
„A falevélnek is vannak erei. A nyuszinak is; a fülén láthatod, 
ahogy áttûnnek az erek a bõrén.”

Színtiszta igaz, hogy az a „bizonyos” értesítõ levél, miszerint az intézetbe aznap-
ra elemisták látogatása volt várható, már kereken három hete ott hevert „laboratóri-
umnak” nevezett fülkéje ablakpárkányán az iratcsomóban. Átvette akkor, emléke-
zett, hogy még a kézbesítést nyugtázó, visszajelzõ cédulát is aláírta, a borítékot az
ablakpárkányra tette, azután teljesen megfeledkezett róla. „Miért? Minek kellett vol-
na pont ezt észben tartania?”, kinek volt ideje ezzel foglalkozni; meg aztán, mit is te-
hetne õ mint egyetlen, diplomás beavatott, akit semmiféle vád nem érhet azért, hogy
a háromszintes épület emeletei vakolatlanok maradtak, és a „termelést” egyelõre
csak a földszinten kezdhették meg, ott is csupán egyetlen részleggel „üzemelve”.

A preparátor alacsony, habtéglákból összetákolt székérõl mérve a „látási viszo-
nyokat”, már említett laboratóriumának résnyire nyitott ajtaja mögül „lopva” szem-
lélte az elõcsarnokban zajosan nyüzsgõ gyerekhadat. Ily módon tisztán láthatta,
hogy az elemisták között egy túlságosan fiatal, de minden kétséget kizárva már fel-
nõtt, középtermetû nõ állt lesütött szemekkel, hallgatagon. A „tanítónõ”, gondolta, s
ettõl kissé megkönnyebbült, de egyben neheztelt is magára, korábbi, át nem gondolt
elképzelése miatt, miszerint a gyerekek esetleg kísérõ nélkül is megérkezhettek vol-
na. Fehér kezeslábasának zsebébõl elõkotort egy cigarettát, hosszú, vastag ujjai kö-
zött a harmadik kattintásra apró, sárga lángot vetett az öngyújtó. Orra elé tartotta a
gyújtót, óvatosan ujjnyival szélesebbre húzta az ajtót, bal szemével hunyorított, a
másikat pedig felhúzott szemöldöke alatt tágabbra nyitotta, és az apró, sárga láng-
nyelven keresztül alaposan szemügyre vette a nõt. A tanítónõ pillanatokkal ezelõtt
még „pontosan kivehetõ” körvonalai kígyózva cikáztak ide-oda a tûzben.

