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re fel! Akkor apának is érdemes bebújni a lu-
kon. Nem kell, maradok! Szart maradsz!

Minden reggel, ha a lány azt mondja, két 
barna borosüveg, apa elkezdi tuszkolni a 
mellkasát a szűk lyukon, és a kesztyűjével 
megkeresi a szilánkok között az ép üveget. 
Nem bízza a lányra, mondván, még túl kicsi 
hozzá. Ha megnő, majd ő is felhozhatja, de 
addig még sok idő van hátra, és az órák las-
san telnek, nagyon lassan. Ráadásul anya és 
apa folyton húzza az időt. 

Néhány karcolással megússzák mind a ket-
ten. Gabi kibújik a lukon. Arca vérvörösben 
úszik, itt-ott vérzik is a súrolás helyén. Majd be-
gyógyul. Katonadolog, ad puszit anya, ügyes 
vótá. De legközelebb ne némulj el, ha lehet, 
azt hitt ük, meghaltál. Én nem akarok megnő-
ni, anya. Megakajok halni. A kukában akajok. 
A ját szótér tátott szájjal figyeli a jelenetet. Kicsit 
irigyek vagyunk. Mindenki szeretne bebújni a 
zöld konténer lyukába, vajon mi lehet ott az a 
titok, hogy Gabi úgy szereti? Fejjel lefele befog-
ni a fenéken csillogó szilánkokat.

Nincs erre idő. Gabit visszaültetik a ba ba-
ko   csiba, először nyávog, aztán bőg, végül 
re kedt hangon bömböl. Nem akarja! Nem 
akarja! Majd akarja! Apa és anya még egyszer 
visszatolják a kukákat, az üvegeket berakják 
egy tescós szatyorba, felakasztják, indulnak. 
A lány toporzékol, hogy márpedig ő itt ma-
rad, ez a kedvenc helye, a játszóteret szereti 
a legeslegjobban. Valaki sajnálja, valaki meg-
fojtaná a bömböléséért. 

Oda-oda, mutat a csúszdára, visítva. Ki ve-
szik, a kapuhoz érnek, ekkor találkozik először 
a tekintete a többi gyerekkel. Meglátja a homo-
kozó lapátokat, kiskutyát, kuta, mondja, csicsa, 
mondjuk vissza neki. Csicsa, kuta, kiabál a tér 
felváltva. Apa és anya nem is néznek oda, az 
útitervről beszélnek, isznak pár kortyot a pa-
lackból, a Róna utcán van a következő lerakó-
hely, időben oda kellene érni, mielőtt végképp 
felkel a hajléktalan város. Kuta! Nyafog a lány. 
Szita! Anya befogja a száját, ez már egy újabb 
játék, most indulni kell. Apa kikapja őt, beülte-
ti a nyakába, nekik végképp nincs idejük ilyen 
dedós dolgokra, pont most. Ott a pisisek lak-
nak! Felkacag a lány, hatalmasra nőtt apa nya-
kán, ahogy kifordulnak együtt a kerítésnél.

Pavol Rankov

A fAlu, AmelYik 
még A téRképen 
sinCs RAjtA

Halálpontosan emlékszem, mit mond-
tam a fateréknak, mikor közölték, hogy 

Skalkába küldenek szünidőzni, hát azt, hogy 
az a falu még a térképen sincs rajta, vagyis 
ha egész pontos akarok lenni, először nem 
mondtam semmit, csak duzzogva elhúztam 
a szobámba, hogy belőjem a neten, mifé-
le segglukba akarnak a faterék a fél szünet-
re bedugni, és mikor a böngészőbe beírtam, 
hogy „Skalka”, kijött vagy millió-ötszáz talá-
lat, rá kellett kattintanom a „szlováknyelvűta
lálatok”-ra, de így is százezer oldal volt, erre 
kipróbáltam a supermapy.sk-t, és ez aztán iga-
zán betette az ajtót, mert az az istenvalaga be 
se volt rajzolva a térképre, biztosan tudom, 
mert sejtettem, hogy kábé merre lehet ez a rej-
télyes Skalka, úgyhogy Újbeszterce környéké-
vel kezdtem, aztán haladtam lassan kelet felé, 
katt, katt, minden a helyén volt, legalábbis azt 
gondoltam akkor, hogy ott északon tényleg 
így néz ki minden – ott a Vichilovka, ami in-
kább patak, mint folyó, a csillag alakú víztá-
rozó, aztán még egy patak, a Harvelka, attól 
északra meg a hegy, a fennkölt nevű Mrvová 
Kykula, ez például pontosan ráillene a fizi-
katanárunkra, a Mikulára, és ha szeptember-
re el nem felejtem, majd bedobom a köztu-
datba, hogy „itt jön Mr. Kykula”, meg hogy 
„Mr. Kykula intőt adott” and so on, na de 
vissza a netes térképhez, ott volt a Kubínska, 
oda talán eljárnak síelni néhányan, a faterék, 

négy sáros keréken, lóbálja magát, himbálódzik 
és rángatja az egész járművét. Beletúr az orrába. 
Kipöcköli a fikáját felénk. Röhög. A kocsinak 
két füle van, egyik fülén három, másikon hét 
szatyor, palackok, üvegek, papír és tej, két do-
bozos sör. Kalács, túrós táska, kólás palackban 
víz, vizes palackban bor. Sárga, mintha vizelet 
volna. Erős kénszappanszaga van, odafújja a 
szél a hintához. Kering Édeske kocsijának bűze 
a játékok között, mindenki szippanthat belőle. 
A gyereklány játszik, rúgja a pillepalackot, el-
repül, sikító hanggal zörög, tátititátá. Rászól az 
anyja, először kedvesen, aztán még többször 
ugyanúgy, te büdös kurvakölyök, hiába beszé-
lek neked, elveszi tőle, majd rányomja a cigijét 
a kocsi fogantyújára. Beleiszik. Apa odaszól, 
fejezzék már be, mehetnek. Nagy öröm. Anya 
vibrál, Gabi nyújtja előre a karjait, és ordít, és 
sikít, kussba kell vágnia magát.

