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L é l e k l a k a t

  Elő� ó 

Ír, javít, egyeztet, átalakít, megbeszél, vitatkozik, egyet-
ért... Ő a mi felelős szerkesztőnk a Hajónaplónál. 

Meghallgat, rávezet, elmesél, megnevettet, tanácsot 
ad, megfontolásra int... Ő a mi barátnőnk.

Elgondolkodtat, megríkat, felemel, megvigasztal... Ő 
a mi novellistánk. 

Azt hisszük, ismerjük. Darab ideje együtt dolgo-
zunk, minden napunkat közös munkával kezdjük és 
úgy is zárjuk. Novellagyűjteménye azonban olyasmit is 
elárul, amit a szerkesztőség hétköznapjaiban nehéz ész-
revenni. Döme Barbara nőies kedvessége, újságírói ru-
tinja, az írott szöveg iránti mélységes tisztelete mögött 
valami nagyobb erő áll. 

Talán olyasfajta emberi minőség, amit mércének is 
használ, mintha a zsebében hordaná, hogy szavakat, 
tetteket, elejtett megjegyzéseket, különös pillantásokat 
mérjen meg vele, hogy mint ritkaságok elszánt gyűjtője, 
eltegye azokat a maga életmomentum-kollekciójába, s 
alkalomadtán elővegye. 

Talán az izgalmas, kreatív fantázia teszi Barbaránkat 
remek szerkesztővé, meghökkentő íróvá, megértő barát-
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tá. Ha kacagva mesél, úgy fűzi jobbra-balra, majd egyre 
valószerűtlenebb, s így mind mulatságosabb kifejlet felé 
történetét, hogy hallgatói levegőt kapkodva kell köves-
sék. Mintha mindig a keze ügyében volna valami na-
gyon képtelen, nagyon oda nem való, mégis éppen oda 
illő fordulat. S így az élet ezernyi bizarr fordulatára is 
meghitt ismerősként tekint. 

És ez a minden beleélésre képes, kalandos elme a tu-
dást is sajátos módon rendezi. Novellistánk fejében nem 
úgy állnak a dolgok, ahogyan az akadémia polcain sora-
kozniuk kell, hanem egyedi rendben. Házikönyvtárunk 
címeit sem a Cutter-számok hierarchiájában állítjuk rend-
be, hanem egyéni ízlésünk, szándékunk, érdeklődésünk 
szerint. És Barbaránk ízlése, szándéka, érdeklődése igen-
csak egyéni mintázat szerint vált egésszé. Lapozzunk csak 
bele ebbe a kis gyűjteménybe, s meggyőződhetünk róla! 

Léleklakat, mondja a cím, mintha feloldhatatlan 
módon lenne bezárva a szövegekbe a szív. Mintha Faust 
(esetünkben inkább Faustina) lelkét nem az ördög ka-
parintotta volna meg, hanem a betű. S most próbálna 
kitörni ezekről a lapokról, elmesélve az elmaradt búcsú 
rettenetét, a veszteség tragédiáját, a gyász mélységét, a 
remény világosságát, elbeszélve a közöny, később az in-
dulat erejét. Emitt humorral, amott ironikus, abszurd, 
sőt groteszk históriákkal próbálja megfejteni az ördögla-
katot, ami fogva tartja.  
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A novellák összevissza keletkezésének dacára rend-
kívül egységes kötet lett a Léleklakat. Barbara heti 
tárcái közül válogattuk össze az egymásnak felelgető 
szövegeket. Így kétségtelen, hogy ezek az írások nem a 
kidolgozott alkotói folyamat, tervszerű teremtés egyes 
állomásai, mégis meglepően szép ívbe rendezhető lett a 
véletlenszerűen született novellamixtúra.

Szerzőnk elméjében biztos ív feszül élet és halál, 
szentség és frivolitás, kacagás és zokogás között, s ha 
szabadjára engedjük írónk alkotó kedvét, ahogy mi ezt 
itt a Hajónaplónál megtehettük, akkor ennek a nagy 
látóhatárnak a különböző pontjairól lesz képünk, s így 
végül a véletlenszerű válogatás is olyasvalamit rajzol 
elénk, ami Barbara élethorizontját mutatja meg. 

Rácz András, a Hajónapló főszerkesztője  
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 Apám napja
(Elmaradt búcsú)

Cigarettája parazsában láttam magam, semmi baj, 
mondta, aztán pohárba töltötte az ígéretet, és megitta. 
Úgy képzelem, most csillagokkal labdázik, emlékeket 
rak kazalba, megpihen rajtuk. Szombatonként kiált a 
szomszédnak: az én lányaim, nézze csak, hogy meg-
nőttek.

Krumplit hámoz, gyúr, tölt, édes mázzal önti le, női 
munka, mondják, de ő legyint. Szemgödréből tulipánok 
nőnek, kutyák ugatnak az éjszakában, felriadok, csak az 
ürességet markolom. Tökéletes válasz a kérdésre.

Álmodom róla. Magas, vörös nő dől az ajtófélfának 
kacéran, megsimítja apám arcán a borostát. Nézem: vé-
giggyalogolt rajta az idő, fehér talpnyomok mindenhol, 
haján, állán, szeme szürkéje megfakult, csak a nő van 
benne. Fekete-fehér képen cseppnyi ragyogó zöld pont. 
Ujjaik összefonódnak, halk surranások, tűsarkú kopog: 
kipp-kopp, kipp-kopp. Hallod? Egyre halkabb. Látom, 
ahogy befordul a sarkon, nyitott kabátja úszik utána. 
Cigarettája parazsában már csak a vörös nő.
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Málló vakolatból olvasom gyerekkorom. Forró 
krumplit markolok, szívom a párát, hatoljon velőmig, 
ott szüless újra. Megszüllek, ha akarod, vagy csontokból 
és foszló húsból raklak össze. Körmömmel kaparom ki 
a falból azt a napot, azt az órát, percet, amikor elmentél. 
Félelem ült a holnapra, remegő csend, reszkető hallga-
tás, összenézünk. A lányaid, akik megnőttek, és emlé-
keidet rakják kazalba mától, nem szavaid, nem sóhajod, 
nem pillantásod. Belőled épülünk fel, génjeid mint apró 
spirálok már csak bennünk sorjáznak, mi sóhajtjuk to-
vább álmaid.

Málló vakolatból olvasom gyerekkorom. Öleléssel 
takartad el a napot, ne égessen, marjon, ne bántson. 
Gyújtottál lámpát, gyengeségből simogatás varázsolt 
erőt, de lassan elkopott, minden kifakult. Hosszú kabá-
tod úszott utánad, nem emlékszem, hol volt az az utca, 
hol volt az a sarok, ami örökre elnyelt.

Kezed ráncaiból, arcod barázdáiból olvasom gyerek-
korom. Gyűrött, barna papír, fekete betűket petyegtet-
tél rá, nézem, nem értem. Látom gyermekké töpörödött 
tested, meg sem hajlik alatta a kórházi matrac, félek, ha 
betakarlak, örökre eltűnsz. Sűrű és steril a csend, imád-
kozni is restell az ember. Bámulom vállad, ahogy süllyed 
és emelkedik, ütemesen sóhajtod ki az életet. Pörölnék 
Istennel, ha nem lenne ilyen sötét és nem félnék megfog-
ni a kezed. Pörölnék Istennel, de nem hagysz időt.
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Málló vakolatból olvasom a holnapot, az ébredést, 
az elalvást, amiben már nem leszel, a kabátot, amiben 
mostantól más fordul be a sarkon, cigarettád parazsát, 
amiben holnaptól nem látom magam.

Porcelán bőröm alatt kék erek, benne van, látom, 
ahogy kapálózik, nem tud úszni, nagy levegőt vesz, le-
beg. Úgy képzelem, most csillagokkal labdázik, ha meg-
unja, szeretni indul.
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Adventi � erelem 

Két levél cicázik a sírok között. A nagyobb vörös, a ki-
sebb sárga-barna cirmos. Szív alakúak. Hirtelen jön egy 
újabb fuvallat. Az egyik levél tovább bukfencezik a szél-
lel, a másik megáll. Átgyalogol rajta a gyászmenet.

Azt a szőke kislányt bámulom. Fekete szalagot ölel 
fonott haja. Bottal rajzol a porba: házat, ajtóban ember-
rel, de lehet, hogy koporsót. Mindenki megáll, vinne 
tovább a lendület, de a nyitott sír gátammá emelkedik.

Anyám azt mondja, jól nézek ki, végre felszedtem pár 
kilót abban a fl ancos városban, ettől majd megerősödik 
a testem, a méhem, tán lesz végre unokája. Ne okozz 
csalódást, sóhajt. Nincs időm várni, idős és beteg va-
gyok, szülnöd kell végre. Öreg vagyok már ehhez, mon-
dom. Mikor kontrázna, csendre intem, nem illik cseveg-
ni, mégiscsak Bözsi néni miatt vagyunk itt, kit érdekel 
az én méhem.

Zsebkendőt vesz barna, gyűrött zsírpapírrá száradt 
kezébe, orrot fúj, hangosan, hosszan. Aztán csend. Lé-
lekharang kondul, valaki másnak, újabb temetés, újabb 
föld alá hordott emlékek. Anyám megint beszél, azt bi-
zonygatja, meglepődöm majd. Mosolyog. Még mindig 
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szép, de már barázdák árnyéka rejti arcának két huncut 
gödröcskéjét.

A gyásznép sír, csak a szőke kislány rajzol, aztán ka-
vicsot rugdos cipőorral. Apámra gondolok, hogy őt is 
így, egy éve, csak ott nem cicáztak a levelek, de esett és 
sírni is féltem, nehogy valósággá legyen, ami az. Isme-
rős hang húz vissza Bözsi néni koporsójához. Előttem 
magas, fekete kabát takarja a beszélőt. Arcomba tolul 
a vér, hallom, hogy „kérjetek és adatik nektek” én meg 
„keresek és zörgetek” egy régi emlék kapuján:

Szőke kislány fehérben, mosolyogni sem mer, anyja 
puha, bársonyos kezét szorítja. Most igazán és szívből bi-
zonyságot tesz. Az ő Istene az, akire eddig várt, és nem hi-
ába, mert már itt van közel. Holnaptól ő is kérheti, mint a 
nagymama, akit úgy irigyelt az úrvacsora miatt. A lelkészt 
nézi, akiért rajong, szerelmes belé, de senkinek nem beszél 
róla, még a naplójából is kitépte azt a lapot, és elkaparta a 
pajta mögött. Szégyellte magát. Mint most, hogy minden-
kinek csalódást okoz, mert még szülni sem képes.

Advent volt és kon� rmálás. A legszebb advent, amire 
emlékszik. Akkor még az anyja keze is fehér volt, nem ilyen 
gyűrött, barna zsírpapír. Akkor még mert szeretni, ha csak 
titokban is. Azóta minden más, és ő már csak agyonklórozott 
padlójú rendelőkben vár leletekre, nem pedig az első csókra.

Észrevétlenül próbálom megérinteni anyám kezét, 
bársonyos bőrét óhajtom meg azt a régi adventot. Zsebre 
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teszi, azt mondja, sok a vírus, ne fogdossam, még elkap 
valami nyavalyát, ő már öreg, gyenge, és nem akar úgy 
járni, mint szegény Bözsi néni.

A Miatyánkból hasít ki egy darabot újra az ismerős 
hang. Görnyedt vállak fölött, lélegzetem visszafojtva lo-
pok bizonyságot. Fakó hajú öregember, fekete palástban 
a koporsó felett. Csak a hang ugyanaz. Meg az érzés, a 
szívdobogás, a fejbúbtól lábujjig futó remegés. Anyám 
látja, hogy bámulok, faggat: megismered? Miért nem 
szóltál?, kérdem. Minek, mondja, úgy is eljárt mindany-
nyiunk felett az idő.

Advent van. Várakozás. Leletekre, gyógyulásra, bé-
külésre, szelíd pillantásra, érintésre, testen a test meleg-
ére, megbocsátásra, születésre. Már formálom számon 
a szót, most előkaparok minden kitépett és eldugdosott 
lapot a múltból, hogy végre elmondhassam neki az igaz-
ságot, hogy ne szégyenkezzem tovább. Már nincs tét, 
vége a várakozásnak, s ha most nem, ki tudja, mikor. 
Nézem, ahogy egyre lejjebb ereszkedik a koporsó, gö-
röngyök zenélnek édes-bús szonettet a tetején.