A tanfelügyelõség engedélyeztette, hogy ide ellátogassanak, mondta a nõ, bár õ
nagyon jól tudja, és megmutatta a sok pecséttel hitelesített papírszeletet, hogy egy-
egy ilyen alkalommal a termelést késlelteti a sok kíváncsiskodó. Talán nem is mun-
kaidõben kellene lebonyolítani az ilyesmit… Tudja, folytatta egyre gyorsabb ütem-
mel pergetve a szótagokat, hogy megszámlálhatatlan életet mentõ, mindenki számá-
ra fontos gyógyszeradagok elõállítása szenved halasztást. Istenem, sóhajtott, ponto-
san ezért kellene bevezetni egy kizárólagosan látogatóknak fenntartott mûszakot,
amelynek órabérét persze kellõképpen meg is fizetnék, nyilván a diákokat kísérõ
tanügyi alkalmazottnak is. De meg ám, mert ellenkezõ esetben ki vállalná, hogy a ki-
merítõ tanórák után hajcsárként terelgesse a sok vásott kölyköt?! Mert õ nem, hadar-
ta, az százas, hogy nem, pedig… és azt õszintén vallja, õt már nagyon-nagyon régen
furdalja a kíváncsiság minden iránt, ami ebben az intézetben történik… Utolsó mon-
datának végére érve teljesen elpirult, izgatottan kapkodott levegõ után, „ez az akár-
ki még bizalmaskodásnak is értheti, hogy így, mint egy régi, jó ismerõssel beszélget-
tem, a gyermekekrõl is megfeledkezve”, méregette tetõtõl talpig a fehér kezeslábasba
öltözött preparátort. Szemeit lesütötte, ziháló lélegzetvétel után visszacsúsztatta re-
tiküljébe a sokpecsétes okiratot. A férfi szótlanul állt, szája sarkában végig ott lógott
a kialudt cigarettacsikk, ameddig „illedelmesen” végighallgatta a tanító néni „tárgyi-
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lagos rálátásokra” alapozott szónoklatát. Aztán, amikor mind a ketten már csak hall-
gattak, hatalmas lapáttenyereit a kezeslábasához dörgölte, kivette szájából a lefulladt
cigarettacsonkot, a földre dobta, majd kissé dühöskésen szét is lapította cipõjével,
hogy a már-már egyezményes „idõnyerõ” mozdulattal érthetõvé tegye hallgatását.
„Ez a nõ még szinte gyerek”, állapította meg cérnavékony boldogságsugarat érzékel-
ve szíve tájékán, mint akinek nagyon is fontos, hogy a néma szemlélõdés egyféle sze-
rény eredményességgel járjon. „De már szinte felnõtt is”, tette hozzá gondolatban,
könnyebb behatároltságot mellékelve a nõ korát illetõ megállapításhoz. Elsõsorban
bocsánatkérését szeretné valamilyen módon kifejezni, szólt végre, saját hangjába
megpróbált egy kis lelkesedést is „becsempészni”. Õ örvend … õ igazán örvend a lá-
togatásnak, és kéri a kedves vendégeket, nézzék el neki, hogy oly sokáig várakoztat-
ta õket. Mindezek mellett pedig még egy kis idõre lenne szüksége, mert arról õ sem
tehet, hogy az értesítésben nem volt leszögezve egyetlenegy idõpont sem. A nõ ku-
szán lógó hajtincsei ernyõként árnyékolták a sima homlokot és a hálálkodóan ragyo-
gó sötétbarna szempárt; vérbõ, piros ajkai alatt, meredeken ívelve ugrott nem túlsá-
gosan elõre a közepén piciny árkocskával kettészelt „huncut” álla. „Mint egy körte”,
tanulmányozta az elé tárulkozó „nõi állgödröt meg állat” a preparátor, hogy valami-
vel kitölthesse az ismét bekövetkezett szószünetet. „Egy körte, ha tapintatosak va-
gyunk, de ugyanannyi fáradsággal nyugodtan nevezhetném akár kicsinyített ülepnek
is”, gondolta, és azonnal cigarettára gyújtott, hogy tegyen valamit, és a tanítónõ sem-
miképp ne vegye észre ajkainak vigyorrá kívánkozó, „féken tartott” rándulásait. Saj-
nos, szólalt meg maga elé fújva a dohányfüstöt, néhány perccel ezelõtt értek „folya-
matciklusuk” végére, és negyedórába kerül, amíg elindíthatják a következõt. Cigaret-
tájából hatalmasat szippantott, fejét féloldalra fordította, és sûrûn pislogott. Úgy fúj-
ta a füstöt, ezúttal sem veszítve szem elõl a türelmetlenkedve õrá nézõ tanítónõt. –
Amott megállhatnak! – mutatott a folyosó egy félszobaszerû beugrójára. – A gyere-
kek ne menjenek sehova! Ha pedig nagyon muszáj, ám legyen, de semmiképp ne jár-
káljanak felügyelet nélkül az intézetben, s máskülönben is, a mellékhelyiség még va-
kolatlan, a víz sincs bevezetve, de ha kell, ott van jobb kéz felõl a folyosó végén!
Megpróbált „szúrósan”, kissé szigorkásan nézni a tanítónõre. Ez van, mondta, és csí-
põre tette szõrös lapátkezeit. „Igaz, nincs jól ez így: munkaidõben”, suhant át agyán
szinte-szinte hangosan a tényszerû megállapítás, aztán utolsó pillanatban mégiscsak
„elejébe harapott a szónak”. Széttárt ujjú tenyereit, mintegy magamagának helyes-
lésként, fehér kezeslábasához dörgölte, mert „egy ilyen tojáshéjas cafka azonnal me-
rész és tiszteletlen ajánlatnak érthetné azt, amit õ csupán a szóban forgó hölgyemény
mondataira helyeslõen gondolt”.

A férfit jólesõ érzés töltötte el, amikor észrevette, hogy leplezhetetlen pírja mö-
gött a nõ igenis duzzog. Hát duzzogjon csak, duzzogjon! Az mindenkinek a magán-
jellegû nyomora, hogy kitõl, hogyan „veszi a lapot”, neki ebbe tényleg nem lehet
beleszólása, mert õ, a kezeslábasos preparátor-orvos senkinek nem adott okot a
sértõdésre. Egyszerûen fegyelmet szeretne, semmi mást, csakis fegyelmet. Õ szól-
ni fog majd, amikor bejöhetnek! Addig maradjanak csendben, a belsõ rendszabály-
zat ezt megköveteli! Köhintve megköszörülte a torkát. És, nem utolsósorban, sze-
retné kihangsúlyozni, hogy ez egy veszélyeztetett munkakör. „Mert mégiscsak, hát
mit gondol a tanítónõ, hogy ezeket a kurva bitangokat itt is szabadjára engedheti,
azok meg felfordítanák percek alatt a helyet.” Tekintetét durván a nõ tekintetébe
fúrta. Amennyiben a tanítónõnek nem sikerülne, hát õ rendet teremt, isten bizony
rendet, de tudja, hogy ez nem az õ dolga, egyáltalán nem az õ dolga… Lazításkép-
pen hagyta, hogy a nõ nyakára csússzon tekintete, egyre lennebb, be a kis gödör-
be, ahol szépen megpihenhetne egy mutatóujj, és kitárt szárnyú madárhoz hason-
lító csontvonulat jelzi: ettõl lentebb kezdõdik a mellkas. A nõ telt padlizsánforma,68
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feszülõ melleit mosástól fakult, pamut melegítõblúz tartotta féken. „Ócska
tucatcuccokba öltözik, így tüntet, hogy alacsony bérû tanügyis…” Pillanatokig él-
veztette még telhetetlen szemeivel a kacéran kirajzolódó, hegyes mellbimbók pon-
tos „lokalizálását”, aztán könnyed lendületvétellel sarkon fordult, és benyitott egy
szinte üres terem kétszárnyas vasajtaján.

