikor kelhetek át, és a kevés szembejövő 

gyalogossal sem karambolozok. Az utca végében mégis majdnem 

megbánom ezt. Hallok egy jellegzetes hangot, erősödik, de egyelőre 

nem nézek fel. Egy gondolattal arrébb, miután végigolvastam a 

mondatot, tudom már, miben mesterkedik Loki, és felpillantok a 

szövegből végre… Méhek. A sarkon elhagyott borbélyüzlet, nem 

egyszer eljöttem már mellette, de akkor mindig borúsabb időben. Az 

egész ház üresen áll, nem gondozza senki, a méhek jó ideje itt 

lehetnek. Valószínűleg itt teleltek, a lyukas ereszcsatornában lehet a 

kas, de csak most jöttek elő, a nap keltette életre őket, röpdösnek 

körülöttem tucatjával. Tudom, mit kell tennem. Felgyorsítom a 

lépteimet, ügyelek rá, hogy a fejem tartásán ne változtassak, és a 

kabát ne nagyon húzódjon fel-alá a nyakamon. Húsz méterrel odébb 

egy parkoló autó kerekének támasztom a vállamról óvatosan lefejtett 

hátitáskát. Lassan, óvatosan kibújok a kabátomból, finoman a táskára 

engedem. Egy kirakat üvegében megnézem a hátamat, világoskék ing 

van rajtam, jól látszana, ha méh pihenne rajta. Finoman 

körbetapogatom a nyakamat, a gallér alatt is ellenőrzöm, került-e 

belőlük oda. Negatív. Akkor a kabátot veszem szemügyre, és alig 

emelem fel a táskáról, már röppen is ki alóla egy ott ragadt jószág. 

Elszáll, vissza a borbélyüzlet és az utcasarok felé. Kilógatom a kabátot 

magam előtt, és finoman rázni kezdem, aztán megfordítom, és 

átnézem a külső oldalát is. Találok még egyet, megérte ráparázni, és 

elvégezni ezt a tüzetesebb inspekciót. Örülök, de közben hiába 
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nógatom a méhet a kabátot rázva, csak ül ott továbbra is, nem akar 

távozni. Az autó oldalához közelítem a dzsekimet, így érzékeli már, 

hogy költöznie kell, és odébbáll végre. Hosszan nézek utána – ez is 

csatlakozik az utcasarok körül keringő társaihoz. Nem akart 

disszidálni, csak elkalandozott, jó, hogy megszabadultam tőle, 

zavarában előbb-utóbb megcsípett volna. Visszatérek a könyvhöz: 

Loki nagy, fekete rovarként álcázza magát a törpék előtt… Érdekes – 

valóság és fikció összetalálkozik. 

Sétálok tovább kitartóan, még vagy egy órát. Olyan helyen van 

a szállásom, ahol olcsón sikerült találnom. Buszra szállhatnék persze, 

de nem kell sietnem, a könyvvel kiválóan haladok közben… Fura a 

náluk hatalmasabb óriások közé keveredő istenekről olvasni, 

veszélyesnek tűnnek egymásra oda-vissza, általában mégis az 

óriások húzzák a rövidebbet... Odaérek a szállóhoz, belépek az ajtón, 

és valami már megint nem stimmel, kénytelen vagyok a könyv lapjai 

fölött mereszteni a szemem. A fal mentén láttam valamit, árny suhant 

ott el, mozgó sötét folt, a génjeimben tárolom a figyelmeztetést, hogy 

az ilyesmire figyelni kell. Az a sötét folt csakugyan ott van, furamód 

pattog, felém tart, látszik már, hogy jókora patkány – emlős, akárcsak 

az ember, van a túlélés érdekében folyamatosan számításokat végző 

agya, a szájüregében pedig éles fogak, ha sarokba szorítják, 

veszedelmes fegyver. A helyzet aszimmetrikus, én csak enyhén 

megijedek, ő viszont fél… A lobbiba felvezető lépcsőn 

mozgássérültek számára farostlemezből tákolt primitív feljáró, az 
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oldala majdnem tökéletesen kipótolva, hogy ne legyen köz a járólap 