Kilépek a takarásból, találkozik tekintetünk, elindul 
felém. Szia, mondom, és megpróbálok mosolyogni. Szia, 
anyád jelezte, hogy itt leszel, válaszol, és megölel. Már kez-
deném a nagy vallomást, de megelőz. A te gyereked?, kérdi, 
és a kislány felé mutat. Végre csillog megfakult szeme. Az 
enyém, hazudom. Gondoltam, feleli, nagyon hasonlít.
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Két levél cicázik a sírok között. A nagyobb vörös, a 
kisebb sárga-barna cirmos. Szív alakúak. Hirtelen jön 
egy újabb fuvallat. Az egyik levél tovább bukfencezik a 
széllel, a másik megáll, várakozik. Felemelem a földről, 
zsebre teszem.
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 Léleklakat 

Szaporán áramlik ereimben a vér. Gyémánttűkkel szur-
kálják a Napot. A világ szűkül. Egyre jobban nyomaszt. 
Menekülőket látok! Utánuk megyek.

Búcsúszavad lemarta rólam a védelmet, meztelen ma-
radtam. Fázni is féltem. Megesküdtünk, hogy örökre, az-
tán elfelejtettük ígéreteinket. Évekbe tellett, mire levált 
szemünkről a hályog, mire tisztán láttuk, neked jobbra, 
nekem balra van az utam. S ez a kettévált végtelen út, 
mely súlyos léptekkel indult mindkettőnk számára, már 
soha többé nem találkozott. Holnapok sorjáztak az érin-
tésed nélkül. Ma is fáj a mögötted becsapódó ajtó zaja.

S mikor azt gondoltam, égő vörösből rózsaszínre sze-
lídült sebem lassan beheged, apám is itt hagyott. El sem 
búcsúzott, szó nélkül engedte el az életet, hiába kap-
kodtam utána, kezem minduntalan az üres pillanatokat 
markolta. Lehunytam a szemem, még láttam hosszú té-
likabátját, ahogy lassítva úszik utána, láttam, hogy meg-
fordul és rám nevet. Kacaja úgy oldódott fel a halálban, 
mint édes tejszín a kávéban. Egyforma lett minden. Is-
meretlen kép. Újra fáztam, nem melegített óvó érintése.

Volt egy életem. Szerettem, még ha néha sajgott is. De 
aztán mindent elvesztettem, ami korábban köldökzsinór-
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ként kötött össze az élni akarással. Valahol lélekharang 
kondul, messze van, de tudom, hogy nekem üzen.

Néhány perce még szürke udvarról tekintettem az 
égre. Felfelé szűkült a tér, de megfordítva hívogatónak 
tűnt a táguló, ismeretlen világ. Innen lentről: korlátok, 
kopott ablakkeretek, ajtók. Csak előttem zárva. Tom-
pa hangok: kanálcsörömpölés, tévés kvíz, Júdás-reality, 
üvegszilánkok csörömpölése. Gyereksírás, mely csenddé 
szelídül egy anya mellétől, horkolás, pillanatnyi vészjós-
ló szünetekkel. Városlakók, kik batyukkal a hátukon 
kóvályognak. Formálja ajkuk a szavakat: Hová? Kivel? 
Tapossák egymást, menekülés közben mindent elpusz-
títanak, ami ezen a szürke udvaron még él. Bámulom 
a negyediken azt a sarkot, mely rácsokkal van lezárva. 
Itt élek. Itt élek? Megmozdul talpam alatt a föld, s tűz-
hányóként tör ki a betonból a felismerés. Talpamtól a 
fejem búbjáig átjár. Tudom, hogy elérkezett az idő.  

Szaporán áramlik ereimben a vér. A mohás tetőcse-
repek alól vörös pillangók szállnak az égbe. Finom há-
lót terítenek, előkészítik testem a lélek nélküli érkezésre. 
Felmászom a korlátra.

A vérfoltos betont slaggal lecsapatják. Rózsaszín virá-
gok hullnak rá. Illatos szirmok, a lét lakatjai. Meghalni 
könnyű, csak az odáig vezető út töri fel sarkad. Meghal-
ni könnyű, én is képes vagyok rá.
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Angyal a p� ichiátrián 

– Nem csillog a szárnyad, infl uenzás lehetsz. Rád férne 
egy kiadós immunerősítő-kúra. Akciós a Béres csepp, 
kerülj a patika felé!

A kávé rég kihűlt, a cukor is feloldódott, de rendü-
letlenül kevergeti a sötét folyadékot. Bámulja az abla-
kot. Szeme alig észrevehetően remeg, vagy talán nem 
is, lehet, hogy csak az enyém tikkel. Leteszi a kanalat, 
a nyitott ablakhoz lép, kihajol és integet. Felém fordul, 
azt mondja:

– Elment, sok még a dolga. Gyere, fi am, igyál meg 
velem egy feketét. Ez egy szar hely, de a kávéjuk fi nom.

Megfogja a karom és vezet, akár egy gyereket, akinek 
utat kell mutatni. Még fel sem eszmélek, előttem a forró 
ital. Fehér műanyag pohár, semmi különös, pont olyan, 
mint bármelyik olcsó büfében. Az üveg és a porcelán itt 
tilos, még valaki megpróbálná felvágni az ereit az össze-
tört cserepekkel. Történt már ilyen, ezt mesélte a taka-
rítónő, aki tegnap délelőtt egy kóláért adott félméternyi 
vécépapírt.

A folyosó végén lezárt terület. A fémrács mögött 
halványkék foltok keringenek, lehetnek agyonmo-
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sott pizsamák, de menekülni próbáló kifakult em-
lékek is.

Az öreg nyolcvan körül van, de azon sem csodálkoz-
nék, ha kiderülne, százharminc. Ha olvasni tudnám 
a ráncokkal írt üzenetet az arcán, talán megszűnne a 
gyomromban ez a furcsa görcs, amit azóta érzek, hogy 
megláttam. A pizsamáján futó csíkok segédvonalak-
ként vezetik a tekintetem a lábfeje felé. Mezítláb to-
porog a kövön, fi gyelmeztetném, felfázik, ha nem húz 
papucsot, de nem tudom: születésem óta néma vagyok. 
Papírt húzok elő a zsebemből, ráírom: nem tudok be-
szélni, de szívesen meghallgatom.

– Na, veled aztán jól kibabrált a teremtő, fi am. De 
az én vállamra is pakolt eleget. Visszaadnám neki, csak 
találkoznék már vele!

Hunyorog, és a tarkóját dörzsöli. Aztán a fejét két te-
nyere közzé fogja, attól tartok, mindjárt leemeli a nyaká-
ról, és elönt a vére, mint egy áradó folyó. De csak szorítja 
a koponyáját, erőlködik.

– Ha ezt csinálom, kevésbé érzem, hogy sajog. Hü-
lyeség, mert így meg az fáj, hogy szorítom a fejem. 
Mindjárt jön a félhomály. Maradj itt akkor is, ha már 
nem látlak. Ha fogod a kezem, tudom, hogy itt vagy és 
hallod, amit mondok. Ja, agydaganatom van – mondja 
az öreg, és keserűen kacag.
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Apám halála után, amikor végleg egyedül maradtam, az 
egyik ismerősöm elcipelt a pszichiátriára. Arra kérte a dok-
tort, írjon fel nekem nyugtatót, mert labilis vagyok, és fél, 
megölöm magam. Nyolc éve rendszeresen járok terápiára, a 
gyógyszereket elhagytam. A várakozás idejét itt, a büfében 
szoktam eltölteni. Néma vagyok, többnyire süketnek is hisz-
nek, nem szoktam barátkozni, most sem bonyolódtam volna 
ilyesmibe, ha ez az öregember nem ennyire erőszakos.

– Azzal a szemét kis döggel kezdődött minden, fi am. 
Azóta sem hagy békén. Úgy teszek, mintha kedvelném, 
de igazából gyűlölöm. Ő volt itt az imént is. Gábriel. 
Angyalnak mondja magát. Belátom, szólt előre, hogy az 
asszony teherbe fog esni, de hát miért hittem volna neki? 
Azt mondták, a nejem meddő, és már túl voltunk a het-
venen, normális ember nem hitte volna el, hogy ebből 
még kijöhet egy gyerek.

Kever egyet a jéghideg kávén. Meztelen lábával a fe-
kete-fehér kockás kövön dobol. A talpa fehér, úgy hi-
szem, azért, mert évek óta máshol sem taposott, csak 
ezen az erős fertőtlenítővel felmosott járólapon. Be-
hunyja a szemét, biztosan most érte el az imént említett 
félhomály. Ösztönösen megfogom a kezét, jelzem, nem 
mentem el.

– Jól vagyok, fi am, ne aggódj, csak kicsit fáraszt ez a 
sok beszéd. Te mit keresel itt?



21

L é l e k l a k a t

Megfordítom a papírt, amire az imént írtam. Két 
rövid mondatban vázolom fel az életemet: A kerület 
bolondja vagyok, de mindenki szeret. Apám meghalt, 
kiborultam. Ahogy rám néz, felidéz bennem egy is-
merős érzést, de nem tudom megfogalmazni, pontosan 
mi is az.

– Imádkozom érted. Bár nem tudom, hogy ez jó 
vagy rossz pont lesz számodra, amikor zörgetsz majd 
Szent Péter kapuján. Meg akartam ölni a feleségemet, 
mert azt gondoltam, félrelépett és más férfi tól vár gyere-
ket. Ráadásul mindezt lelkészként tettem.

Összekulcsolja a két kezét, és motyogva imádkozik. 
Oscar-díjas alakítás, ha most csak játssza a bűnbánó, 
bukott papot. Újra az ablak felé néz. Bökdösni kezd, és 
azt suttogja: Gábriel visszatért, és minket bámul. Senkit 
nem látok, csak egy ápolónőt, aki párizsis zsemlét vesz 
a büfében. Arra gondolok, az agydaganata miatt hallu-
cinál.

Jó tanuló, jó eszű gyerek voltam. Orvosi egyetemre 
akartam menni, de nem vettek fel, pedig jártam előkészí-
tőre is. Ott tanított egy professzor, aki egyre gyakrabban 
jelent meg napszemüvegben az előadásokon. Kibeszéltük a 
többiekkel, hogy micsoda tapló, hiszen a teremben sem ve-
szi le a napszemüvegét. Aztán később elmondta, hogy agy-
daganata van. Mesélt a hallucinációkról, a kibírhatatlan 
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fejfájásról, a fényérzékenységről és a halál szagáról. Maga 
fogalmazott így az utolsó óráiban. Azóta sem tudom kitö-
rölni a fejemből.

Valaki megérinti a vállamat. Hátranézek, az ápolónő 
áll mögöttem, aki az imént zsemlét vásárolt. A fülembe 
suttog:

– Hát még mindig nem érted? Tényleg nem nyolc-
vanéves, annál jóval több. Én nem tehetek róla, fent 
döntöttek úgy, hogy újra és újra át kell élnie ezt a tör-
ténetet.

Kérdezném, ha tudnám:
– Gábriel?
Az egyik rendelőből mosolygó férfi  távozik. Az asz-

szisztensnő hozzám lép. A doktornő öt perc múlva fogad 
– mondja.  Megiszom az utolsó korty kávét. Az alja túl 
édes, ott maradt szinte az összes cukor.

Nyílik a folyosó végén lévő csapóajtó. Egy kisfi ú és 
egy idős asszony lép be rajta. A gyerek kitépi a kezét a 
nőéből, és az öreghez rohan.

– Apa, apa, megjöttem!
– Jancsikám, édes szívem, már nagyon vártalak! Kö-

szönj a bácsinak, ő a barátom.
Az öt év körüli fi úcska rám néz. Tekintete idősebb, 

mint az apjáé. Megrémülök, menekülnék. Miközben 
felállni készülök, megfogja a kezem és azt mondja:
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– Téged ismerlek! Egyszer megkereszteltelek a Jordán 
folyóban. Nem hittem volna, hogy egyszer még találko-
zunk.