A nõ hunyorítva nézte a becsapódó ajtót, és azonnal tudta, hogy amit érez, az
összetéveszthetetlenül csakis megkönnyebbülés lehet. Miután az illemsértõdöttség
utolsó foszlányait is eloszlatta, egy szárnycsapdosó belsõ indíték tettlegességre ösz-
tönözve éreztette vele, most már semmi, de aztán abszolúte semmi nem gátolja ab-
ban, hogy helyzetét kihasználva zavartalanul megtarthassa a késést nem tûrõ sereg-
szemlét. Csendre utasította és a könnyebb átfoghatóság kedvéért kettes sorba vezé-
nyelte a IV B osztályt, majd a tanterv szerint, egy pontosan ilyen célokra szolgáló
nyomtatványból felolvasta a Szérumtani Kutatóállomás – mint a város csúcsvívmá-
nyaként ismert intézet – építkezési költségvetéseire utaló bekezdéseket. A sorok vé-
gén tartandó lélegzetvételnyi szüneteket öncélú tréningezésre használta fel, úgy,
hogy az elõtte álló vasajtóra „útbaigazítóként” odamázolt három szót gondolatban
minden alkalommal végigmondta, vigyázva a felolvasás folytonosságára, soha meg
nem szakítva azt: „BIOLÓGIAI ANYAGOK VÉTELE”.

Magas, fehérre meszelt falak, nyirkos levegõ, cementpadlózat. Szinte üres terem.
Közepén egymáshoz hegesztett vasrudakból megépített, folyosószerû, szûk karám.
Egyik vége nyitott, az a „bejárat”; a másikat kicsempézett, közel fél méter vastag, em-
bermagasságú fal, a „gát” határolja. Ablak sehol, neonfény világít; a terem egyik ol-
dalán masszív, kétszárnyas vasajtó, túloldalt pedig T-vasba keretezett üvegtáblákkal
leválasztott fülke, a „kapcsolószoba”. Fehér kezeslábasában a preparátor nyugodt,
araszoló lépésekkel kerülgette a karámot. Jobbjával félegyeneseket meg köröket írva
hadonászott, mintha valakinek valamit magyarázott volna. Baljával minden fordulat
után határozottan a karám felé bökött, fejének helyeslõ bólintásaival kísérve a moz-
dulatokat. Néhány így megtett kör után órájára nézett, „Úristen, hogy repülnek ezek
a délelõtti órák!”, nagyot szippantott cigarettájából, majd lába elé dobta és eltaposta.
Hogy kedves vagy nem kedves vendég, azon most nincs idõ rágódni. A tanítónõ még-
iscsak fiatal, ráadásul csinos is, tehát van vagy nincs mutatnivaló, mindenképp mu-
tatni kell valamit, gondolta. Fél lábon pörögve még egyszer körülnézett, aztán tágra
nyitotta a terem kétszárnyas vasajtaját, és betessékelte az „üzemlátogatásra” érkezett
IV. B osztályt.

Az évszaknak megfelelõen, a nõ vékony talpú, kivágott cipõt viselt, ami nyilván
maga után vonta azt a hátrányos helyzetet, hogy lehajtott fõvel kizárólag a földet
nézte lábai elõtt, nehogy a terem durva cementburkolatának üregeibe felgyülemlett
tócsákba lépjen. A preparátor a karámkorláthoz támasztott derékkal elõretolta, majd
keresztbe tette lábait. Afféle részben ülõ, félig-meddig álló pózba helyezkedve szor-
galmasan forgatta a háta mögött kifordított tenyérrel összekulcsolt kezeinek szaba-
don maradt hüvelykujjait. Így nézte a lökdösõdve betóduló gyermekek között óvato-
san lépkedõ tanítónõt. Résen volt. Úgy érezte, nyugodtan zokon veheti a nõ enyhén
túlzott „magávaltörõdömségét”, elvégre „mégiscsak azért fizetnek egy tanügyist, hogy
azokat a nyomorult bitangokat irányítsa!” Õ nem bogaras, mondta, nehogy félreértés
essék! Õ nem akar vénasszonyok módjára kicsinyesen kötekedni, ismétlésekbe sem
akar bocsátkozni! Annál is inkább: nem rugaszkodott el a korláttól, mivel amit a
rendszabályzatról mondani akart, azt már egyszer elmondta. De! Azért mégiscsak
megkérné a kedves tanítónõt, hogy sorakoztassa tanítványait minél közelebb a fal-
hoz, mert – s úgy érzi, ezt még egyszer el kell mondania – ez itt egy „veszélyeztetett
munkakör!”
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A karám körül egy szürke munkaruhába öltözött operatõr vastag, öntözõ gumi-
slag végével nyolcasokat írt a levegõbe. Így „szabályszerûen” locsolta a cementpad-
lózatot, ahonnan tenyérnyi lebernyegekrõl felszakadó, alvadt vérfoszlányok úszkál-
tak a lefolyóba.