Apa ekkor előre megy, elkészült. A hatalmas 
kék ládát felborítja, úgy könnyebb benyúlni. 
Gyűrődnek a kartonok, lapozgat. Mosóporos 
doboz, csomagolókarton, garanciák, számlák, 
bulvár, tévémagazin, szép bélyeggel levelek. 
Plazmatévé doboza szeletekben. Hatalmas 
képernyő-hungarocellel. Megpróbál bemász-
ni, de csak a fejét dugja be, a válla aligha férne 
át. Szentségel. Kihúz három hullámkartont. 
A többi szemét. Anya rátapos, összehajtja, me-
gint rátapos. Berakja a kocsi aljába. Gabi kiabál, 
hogy ledér, ledér, ledér. Nincs leveled, te, vedd 
már észre? Na, nézd inkább, hogy apa milyen 
erős, látod-e? Én is, én is csak, rikoltja, még 
mindig a kocsiból. Ülve, feltett kézzel,  de nem 
vesznek róla tudomást, nehéz mozdulat jön. 
Apa visszaállítja a konténert. Na, nézd, milyen 
erős a pöcs, dicsekszik anya. Megtapsolják. Jön 
a fehér és a sárga. Semmi. Üresek. Aztán zöld, 
abban van a kincs, színes üvegek, ezer kaval-
kád. Szezám, takarodj innét!, felnyerít apa a 
saját viccén. Aztán elfordul, keres. Dolog van, 
mondja. Odaballag a bokorhoz, pisilni kezd, 
sugárban, perceken át zuhog. Közben sziszeg. 
A végén nyög egyet. Kirázza a farkát, elrakja. 
Visszafele slukkol hármat a borból. Rácsavarja 
a kupakot, letörli a maradék cseppeket az or-
ráról. Vár. Arcán vörös láng fut át, most már jó, 
mehetünk, morogja, így kerek a világ. Beleköp 
a tenyerébe, és felborítja a zöldkonténert. 

Durranás. Apa hirtelen felkapja a gyerekét. 
Kislány, ide bemégy? Jó lesz? A lány örömmel 
bólogat. Boldog a szeme, süt. Tüzes és szú-
rós, kattogtat a tenyerével. Irtó türelmetlen, 
iszonyú izgatott és parázslik. Kifújja a rágóját. 
Apa közben felhúzza a kesztyűjét. Felemeli a 
tenyerei között, átfonja és megöleli. A lány ka-
pálózik a lábával és a kezével. Na, ne engedd 
rá! Bolond vagy? Anya hátulról belerúg egyet 
apába. Nem tud az kijönni! Beee, nyújtja a 
nyelvét. Dehogynem, ügyes az a lány. Óriási 
csörömpölés, a játszótéren megáll mindenki 
egy pillanatra. Tátott szájjal figyelik. Lenyelik 
a jelenetet. A lány belelóg a szemétbe. Fejjel 
le fele száll, verdes, mint egy fogolymadár. 
Öröm sikoly volt, a játszótársa. Na, mivanmá, 
Gabi, mondjad! Apa úgy himbálja őt, hogy tel-
jesen elszédül tőle, és még jobb lesz neki. Apa 
a lukon át tartja, fogja a kezével a lábát, de már 
csak a szandálját inkább, mert a lány, mint 
egy kis pávián, egészen a konténer fenekébe 
telepszik. Lehúzódik, keze és lába a földön. 
Karmait belenyomja a műanyagba. Fészke van 
ott, háza, saját zuga játékból. Úúúááá, kiáltja 
bentről, hetek óta arra várt, hogy beszálljon 
oda, ahová csak ő fér el, mert ő még nagyon 
kicsi, ő alig eszik, hogy ilyen maradjon, hogy 
örökre beférjen oda. Süket vagy te!? Gyere 
már ki onnét! Megkukultál, majomka? Nem 
szól többet. Eltűnt, vagy csak fél, nem tudjuk. 
Táncot lejt a színes, égő szilánkok fölött. Ez a 
lány most már nem tud beszélni többet.

Hintázunk, ketten két irányba. A fejek him-
bálódznak, a fogókötél is táncol, ikerláncba 
fonódik. Jobb, mint járni, mindennél jobb, az 
a legeslegjobb, mikor végre feje tetejére áll a 
világ. Ha egy gyerek megtanulja, hogy fejjel 
lefelé is járhat, és elengedheti végre a lábával 
a földet, akkor ő nem csecsemő többé már.

 Megérkezik a rajztanár a sarki általános is-
kolából. Köszön. Nyitja a kaput, az iskolások 
kezükben táblákkal befutnak a játszótérre, 
padokra ülnek és árnyékokat rajzolnak. Az a 
feladatuk, hogy másolják le a fényeket.

Hinta-palinta. Ugorjunk a Tiszába! Na, ta-
láltál valamit? Kérdezi apa. Csend. Szólj már! 
Nagyon mérges lehet, mert nagyon hango-
san kérdez. Két bajna bojos, visszhangzik 
odalentről halkan. Ügyes vagy! Húzlak, gye-
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körülömlengtek, hogy programozni tanulok, 
és egyben sajnáltak, hogy egy hónapot ki kell 
bírnom számítógép nélkül, merthogy az ő 
kertjükben ilyesmi nem terem, sőt, ami tény-
leg totálbrutál, bevallották, hogy a faluban 
még egy nyomorult internetkafé sincs, és ez-
zel aztán szépen le is nyomták a hangulato-
mat az abszolút nullára, de ez még mind sem-
mi, tutira lezsírozták előre, hogy a néhány 
órás út során fenékig mossák az agyamat, bár 
meg kell mondanom, arra gyanakszom, hogy 
ez a faterékkal is le volt kommunikálva rende-
sen, na szóval ez a Ground Zeróra, vagyis in-
kább mínusz végtelenre radírozás sikerült ne-
kik, már csak azért is, mert egészen ártatlanul 
kezdték, ilyenekkel, hogy de jó, hogy végre 
megismerhetnek, mert hát mégiscsak roko-
nok lennénk and so on, aztán meg – épp Tren-
csénnél jártunk, a várat kukkeroltam az ablak-
ból, állítólag néhány éve lekúródott a sziklá-
ból egy darab, és agyonütött egy nőt –, szóval 
akkor megkérdezte tőlem Eva néni, hogy tu-
dom-e, miért kellett őt és anyámat idegenek-
nek felnevelni, és ettől bepöccentem egy kicsit, 
mert anyám azokról az emberekről, akik őt 
örökbe fogadták, vagyis Kajka nagyiról és 
Tono nagyapáról sosem mondott ilyet, hogy 
idegenek, de ezt nem kezdtem elemezni, in-
kább csak kussoltam, amit Ivan bácsi úgy ér-
telmezett, hogy biztos kíváncsi vagyok a do-
logra, és rákezdte, hogy anyám meg Eva néni 
Skal kán születtek, abban a házban, ahol most 
ők laknak, amivel akaratlanul is a tudtomra 
adta, hogy egy kicsit én is abból a faluból szár-
mazom, ami még a térképen sincs rajta, de ez 
őt egy cseppet sem zavarta, azt mondta, a 
nagyszüleim szülei voltak a falu legmódosabb 
gazdái, és ez már nem hangzott annyira rosz-
szul, majd azt mondom, hogy a leggazdagab-
bak leszármazottja vagyok, a gazdákat nem 
kell hozzátennem, sőt, az ötvenes években so-
káig ellenálltak a kommunista agitátoroknak, 
és nem akartak belépni a szövetkezetbe, amit 
nem egészen értettem, de a lényeg az volt, 
hogy végül mégis beléptek, aztán hatvan-
nyolcban újra kiléptek, és magángazdálkodók 
lettek, az egész faluval együtt, és ekkor Eva 
néni a bácsit félbeszakítva megkérdezte, hogy 
tudom-e, mi volt hatvannyolcban, én meg 