Az öreg felém hajol, és a fülembe súgja:
– Aranyos gyerek, csak félek, neki is agydaganata 

van.
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 Megváltó a rendelőben 

Nézi a pácienst, és arra gondol, híres lesz, ha tényleg a 
Megváltó jelentkezett nála szorongásos tünetekkel.

Bizony mondom neked, hogy egyetlen próféta sem 
kedves a maga hazájában – kommentálta pár nappal 
később a pszichológusnál szerzett tapasztalatokat Jézus, 
amikor összefutottunk egy kávéra. Szinte minden nap 
találkozunk, barátok vagyunk. Tudom, hogy jó ideje 
álmatlanság gyötri és szorong. Én javasoltam neki, men-
jen pszichológushoz. Apám halála után teljesen egyedül 
maradtam, nekem segített a terápia.

***

Mi van akkor, ha ő valóban Jézus? – fut át a pszicholó-
gus agyán. Tavaly egy szeánszon megjelent neki az anyja 
szelleme, és elárulta, orvosi műhiba miatt halt meg. Be-
perelte a klinikát, megnyerte a pert, a kártérítésből nyi-
tott egy kis rendelőt. Kétségtelenül jól járt. Azóta hisz a 
csodákban.

Kicsit csodálkozott ugyan, amikor az asszisztense 
közölte vele, Jézus jön ma hozzá terápiára, de hát annyi 
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bolondot látott már, azt gondolta, eggyel több vagy ke-
vesebb, nem számít.

Jézus a pszichológussal szemben ül, keresztbe rakott 
lábbal. Aztán pozíciót vált, arra gondol, ez a póz azt üzeni, 
nem hajlandó nyitni. Ezt a látszatot kerülni szeretné. Pár 
évig tanult lélektant, s ha mások helyzetét kellett megítél-
ni, remekül teljesített, de a maga problémáival képtelen 
megbirkózni. A pszichológus hatvan körüli férfi . Ősz, a 
szakálla is fehér. Belekortyol a teájába, Jézust bámulja. 
Egy darabig egymást nézik, aztán a szakember megszólal:

– Nos?
A kérdés súlytalan, úgy lebeg a szobában, mint egy 

véletlenül elengedett héliumos lufi . Ez a szó tanácsta-
lansággal van töltve. Jézus érzi, a férfi  az időt húzza, 
fogást keres rajta, de még nem tudja, hol a kapaszko-
dó. Közben barátom tekintete a rendelő legelegánsabb 
berendezési tárgyára téved. Akvárium. Jó nagy. Színes 
halak úszkálnak benne zöld növények között. Az egyik 
állat a felszínen lebeg, nem kétséges, halott. Négy centis 
lehet, ezüstös csillogása tompult az elmúlással. A farká-
nál kék sáv, a hátán narancs folt. Szép lehetett, amíg élt. 
Kár érte, gondolja Jézus, majd a pszichológusra néz, és 
visszakérdez:

– Nos?
A terapeuta szemhéja remeg, a szakállát babrálja. Jé-

zus arra gondol: Erre az ürgére is ráférne a kezelés.
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– Ön valóban Jézus? – köhint a pszichológus, mintha 
akarata ellenére a rekeszizom összehúzódása lökte volna 
ki belőle ezt a mondatot.

Jézus ismét a döglött halat bámulja, és mellékesen 
odaveti:

– Az vagyok.
– Mióta nem alszik?
– Hetek óta. És szorongok is – vázolja a helyzetet. A 

lábát keresztbe rakja, a fülét piszkálja.
A terapeutát cseppet sem érdekli a probléma, arra 

gondol, ha szerencséje van, tényleg a Megváltó ül vele 
szemben. A fi atalember öltözéke kissé elbizonytalanítja. 
Nem pólóban és farmerben számított Jézus visszatéré-
sére, amikor a szülei bibliai történeteket meséltek neki. 
Ám nyitott, sőt modern embernek tartja magát, így ezen 
az apróságon most nem akad fenn. Hajtja a vágy, hogy 
bizonyítékokat találjon, amelyekkel később meggyőzhe-
ti a sajtót a nagy találkozásról.

– Teát? – kérdezi a pácienstől, miközben abban re-
ménykedik, nem kér. Fél, hogy remegő keze lebuktatja. 
Szerencséje van, Jézus utálja ezt az italt, amit az is bizo-
nyít, hogy a vizet több ízben borrá változtatta, nem teává.

– A telefonban azt mondta, mostanában sokat dolgo-
zik. Mivel foglalkozik?

– Halottakat támasztok fel – mondja Jézus olyan 
természetességgel, mint ahogyan az ember kenyeret kér 
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a péknél. Ismét a lebegő haltetemre téved a tekintete. 
Az ezüstös test a víztisztító berendezés mellé sodródott. 
Néhány hal megkörnyékezi. Pár perc, és zabálni kezdik 
– fut át barátom agyán. A terapeutát sokkolja Jézus ki-
jelentése. Nem azért, mert nem erre számított, sokkal 
inkább azért, mert egyre bizonyosabb a Megváltó jelen-
létében.

– Netán gyógyít is? – kérdezi a pszichológus.
– Előfordul – mosolyog Jézus. Helyes fi ú, harmin-

céves, buknak rá a nők. Nem tudunk végigmenni az 
utcán anélkül, hogy ne kapjon néhány telefonszámot. 
– Ha gondolja, szívesen látom a vízen járó tanfolyamo-
mon is – veti oda beszélgetőpartnerének. 

A pszichológus fejben lejátssza, ahogy a híradónak 
interjút ad: Egészen hétköznapi fi atalembernek tűnhe-
tett mások szemében, de én az első pillanattól kezdve 
éreztem, hogy más. Summa cum laude végeztem Sze-
geden.

– A családjában szintén küszködik valaki alvásprob-
lémákkal? – folytatja a faggatózást. Próbál természete-
sen viselkedni. Jegyzetel, a szemüvegét néha az orrára 
tolja, bólogat. De a szeme elárulja, úgy csillog, mint a 
frissen csiszolt kristály.

– A nevelőapám famegmunkálással foglalkozik. 
Mostanában kevés a feladat, emiatt ideges és ő is keve-
set alszik. Tudja, az országhatár mellett élünk, a fi atalok 
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elköltöznek a faluból, az öregek meghalnak. Apám nem 
vállal koporsókészítést, pedig abból megélhetne.

A pszichológuson villámcsapásszerű érzés fut keresz-
tül. Megvilágosodik. Biztos benne, melyik ez a falu, ki 
az ács, aki inkább éhen hal, de nem készít koporsót.

– Maga nem Bekenyéről beszél? – kérdezi idegesen.
– De, ott születtem – válaszolja Jézus.
– Az én őseim is odavalósiak, igaz, én sosem éltem 

ott – mondja a terapeuta. – A nevelőapja Tóth Józsi?
– Igen.
A pszichológus ismeri Tóthékat, téves eszméi miatt 

kezelte az öreg Józsit. Beszélték a faluban, hogy a fi a – 
akit gyerekként külföldre vittek –szintén „megkattant”.

A terapeuta előveszi Jézus kartonját, és ráírja: „Ski-
zofrén téveszmék. Gyógykezelése indokolt!” Ez is csak 
egy bolond – nyugtázza, miközben feláll, és utalva arra, 
végeztek, a kezét nyújtja páciense felé.

– Tudja, hogy az egyik hala elpusztult? – veti oda Jé-
zus, és odalép a hatalmas akváriumhoz. A tetemet kör-
beveszi a többi állat. Tátogó szájukkal bökdösik, vagy 
inkább zabálják, Jézus nem tudja pontosan megállapíta-
ni. Soha nem voltak díszállatai.

A pszichológust nem éri váratlanul a bejelentés. Reg-
gel döglött guppit pecázott ki az akváriumból.

– Köszönöm, hogy szólt, így nem büdösödik meg a 
víz. Utálom cserélni –  mondja.
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– Várjon, segítek – válaszol a barátom, és merítőháló-
val kiemeli a tetemet az akváriumból. A hal kétségtele-
nül élettelen. A szeme üvegesen mered a plafonra. Jézus 
azt mondja:

– Kelj fel!
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 V� en járó tanfolyam 

Hétfőn jóga-, kedden krav maga-, szerdán borász-, csü-
törtökön angol-, pénteken salsatanfolyamot tart, de 
múlt héten szülés-előkészítő kurzusra is betették helyet-
tesíteni. Hosszas rábeszélés és némi fenyegetés után ma 
rábólintott, hogy vízen járást oktasson. Jézus mostaná-
ban abból él, hogy órákat ad.

Feltűri a fehér vászonnadrág szárát, mintha arra szá-
mítana, hogy vizes lesz. Nevetséges, a talpa sem lesz az, 
nemhogy a ruhája. Ezt ő maga mesélte nekem boroz-
gatás közben, miután mindketten jócskán felöntöttünk 
a garatra. Az alkoholtól mindig őszintébb a kelleténél. 
Egy ilyen alkalommal tudtam meg, hogy korábban félt 
a halottaktól, de pszichoterápiával sikerült leküzdeni a 
fóbiáját. Ez egyébként szokatlan egy olyan ember eseté-
ben, aki holtakat támaszt fel.

Miután végez a nadrágszárral, az inge ujját szintén 
gondosan felhajtogatja. Szerintem izgul, így próbál 
időt nyerni. Nem csoda, még soha senkinek nem árul-
ta el a titkot. Most meg egyszerre húsz ember bámulja. 
Mind fi zettek, jogosan várják el, hogy a tízórás tan-
folyam végére nekik se a hídon kelljen átkelni a folyó 
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egyik oldaláról a másikra. A gyakorláshoz a tanuszoda 
„egyhetvenes” medencéjét bérelte ki az Országos Tan-
folyam Szervező Hivatal (ezentúl lásd: OTSZH). Jézus 
az alapbérén felül minden tanítvány után nyolc száza-
lék jutalékot kap.

– Jézusom, drága barátom, kedves, hogy végül még-
iscsak bevállaltad ezt az oktatást. Mivel értékeljük, így 
adunk egy kis pluszpénzt. Neked sem égből hullik a 
manna – mondta röhögve a kövér, vörös képű igazgató, 
miután Jézussal aláíratta a vízen járó tanfolyamra vonat-
kozó szerződést.

Jézus a medence mellett libasorba állítja a résztvevő-
ket, köztük engem. Fogyatékos kedvezménnyel iskoláz-
tak be, néma vagyok. Egyebek mellett jártam már pék-, 
illetve természetgyógyászat tanfolyamra is Jézushoz, és 
szerintem mindegyiket remekül levezényelte. Az utób-
bi oktatás alatt barátkoztunk össze. A jövő hónapban 
induló „Egzotikus ételek a konyhában” című kurzusára 
szintén beiratkozom.

Jézus mindenkit arra kér, végezzen néhány kar- és 
törzskörzést, fél, hogy valaki meghúzza magát. A talpak 
állapotát résztvevőnként ellenőrzi. Egy árva szót sem 
szól, nem tudom, hogy a vízfekvést nézi, vagy egysze-
rűen csak arról akar meggyőződni, nem mocskos tal-
ppal gázolunk bele a nemrég állami pénzen felújított 
medencébe. Hozzám ér, mosolyog, mindezt cinkos ösz-
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szekacsintásként fordítom le, bár kacsintás a szó szoros 
értelmében nem történt.

– Jó talp – mondja –, alkalmas talp! 
Már megy is tovább a farmernadrágos pasihoz, aki-

ről azt hallottam, hogy megölte az anyját. Félek tőle. A 
tekintetét is kerülöm. Ő szintén járt a péktanfolyam-
ra. Hatalmas tenyere van, nem tarthatott sokáig, amíg 
megfojtotta szegény asszonyt. Jézust a tanítványai több-
ször kérdőre vonták: miért oktat bűnözőket, miért segíti 
őket? Mire ő ezt felelte:

– Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem 
a bűnösöket megtérésre.

Miután Jézus végigtapogat minden talpat, balesetvé-
delmi oktatásba kezd. Tilos papucsot viselni vízen járás 
közben, veszélyes a talp bekenése, ellenben hasznos lehet 
a púder, a rövidlátók számára kötelező a szemüveg, a túl-
súlyos személyeknek pedig javallott a diéta. Jézus maga 
is sokat fogyott az utóbbi időben, negyvennapos tisztító-
kúrát tartott. Szikár lett, s mivel rendszeresen kondizik, 
nagyon erős.