Sápadt, szürke fényû neoncsövek alatt az átázott, durva burkolat elõször szagga-
tott cikcakkosra törte az ülepedõ ténysûrítmény színképét, aztán koszos tükörként,
cafatokban pattintotta vissza a levegõbe a falhoz állított gyerekhad mintha egy em-
berbõl, némán felsóhajló kérdését: itt most meg mi lesz? „A nyavalya hogy ott törné
ki – gondolta a preparátor –, csak tudnám, hogy kíváncsiak-e… mert ha nem, hát mu-
száj lesz érdeklõdést kelteni.”

A fentebb több ízben is leírt vasajtó hirtelen kicsapódott, és két, szürke munka-
ruhába öltözött operatõr magas, koromfekete kancát vezetett a terembe. „Mások biz-
tonságának érdekében”, alanyukkal teljes testi közelséget vállalva, rövidre fogott kö-
tõfékszárakon rángatták az állatot. Kiszolgáltatva magukat egy gátlástalan nõstény
szeszélyeinek, jelesen szemléltették dicsõségre méltó, rendíthetetlen bátorságukat,
munkájuk elmaradhatatlan kellékét. A kanca viszont, mihelyt a népes társaság szí-
ne elé került, minden óvintézkedést teljesen szükségtelennek nyilvánítva megtor-
pant. Fejét elõreszegezve, pattanásig tágított orrlyukakkal, már-már véget nem érõ
nyerítésbe kezdett, tudomására hozva így mindenkinek, hogy egy tapodtat sem haj-
landó továbblépni. „Né! Egy igazi, eleven ló!”, kiabálta egyik negyedikes. „Az elõbb
még mozgott is!”, válaszolta egy másik, mintegy a zajos cinkosságban azonnal részt
vállalva. A színre ezek után sietve megérkezõ – a pontosítás kedvéért: negyedik –
operatõr meghatározott célokat szolgáló köpenyeget húzott az állat fejére, azután az
állkapocs alatt, jól begyakorolt mozdulatokkal, szorosan megbogozta a ruha ujjait.

Az ötödik meg hatodik operatõr vastag, sodrott kötelet húzott ki egymás között,
majd azzal közrefogták hátulról az alcombokat, hogy a kanca mellett mindkét olda-
lon, teljes erõbedobással próbálják meg „karámba húzni” a testvéries elosztásban
egyenlõen kijutott kötélvégeket.

A földmosó operatõr, akinek ilyen alkalmakkor is fontos feladatköre volt, két és
fél, az óramutató járásának irányában végzett csavarintással elzárta a vízcsapot, a
slaggal pedig a kancának hol egyik, hol másik fél farára mért centizve irányított üté-
seket, közben elmaradhatatlan nyolcasait firkantva a levegõbe.

A ló annyira ellenszegült, hogy görcsölt dereka már a marjánál is magasabbra pú-
posodott. Érezte, hogy elveszíti egyensúlyát, és hogy ellenállást is csak akkor fejthet-
ne már ki, ha valamilyen módon lépésnyivel hátrább tolhatná a farát. S mert a
csánkjai felett tüzesen fûrészelõ kötél nem adott lehetõséget az átgondolt mozdulat-
ra, úgy döntött, mégiscsak enged. Bizonytalanul elindult. Mint a vak, ha útjában kö-
zelgõ lépcsõfokot érez, magasra felhúzta jobb térdét, elõrelendített jobb hátsóján
klaffogva koppant az ottfelejtett, kotyogó patkó…

A hét ember – ideértve a fehér kezeslábasba öltözött preparátor orvost is, aki né-
hány hatalmasat csattanó tapssal és fenyegetõ szitkokkal szintén besegített a kanca
vonszoltatásába – fáradságos munkával, de mindenképp diadalmasan betuszkolta
soron levõ alanyát a szûk karámba.

Az állat tajtékzó szügye sikamlós csempébe ütközött, csánkjaihoz pedig egy pon-
tosan odaillõ vasrács csapódott; ez utóbbi azonnal kibekkelve a menekülésre csak-
nem mindig legelõnyösebb hátrálási lehetõséget. A csüdöket jó elõre odakészített
láncbilincsek béklyózták a karám alsó csövezetéhez, hogy valamelyik pata nehogy
kárt tehessen az óvintézkedési mûveleteket végrehajtó személyzetben. Az állat tar-
kóját csapágyas orsóra tekerõdzõ, vastag bõrpánt nyomta egyre alább, mindaddig,70

2011/10



amíg a vége visszavonhatatlanul a csempézett gát párkányához tapadt… azontúl az
alany már semmit sem tehetett, illetve igen, annyit, amennyit meg is tett: kifogásta-
lan békességgel nézett nyílegyenesen elõre… Elõre! S mert látogatói voltak az inté-
zetnek, a preparátor azt is elrendelte, hogy két szürke ruhás operatõr azonnal szerel-
je fel a ló mellkasa meg a hasa alá utólag is becsúsztatható hevedereket, azoknak vé-
geit meg akasszák a mennyezetrõl alácsüngõ csigás kampókra. Bár a fehér kezeslá-
basos olyasmit óhajtott, amirõl maga is tudta, hogy csupán „humanitárius szabvány-
cikkelyként” került az elõírásokba, mert gyakorlatilag a csigának hevederekkel való
lefoglalása igen sokat késlelteti a folyamatciklus végsõ eljárásait, a mindig készenlét-
ben álló operatõrök kedvetlenül és gyorsan mégis elvégezték a mûveletet.