mondtam, hogy előbb a Dubček, aztán Husák, 
ezen nevettek mind a ketten, de megdicsértek, 
és Ivan bácsi hozzátette, hogy pont ebben az 
évben született anyám meg Eva néni is, de 
hatvannyolc után jött hatvankilenc, folytatta 
a bácsi, én meg nem álltam meg, és közbe-
szúrtam, hogy gondoltam, és hogy feltétele-
zem, hatvankilenc után meg hetven, de most 
nem nevettek, hanem a bácsi azt mondta, min-
den olyan lett, mint annak előtte, és a nagy-
szüleimnek meg az egész Skalkának komoly 
problémái támadtak egyszeriben, megint erő-
szakoskodtak velük, hogy adják be a vagyont 
a szövetkezetbe, de ezt a nagyapám valószí-
nűleg nem akarta, egy reggel meg holtan ta-
lálták őket, szakította félbe Ivan bácsit Eva 
néni, bennem meg ott rekedt a fing, csak ül-
tem, néztem ki a fejemből és vártam, mit mon-
danak még, de ők semmit, így végül megkér-
deztem, hogy megölték őket?, és Eva néni 
megerősítette, hogy igen, mind a hármukat, 
de a szám nem stimmelt, megkérdeztem hát, 
ki volt a harmadik, mire ő, hogy a bátyjuk, aki 
akkor tizenkét éves volt, belőlem meg kicsusz-
szant, hogy mint én most, aztán megint Ivan 
bácsi vette át a szót, hogy részletes tájékozta-
tást kapjak, és megtudtam, hogy a nagy szü-
leimet és a tizenkét éves nagybátyámat fej szé-
vel hasogatták széjjel, az egész ház egy merő 
vér volt, és hogy a vér, mintha felhőszakadás 
lett volna, leszivárgott a padló repedésein, és 
a pince mennyezetéről lecsepegve tócsába 
gyűlt, mikor ezt hallottam, jó kis hányingerem 
volt már, merthogy marha jó a képzelőerőm, 
és magam előtt láttam az egészet, a kocsiban 
egyszeriben fojtogató lett a meleg, dőlt rólam 
a veríték, szólnom kellett nekik, hogy álljanak 
meg, Ivan bácsi csak a legközelebbi pihenőnél 
akart, de én rákiáltottam, hogy mooost!, ám ő 
ezt figyelmen kívül hagyta, így lehúztam az 
ablakot, és menet közben kitaccsoltam rajta, 
lehet, hogy a mögöttünk jövő kocsira is frö-
csögött belőle, mert mikor előzött, a sofőr va-
dul nyomta a dudát, ami így totálegál is volt, 
a lényeg, hogy megkönnyebbültem, kösz, ma 
már hány tam, valószínűleg ők is megköny-
nyebbültek, hogy elmondták nekem, mert az-
tán vagy fél órán át teljes csend volt az autó-
ban, de én nem szeretem, ha valaki az á után 

mondjuk, inkább az Alpokba, mert hogy kö-
zelebb van, meg jobbak az utak, meg ott nem 
szúrják ki a gumit csak azért, mert az ember 
blavák, vagyis pozsonyi, mert egy blavák sose 
mondaná, hogy blavák, mi igenis pozsonyi-
ak vagyunk, bratyiszlavcsanok, blavákok csak 
ezek nek a prosztóknak, goráloknak és parti-
zánoknak, aztán katt, katt, és a térképre besé-
tált Erdőtka, vagyis nuku Skalka, szóval visz-
szamentem a nappaliba, és szép artikuláltan 
belemondtam a fater képébe, aki épp a TA3-
híradót nézte a kanapén elterülve, hogy „ez a 
falu még a térképen sincs rajta”.

A csodagyerek július harmincadikán érke-
zett, mert úgy volt kitalálva a dolog, hogy a vi-
lágseggluka Skalkából egy hónapra Pozsony-
ba, vagy ahogy ő tutira mondta, Blavába jön 
Jonáš, a nagy, vagyis kis hegedűs, és a főváros-
ból a hegyi tanyák világába deportálják Petert, 
vagyis engem, I, me, mine, ami először tök 
hülyeségnek tűnt, merthogy a Jonáš csak fél 
évvel volt fiatalabb nálam, így inkább hagy-
hattak volna bennünket együtt, mert bár irtó 
nyűg lehet egy tanyasival a tanyán, de egye-
dül még ezerszer nagyobb macera, legalább-
is ezt gondoltam egészen addig, míg a Jonášt 
meg nem láttam, mert mikor aztán igen, majd-
nem lepetéztem, tisztára olyan volt, mint a sa-
ját elkúrt fénymásolatom, na nem mintha én 
egy bredpitt lennék, de nem is a beauty, ha-
nem az imidzs a lényeg, és az én fejemen nincs 
középen elválasztott lenyalt haj, okádék, nem 
hordok a világ legszarabb gatyájába begyűrt 
cipzáras felsőt, és nem mászkálok az utcán 
klaffogó ortopéd klumpában, de a degene-
ráltság ezen csalhatatlan jeleitől eltekintve ép-
pen olyan volt az ábrázata, mint az enyém, és 
ez totál szar volt, szóval egész zsírul voltam, 
hogy másnap cuccolok innen, de azért kiírtam 
gyorsan a neten állapotnak, hogy ha a követ-
kező négy hét során meglát valaki az utcán, és 
síkhülyén fogok kinézni, az nem én leszek, ha-
nem egy gyépés, akinek az ereiben az enyém-
hez hasonló genetikai adottságokkal felszerelt 
vér kering, na és még mindig csak a külsőnél 
tartok, az első benyomásnál, ami azért nem 
árul el mindent, erről a Jonášról sem jött le pél-
dául, hogy még annál is hülyébb, mint ahogy 
kinéz, mert hogyha egy tizenkét éves srác 

őszin tén és önként vallja élete értelmének a he-
gedűn nyiszorgást, akkor az tutira evolúciós 
zsákutca, és Jonáš tényleg az volt, mert mikor 
megérkezett hozzánk a faterjáékkal, rögtön az 
ajtóban megkérdezte, hol játszhatna egy ki-
csit, mire én benavigáltam a szobámba, hogy 
hát akkor nyomjunk valamit a pécén, megvolt 
a legújabb Half-Life, esetleg belenyalhatunk 
a Velocitybe, bár ő biztos valami hótrégi ba-
romságot akar játszani, mint mondjuk a Tomb 
Raider: Fight in 3D azzal a lúzer Lara Crofttal, 
de nem is ez lett volna a legdurvább, hanem 
az, hogy Jonáš egyáltalán nem efféle játékra 
gondolt, hanem a hegedűt akarta fűrészelni, 
egy pillanat alatt elő is kapta, és aszongya, „jó 
lenne, ha magamra hagynál, mert csak akkor 
tudok koncentrálni, ha egyedül gyakorolok, de 
ha szeretnéd, reggel eljátszhatok neked egyet 
a koncertdarabjaim közül”, erre én, hogy kösz, 
de ma már hánytam, te drága virtuóz rokony.