Miután mindenki áment mond a kioktatásra, Jézus a 
jobb lábát a vízbe dugja.

– Kicsit hűvös, de nem vészes. Kifejezetten alkalmas 
a vízen járásra – mondja, és mosolyog. Szép fehér fogai 
vannak, fogkrémreklámban is szerepelhetne. Egysze-
rűbb dolga lenne, mint oktatóként.
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Miközben ezen morfondírozom, Jézus a medence 
feszített víztükrére lép. Nem keletkeznek kis gyűrűk 
a talpa körül, mint általában. A lábfeje a felszínen 
marad, még csak a kis lábujja hegye sem merül el a 
medencében. Jézusnak van egy jellegzetes tartása, ha 
nagyon koncentrál, kissé előre dől, a két kezét pedig 
oldalirányba emeli. Amíg nem ismertem alaposab-
ban, azt hittem, repülni készül. Igaz, arról még sosem 
hallottam, hogy erre képes lenne, de hát ki tudhatja 
ezt egy olyan zseninél, aki a múltkor fi tneszkenyérré 
változtatott több tucat kakaós csigát a fogyitáborban.

Jézus csupán néhány pillanatig áll egy helyben, aztán 
komótosan sétálni kezd a medence túlpartja felé. Húsz 
méter lehet a távolság, amit meg kell tennie. A pályá-
kat elválasztó köteleket ügyesen átlépi. A víz ekkor sem 
hullámzik. Az egész olyan, mintha tükörsima aszfalton 
sétálna. A tanítványok közül többen összesúgnak a háta 
mögött. Vannak, akik csalást gyanítanak. Egy csinos 
szőke gyors fogadást köt a barátnőjével: estére leleplezi a 
titkot. A tét puncs minyon és lájt kóla. Jézus megérkezik 
a túlpartra, felénk fordul és meghajol. Tapsolunk, egye-
sek azt kiabálják:

– Vissza, vissza!
Ismét a vízre lép, most már szaporábban gyalogol. 

Megy az idő, a túlóráját senki nem fi zeti. Amikor vissza-
ér, elnézést kér, amiért előzőleg nem említette a pályákat 
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elválasztó kötelek átlépését. Aztán mindenkihez oda-
megy, megérinti a vállunkat. Szeretném megcsókolni a 
kezét, de azt hiszem, furcsán néznének rám a többiek. 
Jézus a medence szélére állít. Átgyalogol a túloldalra, 
széttárt karokkal hív és vár. Ájulás környékez, kiver a 
verejték. Jézus int. Indulni kell, mielőtt a többiek rám 
sütik a beszari jelzőt.

Tudom, hogy menni fog, mint ahogyan eddig min-
den, amit Jézus tanított nekem, például a vízfakasztás. 
Erősen koncentrálok. Rálépek a vízre. Elsüllyedek. Mi-
közben merülök, arra gondolok, vajon újra próbálkozha-
tom, vagy visszakapom a tanfolyam árát.
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 Mennyből �  ikrek 

Kéz a kézben álltak az Úristen otthonának küszöbén, és 
arra vártak, hogy végre valaki kinyissa előttük az ajtót. 
Csak egyszer csöngettek. Egy közös ismerősük koráb-
ban arra fi gyelmeztette őket, ne dühítsék fel a Minden-
hatót, mert haragjában olyan rettenetes útlevelet ad ne-
kik, hogy azt az ükunokájuk is nyögi majd. Így egyszer 
nyomták meg a hatalmas bejárati ajtó melletti gombot, 
majd türelmesen várakoztak.

Először a kopaszabbik kezdett egyik lábáról a másik-
ra állni, majd a társa is követte a toporgásban. Olyanok 
voltak, mint két alma, amelyek véletlenül egymás mellé 
pottyantak a fáról. Nem tudták, mit keresnek egymás 
társaságában, kézen fogva, ráadásul az Úristen háza 
előtt. Korábban senki sem mutatta be őket egymásnak, 
nem tartottak nekik eligazítást, de még csak egy sms-t 
sem kaptak arról, hogy ide kell majd vonulniuk.

Az időjárás jó volt, a hőmérséklet kellemes, s mivel a 
nap még csak feljövőben volt, a káros UV–B sugaraktól 
sem kellett tartaniuk. Egyikük ezt örömmel nyugtázta, 
már csak azért is, mert teljesen meztelenek voltak. Ez 
egyáltalán nem zavarta őket, sokkal jobban aggasztotta 
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mindkettőjüket az a kérdés, miért szállították őket ide 
kora reggel, mielőtt kiszürcsölhették volna tejeskávéju-
kat a mennyei pöttyös bögréből. Miközben a nagy autó-
val errefele gurultak, és látták elhaladni maguk mellett 
az égi búzatáblákat, egyikük azt súgta a másik fülébe, 
biztosan kiderült, hogy az elmúlt hónapban elbújt a 
gardróbban a szanálásra ítélt angyalszárnyak mögött, 
mert nem akart leszületni egy olyan asszonyhoz, aki do-
hányzott, mint egy gyárkémény, ivott, mint a gödény és 
verte mind a nyolc csemetéjét.

Mivel a másiknak, a kopaszabbiknak is volt vaj a fe-
jén, megegyeztek abban, biztosan páros büntetésre szá-
míthatnak. Azt mondják, a mennyei ítészek gyakran al-
kalmazták ezt a fajta megoldást, mióta a Mennyországon 
is úrrá lett a válság. Korábban egyáltalán nem okozott 
gondot mindenkit külön-külön száműzni Ádámhoz és 
Évához a Paradicsom sivár tőszomszédságába, de újab-
ban erre már nem futotta. Ádám és Éva ugyanis üzletet 
csinált a büntetésre éppen megfelelő helyből, és minden 
négyzetmétert kemény mennyei forintokért adtak ki. Az 
Úristen többször kérte őket, mutassanak legalább egy 
tulajdoni lapot vagy adásvételi szerződést a jogviszo-
nyuk tisztázására, de ők mindig arra hivatkoztak, hogy 
az özönvíz idején hivatalos papírjaik mind eláztak. Így 
a Mindenható nem tudott mást tenni, mint a mennyei 
bírósághoz fordult a Paradicsom melletti senki földjének 
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tulajdonlását illetően. Ám a tanácsban több volt az ate-
ista, mint a hívő, így Ádámnak és Évának adtak igazat. 
Ráadásul azt sem tiltották meg nekik, hogy időről időre 
emeljék a bérleti díjat, így a következő év elejére az már 
olyan magasba szökött, hogy a Mindenható kénytelen 
volt spórolni, és így csoportokban száműzte bünteté-
sük letöltésére a bűnösöket. Mivel ezt a két, igen-igen 
egyforma kisember is tudta, biztosra vették, hogy majd 
együtt töltik le a büntetésüket.

A kevésbé kopasz beszédes típus volt, így aztán a vá-
rakozás pillanataiban is nehezére esett befogni a száját. 
Azt fi rtatta, miből futja Istennek ilyen pazar palotára, 
miközben az égi gazdaság hanyatlóban van. A másik hi-
ába csitította, hogy ne feszegesse ezt a témát, hiszen az 
Úr mindent lát és hall, pláne, hogy jól látható módon be 
volt kamerázva a ház és az udvar is. A kopaszabbik attól 
tartott, hogy amennyiben sokáig kutakodnak Isten zse-
bében, örökre kiűzik őket a Mennyországból vagy, ami 
még ennél is rosszabb, amikor eljön az idő, nem császár-
metszéssel születnek meg, hanem rettenetes kínok kö-
zött szenvednek a szülőcsatornában. Mert az Úr köztu-
dott jó természete és kedvessége csak addig tartott, amíg 
valaki fi rtatni nem kezdte a főnökségével járó előnyöket, 
ám ha ez bekövetkezett, teljesen kifordult önmagából. 
Legalábbis ezt terjesztették róla. A pletyka pedig nagyon 
gyorsan terjedt, harmadnapra már mindenki tudta, mit 



39

L é l e k l a k a t

szabad és mit nem, ha a nagyfőnök maga elé rendeli sze-
mélyes elbeszélgetésre.

S mivel a szabályokkal a két egyforma kisember is 
tisztában volt, megpróbáltak azok szerint eljárni még 
akkor is, ha éppen senki sem vett tudomást a létezé-
sükről.

Éppen amikor egyikük dúdolni kezdte a Mennyből 
az angyalt, hirtelen kitárult az ajtó. A hatalmas ragyogás 
elvakította őket, bánták, hogy nincs zsebük, és abban 
nem lapul egy-egy napszemüveg. Miután egymás kezét 
szorongatva bebotorkáltak az ajtón, átestek egy kisebb 
kutyán és levertek egy drága vázát, megérkeztek egy 
hatalmas helyiségbe, amely olyannak tűnt, mint egy 
könyvtár. A polcokon azonban nem könyvek voltak, 
hanem megsárgult ügyiratok, amelyekről csak jóval ké-
sőbb tudták meg, hogy valójában leszületési anyakönyvi 
kivonatok. Egyébként ha tudják, hol vannak, akkor sem 
kezdhettek volna semmit vele, ugyanis a Mindenható 
nem töltött túl sok agyat egyikőjük koponyájába sem. 
A Mennyországban senkinek sem kellett sorban állnia 
azért, hogy agyat kapjon, azt mindenkinek kirendelték, 
majd leszületése előtt a koponyájába töltötték. A meny-
nyiséget és a minőséget az határozta meg, hogy abban 
a hónapban éppen honnan és mennyi szürkeállományt 
sikerült beszerezniük azoknak az alkalmazottaknak, 
akiknek ez volt a feladatuk.
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A két szerencsétlen kisemberke csak toporgott a ha-
talmas helyiségben, öklükkel még mindig a szemüket 
dörgölték, amitől immár nemcsak fényes foltokat, de szí-
nes csillagocskákat is láttak. Szólni nem mertek egymás-
hoz, csak álltak és vártak, időnként jobbra-balra néztek, 
mint amikor valaki nem tudja eldönteni, melyik irányból 
jön a körúti villamos. Amire számítottak, a nagy dör-
gés-villámlás, a fények, a tüzes trón meg a díszes pajzs 
ezúttal elmaradt a Mennyei Atya bevonulásából. Ezeket 
a show-elemeket sosem használta hétköznapokon, mert 
egyrészt növelték a kiadásokat, másrészt pedig ünnepna-
pokon nemigen tudott volna ütősebb műsorral előruk-
kolni. Isten ugyan elegánsan, sötétszürke felöltőben, 
hozzá passzoló nyakkendőben, ingben és fényes cipőben 
vonult be a szobába, de a két egymáshoz hasonló ember-
ke mégis csalódott volt. Ők egy öregurat vártak fehér ru-
hában, hosszú szakállal, villámokkal a kezében, ehelyett 
kaptak egy negyven év körüli elegáns férfi t, aki jóképű 
volt és fürge, még talán edzeni is járt, legalábbis a zakó 
ujja nagyon feszült a bicepszén. A várakozók most elő-
ször érezték magukat alulöltözöttnek.

Az Úr határozott léptekkel közeledett feléjük, majd 
megkérte őket, foglaljanak helyet. Az ezt követő beszél-
getés jó hangulatát megalapozván először teával kínál-
ták őket, amihez kis sütemény is járt – amit szerintük 
kissé túlsütöttek, és a fahéj is több volt benne, mint 
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szükséges lett volna. Ennek ellenére jóízűen elfogyasz-
tották, bele-beletunkolva a teába. S amikor már minden 
morzsányi sütemény és minden korty tea megtalálta he-
lyét a két egyforma kisemberke gyomrában, Isten szólás-
ra emelkedett. Kicsit olyan volt a jelenet, mint amikor 
a vőfély feláll a lakodalomban, hogy elmondja köszön-
tőjét. Az Úr is megköszörülte a torkát, megigazította 
egyébként tökéletesen álló nyakkendőjét, lesimította a 
haját, majd így szólt:

– Kedves ikrek, örülök, hogy itt vagytok, nem kés-
tetek el. Örülök, hogy sikerült titeket egymás képére 
formálnom, és nagy boldogsággal tölt el, hogy ma kiál-
líthatom a leszületési engedélyeteket, és ezzel megkezdő-
dik hosszú földi létetek.