„Valami elõadásfélét kellene tartani most”, gondolta a preparátor. De mi a fenérõl
beszélhet ezeknek a taknyosoknak, mert vitathatatlan, hogy csak nekik szólna, ha egy-
általán megszólalna. Elvégre a tanítónõ is csupán a „kurva bitangok” kísérõjeként jött,
az egyszer fix, hogy érdeklõdõként számításba sem jöhet. Ezt a nõt is csak a fizetésé-
ért ellenszolgáltatásként megszabott „kötelezettségtudat”, ha létezik ilyen egyáltalán,
szóval a keretnek valamiféle kényszere tartja ott, ezt õ, hát õ is tudja, nem pedig a kí-
váncsiság, ahogyan a kedves tanítónõ azt közvetlenül érkezése után kifejtette.

Mint láthatják, szólt vastag ujjbegyei közt cigarettát morzsolva a férfi, õk, hat-
van-hetven kilós emberkék, többmázsás nagytestûekkel viaskodnak nap nap
után. Errõl persze csakis egy ilyen látogatás alkalmával gyõzõdhet meg a tudatlan
kívülálló.

„Ez a nagy testû nem szabadulhat el?”, kérdezte aggódva egy negyedikes fiú,
nyugtalanságát azonnal megosztva erre látványosan is hajlamos osztálytársaival.

Vajon ki lenne képes végrehajtani mindazt, amit a kedves vendégek tagadhatat-
lan biztonságban végignézhettek, ha a munkaközösségben nem uralkodna a bármi-
lyen munkához is oly szükséges vasfegyelem?, próbálta ismét magára vonni a figyel-
met, ezúttal kissé hangosabban szólva a preparátor. Az állatot szakszerûen hatásta-
lanítani kell, ez törvény! Azután már gyerekjáték a biológiai „nyersanyag”
begyûjtése… Baljával a karám irányába mutatott, mintegy ama tapasztalt operatõr-
nek intézett jeladásként, aki még nem gyújthatott cigarettára, hiszen a kapcsolószo-
bában tartózkodott, hogy elvégezhesse azt a bizonyos gombnyomást, aminek követ-
keztében a karám csempézett, belsõ oldalának egy jól leplezett résébõl fényes, vas-
tag, csatornásra esztergált acélszurony lövellt a kanca szügyébe. Ez megtörtént, csu-
pán a ló érezte, senki nem látta.

Akarta vagy nem akarta, kellemetlen meglepetésére, a kancának tudomásul kel-
lett vennie, hogy felnyársalják. Mint tárulkozó meleg hüvelybe, „útközben” semmi-
lyen akadályba nem ütközve, egyetlen villámgyors lövelléssel hatolt belé a szurony. 

...állkapcsommal görcsösen a gát szegletébe kapaszkodom, hideg csempéhez ér
az ajkam között féloldalra kitóduló nyelvem, visszahúzom, szájpadlásomhoz tapasz-
tom nyelvemet, megvastagodott sós nyálgombócot próbálok lenyelni, öblösre tágí-
tom orrlyukaim, szemeimet lehunyom, horkantva szívom magamba a levegõt, szem-
héjaim nehezen feltaszítom, hatalmas testembe fúródik a fény, állkapcsommal gör-
csösen a gát szegletébe kapaszkodom, megfeszítem nyakizmaim, hagyom, hogy
szemhéjaim maguktól lecsússzanak, tisztán láthatom, amint apránként elszivárog a
bent rekedt fény, öblösre tágítom orrlyukaim, horkantva kifújom magamból a nyir-
kos, meleg levegõt, megfeszítem nyakizmaimat, vállaim mögött rövidebbre próbá-
lom préselni szüntelenül nyúló nehéz törzsemet, gerincem felpúposodik, vastag su-
gárban fröccsenve, akár egy hirtelen megnyitott csapból, felszabadultan ömlik ki be-
lõlem valami, megrántom a csüdjeimet fogva tartó láncokat, kifeszülnek a láncok,
hátsóimra nehezedve elrugaszkodom, combjaimon hurkásra ráncolódik a bõr, tör-
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zsem kibírhatatlan súlya felkarjaimra zökken, lucskos szügyem síkos csempének üt-
közik, mélyebbre húzom magamban az éles acélt…