Azt talán még el kellene mondanom, hogy 
az anyám meg Eva néni, a virtuóz szülőanyája, 
egypetéjű ikrek, ami feltehetően megmagya-
rázza a nem kívánatos hasonlóságot köztem 
és Jonáš DJ Tok-Vonó között, az is milyen szí-
vás már, ha valaki úgy néz ki, mint az ember 
anyja, még a hangja is olyan, de az illető még-
is valaki más, na de én részben immunis vol-
tam, mert ezt a skizó állapotot átéltem már, 
mikor két-három évvel ezelőtt Eva néni alá-
szállott a hegyekből, hogy elintézzen valamit 
Bratislava Cityben, talán épp egy vagon húrt 
akart venni a fiacskájának, és megállt nálunk 
udvariassági látogatásra, na, ebből az alkalom-
ból láttam őt először, meg hát tulajdonképpen 
az is tök szivacs, hogy ők ketten, az egypetéjű 
ikrek, szinte sosem találkoznak, de ez azért 
van, mert anyám és az ikre alig ismerik egy-
mást, Ivan bácsit meg, az Eva férjét, most lát-
tam életemben először, na és ezeknek a tök 
idegen embereknek a verdájába ültettek be 
a faterék másnap, lecserélve engem a lenyalt 
hajú virtuózra, mi meg elindultunk a messzi 
északra, az isten háta mögé, aki ugye hülye is 
lenne arra fordulni, idegenekkel persze nem-
igen van miről beszélgetni, így az iskolára vo-
natkozó rövid kihallgatás után, amelynek so-
rán rábólintottak a bi zim ben az egy hármasra, 
meg a szakkörökre, me lyekkel kapcsolatban 
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körülömlengtek, hogy programozni tanulok, 
és egyben sajnáltak, hogy egy hónapot ki kell 
bírnom számítógép nélkül, merthogy az ő 
kertjükben ilyesmi nem terem, sőt, ami tény-
leg totálbrutál, bevallották, hogy a faluban 
még egy nyomorult internetkafé sincs, és ez-
zel aztán szépen le is nyomták a hangulato-
mat az abszolút nullára, de ez még mind sem-
mi, tutira lezsírozták előre, hogy a néhány 
órás út során fenékig mossák az agyamat, bár 
meg kell mondanom, arra gyanakszom, hogy 
ez a faterékkal is le volt kommunikálva rende-
sen, na szóval ez a Ground Zeróra, vagyis in-
kább mínusz végtelenre radírozás sikerült ne-
kik, már csak azért is, mert egészen ártatlanul 
kezdték, ilyenekkel, hogy de jó, hogy végre 
megismerhetnek, mert hát mégiscsak roko-
nok lennénk and so on, aztán meg – épp Tren-
csénnél jártunk, a várat kukkeroltam az ablak-
ból, állítólag néhány éve lekúródott a sziklá-
ból egy darab, és agyonütött egy nőt –, szóval 
akkor megkérdezte tőlem Eva néni, hogy tu-
dom-e, miért kellett őt és anyámat idegenek-
nek felnevelni, és ettől bepöccentem egy kicsit, 
mert anyám azokról az emberekről, akik őt 
örökbe fogadták, vagyis Kajka nagyiról és 
Tono nagyapáról sosem mondott ilyet, hogy 
idegenek, de ezt nem kezdtem elemezni, in-
kább csak kussoltam, amit Ivan bácsi úgy ér-
telmezett, hogy biztos kíváncsi vagyok a do-
logra, és rákezdte, hogy anyám meg Eva néni 
Skal kán születtek, abban a házban, ahol most 
ők laknak, amivel akaratlanul is a tudtomra 
adta, hogy egy kicsit én is abból a faluból szár-
mazom, ami még a térképen sincs rajta, de ez 
őt egy cseppet sem zavarta, azt mondta, a 
nagyszüleim szülei voltak a falu legmódosabb 
gazdái, és ez már nem hangzott annyira rosz-
szul, majd azt mondom, hogy a leggazdagab-
bak leszármazottja vagyok, a gazdákat nem 
kell hozzátennem, sőt, az ötvenes években so-
káig ellenálltak a kommunista agitátoroknak, 
és nem akartak belépni a szövetkezetbe, amit 
nem egészen értettem, de a lényeg az volt, 
hogy végül mégis beléptek, aztán hatvan-
nyolcban újra kiléptek, és magángazdálkodók 
lettek, az egész faluval együtt, és ekkor Eva 
néni a bácsit félbeszakítva megkérdezte, hogy 
tudom-e, mi volt hatvannyolcban, én meg 

mondtam, hogy előbb a Dubček, aztán Husák, 
ezen nevettek mind a ketten, de megdicsértek, 
és Ivan bácsi hozzátette, hogy pont ebben az 
évben született anyám meg Eva néni is, de 
hatvannyolc után jött hatvankilenc, folytatta 
a bácsi, én meg nem álltam meg, és közbe-
szúrtam, hogy gondoltam, és hogy feltétele-
zem, hatvankilenc után meg hetven, de most 
nem nevettek, hanem a bácsi azt mondta, min-
den olyan lett, mint annak előtte, és a nagy-
szüleimnek meg az egész Skalkának komoly 
problémái támadtak egyszeriben, megint erő-
szakoskodtak velük, hogy adják be a vagyont 
a szövetkezetbe, de ezt a nagyapám valószí-
nűleg nem akarta, egy reggel meg holtan ta-
lálták őket, szakította félbe Ivan bácsit Eva 
néni, bennem meg ott rekedt a fing, csak ül-
tem, néztem ki a fejemből és vártam, mit mon-
danak még, de ők semmit, így végül megkér-
deztem, hogy megölték őket?, és Eva néni 
megerősítette, hogy igen, mind a hármukat, 
de a szám nem stimmelt, megkérdeztem hát, 
ki volt a harmadik, mire ő, hogy a bátyjuk, aki 
akkor tizenkét éves volt, belőlem meg kicsusz-
szant, hogy mint én most, aztán megint Ivan 
bácsi vette át a szót, hogy részletes tájékozta-
tást kapjak, és megtudtam, hogy a nagy szü-
leimet és a tizenkét éves nagybátyámat fej szé-
vel hasogatták széjjel, az egész ház egy merő 
vér volt, és hogy a vér, mintha felhőszakadás 
lett volna, leszivárgott a padló repedésein, és 
a pince mennyezetéről lecsepegve tócsába 
gyűlt, mikor ezt hallottam, jó kis hányingerem 
volt már, merthogy marha jó a képzelőerőm, 
és magam előtt láttam az egészet, a kocsiban 
egyszeriben fojtogató lett a meleg, dőlt rólam 
a veríték, szólnom kellett nekik, hogy álljanak 
meg, Ivan bácsi csak a legközelebbi pihenőnél 
akart, de én rákiáltottam, hogy mooost!, ám ő 
ezt figyelmen kívül hagyta, így lehúztam az 
ablakot, és menet közben kitaccsoltam rajta, 
lehet, hogy a mögöttünk jövő kocsira is frö-
csögött belőle, mert mikor előzött, a sofőr va-
dul nyomta a dudát, ami így totálegál is volt, 
a lényeg, hogy megkönnyebbültem, kösz, ma 
már hány tam, valószínűleg ők is megköny-
nyebbültek, hogy elmondták nekem, mert az-
tán vagy fél órán át teljes csend volt az autó-
ban, de én nem szeretem, ha valaki az á után 