és a lépcsőfokok között, de egy egészen kicsi rés minden foknál 

maradt. Ott ideális menedék vár egy rágcsálót, a patkány be is veszi 

magát oda egy másodperc alatt. Hitetlenkedve nézek utána, 

elképesztő, hogy oda bejutott, legalább ötször akkorának tűnt, mint a 

hézag, mégis belefért, látszólag erőlködés nélkül. Nyilván inkább 

lehorzsolja magát, ha kell, csak ne maradjon egy térben a nála sokkal 

nagyobb, éber állattal (velem), ezt diktálja neki az evolúció. Remélem, 

csak itt a földszinten mozog, ha többen is vannak, szűk lesz nekik az 

élettér, előbb-utóbb mennek máshová is. Bejutnak mindenhová, 

hozzáférnek mindenhez, amihez csak akarnak, megrágják, 

elfogyasztják, amit csak akarnak. Olyanok, mint az északi istenek az 

óriások között... Hogy ki az óriás, az csak nézőpont kérdése. 

A szobám a domboldal felé néz, a földszint a ház körül nem 

konstans, az ablakom alá ér ezen az oldalon. Sebaj, gondolom, 

próbálom feledni, hogy patkányt láttam, hiszen úgysem itt lakom, 

csak átutazóban vagyok. Azért a szemem kitartóan pásztáz, bármit 

csinálok az est hátralévő részében, a fura neszekre is felfigyelek. Míg 

olvasok, egy-egy oldal végén önkéntelenül is körülnézek, csak azután 

lapozok. Végül elálmosodom, és mintha egy másodperccel később 

ébrednék, nyitom a szemem, kipihenten. Valami megnyugtatót 

álmodtam, egy fát láttam magam előtt, talán az Yggdrasil volt az, az 

északi mondák világfája, nyilván a könyv hatása. A pillantásom a 

tegnap kialakult reflexszel végigsiklik a falak mentén, és az ágy 
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mögül előnyúló farokszerű nyúlványra leszek figyelmes. Tegnap is 

ott volt, nyilall belém, csak akkor még nem szúrt szemet. Csak 

néztem, de nem láttam. De ha már akkor is ott volt, rágcsáló aligha 

lehet. Azok izgágábbak, meg amúgy is éjjel aktívabbak. Ha ez 

patkány volna, mostanra valami atombiztos búvóhelyen lenne a 

helye, hogy röhögve túlélhesse a harmadik világháborút. Illetve nem 

is röhögve, jut eszembe – nemrég olvastam, hogy a patkány, ha örül 

valaminek, úgy jelzi, hogy a fülét szélesebbre tárja. A többiek látják, 

hogy kifeszíti, és hogy a cimpája pirosabb lesz egy kicsit, mert vér 

tolul belé, ebből tudják, hogy elégedett. Így másznának elő a világ 

romjai alól is, ha eljön Ragnarok, az északi mondák apokalipszise. 

Látnák, hogy övék lett az egész szemétdomb, és néznének egymásra 

kitárt fülekkel, boldogan… Ez mégsem egy patkány lesz, valami 

máshoz tartozik a csáp, vagy nyúlvány, akármi is az. Előmászom az 

ágyból, és a fal mellé osonok, az ablakhoz. Látom már, hogy hosszú 

az a valami, elnyúlik egészen a sarokig az ágy vége mögött, és onnét, 

a falból türemkedik elő. Ösztönösen kinézek az ablakon, hogy 

lássam, mi van a fal túloldalán, és levonom a következtetést, hogy ez 

bizony az ablaktól jobbra álló fa gyökere lehet, egy diófáé 

történetesen. Ha kőrisfa lenne, lehetne maga Yggdrasil, a világfa, 

mely a létezés minden síkját összeköti. Fikció és valóság megint 

összeér, harmadszor, mióta a könyvet a kezembe vettem. 

Eszembe jutnak azok az emberek, akiket Pekingben láttam, egy 

parkban. Vigyázzban állnak egy-egy magasba nyúló fa előtt órák 
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hosszat, nézik a kérgét, meditálnak… gyógyulás vagy gyarapodás 

reményében talán. Az orrom a hideg ablaküveghez tapad, és 

megvilágosodik előttem, amin egy ideje félig tudatosan töprengek, a 

saját könyvemmel kapcsolatban. 