…állkapcsommal görcsösen a gát szegletébe kapaszkodom, hûvös fehér csempé-
hez ér a számból kitolt nyelvem, valaki nyugtatólag megpaskolja derekamat, hatal-
mas, üreshordóba-kongó döngetéseket érzek, szürke ruhás férfi lépked el mellettem,
egyenesen elõremegy, szemben velem egy üvegfalú szoba, ott eltûnik a szürke ruhás
férfi, orrlyukaimat öblösre tágítom, ajkaimra meleg, sós folyadék csurog, horkantva
szívom magamba a fojtó levegõt, gyomromból sós nyálka tódul az orromba, felnyi-
tom szemeimet, teljesen mindegy, semmit sem látok, lüktetve fáj bennem a nyilalló
acél, megfeszítem nyakizmaimat, erõlködöm, megpróbálom összepréselni vállaim
mögött, csakazértis, egyre hosszabbra nyúló törzsemet, mintha ezt várta volna, vas-
tag sugárban fröccsen ki belõlem valami, érzem, még van, ami jöjjön, melegen siet
ki valami, van még, ami folyjon, hosszú, elhûlõ nyelvem visszahúzom a számba,
megrándítom csüdjeim bilincseit, kifeszülnek a láncok, hátsó lábaimra támaszkod-
va rugaszkodni próbálok, felkarjaimra nehezedik törzsemnek még soha nem érzett
ólomsúlya, lucskos szügyem valamivel összekent, tapadós csempének ütközik, meg-
nyílt testem sikamlósan ölelõ, lágy hüvelyként szívja, csak szívja magába a merev,
éles acélt…

Az egyik szürke munkaruhás operatõr hatalmas, kb. 20 literes, sárgára zománco-
zott fazakat hozott az üvegfallal leválasztott kapcsolószobából, és letette a gát elé,
oda, ahova belógott a kanca vértelen, nyálkás nyelve. Felnyitott egy ez idáig ügyesen
említetlen maradt vaslemez lappancsot, és kiemelt egy kétfülû, vérrel színültig telt,
sárga fazekat, a gát elé tette, majd helyébe süllyesztette az újonnan hozott, üres, sár-
ga edényt.

A kanca néhányat vonaglott még, utolsó elrugaszkodásai már alig mozdították a
négy bilincselõ láncot. Úgy lehet, megunta a sorozatos kudarcokat, viselkedése hir-
telen fordulatot vett, titkon elhatározta, hogy hagyja az egészet a fenébe.

Könnyedén, ficánkolva surrant ki a bedõlt horpaszú, tajtékhabtól gõzölgõ
lótörzstestbõl. Roggyant lótérdek alatt homlokukra buktak a hosszúra nõtt, rohadó
lópaták, többmázsás teher alatt feszültek ki az addig lötyögõ hevederek. A kanca
szembenézett a valamikor tulajdonában álló, koromfekete lófej üvegesen semmibe
meredõ tekintetével, és elbúcsúzott tõle. Röptében még azt is láthatta, hogy a faze-
kas, talán legtapasztaltabb operatõr, dolga végezetten cigarettára gyújtott.

A gyerekek szorosan a falhoz lapulva, lélegzetüket visszafojtva nézték végig a
fentebb aprólékosan leírt karámjelenetet. Némelyiknek a nagy erõfeszítéstõl még a
homloka is verítékezett, az érdeklõdés rejthetetlen bizonyítékaként, amivel meg aho-
gyan, rendes iskolásokhoz illõ módon próbálta „kézzel fogható tényként” megérteni,
abból okulni… stb., a látottakat.

Lehet, hogy tudatlanságát megbocsáthatatlan mulasztásként is felróhatják neki,
szólalt meg a tanítónõ. Ugyanis õ, mondta, mentegetõzõ mozdulatokat végezve
kezeivel… õ mint kívülálló, a gyógyászat jelen esetben „elétárulkozó” ágazatában
használatos beosztotti fokozat-megszólításokat egyáltalán nem ismeri. Mégis, emlí-
tett mulasztásán túltekintve úgy érzi, hogy feltétlenül szólnia kell. Nyilván azt is re-
méli, hogy az igen tisztelt jelen levõ urak nem tartják õt túlságosan tolakodónak.
Nos, ezennel megkérné a fehér kezeslábast viselõ ügyviteli elöljáró fõnök urat, hogy
mellékeljen néhány, tanítványai és jómaga számára igen fontos magyarázó monda-
tot a lepergett félóra eseményeihez.

A preparátor, mint akinek hirtelen támadt egy helyzetmentõ ötlete, gyors léptek-
kel megkerülte a karámot, s a kanca lilásan lógó nyelve alól húzni kezdte a vérrel szí-
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nültig telt, sárga fazekat. Egyik „résen” levõ operatõr azonnal felajánlotta segítségét,
így aztán együttesen vonszolták vendégeik elé a hatalmas edényt.

„Lóvér! Egy egész fazék lóvér!!!”, csapta össze tenyerét egy gyerek. „Lóvér? Egy tel-
jes fazékkal?”, „Lóvér!”… „Lóvérlóvérlóvér…”, üvöltötték a rémületbe ejtõ megállapí-
tás terjesztésében egymással versengve a többiek.