mondjuk, inkább az Alpokba, mert hogy kö-
zelebb van, meg jobbak az utak, meg ott nem 
szúrják ki a gumit csak azért, mert az ember 
blavák, vagyis pozsonyi, mert egy blavák sose 
mondaná, hogy blavák, mi igenis pozsonyi-
ak vagyunk, bratyiszlavcsanok, blavákok csak 
ezek nek a prosztóknak, goráloknak és parti-
zánoknak, aztán katt, katt, és a térképre besé-
tált Erdőtka, vagyis nuku Skalka, szóval visz-
szamentem a nappaliba, és szép artikuláltan 
belemondtam a fater képébe, aki épp a TA3-
híradót nézte a kanapén elterülve, hogy „ez a 
falu még a térképen sincs rajta”.

A csodagyerek július harmincadikán érke-
zett, mert úgy volt kitalálva a dolog, hogy a vi-
lágseggluka Skalkából egy hónapra Pozsony-
ba, vagy ahogy ő tutira mondta, Blavába jön 
Jonáš, a nagy, vagyis kis hegedűs, és a főváros-
ból a hegyi tanyák világába deportálják Petert, 
vagyis engem, I, me, mine, ami először tök 
hülyeségnek tűnt, merthogy a Jonáš csak fél 
évvel volt fiatalabb nálam, így inkább hagy-
hattak volna bennünket együtt, mert bár irtó 
nyűg lehet egy tanyasival a tanyán, de egye-
dül még ezerszer nagyobb macera, legalább-
is ezt gondoltam egészen addig, míg a Jonášt 
meg nem láttam, mert mikor aztán igen, majd-
nem lepetéztem, tisztára olyan volt, mint a sa-
ját elkúrt fénymásolatom, na nem mintha én 
egy bredpitt lennék, de nem is a beauty, ha-
nem az imidzs a lényeg, és az én fejemen nincs 
középen elválasztott lenyalt haj, okádék, nem 
hordok a világ legszarabb gatyájába begyűrt 
cipzáras felsőt, és nem mászkálok az utcán 
klaffogó ortopéd klumpában, de a degene-
ráltság ezen csalhatatlan jeleitől eltekintve ép-
pen olyan volt az ábrázata, mint az enyém, és 
ez totál szar volt, szóval egész zsírul voltam, 
hogy másnap cuccolok innen, de azért kiírtam 
gyorsan a neten állapotnak, hogy ha a követ-
kező négy hét során meglát valaki az utcán, és 
síkhülyén fogok kinézni, az nem én leszek, ha-
nem egy gyépés, akinek az ereiben az enyém-
hez hasonló genetikai adottságokkal felszerelt 
vér kering, na és még mindig csak a külsőnél 
tartok, az első benyomásnál, ami azért nem 
árul el mindent, erről a Jonášról sem jött le pél-
dául, hogy még annál is hülyébb, mint ahogy 
kinéz, mert hogyha egy tizenkét éves srác 

őszin tén és önként vallja élete értelmének a he-
gedűn nyiszorgást, akkor az tutira evolúciós 
zsákutca, és Jonáš tényleg az volt, mert mikor 
megérkezett hozzánk a faterjáékkal, rögtön az 
ajtóban megkérdezte, hol játszhatna egy ki-
csit, mire én benavigáltam a szobámba, hogy 
hát akkor nyomjunk valamit a pécén, megvolt 
a legújabb Half-Life, esetleg belenyalhatunk 
a Velocitybe, bár ő biztos valami hótrégi ba-
romságot akar játszani, mint mondjuk a Tomb 
Raider: Fight in 3D azzal a lúzer Lara Crofttal, 
de nem is ez lett volna a legdurvább, hanem 
az, hogy Jonáš egyáltalán nem efféle játékra 
gondolt, hanem a hegedűt akarta fűrészelni, 
egy pillanat alatt elő is kapta, és aszongya, „jó 
lenne, ha magamra hagynál, mert csak akkor 
tudok koncentrálni, ha egyedül gyakorolok, de 
ha szeretnéd, reggel eljátszhatok neked egyet 
a koncertdarabjaim közül”, erre én, hogy kösz, 
de ma már hánytam, te drága virtuóz rokony.