A két kisember olyan rémülten pislogott, mint a für-
dőkádban a karácsonyi ponty. Az a szó, hogy ikrek, csak 
nagyon nehezen fészkelte be magát a koponyájukba, s 
bár hallották az Úr szavait, képtelenek voltak felfogni. 
Vagy csak azt gondolták, ha ostobának tettetik magu-
kat, időt nyerhetnek. Egyikük sem akart még leszületni, 
jól érezték magukat a Mennyországban, ahol napjaik 
semmittevéssel teltek. A születés számukra egyenlő volt 
azzal, hogy útlevelükre rányomták a halálos ítéletüket, 
hiszen aki megszületik, az előbb-utóbb meg is hal. Et-
től viszont mindketten rettegtek még akkor is, ha eddig 
csak a mesékben találkoztak az elmúlással, és a meny-
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nyben nem láttak halottat, de olyannal sem találkoz-
tak, akinek valakije örökre eltávozott volna. Nem tet-
szett nekik az sem, hogy ikerként kell megszületniük, 
ugyanis mindketten önfejűek voltak, nem tudták felfog-
ni, hogy ezentúl lesz még egy belőlük. A kopaszabbik 
arra gondolt, hogy ennél még az is jobb lett volna, ha 
a múltkor megtalálják a szanálásra ítélt angyalszárnyak 
mögött, és leküldik az iszákos asszonyhoz, mert ott leg-
alább nem kellett volna elviselnie még egy ugyanolyan 
fazont, mint ő maga. Leendő testvére sem örült a Min-
denható döntésének, neki sem tetszett, hogy nemsokára 
nemcsak őt csodálják majd új családtagjai, hanem egy 
másik személyt is, aki ráadásul a megtévesztésig hasonlít 
rá. „Hogy lesz ebből önállóság?”, gondolta, ám közben 
továbbra is szorongatta a mellette helyet foglaló fi gura 
kezét, aki ugyan próbált megszabadulni a kézfogástól, 
de nem sikerült neki, mert a két kéz össze volt ragadva.

S bár a Mindenható látta, hogy az ikreknek nem tet-
szik, amit velük tervez, de ez nem igazán dúlta fel a lel-
két. Volt arra a napra egyéb dolga is, így elsősorban arra 
tudott gondolni, hogy minél előbb végeznie kell ezzel a 
feladattal.

Az ikrek viszont csak arra tudtak koncentrálni, 
hogy szabadulniuk kell jelenlegi szorult helyzetükből, 
és együtt semmilyen körülmények között sem szület-
hetnek meg. Amikor arra gondoltak, hogy hamarosan 
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testvérek lesznek, kitörte őket a frász. Nem tudták, mi 
történik velük, de egyik pillanatról a másikra hallani 
kezdték egymás gondolatait. A kopaszabbik vetette fel, 
hogy erőszakot kellene tenniük Istenen, mielőtt valóban 
kiállítja a leszületési engedélyüket, ráadásul ikrekként. 
Miközben erről diskuráltak – persze csak gondolatátvi-
tellel –, a mennyei atya közölte velük, hogy éppen ah-
hoz az asszonyhoz érkeznek majd, aki elől az egyikük a 
minap elbújt a szanálásra váró angyalszárnyak mögött. 
Hozzátette: egyikük sem lehet annyira ostoba, hogy el-
higgye, egy ilyen tett büntetlenül marad.

Isten szeme mindent lát, a füle mindent hall, tette 
hozzá mosolyogva, majd arról is biztosította az ikreket, 
hogy leendő anyjuk semmit sem változott az elmúlt 
napokban, iszik és dohányzik. Tulajdonképpen az ik-
rek apjáról sincs tudomása, valószínűleg a gyerekek egy 
késő őszi átmulatott éjszaka után fogantak egy részeg 
fazontól. Az asszony kifejezetten gyűlölte a hasában fej-
lődő magzatokat, akikről négy hónapig nem is tudott. 
A gyerekeknek ez volt a szerencséjük, mert ha koráb-
ban derült volna ki, hogy megfogantak, valószínűleg az 
anyjuk megszabadult volna tőlük. Így legalább esélyt 
kaptak a sorstól, hogy gyűlölhessék egymást és a nőt, 
aki kihordta őket, aki azt a fogalmat, hogy terhesség, 
a szó szoros értelmében élte meg. Egyszer megpróbált 
öngyilkos lenni, aztán a hasában fejlődő csöppségek el-
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len támadt. Egy hatalmas kötőtűvel hasba szúrta magát, 
de a kicsiknek sikerült időben elhúzódniuk a behatoló 
tárgy elől, így megúszták, hogy meghaljanak, mielőtt 
láthatták volna anyjuk cseppet sem bizalomgerjesztő áb-
rázatát. Az asszonyt ezután elmegyógyintézetbe vitték, 
és ott tartották egészen a szülésig.

Az ikrek, miután eldöntötték, hogy megölik az 
Urat, nem húzták az időt. Egyikük a túlzottan fahé-
jas keksztől fulladást színlelt, s amikor a Mindenha-
tó odament hozzá, hogy elsősegélyt nyújtson, a másik 
egy laza mozdulattal a nyaka köré tekerte csuklónyi 
vastagságúra fejlődött köldökzsinórját. Isten hörögni 
kezdett. Már csak részleteket észlelt a valóságból, egyre 
homályosabban, tejfehér köd szállt a szeme elé, távolból 
még hallotta, ahogy az ikrek vihognak, majd meztelen 
talpuk egyre szaporábban csapódik a márványburko-
lathoz, végül pedig hatalmas dördüléssel bevágódik a 
díszes bejárati ajtó.

Az ikrek egymás kezét fogva futottak végig a Min-
denható házából kivezető úton, talpukat szétvágta a vö-
rös salak, lelkükből kitörni készült a bűntudat. Egymás 
előtt sem merték elfogadni, hogy megölték a menny és 
a föld teremtőjét. Ahogy szedték a lábukat, furcsa érzé-
sük támadt. Mintha tölcsérbe kerültek volna, amelynek 
a világ felé nyitott részét vákuum szívná. Eleinte csak 
csúsztak, aztán zuhantak, végül kiszakadtak valamiből 
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olyan fájdalommal, mint amikor az emberből elevenen 
kitépik az összes szervét. Sírtak vagy inkább üvöltöttek, 
egyszerre, egymást túlharsogva, jelezve, hogy valami 
olyasmi történt velük, amit ők nem akartak.

Amikor kicsit elcsitultak, és a színük liláról rózsa-
színűre változott, anyjuk mellére fektették őket. Az asz-
szony zokogott, amikor felfogta, hogy a gyerekei nem 
azért fogják egymás kezét, mert annyira ragaszkodnak 
egymáshoz, hanem mert egy kézfejük van. Aztán azt is 
közölték vele, hogy ikrei a csípőjüknél is éppúgy ragasz-
kodnak egymáshoz, és néhány belső szervük is közös. 

Eközben a Mennyországban Isten már lábadozott. 
Néhány napot az intenzív osztályon töltött, de csupán 
megfi gyelték, mivel néhány percig oxigénhiányos álla-
potba került, mert valakik galád módon megpróbálták 
megfojtani. Amikor a rendőrség megkérdezte tőle, em-
lékszik-e a támadóira, csak annyit mondott, kölykök 
voltak, de már megkapták a büntetésüket.
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 Szívelégedetlenség 

Hányom magamra a keresztet, hogyne hánynám, ami-
kor éppen arra gondolok, jó uram lehetne a főtisztelendő 
úr, ha levetné ezt a papi gúnyát. Remélem, senki nem 
sejti, mi jár a fejemben, miközben a Miatyánkot kántál-
juk a misén. Lassan végzünk, futok haza, hogy pogácsát 
süssek az új szomszédomnak. Özvegyember, tán nála is 
lehet keresnivalóm.

Gyönyörű sárga tojást kaptam a piacon, szép lesz tőle 
a tészta. Rám senki ne mondja, hogy nem tudok sütni. 
Meglepem az új szomszédot, délután bekopogok hoz-
zá, viszek neki friss pogácsát, meg egy üveg jóféle bort. 
Mert evés közben jön meg az étvágy, ugye? Tán nem 
csak a második pogácsát kívánja meg. Mióta az uram itt 
hagyott, állandóan ilyeneken jár az eszem. Minden nap 
imádkozom, hogy múljon el az érzés, de semmi nem 
történik. Jaj, Istenem, ekkora szégyent! Tudom, sokan 
azt gondolják, hatvanegy évesen ne törje az embert a 
nyavalya ilyesmi után, de nem tehetek róla, ha ezt rótta 
rám a Mennyei Atyám. Mert biztosan ez a szándéka, ha 
a könyörgés nem segít. Na, megyek, elrebegek még egy 
imát, mielőtt nekifogok a pogácsának. Az órámra né-
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zek, Jézusom, már három óra tíz perc telt el a legutóbbi 
fohászom óta. Elkárhozom, mi lesz így velem!? Mindig 
pontosan tartom a három órát a könyörgések között, de 
most kiment a fejemből a piacozás miatt. Istenem, bo-
csáss meg érte! Meggyónom, ígérem!

A pogácsa gyorsan elkészült, nem csoda, jó vagyok 
benne. Megmosom a kezemet. Háromszor szappano-
zom be, háromszor öblítek. Rend a lelke mindennek. 
Az órámra pillanatok, a pogácsát harminchárom per-
cig kell sütni, ebben sem tűrök ellentmondást. Míg 
elkészül, iszom egy kis pálinkát, az nem árthat meg. 
Bátorságot merítek a szomszédlátogatáshoz. Mert nem 
könnyű elvált asszonyként felkeresni egy egyedülálló 
férfi t, még ha özvegy is az illető. Töltök a poharamba, 
három kortyintásnyit. Jó erős, de itatja magát. Nem 
lehet baj, ha még szürcsölök belőle. Újabb három kor-
ty. De ha már kétszer töltöttem, a harmadikat nem 
hagyhatom ki. Rend a lelke mindennek, nem győzöm 
hangsúlyozni.

Addig azonban, amíg átmegyek a szomszédhoz, még 
sok a dolgom. El kell temetnem a kutyámat. Ha kere-
sik, azt mondom, elszökött, azért nem látják a portán. 
Senki nem tudhatja meg, mi történt valójában, még 
azt gondolnák, rossz ember vagyok, pedig dehogy, csak 
praktikus és előrelátó. Ez csak nem bűn? Egyik paran-
csolat sem mondja ki, hogy az lenne. Az ostoba jószág 



49

L é l e k l a k a t

a bajt hozta volna rám. Mindig ugatott, amikor bezár-
kóztam a fürdőszobába, hogy magammal legyek, ha 
már az Úr nem ad mellém új társat. Mert az asszonynak 
vannak vágyai, még ha nincs is ura. Nem lenne ezzel 
baj, de az az átkozott kutya mindig felverte az egész 
utcát, amint bezártam az ajtót. Hát hiányzik nekem, 
hogy megtudják a titkaimat? Még csak az kéne! Teg-
nap, amikor ismét rázendített, megfogadtam, elteszem 
láb alól. Mérget kevertem az ételébe, pontosan három 
kanállal. Reggelre kimúlt. Eltemetem a nagy diófa alá, 
ott jó helye lesz. Nem vagyok én rossz ember, imádkoz-
tam a lelki üdvéért.

Ásom a sírt. Figyelem, hogy ver a szívem. Az a hülye 
körzeti orvos azt mondja, valami nem stimmel vele, ki 
kellene vizsgáltatni magamat. Szerinte, az életmódom-
mal van a baj, rengeteg zsíros ételt eszem, sok pálinkát 
iszom, és nem mozgok. Ezt is csak attól a részeges, el-
vált uramtól tudhatja, ő dumálhatta tele a fejét. Együtt 
kártyáznak minden szombaton, volt idejük kibeszélni. 
Biztos kitervelték, hogy megműttetik a szívemet, aztán 
nem lesz feltűnő, ha eltesznek láb alól. Majd arra fog-
ják, nem sikerült az operáció. Ki van ez találva, kérem 
szépen. De én nem vagyok hülye, átlátok minden mes-
terkedésükön.