A preparátor tehetetlenül a fazék közepébe bámult, s amikor megunta, ordítva
mentegetõzni kezdett: Ez… ez mind… ez az utolsó cseppig mind szérum! Sokatmon-
dó tekintetével is magyarázkodva nézte a tanítónõt, aki idõközben erõs hányingerrel
hadakozott, de öklendezéseit visszanyelve jól leplezte helyzetét.

Akkor talán, szólalt meg két kínos nyelés között a nõ, a szérum elõállításának to-
vábbi fokozatairól, esetleg annak gyógyászati jelentõségérõl kellene meséljen a tisz-
telt fõnök úr, tudniillik neki jelentést kell írnia a látogatás alkalmával nyert tapasz-
talatokról. És úgy gondolja, sõt biztosra is veszi, hogy sehol sem keltene jó benyo-
mást, ha csupán egy vágóhídi jelenetrõl számolna be illetékes helyeken.

A preparátor a fazék közvetlen közelében állt némán, és bámulta a cipõje elõtt te-
nyérnyire terebélyesedett tócsa huzatot jelzõ, gyûrûs hullámzását. Valami szakmai
mûhelytitkokat feltáró szónoklatot fogalmazott, amikor váratlan düh öntötte el. Mint
akit „vérig” sértettek, szapora léptekkel hátrált a karám felé, könyökével az élettelen
lótest farokrépájának ütközött, tenyerét a még meleg farra fektette, s „ami a szónok-
latot illeti”, teljesen meggondolta magát. Mintha kényelmesebb lenne így, gondolta,
igen, kényelmesebb és nem utolsósorban biztonságosabb is. Körülnézett, amolyan
leltározó tekintettel mérte végig a falakat, cigarettára gyújtott, és arra gondolt, hogy
kellene még valami abba az átkozott terembe. Talán egy növény, egy akármilyen nö-
vény, egy mindig zöldellõ sziget, ami bármikor színezhetné és természetes élõtérbõl
fakadó örömmel táplálhatná a puszta munkahelynek számító, szinte üres helyiség-
ben alig-alig jelentkezõ jó hangulatot.

Nézte a vizes cementburkolatot, és cigarettájából hosszú, „hörgõfenékig hatoló”
slukkot szívott. Szemei egy meglehetõsen közeli fekvésû tócsát fedeztek fel, ahova
horgonyzólag azonnal befúrta tekintetét, mert a vízben mennyekbeli ajándékként tá-
rulkozott egy friss „ûrkitöltõ” látvány: átázott s eredeti övméretéhez képest mintha
valamicskével kövérebbre is degedt cigarettacsonk. Cipõje talpával pontosan irányí-
tott csapásokat mért a tenyérnyi vízfelületre, és sugárzó örömmel tapasztalta, hogy
fáradozása korántsem hiábavaló: a megviselt dohányhurka kihasadt, s a tócsa fene-
kérõl szerteúszkáló barna kukacoktól szeplõs arca vigyorogva nézett fel rá.

Nem, õ még nem fejezte be mondanivalóját, dörgölte fehér kezeslábasához nagy,
szõrös kezeit. Ahogy azt mondani szokás, mondta, õ is csak addig nyújtózhat, amed-
dig a rászabott takaró tart. Ezt, úgy véli, egyszerûen és közérthetõen mondta, mert
ha esetleg nem úgy lenne, akkor arra is hajlandó, hogy kedves vendégeit bevezesse
a hûtõkamrába. Oda, ahol sokkal több vért mutathat, tízszer annyi… hússzor annyi
vért, mint amennyit a kedves tanítónõ ott, abban az edényben láthat, mutatott a szí-
nültig telt sárga fazékra. Ettõl viszont óvja, mert óvni akarja. Hiszen arról is szentül
meg van gyõzõdve, hogy a tanító néni nem tudja, miként rohad a vér. Õ pedig tud-
ja, lépésrõl lépésre tudja. Akár el is mondhatná, de nem mondja. Úgy érzi, hogy az-
zal teljesen kizárná az együtt eltöltött röpke délelõtti óra hitelességét. Azt, ami külö-
nösebb magyarázkodás nélkül bizonyítaná, hogy végzett munkájuk, már úgy értve,
az övé is, a tanító nénié is, nagyon, de nagyon értelmes lehet, amennyiben sikerül
túltenniük magukat az eredményesség, azaz a legtöbb esetben csakis mások kohol-
mányát vagy kívánságát nyugtázó cél keresésén. Persze csakis abban az esetben, ha
a kedves tanítónõ egyetért vele, és belátja, hogy a puszta folyamat, annak látványa,
mint olyan, hát az is egy élmény. Kezeit felemelte, a mennyezetre mutatott, majd
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nagy kört írva a levegõbe, combjaihoz csapta tenyereit. Szemét a karámra szegezte,
és felkacagott.