Azt talán még el kellene mondanom, hogy 
az anyám meg Eva néni, a virtuóz szülőanyája, 
egypetéjű ikrek, ami feltehetően megmagya-
rázza a nem kívánatos hasonlóságot köztem 
és Jonáš DJ Tok-Vonó között, az is milyen szí-
vás már, ha valaki úgy néz ki, mint az ember 
anyja, még a hangja is olyan, de az illető még-
is valaki más, na de én részben immunis vol-
tam, mert ezt a skizó állapotot átéltem már, 
mikor két-három évvel ezelőtt Eva néni alá-
szállott a hegyekből, hogy elintézzen valamit 
Bratislava Cityben, talán épp egy vagon húrt 
akart venni a fiacskájának, és megállt nálunk 
udvariassági látogatásra, na, ebből az alkalom-
ból láttam őt először, meg hát tulajdonképpen 
az is tök szivacs, hogy ők ketten, az egypetéjű 
ikrek, szinte sosem találkoznak, de ez azért 
van, mert anyám és az ikre alig ismerik egy-
mást, Ivan bácsit meg, az Eva férjét, most lát-
tam életemben először, na és ezeknek a tök 
idegen embereknek a verdájába ültettek be 
a faterék másnap, lecserélve engem a lenyalt 
hajú virtuózra, mi meg elindultunk a messzi 
északra, az isten háta mögé, aki ugye hülye is 
lenne arra fordulni, idegenekkel persze nem-
igen van miről beszélgetni, így az iskolára vo-
natkozó rövid kihallgatás után, amelynek so-
rán rábólintottak a bi zim ben az egy hármasra, 
meg a szakkörökre, me lyekkel kapcsolatban 
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a mobilomon térerő, Ivan bácsi pedig meg-
erősítette, hogy bizony, itt aztán se Orange, 
se O2, se T-Com, mondtam nekik, hogy a hí-
res Skalkájuk még a térképen sincs rajta, de 
ezen egyáltalán nem lepődtek meg, és Ivan 
bácsi érdektelen magyarázatba kezdett ar-
ról, hogy ilyen falu nincs több a világon, az 
itteniek nem tartják magukat sem árvaiaknak, 
sem kysuceieknek, amolyan különleges fajta, 
na kösz szépen, gondoltam, és a bácsi már ar-
ról beszélt, milyen nehéz az élet ebben a sira-
lomvölgyben, nincs munka, a gyárak messze 
vannak, a föld meg nem tartja el az embere-
ket, mert a múlt évi termést tönkretette vala-
mi nyavalya, és idén is hasonló a helyzet, de a 
vidék gyönyörű, a medvék is szóba kerültek, 
gyakran látni belőlük egyet-egyet az erdőben, 
sőt nemcsak medvét, farkast is, tette hozzá 
felemelt mutatóujjal, és nekem muszáj volt 
megkérdeznem, hogy tirannoszaurusz nem 
maradt-e véletlenül, nevettek, a bácsi meg 
povedált tovább, megállás nélkül rizsált az 
itteni természetről, hogy milyen tiszta a leve-
gő, meg hogy a patakokból inni lehetne, télen 
meg a méteres hó, nem úgy, mint nálunk lent 
Blavában and so on, egészen addig nyom-
ta, míg egy éles kanyarhoz nem értünk, ami 
mögött ott volt a falu, ami nincs a térképen, 
sacc per kábé ötven viskó lehetett az egész… 
na jó, volt köztük néhány egészen masszív is, 
ha ezek Pozsonyban lennének, egy csomó zsét 
lehetne rajtuk kaszálni, néhány ház előtt helyi 
neandervölgyiek ácsorogtak komoran pislog-
va felénk, nem túlzok, tényleg ellenségesen 
néztek ránk, talán híre járt, hogy jön egy arc 
Pozsonyból, és ez vitte fel az adrenalinjukat, 
de az zsírkirály volt, hogy mi csak az utolsó, 
legnagyobb ház előtt álltunk meg, mondjuk itt 
az útnak is vége lett, szóval ez itt a következő 
hónapra a létezésem, valamint az egykori go-
nosztett színtere, de erre nem is akartam gon-
dolni most, igyekeztem inkább lecsekkolni a 
környéket, de a szomszéd házból előkecmer-
gett egy öreg faszi, odajött Ivan bácsihoz, hogy 
„azt hittem, nem is jönnek már vissza”, vala-
miért ez nem üdvözlésnek hangzott, hanem 
inkább fenyegetésnek, Ivan bácsi mosolyogni 
próbált, és makogott valamit a blavai hőség-
ről, Eva néni meg tuszkolt befelé az ajtón.

A néni készített valami hányadék ebédvacso-
rát a saját kertjükből származó biocuccból, az-
tán kimentünk Ivan bácsival etetni és öntözni, 
hogy újra legyen termés, és Eva néni újra főz-
hessen valami gusztustalant and so on, az élet 
körforgása, a gazdaság az tényleg marha nagy 
volt, az udvar és a kert önmagában minimum 
focipálya méretű, tisztára mint egy farm – gyü-
mölcsfák, zöldség, krumpli, tyúkok, kacsák, 
nyulak, kecskék, tehenek, sőt egy egész pofás 
traktor is, titkon reméltem, megengedik majd, 
hogy vezessem egy kicsit, aztán meg volt nekik 
mindenféle villájuk meg késük a földturkálás-
hoz, mert Ivan bácsi körbemutatott a környe-
ző rétek és erdők alatt elterülő földeken, hogy 
„ez is javarészt a mienk, idén főleg árpát meg 
zabot vetettünk”, és be kell vallanom, hogy az 
első nap még egészen elszórakoztatott a dolog, 
kérdezősködtem egyre, mert bár nem vagyok 
egy grínpíszes, részemről egész okés a termé-
szet, de Ivan bácsi egyetlen halálbrutál meg-
jegyzése fagypontra hűtött, aszongya, „látom, 
te jobb gazda lennél, mint a mi Jo ná šunk, azt 
csak a zene érdekli”, na grats, még a szuper-
prosztónál is nagyobb prosztó vagyok, de Ivan 
bácsi ezt természetesen dicséretnek szánta, 
igaz, azonnal bele is fogott egy Jonášt tömjé-
nező újabb ódába, hogy az a gyerek nem ebbe 
a faluba való, hogy legalábbis országos, vagy 
inkább európai formátumú tehetség, és hogy 
ők mindent megtesznek, hogy hegedülhessen, 
de aztán szerencsére nyílt az ajtó és Eva néni 
vacsorázni hívott bennünket, a bácsi meg nem 
mulasztotta el megjegyezni, hogy ma megér-
demlem a vacsorát, mert igen sokat segítettem 
neki, én meg arra gondoltam, hogy ha megint 
valami guanó lesz a kaja, akkor beszólok, hogy 
ennél azért jobbat érdemlek, de fasza csípős 
házikolbász volt juhsajttal, amit természetesen 
a közeli kolibából hoztak, szóval ízlett a cucc, 
bár Ivan bácsinak nem kellett volna közben 
feszt arról süketelnie, hogy a városlakónak – 
mármint nekem – leginkább a friss levegőn 
végzett munka serkenti az emésztését, igaz, az 
efféle falusi bölcsességeket lassan megtanul-
tam úgy kiszűrni, hogy a fülemből ne jussa-
nak tovább az agyamba; rá voltam állva, hogy 
vacsi után jön a tévé, de nem az jött, hanem a 
komoly beszélgetés ideje, és ettől aztán tök be-