Ásom a sírt, közben erősen fi gyelek. Nincs az én szí-
vemnek baja, ver az rendesen, szaporán, ahogy munka 
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közben kell. Igaz, fulladok kicsit, de ez az asztmámtól 
van, a szívemnek semmi köze hozzá. Mint ahogyan an-
nak sem, hogy dagad a bokám. A körzeti persze erre 
is azt mondta, jel, hogy a szívem már nem bírja soká-
ig, ha nem vigyázok rá. Jel a nyavalyát, csak felszedtem 
pár kilót, attól lett vastagabb. Anyámnak is ilyen vas-
tagféle bokája volt, őrá ütöttem ebben is. Meg abban, 
hogy nagy az igazságérzetem. Ha nem így lenne, nem 
bántana, hogy a falubeliek pletykálnak rólam. De majd 
megveri őket a Mennyei Atya a hazugságokért, amiket 
terjesztenek.

Na, most képzeljék már el. Azt beszélik, hogy én ül-
döztem el a szomszédokat. Ez marhaság! Mi közöm van 
énnekem ahhoz, hogy a volt szomszédasszonyom egy 
parázna nőszemély, aki összefeküdt az urammal? Én te-
hetek róla? Az persze igaz, hogy a férje tőlem tudta meg 
ezt az undorító dolgot. Az urammal együtt tagadták kör-
mük szakadtáig, hogy közük lenne egymáshoz. A szom-
szédasszony a Szűzanyára esküdözött, ártatlan. Hogy 
nem sül ki a szeme az ilyennek. Elszeretni más emberét, 
aztán meg letagadni?! Hetekig kárálta a faluban, hogy 
bizonyíték nélkül hazugságokat terjesztek róla. Még a 
főtisztelendő úrnál is bepanaszolt. Az meg behívatott, 
és azt mondta, a pletyka és a vádaskodás nem kereszté-
nyi dolog. Szememre vetette, hogy miattam hagyta el a 
szomszédasszonyt az ura, és tönkretettem egy család éle-
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tét. Én tettem rosszat? suttogtam a gyóntató fülkében. 
Én bújtam ágyba más emberével? Erre a főtisztelendő 
úr kitessékelt a templomból. Sejtettem én már régről, 
hogy neki is köze van a szomszédasszonyhoz! Azért védi 
annyira.

Amikor az uram beadta a válópert, azt vágta a 
fejemhez: az egészet magadnak köszönheted, Sági 
Erna! Ha nem vagy ilyen rosszindulatú, életed végé-
ig szerettelek volna. Na persze, pufogtam, miközben 
az összes holmiját összepakolta és elment. Utóbb tud-
tam meg, hogy nem is a szomszédasszonnyal szűrte 
össze a levet, hanem a barátnőmmel, Terivel, aki két 
éve megözvegyült. De akkor már mindegy volt, mert 
a szomszédasszonyomék elváltak és elköltöztek a fa-
luból. Nincs lelkiismeret-furdalásom, ha nem az én 
urammal, máséval biztos ágyba bújt. Olyan volt az, 
látszott a szemén. Én csak jót tettem a faluval. Aztán 
meg magammal is, mert így üres lett a mellettünk lévő 
ház, amit egy hónapja megvett Jóska, az özvegyember. 
Vele terveim vannak. Semmit nem tudni róla, hon-
nan jött, mit csinál. Kicsi, vörös ember, de nagyon jó 
a kiállása. Mindig odakiált egy-egy kedves mondatot 
a kerítésen át. Ilyesmit: Hogy van ma Erna asszony?, 
Vigyázzon azzal a sok munkával, nehogy megártson 
a szívének! vagy Jön a kettősfront, jobb, ha pihen! Ag-
gódik értem, hát mi ez, ha nem szerelem?! Csak még 
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bátortalan, nem mer közeledni. De majd segítek neki, 
viszek fi nom pogácsát, meg borocskát, attól mindjárt 
megoldódik a nyelve, feloldódnak a görcsei. Kicsit fur-
csa, az igaz, meg hát azt sem értem, miért mondják 
mások, hogy bizony ez a Jóska nem is létezik, amikor 
én minden nap látom. Nem tehetek róla, hogy mások 
vakon közlekednek.

Visszatérve Terire, aki elszerette az uramat, azóta 
persze kerül. Összebútoroztak, a falu túlvégén vettek 
egy szép nagy portát. Egyszer meglestem őket. Tur-
békoltak, mint a galambok, hogy sülne ki a szemük. 
Az uram a templomot jó messziről kerüli, de Terinek 
van képe bejönni isten házába még ilyen erkölcstele-
nül is. Bezzeg a főtisztelendő úr őt nem tessékeli ki a 
templomból. Tán vele is volt valami, ki tudja. De majd 
én nyitva tartom a szememet, és a kellő pillanatban 
lépek. Mindenki megbánja, aki velem megpróbál ujjat 
húzni! Terinek menni kell a faluból, ha élve nem, hát 
holtan.

Most, hogy eltemettem a kutyát, megyek, eszem egy 
tányér csülkös bablevest, megfürdök, szépen kihuzako-
dom, és átmegyek Jóskához. Ásás közben meghúzhat-
tam magam, sajog a vállam meg az egész karom. Ez is 
miattad van, Teri, hogy pusztulnál el! Akkor legalább 
nem adnál nekem még több munkát azzal, hogy el kell-
jen tennem láb alól.
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***

Már megint átkozódik és zabálja azt a zsíros bablevest. 
Pedig hányszor � gyelmeztettem: Erna, baj lesz ebből! Egy 
hónapja beköltöztem a szomszéd házba, láthatóvá tettem 
magam, emberi formát öltöttem a kedvéért, és beszéltem 
is hozzá, hátha azt megérti, ha már az üzeneteimre, meg 
a jelekre nem � gyelt. Ilyeneket mondtam neki: Hogy van 
ma, Erna asszony?, Vigyázzon azzal a sok munkával, ne-
hogy megártson a szívének! vagy Jön a kettősfront, jobb, ha 
pihen! Ő meg csak bárgyún pislogott, mint valami szerel-
mes kamaszlány, és Jóskának szólított. Soha nem vigyázott 
rám, soha nem tisztelt. Használt, kihasznált, elhasznált. 
Most én jövök. Ha a � gyelmeztetésem ellenére sem állt le, 
majd leállok én. Erna ostoba és vak. Egyszer hallottam, 
amint a templomban azt mesélte rólam, a szomszédjába 
új ember költözött, kicsi, vörös és Jóskának hívják. Tényleg 
így lát engem? Hát mit tegyek, hogy felismerjen, mit tegyek, 
hogy megértse, meg fog halni, ha nem vigyáz rám?

Jaj, milyen buta vagyok. Elfelejtettem bemutatkozni: 
Sági Erna szíve vagyok. Kicsi, vörös, elhasznált és öreg.
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 A horgá� , a mák�  té� ta
meg �  aranymakréla 

Már megint mákos tészta, dünnyögte a horgász, mi-
közben a felesége eléje tette az ebédet. Utálta a mákos 
tésztát, gyerekkorában minden héten legalább egyszer 
ezt ettek, mert az apja ezt szerette. Az apját sem bírta, 
erőszakos volt. Ivott. Ha berúgott, repült a mákos tész-
ta a tányérral együtt. A fekete mákszemek lettek a szö-
gek anyja koporsójában. A horgász jobb életre vágyott.

Minden reggel kiment a tengerre. A víz, a csend volt 
az élete. Magának való embernek tartották, feleségével 
is csak akkor beszélt, amikor nem tudta elkerülni. Ha 
a falubeliek kocsmázni hívták, csak ült egy pohár bor 
mellett, bólogatott és hallgatott. Ha szólt, annak min-
dig sértődés lett a vége, mert nem tudott parancsolni 
szókimondó természetének. Mindenkinek az arcába 
vágta az igazságot, persze a sajátját. Ez pedig sokszor 
nem egyezett mások véleményével. Egyszer biztosan 
agyonüt valaki, jósolták cimborái, akik ezt időnként 
maguk is szívesen megtették volna.
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Egyik hajnalban a horgász ismét a tengerre indult. 
Előző este gondosan előkészítette a felszerelést, ezúttal 
biztosra akart menni. Halvacsorára áhítozott. A nap 
már feljövőben volt, de sugarai még nem égették az 
ember bőrét. Déltől elviselhetetlen volt a napsütés, fő-
leg a nyílt tengeren. A horgász úgy tervezte, ebédre már 
makrélát falatozik. Öreg csónakja volt, de megbízható. 
Ha nem a tengeren hajózott, állandóan azt bütykölte, 
vagy éppen csinosította. Bolondnak tartották. Inkább 
az asszonyt simogatnád, kacagtak a falubeliek.

A víz hajnalban sima volt, akár a tükör, erre a napra 
nem jósoltak szelet. Az idő épp megfelelő volt a hor-
gászáshoz. Beült a csónakba, és meg sem állt addig, 
amíg a partot már egyáltalán nem lehetett látni. Profi  
volt, tudta mire kapnak a halak és azt is, hol van esélye 
annak, hogy felbukkan egy-egy nagyobb raj. Megke-
reste a megfelelő helyet, aztán ült a csónakban, némán 
bámulta a vizet. Néha felé szállt egy-egy sirály, de mi-
után az öreg nem dobott nekik a csalinak szánt apró 
rákokból, vijjogva elrepültek.

Pár perc múlva a hal rángatni kezdte a damilt. A 
horgász türelmesen várt, majd fárasztani kezdte. Ami-
kor kihúzta, látta, egy makréla akadt a horgára. Fogára 
való volt. Amint vödörbe akarta dobni, a hal megszó-
lalt, akár a mesékben. A horgász öreg volt, de ilyet még 
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sose tapasztalt. Hát, ez meg mi a csuda?, gondolta. Ma 
még nem ittam annyit, hogy képzelődjek, napszúrást 
sem kaphattam. Dobj vissza a vízbe!, kérte a makréla. 
Ha megteszed, teljesítem egy kívánságod. De most na-
gyon elfáradtam, meg az éjszakám is zűrös volt, ezért 
engedd meg, hogy akkor tegyek csodát, ha legközelebb 
találkozunk. Nem úgy van az, válaszolta a horgász. 
Teljesítsd most, és akkor elengedlek. A hal könyörgött: 
ne légy szívtelen, jártányi erőm sincs a csodatevéshez. 
De tudod mit? Ha most nem ölsz meg, legközelebb 
kettőt is kívánhatsz! Na, mit szólsz? A makréla úgy 
nézett a horgászra, hogy annak meglágyult a szíve. 
Ráadásul arra gondolt, bajt hozhat rá a beszélő állat, 
ha nem engedi vissza a vízbe. Ezért aztán illedelmesen 
elköszönt tőle, majd visszadobta a tengerbe. Arra gon-
dolt, erről aztán végképp nem beszél senkinek, mert 
becsukatják a diliházba. Estére már maga is elbizony-
talanodott, nem tudta, valóban kifogta a beszélő halat, 
vagy mindezt csak szunyókálás közben álmodta.

Másnap ismét kihajózott. Ugyanarra a helyre ment, 
mint előző nap. Hajtotta a kíváncsiság. Bedobta a hor-
got, és várt. Semmi nem történt, csak a sirályok jöttek. 
A horgász arra gondolt, baj lehet a csalival, próbál-
ta felhúzni a horgot. Addig szerencsétlenkedett, míg 
beleborult a vízbe. Ilyen még sosem történt vele. Rá-
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adásul olyan szerencsétlenül esett, hogy a fejét beütöt-
te a csónakba. Elájult. Egyre süllyedt a vízben, mint 
egy darab kő. Teste lefelé iparkodott, ha valaki abban 
a pillanatban látta volna, azt hiheti, halott. Amikor 
magához tért, már a tengerfenéken feküdt. Hogy nem 
fulladt meg, kész csoda. Fogalma sem volt, mi történt 
vele, de úgy érezte, itt a vég. Miközben levegőért kap-
kodott, megjelent mellette a makréla, akit előző nap 
visszaengedett a tengerbe. Örülök, hogy újra látlak, 
mondta a hal. Ma jól aludtam, bereggeliztem, sőt jó-
gáztam is, szóval, jól vagyok. Most kívánhatsz, még-
pedig kettőt. A horgász nem akart meghalni, így azt 
kérte a haltól, mentse meg az életét. Ezúttal a makréla 
húzta partra a horgászt, aki percekig zihált és köp-
ködte a sós tengervizet. A hal mellette úszkált a víz-
ben, arra várt, hogy teljesíthesse a horgász második 
kívánságát is. Mikor az öreg teljesen magához tért, 
arra gondolt, valami igazán nagyszabású dolgot kel-
lene kívánnia, ha már tényleg csodatévő hal akadt a 
horgára. Szeretett volna egy luxusautót, házat, nagy 
utazásokra vágyott, de amikor megkordult a gyomra, 
új ötlete támadt. Meg akarlak enni, mondta a halnak, 
akinek arról nem volt tudomása, hogy ilyen kívánsá-
got bizony nem köteles teljesíteni. A horgász jót falato-
zott a beszélő halból, de éhes maradt, mert a makréla 
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aprócska volt. Kinyitotta a hűtőt, kivette az előző napi 
mákos tésztát, és még azt is befalta.