Reggel kilenc óra körül jönnek a takarítók, zajt csapnak, 

mennem kell, elhagyom a szobát. Egy megtermett portugál matróna 

és egy vékony magyar lány dolgoznak duettben a folyosón, halomba 

gyűjtik a már hozzáférhető szobákból a lecserélendő lepedőket és 

törülközőket. Nem először látom őket, ismerősként köszönök nekik, 

egy laza „Morning” és egy biccentés. A magyar lányt Sárinak hívják, 

tegnap hallottam, amikor szólította őt a portugál kollegina („Szári, 

come here please, por favor”). Kicsivel később pedig 

végighallgathattam, ahogy a telefonján beszélt valakivel 

Magyarországról. „El kell még hozni a dolgokat Innsbruckból”, „a 

tartásdíjat az itteni bankszámlára”, „de muszáj itt melózni, nincs 

mese, érted?”, „csak nehogy kilépjenek az EU-ból”, „az ikrek hogy 

vannak?” – végigzongorázták a teljes napirendet. 

Megyek vissza a városba, végig a tegnapi úton, hosszú, 

monoton gyaloglás, helyre rázódnak tőle a gondolatok. Már 

közeledek a központhoz, amikor az előttem lévő keresztutcából 

csinos lány fordul ki elém, innentől akaratlanul is konvojban haladok 

vele, ő is gyalogol kitartóan. A környező házak már ismerősek, nincs 

mit nézegetnem rajtuk, a tekintetem magam előtt vándorol, 

önkéntelenül is megnézem őt. Vörös haja, jó alakja van, mondjuk ki, 
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jó a segge, már szinte zavar, hogy nem tudok máshová nézni. 

Elhatározom, hogy keresek rajta valami izgalmas információt, ami 

felfedhet róla valami személyeset. Bőrkabátot visel, laza csaj. A 

bőrkabát hátán hímzés, valami nonfiguratív, fut rajta a szemem 

körbe-körbe. Baszki, ez egy halálfej, vagyis hát egy koponya, 

kapcsolok, miközben átmegy előttem az úttesten. Szemezek a 

csontarccal, közben a keresztutcához érek én is. Benézek balra, ahogy 

otthon megszoktam, szerencsére dudaszó figyelmeztet, hogy jobbra 

kellett volna, nem ütnek el. Megyek tovább a lány után, és most hol 

az élet értelmén töprengek, hol azon kapom magam, hogy már 

megint őt bámulom. Pár perccel később, a városközpontban szakad 

meg a ciklus. Addigra nagyon lassan, de beérném, ő viszont csak 

idáig jött, az egyik egyetemi épületbe megy be. A Nonproliferációs 

Kutatási Központ van ott, látom táblára kiírva („Centre for 

Nonproliferation Studies”) – bármit is műveljenek azok odabenn. 

Valaki éppen jön ki az ajtón, a lány hátralép egyet. Talán nem annyira 

magabiztos, hogy megelőzze az illetőt, vagy csak nem ragaszkodik az 

elsőként elhaladás női előjogához. Eszembe jut, mennyire megrázó 

volt pár éve, amikor lesérült a lábam – voltak nők, akiket a 

legcsekélyebb mértékben sem zavart, hogy mankóval 

szerencsétlenkedem, átcsörtettek rajtam, én meg alig bírtam 

félreugrálni előlük, amit el is vártak tőlem a jelek szerint. „Oh hello, 

Linda, John is already waiting for you… How was the flight from 

Brussels?” – kérdezi a vörös hajú lányt valaki, akinek az arcát nem 
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látom, mert már elhaladtam mellettük. Linda válaszát sem várom 

meg, nem rám tartozik. 

Négy óra könyvtárazás, aztán megyek, hogy elfogyasszam 

megérdemelt ebédemet a közeli fish and chips étteremben. Sorban 

állok a pulthoz, hogy leadjam a rendelésemet, de az angolt nigériai 

akcentussal beszélő eladó az asztalok felé irányít, ha inkább helyben 

fogyasztanék, küldi mindjárt a testvérét, ott lesz, egy perc. A menün 

mindenféle herkentyű, köztük a balatoni éttermekbe is nagy 

mennyiségben exportált hekk, én viszont a repülő halat nézem ki 

magamnak. Jön a felszolgáló, ő is fekete, arcberendezése alapján a 

pultossal csakugyan testvérek lehetnek. Az „Afiah” név szerepel a 

mellén viselt kitűzőn. „I’ll have a gurnard”, rendelkeznék, de jelzi, 

hogy „Azt még nem fogták ki a tengerből!”, úgyhogy elmosolyodom 

ennek hallatán, és lepényhalra módosítok. Miközben megy el az 

asztalom mellől, a testvére jön vele szembe, egy bokszoló mozgását 

imitálja. Afiah nevet, válaszul vállon veregeti. Ebéd közben olvasok 

tovább, olvasom a Ragnarokról szóló részt Gaiman könyvében. 