nem mond bét, bármilyen förtelmes legyen is 
az a bé, úgyhogy megkérdeztem, ki volt a 
gyilkos, mire ők, hogy az esetet nem sikerült 
felderíteni, állítólag politikai indítéka is lehe-
tett, vagyis hogy a nagyszüleimet meg a srá-
cukat az estébé tette hidegre, ami nekem ter-
mészetesen kínaiul volt, mire Ivan bácsi el-
magyarázta, hogy ez a kommunista titkos-
rendőrség, az állambiztonságiak rövidítése, 
amelynek komoly érdeke fűződött ahhoz, 
hogy a szövetkezetből kilépett és önálló gaz-
dálkodásba kez dő skalkai földművesek pél-
dája ne terjedjen tovább más falvakba, Eva 
néni meg hozzátette, hogy miután a nagy-
apám kilépett a szövetkezetből, a faluból min-
denki követte a példáját, mert nagyapa volt 
a leggazdagabb, és az emberek a vezérüknek 
tekintették, tőle kértek tanácsot, úgy vették, 
hogy ő a felelős az egész Skalkáért, és ez 
megint csak nem hangzott rosszul – a nagy-
szüleimet kinyírta a kommunista titkosrend-
őrség, mert vezető szerepük volt a komcsik 
elleni harcban, ez így oké volt, de még meg 
kellett tudnom, hol volt akkor anya meg Eva 
néni, mire Eva néni bólogatott, hogy igen, he-
lyénvaló a kérdés, ugyanabban a szobában, 
egyévesek se voltak még, egy nagy dupla böl-
csőben aludtak, melyet saját kezűleg fabrikált 
számukra az apjuk, és amit nemsokára meg is 
nézhetek, mert el van rakva a padláson, a gyil-
kosok nem tartották szükségesnek a csecse-
mők lemészárlását, „valószínűleg nem volt 
köztük Heródes elvtárs”, nevetett Ivan bácsi, 
és ezt aztán végképp nem értettem, és tök kí-
nosnak is tűnt, lehet, hogy Eva néninek is, 
mert ő sem nevetett, hanem arról kezdett be-
szélni, hogy egy gyerekotthonba kerültek, de 
nagyon gyorsan örökbe fogadták őket, a leg-
jobb egészen kicsi gyerekeket örökbe fogadni, 
mert azoknak még nem alakultak ki rossz 
szokásaik, és még nevelhetők, bár ezt ma-
gamtól is tudtam, aztán meg azt mondta, 
hogy csak nyolcvankilenc után – itt megint 
Ivan bácsi kérdése következett, hogy tudom-e, 
mi volt nyolcvankilencben, amire azt feleltem, 
hogy Havel, Budaj, VPN és OF, de azt nem 
vallottam be, hogy nem emlékszem már, mit 
jelent a VPN, és hogy az OF micsoda, azt meg 
sohase tudtam, na szóval nyolcvankilenc után 

kiderült, hogy a skalkai egységes földműves 
szövetkezet kezelésében lévő nagy földterüle-
tek tulajdonjoga rendezetlen, elkezdték hát 
keresni a tulajdonosokat, akik természetesen 
az áldozatok örökösei voltak, vagyis a csecse-
mők, meg is találták anyámat meg Eva nénit 
azokon keresztül, akik örökbe fogadták őket, 
és csak akkor találkoztak először ők ketten ott 
az ügyvédnél, és meghatódtak, hogy így ha-
sonlítanak egymásra, Ivan meg hozzátette, 
hogy az meg egyenesen fantasztikus, hogy 
még a fiaik is hasonlítanak, „hisz egy vérből 
vannak”, mosolygott Eva néni, de nekem a 
vér szótól újra hányingerem támadt, na szó-
val Eva néni akkoriban ment férjhez Ivan bá-
csihoz, Kassán laktak, és mivel ott a kilencve-
nes évek elején nem lehetett már megfizethető 
áron lakást szerezni, eldöntötték, hogy beköl-
töznek a házba, ami most már az övék volt, 
Ivan bácsi meg történetesen pont diplomás 
trágyász volt, nekem persze fogalmam sem 
volt róla, hogy az mi, csak reméltem, nem azt 
jelenti, hogy trágyát lapátol, de megtudtam, 
hogy ez olyan szántóföldes-tehenes mérnök, 
szóval beköltöztek ezek ketten a skalkai szü-
lői házba, és megegyeztek anyám mal, aki sze-
rencsére köszönte, de nem kért Skalkából, 
hogy fokozatosan kifizetik neki az örökség rá 
eső részét, néhány évvel később pedig meg-
született Jonáš and so on, ez már nem volt 
olyan érdekes, mert csak ömlengtek a kis cso-
dagyerekről, mondván, több szakember is ál-
lítja, százévente egyszer születik csak ilyen, 
ezért nekik mindent meg kell tenniük a tehet-
sége kibontakoztatása érdekében, szóval ta-
nárt fizetnek, és koncertezni cipelik Lengyel-
országba meg Csehországba, és még ettől is 
sokkal rafináltabban nyilvánítják ki irdatlan 
szülői szeretetüket and so on. 

„Na merre menjünk, Árván vagy Kysucén 
keresztül?” kérdezte Zsolnára érve Ivan bácsi, 
mire én, hogy Kysuce felé, és kicsit kibillen-
tettem őket az egyensúlyukból azzal, hogy 
Újbeszterce után tudtam, merre vagyunk, is-
mertem az út bal oldalán a víztározót, meg-
tippeltem, mi az a Mrvová Kykula – talált-
süllyedt, de aztán letértünk egy keskeny útra, 
amin hótziher nem fért volna el két busz egy-
más mellett, és akkor észrevettem, hogy nincs 
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a mobilomon térerő, Ivan bácsi pedig meg-
erősítette, hogy bizony, itt aztán se Orange, 
se O2, se T-Com, mondtam nekik, hogy a hí-
res Skalkájuk még a térképen sincs rajta, de 
ezen egyáltalán nem lepődtek meg, és Ivan 
bácsi érdektelen magyarázatba kezdett ar-
ról, hogy ilyen falu nincs több a világon, az 
itteniek nem tartják magukat sem árvaiaknak, 
sem kysuceieknek, amolyan különleges fajta, 
na kösz szépen, gondoltam, és a bácsi már ar-
ról beszélt, milyen nehéz az élet ebben a sira-
lomvölgyben, nincs munka, a gyárak messze 
vannak, a föld meg nem tartja el az embere-
ket, mert a múlt évi termést tönkretette vala-
mi nyavalya, és idén is hasonló a helyzet, de a 
vidék gyönyörű, a medvék is szóba kerültek, 
gyakran látni belőlük egyet-egyet az erdőben, 
sőt nemcsak medvét, farkast is, tette hozzá 
felemelt mutatóujjal, és nekem muszáj volt 
megkérdeznem, hogy tirannoszaurusz nem 
maradt-e véletlenül, nevettek, a bácsi meg 
povedált tovább, megállás nélkül rizsált az 
itteni természetről, hogy milyen tiszta a leve-
gő, meg hogy a patakokból inni lehetne, télen 
meg a méteres hó, nem úgy, mint nálunk lent 
Blavában and so on, egészen addig nyom-
ta, míg egy éles kanyarhoz nem értünk, ami 
mögött ott volt a falu, ami nincs a térképen, 
sacc per kábé ötven viskó lehetett az egész… 
na jó, volt köztük néhány egészen masszív is, 
ha ezek Pozsonyban lennének, egy csomó zsét 
lehetne rajtuk kaszálni, néhány ház előtt helyi 
neandervölgyiek ácsorogtak komoran pislog-
va felénk, nem túlzok, tényleg ellenségesen 
néztek ránk, talán híre járt, hogy jön egy arc 
Pozsonyból, és ez vitte fel az adrenalinjukat, 
de az zsírkirály volt, hogy mi csak az utolsó, 
legnagyobb ház előtt álltunk meg, mondjuk itt 
az útnak is vége lett, szóval ez itt a következő 
hónapra a létezésem, valamint az egykori go-
nosztett színtere, de erre nem is akartam gon-
dolni most, igyekeztem inkább lecsekkolni a 
környéket, de a szomszéd házból előkecmer-
gett egy öreg faszi, odajött Ivan bácsihoz, hogy 
„azt hittem, nem is jönnek már vissza”, vala-
miért ez nem üdvözlésnek hangzott, hanem 
inkább fenyegetésnek, Ivan bácsi mosolyogni 
próbált, és makogott valamit a blavai hőség-
ről, Eva néni meg tuszkolt befelé az ajtón.