Vacsora után előkészítette a felszerelését, és közben 
azon morfondírozott, másnap újabb helyen dobja ki a 
horgot, hátha nagyobb szerencséje lesz, mint ma ezzel 
a csodatevő aranymakrélával.
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A � erető 

Most miért telefonozol? És kivel telefonozol? A szeretőd-
nek írogatsz? Én hülye, még elhoztalak színházba! Most 
ez se jó, a kultúrprogram? Vittelek volna Balira? Tavaly 
meg az se volt jó. Neked semmi nem tetszik! Anyám is 
megmondta, hogy ne álljak veled össze, hallgatnom kel-
lett volna rá! Íme, a gyerekeim apja meg az ő monológja. 
És ez egy átlagos szombat este.

Nem vagyunk házasok, de hat éve együtt élünk. Teg-
nap jöttünk meg vidékről, a két gyerek, az apjuk, Kari 
meg én. Öt napig hallgattam: Ha kiderítem, hogy ki a 
szeretőd, biztosan kinyírom, veled együtt. De előtte a 
két fi út elperelem tőled, jó, ha a temetésedre elengedem 
őket. De akkor is csak azért, hogy köpjenek egyet a sí-
rodra. Mert milyen anya az ilyen, hogy nyaralás közben 
is a szeretőjével telefonozik? Mert neki írogatsz, ugye?

Nincs szeretőm, próbáltam meggyőzni Karit. Szerin-
ted olyan hülye lennék, hogy akkor írogatnék neki, ami-
kor látod? Ennyire ostobának tartasz? Lilivel csetelünk. 
Randizott, arról mesél éppen. A fi úkat egyébként sem 
adom, ha el akarsz hagyni, menj egyedül, a gyerekek 
maradnak!, mondtam, és dühömben úgy bevágtam az 
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ajtót, hogy kitörött belőle az üveg. Kari tajtékzott: Nem 
elég, hogy miattad kellett wellnessezni, mert nekem és 
a fi úknak a sarki játszótér meg a tévé is jó lett volna, de 
még az idegbajodért is én fi zetek?! Mert te miből fi zetnéd 
ki? Abból a szaros százötvenezerből, amit az óvodában 
keresel? Kajára sem lenne elég, ha én nem tartanálak el!

Visszafordultam: Mennyi lehet egy ilyen üveg? 
Húszezer?!, ordítottam a képébe, és két darab tízezrest 
vágtam elé a padlóra. Jó érzés volt – amikor kiléptem a 
szobából, egészen megszédültem a mámortól.

Miközben a játszóház felé tartottam, ahol a fi aim 
múlatták az időt, arra gondoltam, Balira is reagálnom 
kellett volna. Tavaly tényleg voltunk ott. Kari a gazdag 
keresztanyjától kapta az utazást a negyvenedik születés-
napjára. A bulin mindenki minket irigyelt, hogy milyen 
jó lesz nekünk. Persze én kitálaltam, miután ittam pár 
pohárral, hogy annyi pénzünk sincs, amiből a csomag-
jaimat feladhatnám Balira, szóval Kari egyedül utazik. 
Erre a keresztanyja számon kért mindkettőnket, hogy 
mire herdáljuk el a fi zetésünket, miért nem teszünk fél-
re? Szerencsére az este folyamán sikerült magát kedvesre 
innia, így másnap vett nekem is egy repülőjegyet, sőt 
kijelentette, hogy arra a tíz napra vállalja a fi úkat.

Ígéretesen indult a nyaralás, még szexeltünk is, volt, 
hogy naponta kétszer. Strandoltunk, lebarnultunk és vi-
szonylag keveset emlegettük egymás kedves édesanyját. 
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Mindaddig, amíg Karira rá nem tört ismét a féltékeny-
ség. A „ne telefonozzál, kinek telefonozol, mutasd meg, 
kinek írogatsz” napok után a nem szólunk egymáshoz 
napok következtek. Mondjuk ez engem nem zavart, 
végre tudtam olvasni, viszont Kari egyre dühösebb lett 
attól, hogy jól érzem magam. Folyton mustrált, aztán 
csak nem állta meg, hogy be ne szóljon a bikinimre, ami 
szerinte kisebb, mint egy sztriptíztáncos fellépő ruhája. 
Amikor megkérdeztem tőle, honnan ez a tájékozottság 
a témában, még dühösebb lett, a hátralévő két napban 
ott keserítette meg az életemet, ahol tudta. A repülőúton 
csak akkor szólt hozzám, amikor bejelentette, hogy a 
fi úkat pár napra átviszi az anyjához, és addig nem lát-
hatom őket, amíg nem szakítok a szeretőmmel. Ismét 
hiába mondtam neki, hogy nincs senkim. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy a kisebbik gyerek skarlátos 
lett, mire hazaértünk, ezért az anyósom nem vállalta 
őket, retteg a betegségektől. Mire mindketten kihever-
ték a fertőzést, Kari elfelejtette a szerető dolgot, igaz, 
addigra újabb hülyeséget talált ki.

Az „önmegvalósítás kurválkodás” sztori következett. 
A barátnőm ugyanis kiagyalta, hogy mindketten hagyjuk 
ott az óvodát, és alapítsunk rendezvényszervező céget. A 
gyerekbulik jól fi zetnek, mondta, s nekünk, óvónőknek 
a kisujjunkban van a szórakoztatás. Kari ismét kiakadt, 
amikor megemlítettem: kölcsönkérhetnénk a keresztany-
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jától, hogy beindíthassuk a céget. Ekkor mondta először 
örökbecsű megállapítását, miszerint az önmegvalósítás 
egyenlő a kurválkodással. Mi jön még ezután? Házhoz 
mentek rendelésre? Masszíroztok itt meg ott? Vagy már 
most is csináljátok, csak számla nélkül? A feje úgy bevö-
rösödött a dühtől, hogy azt hittem, agyvérzést kap. Az 
utóbbi időben magas a vérnyomása, az orvos eltiltotta 
mindentől, ami idegességet okoz.

A múltkor elalvás előtt arra gondoltam, csak egy 
kicsit kellene rájátszanom, egy cseppecskét kellene túl-
feszíteni a húrt, örökre elmúlna ez a kicseszett rémá-
lom, aminek jelenleg azért nem tudok véget vetni, mert 
százötvenezer forintból tényleg nem tudnám eltartani 
a fi úkat.

Miközben a vacsorára szánt tejbegrízt kavargatva 
elmélkedem mindezen, Kari megint belém köt. Ez lesz 
a vacsora?, kérdezi, és látom, már megint dagad a feje. 
Közben a padlón felejtett legóemberkébe is belerúg. Mi 
a bajod a tejbegrízzel?, érdeklődöm. Nem férfi nak való, 
mondja, csinálj nekem valami rendes kaját! Nem az 
anyád vagyok, vágok vissza, akit egy életen át pattog-
tattatok az apáddal! Ha nem tetszik a tejbegríz, keress 
magadnak mást! Anyámat és apámat ne vedd a szádra!, 
üvölt. A gyerekek rémülten futnak ki a szobájukból, a 
kisebbik belekapaszkodik a lábamba, a nagyobbik leül 
az összetörött legóemberke mellé, és elsírja magát. Elég 
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legyen ebből a hisztiből, mondja Kari, gyerünk vacso-
rázni! Nem vagytok ti kiscsajok, vagy igen? Asztalhoz 
ülünk, senki nem eszik, csak Kari, aki tüntetőleg kol-
bászt és szalonnát vett elő a hűtőből. A gyerekeket is 
próbálja rábeszélni. Amikor nem kérnek, megint kia-
kad. Mi van, már ti sem esztek húst, mint anyátok? Ja, 
mert vegának lenni olyan trendi, gúnyolódik. Mondom 
én, hogy kiscsajok vagytok, röhög. Na, jó, mondom, 
gyerünk a kádba, reggel ovi mindenkinek. A fi úk felpat-
tannak az asztaltól, egy perc múlva a nagy kádban lubic-
kolnak. Kari nem állja meg, hogy be ne jöjjön utánunk. 
Ma apa fürdet titeket, mosolyog. A fi úk persze örülnek a 
szokatlan kegynek. Oké, mondom, addig én elpakolok, 
a mesénél találkozunk.

Mosogatólé folyik a kezemről, teljesen kiszárad tőle 
a bőröm. Ezt is százszor elmondtam már Karinak, kér-
tem, vegyünk egy mosogatógépet, azzal spórolhatnánk, 
és több időm jutna a gyerekekre. Erre persze a szokásos 
dumájával állt elő: lopom én a pénzt, mit képzelsz? Majd 
ha őnagysága megkeresi magának a rávalót, megveheti. 
Vagy tudod mit, szólj a szeretődnek, az biztosan szíve-
sen megveszi egy jó numeráért cserébe. Nincs szeretőm, 
értsd már meg, te szerencsétlen!, feleltem, de ügyet sem 
vetett rá.

Elzárom a vizet, hallom a kattanásokat, Kari fotókat 
készít a fürdőszobában. Ez meg mi a fene? Bemegyek. 
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Ugye nem a Facebookra akarod feltenni a fi úkat?, kér-
dezem tőle.  Vagánykodni akarsz, hogy milyen jó apa 
vagy? Azzal már elkéstél. Kari egy szót sem szól, ami 
szokatlan. Megfogja a nagyobbik gyerek kezét, és rámu-
tat egy csúnya, nagy zúzódásra. Ezt te csináltad?, kezd 
ordítani. Vered a gyerekeket a hátam mögött? Szegények 
úgy félnek, hogy be sem merik vallani. De ennek most 
véget vetek, megyek reggel a gyámhatósághoz, elvete-
tem tőled mindkettőt. Itt vannak a fotók, le sem tudod 
tagadni, hogy mit csináltál. Milyen anya vagy te?

Hiába tiltakozom, hogy nem én voltam, biztosan az 
oviban szerezte a sérülést, mert ez ott szokványos, meg 
sem hallgat. Kiviharzik a fürdőszobából. Miközben a 
fi úkat kiveszem a kádból, hallom, hogy Kari telefonál. 
Holnap reggel nyolc óra?, kérdez vissza. Ott leszek. Ez 
tényleg felhívott valakit. Istenem, még a végén elper-
li a fi úkat, pedig én nem bántottam őket. Pizsamába 
bújtatom a gyerekeket, ágyba dugom őket. Gyorsan el-
alszik mindkettő, a mese feléhez sem érek. Elfáradtak 
az utazástól.

Kimegyek a konyhába, a pulton felbontott sör, Kari 
a tévét bámulja a másik szobában. Kivételesen nem bal-
hézik. Én sem szólok hozzá. Előveszem a gyógyszeres 
dobozt, azon gondolkodom, mit tegyek a sörébe, amivel 
megakadályozhatom, hogy holnap nyolcra odaérjen a 
megbeszélésére. Az altató jó megoldás lenne, de mi van, 
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ha véletlenül túladagolom? Nem akarok börtönbe kerül-
ni. Csak időt szeretnék nyerni, hogy kitaláljam a követ-
kező lépést. Hashajtó!, villan be hirtelen. Előveszek négy 
kapszulát, feltöröm, a fi nom barna port a sörbe keverem. 
Megkóstolom, szinte semmit nem érezni. Jó cucc, ettől 
holnap délelőtt biztosan nem tud majd felállni a vécé-
ről. Közben lesz időm kitalálni, mit csináljak, hogyan 
szerezzek pénzt az önálló élethez, merre meneküljünk a 
fi úkkal Kari elől.