A tanítónõ megkérte az operatõröket, hogy nyissák ki a vasajtót, mire azok szó
nélkül engedelmeskedtek, és kiérdemelt ebédszünetüket megszavazva, azonnal el is
tûntek a helyszínrõl.

A negyedikesek jól ismert parancsot teljesítve kettes sorba álltak, és értetlenül néztek
hol a preparátorra, hol pedig, némán, kitessékelõ kézmozdulatokat végzõ tanítónõjükre.

Meg aztán, szólt az ajtó irányába fordulva a férfi, igazán nem érti, hogy miért kell
pont most elrobogniuk. Látta, amint a nõ széttárt karokkal hessegette kifelé tanítvá-
nyait. Úgy, hátulról nézte a tanítónõ fürgén lépkedõ lábacskáit, sima, halványrózsa-
szín sarkát, ahogyan puhán, rugalmasan tapadt a cipõ a talpához. Mennyivel má-
sabb volt, mint az õ mindig beteg, vénséges édesanyjáé, az inkább kiszáradt málé-
tészta buckára emlékeztetõ, sárgult, repedezõ bõrkeményedésbe burkolt sarok.

Igazán nem érti, hogy miért kell elrobogni, kiabálta a tanítónõ után, hiszen õ sze-
reti a munkáját, pontosan el is végzi azt, amivel megbízták. Igaz, kielégítõ fizetést is
kap érte, de nem az a fontos, mert fele akkora összegért is „bejárna” és csinálná. És
itt a lényeg, kiabálta magára maradva. Úgy érzi, ez az, amit nem értett meg a tisztelt
és kedves tanítónõ, de erre föltétlenül visszatér és kihangsúlyozza: A LÁTVÁNY!

A férfi körülnézett, elhajította az ujjára égett csikket, aztán, mint aki továbbra is
egyedüli birtokosa egy roppant értékes, mindig féltve õrzött kincsnek, elégedetten,
„emelt fõvel” lépett vissza a roggyant kancatetem mellé. „Hány liter vére lehet egy
ilyen tanítónõnek?”, merült fel benne a kérdés, és egyáltalán nem volt biztos, hogy
hangosan-e vagy csak magában kérdezett. Valamilyen válaszféleséget is hallani vélt,
„elég, ha az ember hozzávetõlegesen tudja az ilyesmit, nem muszáj pontosan…”: a
hang a kanca fülének irányából jött, s a preparátor holtbiztosan tudta, hogy az csak-
is a tanítónõ suttogása lehet. Meggyújtott egy cigarettát, és hátravetett fõvel fújta ki
magából az elsõ slukkot. Redõnykényt alábukó szemhéjai mögött a magasba nézett,
és szemtõl szembe találta magát a tanítónõvel, aki végre megértette õt, és nemcsak
õt, hanem mindent megértett, ez azonnal meglátszott. A nõ cinkos mosollyal az ar-
cán a vasajtó felõl közeledett. Lábaival ügyesen kicentizte a cementburkolaton fény-
lõ kis pocsolyákat, pontosan azoknak a közepébe tapicskolt; cipõjének kivágott or-
rán egymásra hengergõzve bújtak ki a szép, kerek körmû lábujjak. Mintha apró vö-
rös halak gyürkõztek volna egy szûk üregben, hogy valamelyikük mielõbb kitódul-
hasson a szabadba.

A férfin teljesen „átható”, kellemes érzés lett úrrá. Elmosolyodott. Úgy, behunyt
szemmel, apró lépéseket téve hátrált, és megkereste a kanca fejét. Ujjaival kitapogat-
ta a még langyos, nyálkás nyelvet. Mosolygott. Mutató- meg hüvelykujját V alakban
szétfeszítve elválasztotta az egymáshoz tapadt ajkakat, középsõ ujjával pedig kariká-
kat írva kerülgette a lógó nyelvet, néha alig-alig érzékelhetõen meg is érintve azt.
Szemeit nyugodtan kinyithatta, amit elõzõleg látott, az már semmiképp sem tûnhe-
tett el. Egész teste remegett a kellemes bizsergéstõl. Cigarettát tartó kezébõl kiejtette
a parázsló rudacskát, öngyújtója után nyúlt, ujjai között a harmadik kattintásra ap-
ró, sárga lángot vetett a gyújtó. Bal szemével hunyorított, a másikat felhúzott szem-
öldöke alatt tágabbra nyitotta. Mosolygott. Az apró, sárga lángon keresztül tisztán
láthatta a fáradságos munkával végre „kitermelt”, gyönyörû képet. Bizsergéstõl átjárt
teste tekerõdzve hajlongott elõre-hátra; hegyesen elõre merevített nyelvével meg-
nyalta ajkait, szájának szélein csillogó nyálcseppek buggyantak elõ. V alakban szét-
feszített mutató- meg hüvelykujját hirtelen csipetre csatolta, középsõ ujjával pedig a
nedves lóajkak között megpróbálta ujjbegyre keríteni azt a bizonyos, lucskosan fitye-
gõ húst… mosolyogva, zavartalanul „fogyasztotta” a rögzített látványt…
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