Megnyugtató, hogy Yggdrasil mindent túlél, összeköti a letűnt és az 

új világokat. 

Ebéd után újra a kávézó felé veszem az irányt, a 

könyvtárazásból származó jegyzeteimet akarom tanulmányozni, és 

írni tovább. Mégis azon a kurva Arcbukon landolok, nézem a 

hírfolyamban az ismerősök (és kevésbé ismerősök) PR-erőfeszítéseit. 

Az algoritmusok nyilvánvalóan tekintetbe veszik, hogy a UK-ből 
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jelentkezem, mert egyből Pali egy fotója kerül elém, akit a családon 

keresztül ismerek, informatikus – Béla nevű haverjával koccintanak 

Londonban, egy kocsmában, konkrétan „a komplementer 

programozói ismereteikre”. Nagyon örülnek ennek.  Tőlük két utcára 

a nekik idegen Jens örül annak, hogy Susie-val lehet éppen. Ezzel a 

párral is odahaza találkoztam, vendégdiákok voltak Budapesten. 

Sikerül végül belemerülnöm a munkába, de közben kirakom az 

asztalra Lev Tolsztojtól a Kozákokat, magyar kiadásban, ezt kezdem 

olvasni éppen… Végül mégsem sikerül két óra alatt meginnom a 

kávémat – fel kell hajtanom idő előtt. A mellettem lévő asztalhoz egy 

magyar nő ül le, onnan tudom, hogy magyar, hogy ő szólít meg 

engem, miután észreveszi a Kozákokat. „Ne haragudj, ugye te magyar 

vagy?”, indít fürkésző tekintettel. Kényszeredett beismerő vallomást 

teszek, ő pedig némi körítés kíséretében meglepő kéréssel áll elő. 

Szokatlan, de talán éppen a megfelelő embert találta meg vele. 

Megtenném-e, hogy a Kozákokat elteszem az asztalról? Amúgy 

nagyon jó könyv, szereti ő is. Hát miből áll ezt megtennem, mondom 

én. Jönni fog ugyanis még valaki, és fontos, hogy ő ne lássa, hogy 

magyar vagyok, nehogy gyanút fogjon. Nyugodtan fejezzem be a 

kávémat, de miután távozok, megfelelő távolságból, már az utcáról 

telefonáljak, jó hangosan beleszólva a telefonba, hogy „Szia, Judit! 

Imre vagyok”. Aztán majd elbeszélgetünk valamiről, mindegy, hogy 

miről. A számomat elmenti Imre néven, komoly hadicsel készülődik 

itt. Judit célja, hogy a férfi, akire tizenöt éve vár, akivel egyébként 
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együtt is van azóta, csak éppen on and off jelleggel, végre komolyan 

vegye őt, ha már egyszer elválik a feleségétől. Elege van a 

másodhegedűs szerepből. Kicsivel később befut Ferenc, a 

szomszédos utcában található képregénybolt veteránja, szatyorban 

hozza a tízéves unokaöccsének vásárolt akciófigurákat, meg is 

mutatja őket Juditnak, hogy szerinte jók lesznek-e. Nem akarok 

tovább hallgatózni, felkelek az asztaltól, és elindulok vissza a 

szállásra, ott is tudom folytatni a munkát. Miközben gyalogolok a 

városközpontból kivezető út mentén, telefonálok, és bemutatkozom, 

ahogy Judit kérte. Szórakoztató hallgatni a mesterkélten mézesmázos 

hangot, amire vált. Mintha ezer éve ismerne. A végén a lelkemre köti, 

hogy a jövő héten feltétlenül ugorjak be hozzá Londonban, és írjak rá 

előtte, ha tudom, melyik nap érkezem. 

Írok majd rá, persze. 
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