Miközben keverek még egyet a hashajtós sörön, azért 
fohászkodom, a Jóisten küldjön nekem egy olyan társat, 
aki szereti és elfogadja a gyerekeimet, akivel elmehetek 
akár a világ végére is, hogy ott lelógathassuk a lábunkat 
a semmibe, és kézen fogva beszélgethessünk a semmiről 
a mindenségünkben.
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 Hipochonder karanténban 

Vízálló szemhéjtussal rajzolom körbe az anyajegyemet, 
mert úgy láttam, növekedni kezdett. Jobb, ha szemmel 
tartom, ha reggelre túllóg a fekete körön, azonnal orvos-
hoz kell mennem, mielőtt elvisz a rák. Miután befész-
kelem magam a kilencven fokon kifőzött ágyneműbe, 
bekapcsolom a tévét. Mintha villám csapna belém. Ki-
járási korlátozás? Arra gondolok, most már tényleg meg-
halok, mert vagy a növekvő anyajegyem visz el, ha nem 
tudok orvoshoz menni, vagy a vírus, ha mégis kimegyek 
az utcára.

Tíznél abbahagyom a számolást, markomba veszem 
az összes pirulát, és egy jó nagy pohár vízzel mind egy-
szerre lenyelem. Vitaminok, koleszteringyógyszer, vér-
nyomáscsökkentő, tabletta hormonváltozásra, ideges-
ségre, szorongásra, alvászavarra és még ki tudja, mire. 
Anyám szerint hipochonder vagyok, pedig dehogy csak 
fi gyelek az egészségemre, előre gondolkodom, nem úgy, 
mint egyesek. Mióta önkéntes karanténban vagyunk, 
egy kicsit valóban jobban aggaszt az egészségem, ami 
nem csoda, hiszen minden a vírusról szól: hogy elkap-
hatjuk, aztán tüdőgyulladásunk lesz, megfulladunk, 
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mert nem kerülünk időben kórházba, vagy már nem 
lesz hely, ahová betehetnének. Barátnőm, aki orvos, azt 
mondja, nem lesz semmi baj, nyugodjak meg, inkább 
menjek le a patikába, és szerezzem be előre azokat a sze-
reket, amelyekre a hétköznapokban szükségem lehet. 
Mert még mindig jobb most sorban állni a gyógyszer-
tár előtt, mint mondjuk egy hónap múlva, amikor jóval 
több fertőzött akar ugyanúgy pirulákhoz jutni, mint én.

Kihúzom a gyógyszeres fi ókomat, mindent átnézek, 
úgy döntök, jobb, ha valamennyi készítményből van 
friss, ki tudja, mit hoz elő az emberből a bezártság. A 
gyógyszertár előtt csak ketten ácsorognak, semmi vész, 
ezt fél lábon is, persze maszkban és gumikesztyűben. A 
biztonság kedvéért két maszk van rajtam, az egyik se-
bészi, a másikat én varrtam az elszakadt bőrgatyámból. 
Na, jó-jó, fekete és kicsit ijesztő, de nem szépségverseny-
re készült. Automatikusan nyúlok a táskámba, venném 
elő a telefont, hogy szokás szerint hívjam a barátnőmet, 
szórakoztasson a sorban állás alatt. Aztán eszembe jut, 
hogy még mit nem, a végén a telefonom is vírusos lesz, 
meg egyébként sem tudok beszélgetni két maszkkal a 
számon. Mielőtt belépek a gyógyszertárba, udvariasan 
megkérem a patikust, fújjon a levegőbe egy kis fertőt-
lenítőt, nem tudni, ki volt bent előttem, fő a biztonság. 
Tán a bőrmaszkom teszi, de készségesen előveszi a szert, 
és legalább háromszor a levegőbe pumpál vele. Megkö-
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szönöm, aztán sorolni kezdem, mit szeretnék. Lesz elég 
szatyor?, kérdezi a gyógyszerész, miközben levonja az 55 
ezer forintot a számlámról. Arra gondolok, jó-jó, kicsit 
sok ez a pénz, de a kaján meg spórolok a karantén alatt, 
mert enni alig merek, ki tudja, milyen kézzel fogdosták 
össze azt a sok cuccot, amit a boltban megvesz az ember.

A férjem az ajtóban áll, hol voltál?, kérdi, nem azt 
mondtad, hogy csak a patikába mész? Ott voltam, vála-
szolom, miközben az előszobában, az arra kijelölt hely-
re lepakolom a szatyrokat, mert mindenhová nem lehet 
ledobálni őket, még megfertőzzük magunkat, ha esetleg 
valaki rájuk köpött valamit. De akkor mi ez a három nagy 
szatyor?, faggat a férjem, és látom, kicsit ideges. Csak a 
legfontosabb gyógyszerek, magyarázom neki, azok, ame-
lyek minden házi patikában szükségesek. Mutassam?, 
kérdem, de ő csak int, azt mondja, hipochonder vagy.

Nem érdekel, mit gondol, majd örül, ha a fejfájását pár 
percen belül megszüntetem, vagy éppen a bélpanaszait, 
mert ezekben a szatyrokban, van mindenre minden. Mi-
közben az összes gyógyszer csomagolását gondosan áttö-
rölgetem fertőtlenítős törlőkendővel, észreveszem, hogy 
valami kimaradt. Újra maszk, újra gumikesztyű, irány 
a patika. Az ajtóból még visszaszólok a férjemnek: le kell 
mennem a gyógyszertárba, az aranyérkrémet nem vet-
tem meg, aztán hátha látok még valamit, ami kell.
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 Google farkaspofája 

A Google fi gyel, megfi gyel? A Google hallgat, lehallgat? 
A Google-nak nagy vörös szeme van és hatalmas füle. A 
Google, nem más, mint a nagymamának álcázott farkas 
a Piroska-meséből. De mikor jön a vadász, hogy meg-
védjen minket a nagy, gonosz megfi gyelőtől? Egyáltalán 
kell ide vadász, vagy csak paranoid lettem a fura tapasz-
talatoktól?

A férjem azt mondja, süket vagyok, azért beszélek 
hangosan. Tényleg az vagyok, válaszolom, jól jönne egy 
hallókészülék. Röhögünk a dolgon, pontosan addig, 
amíg másnap reggel a Google nem dobálja fel sorra a 
hallókészülékeket, amikor megnyitom a keresőt. Kér-
dem a férjemet, most szórakozik velem, és tényleg hal-
lókészülékeket keresgélt a neten? Égre-földre esküdözik, 
hogy nem, s mivel én sem kutattam hasonló témában, 
meglehetősen furcsának tartom az esetet.

Te sokkal jobban jártál, mint én, mondja egyik is-
merősöm, aki telefonon beszélt a szeretőjével a másna-
pi szobafoglalásról, s attól kezdve folyamatosan „privát 
búvóhelyeket” ajánlgatott neki a Google. Kész lebukás, 
siránkozik. Nem tudod, miként lehet megakadályoz-
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ni, hogy ilyen hirdetések jöjjenek?, kérdezi kétségbees-
ve. Miközben analizáljuk a történteket, próbáljuk azt 
is megfejteni, lehetséges-e, hogy keresési előzmények 
nélkül a legféltettebb titkainkat is tudja a Nagy Google 
Testvér?

Feleslegesen vagy paranoiás, viccelődik egy másik 
ismerősöm, aki szerint ostobaság azt képzelni, hogy 
fi gyelnek meg lehallgatnak minket a számítógépen, te-
lefonon és egyéb hasonló kütyükön keresztül. Még ar-
ról is le akar beszélni, hogy megírjam ezt a tárcát, mert 
szerinte csak a pánikot keltem. A társaságból, akikkel 
éppen együtt iszogatunk, többen a védelmemre kelnek, 
azt mondják, ők is tapasztaltak már hasonló dolgokat. 
Az egyik lány pelenkás sztorival hozakodik elő. Mint 
mondja, barátnőjével telefonon csevegett a pelenkavá-
lasztékról, majd másnap ő is sorra kapta a hirdetéseket a 
témában. Pedig ő sem keresgélt pelenkát az interneten. 
Persze, mondja szkeptikus ismerősünk. Szerintem meg 
valamikor rákerestetek a hallókészülékre meg a pelen-
kára is, azért kapjátok az ajánlatokat. Ez csak a Google 
algoritmusa. Érdeklődés, életkor és hasonlók alapján ki-
számítja, mire vagy kíváncsi, és ajánlatokat tesz. Vagy 
bejön, vagy nem.

Mi még mindig rázzuk a fejünket, hogy téved, mert 
tényleg nem az általa említettekről van szó a mi ese-
tünkben, hanem valami másról. Az este további részé-
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ben el is feledkezünk a Google-ról, inkább egy szigligeti 
fesztiválról beszélgetünk. Lefekvés előtt üzenetet kapok 
az egyik barátomtól, aki szintén a társaságban volt: a 
Google a szigligeti fesztiválra ajánlgatja neki a belépő-
ket. Úgy, hogy ő sem keresett rá a neten. Na, tessék, 
íme, az újabb bizonyíték, csapok az asztalra.

Gyanakvásomhoz a ma reggel kapott e-mail is nagyban 
hozzájárul. Nem tagadom, már gyerekként is titokzatos 
bűnesetekről olvastam mese helyett. Talán ennek tulajdo-
nítható az is, hogy kikapcsolom a helymeghatározást a tele-
fonomon, mielőtt elindulok valahová. Engem ne tudjanak 
lekövetni, mondom a férjemnek, aki szintén szkeptikus 
Google-megfi gyelés témában. Ez a pár másodperces moz-
dulat annyira automatikus nálam, hogy szinte soha nem 
felejtem el. (Barátnőm azt mondja, hülyeség amit csinálok, 
mert ha egyszer elrabolnak, a telefonom alapján sem tudják 
majd azonosítani a helyet, ahová elhurcoltak. Láthatják, ő 
is sok krimit néz.) S mivel ebben a témában roppant óva-
tos vagyok, éppen ezért mellbe vágott az az üzenet, amit a 
Google küldött ma reggel. Ebben szép részletesen felsorol-
ják, júliusban hány kilométert tettem meg gyalog, autóval, 
melyik városban jártam. Izgatottan kutatom a levelet, vajon 
mit írnak még? Kifejtik, mindezt azért tudják rólam, mert 
bekapcsoltam a helyelőzményeket. Az meg mi a csuda, hol 
és mikor kapcsoltam be? Mert, ahogy írtam, a helymegha-
tározást mindig kikapcsolom a telefonomon. Vagy az más? 
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És ki a fene szólt nekem arról, hogy vigyázzak, mert ha 
erre az izére, helyelőzményre ráklikkelek, a Google még a 
vécébe is követ? Meg egyáltalán, mikor és hol állítottam 
be? Azon gondolkodom, talán az új laptopom lehet a ludas, 
esetleg ott ronthattam el valamit, amikor telepítettem. Az-
tán az jut eszembe, az még meg sem volt júliusban, szóval 
ez a lehetőség kizárt. És akkor most fi gyelnek, lehallgat-
nak? Vagy mégsem?

Emlékeznek a kabarétréfára, amikor egy férfi  szét-
szedi az új fotelt, hogy megtudja, mi került azon olyan 
sokba? Most én is szedjem darabokra a most vásárolt 
gépemet meg a telefonomat, hogy kiderítsem, hol van 
benne a megfi gyelőrendszer? Vagy jobb, ha egyszerűen 
csak felkeresek egy pszichológust?

Lassan éjfél, lefekszem. Kikapcsolom a laptopot, le-
csukom a tetejét. A telefonomat is kikapcsolom, pedig 
sosem szoktam. Pár percig hánykolódom az ágyban, 
nem megy ki a fejemből, hogy a Google fi gyel. Felkelek, 
a számítógépet és a mobilt átviszem a másik szobába, 
mielőtt kilépnék az ajtón, még rájuk dobok egy pokró-
cot. Biztos, ami biztos.
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