A néni készített valami hányadék ebédvacso-
rát a saját kertjükből származó biocuccból, az-
tán kimentünk Ivan bácsival etetni és öntözni, 
hogy újra legyen termés, és Eva néni újra főz-
hessen valami gusztustalant and so on, az élet 
körforgása, a gazdaság az tényleg marha nagy 
volt, az udvar és a kert önmagában minimum 
focipálya méretű, tisztára mint egy farm – gyü-
mölcsfák, zöldség, krumpli, tyúkok, kacsák, 
nyulak, kecskék, tehenek, sőt egy egész pofás 
traktor is, titkon reméltem, megengedik majd, 
hogy vezessem egy kicsit, aztán meg volt nekik 
mindenféle villájuk meg késük a földturkálás-
hoz, mert Ivan bácsi körbemutatott a környe-
ző rétek és erdők alatt elterülő földeken, hogy 
„ez is javarészt a mienk, idén főleg árpát meg 
zabot vetettünk”, és be kell vallanom, hogy az 
első nap még egészen elszórakoztatott a dolog, 
kérdezősködtem egyre, mert bár nem vagyok 
egy grínpíszes, részemről egész okés a termé-
szet, de Ivan bácsi egyetlen halálbrutál meg-
jegyzése fagypontra hűtött, aszongya, „látom, 
te jobb gazda lennél, mint a mi Jo ná šunk, azt 
csak a zene érdekli”, na grats, még a szuper-
prosztónál is nagyobb prosztó vagyok, de Ivan 
bácsi ezt természetesen dicséretnek szánta, 
igaz, azonnal bele is fogott egy Jonášt tömjé-
nező újabb ódába, hogy az a gyerek nem ebbe 
a faluba való, hogy legalábbis országos, vagy 
inkább európai formátumú tehetség, és hogy 
ők mindent megtesznek, hogy hegedülhessen, 
de aztán szerencsére nyílt az ajtó és Eva néni 
vacsorázni hívott bennünket, a bácsi meg nem 
mulasztotta el megjegyezni, hogy ma megér-
demlem a vacsorát, mert igen sokat segítettem 
neki, én meg arra gondoltam, hogy ha megint 
valami guanó lesz a kaja, akkor beszólok, hogy 
ennél azért jobbat érdemlek, de fasza csípős 
házikolbász volt juhsajttal, amit természetesen 
a közeli kolibából hoztak, szóval ízlett a cucc, 
bár Ivan bácsinak nem kellett volna közben 
feszt arról süketelnie, hogy a városlakónak – 
mármint nekem – leginkább a friss levegőn 
végzett munka serkenti az emésztését, igaz, az 
efféle falusi bölcsességeket lassan megtanul-
tam úgy kiszűrni, hogy a fülemből ne jussa-
nak tovább az agyamba; rá voltam állva, hogy 
vacsi után jön a tévé, de nem az jött, hanem a 
komoly beszélgetés ideje, és ettől aztán tök be-

nem mond bét, bármilyen förtelmes legyen is 
az a bé, úgyhogy megkérdeztem, ki volt a 
gyilkos, mire ők, hogy az esetet nem sikerült 
felderíteni, állítólag politikai indítéka is lehe-
tett, vagyis hogy a nagyszüleimet meg a srá-
cukat az estébé tette hidegre, ami nekem ter-
mészetesen kínaiul volt, mire Ivan bácsi el-
magyarázta, hogy ez a kommunista titkos-
rendőrség, az állambiztonságiak rövidítése, 
amelynek komoly érdeke fűződött ahhoz, 
hogy a szövetkezetből kilépett és önálló gaz-
dálkodásba kez dő skalkai földművesek pél-
dája ne terjedjen tovább más falvakba, Eva 
néni meg hozzátette, hogy miután a nagy-
apám kilépett a szövetkezetből, a faluból min-
denki követte a példáját, mert nagyapa volt 
a leggazdagabb, és az emberek a vezérüknek 
tekintették, tőle kértek tanácsot, úgy vették, 
hogy ő a felelős az egész Skalkáért, és ez 
megint csak nem hangzott rosszul – a nagy-
szüleimet kinyírta a kommunista titkosrend-
őrség, mert vezető szerepük volt a komcsik 
elleni harcban, ez így oké volt, de még meg 
kellett tudnom, hol volt akkor anya meg Eva 
néni, mire Eva néni bólogatott, hogy igen, he-
lyénvaló a kérdés, ugyanabban a szobában, 
egyévesek se voltak még, egy nagy dupla böl-
csőben aludtak, melyet saját kezűleg fabrikált 
számukra az apjuk, és amit nemsokára meg is 
nézhetek, mert el van rakva a padláson, a gyil-
kosok nem tartották szükségesnek a csecse-
mők lemészárlását, „valószínűleg nem volt 
köztük Heródes elvtárs”, nevetett Ivan bácsi, 
és ezt aztán végképp nem értettem, és tök kí-
nosnak is tűnt, lehet, hogy Eva néninek is, 
mert ő sem nevetett, hanem arról kezdett be-
szélni, hogy egy gyerekotthonba kerültek, de 
nagyon gyorsan örökbe fogadták őket, a leg-
jobb egészen kicsi gyerekeket örökbe fogadni, 
mert azoknak még nem alakultak ki rossz 
szokásaik, és még nevelhetők, bár ezt ma-
gamtól is tudtam, aztán meg azt mondta, 
hogy csak nyolcvankilenc után – itt megint 
Ivan bácsi kérdése következett, hogy tudom-e, 
mi volt nyolcvankilencben, amire azt feleltem, 
hogy Havel, Budaj, VPN és OF, de azt nem 
vallottam be, hogy nem emlékszem már, mit 
jelent a VPN, és hogy az OF micsoda, azt meg 
sohase tudtam, na szóval nyolcvankilenc után 

kiderült, hogy a skalkai egységes földműves 
szövetkezet kezelésében lévő nagy földterüle-
tek tulajdonjoga rendezetlen, elkezdték hát 
keresni a tulajdonosokat, akik természetesen 
az áldozatok örökösei voltak, vagyis a csecse-
mők, meg is találták anyámat meg Eva nénit 
azokon keresztül, akik örökbe fogadták őket, 
és csak akkor találkoztak először ők ketten ott 
az ügyvédnél, és meghatódtak, hogy így ha-
sonlítanak egymásra, Ivan meg hozzátette, 
hogy az meg egyenesen fantasztikus, hogy 
még a fiaik is hasonlítanak, „hisz egy vérből 
vannak”, mosolygott Eva néni, de nekem a 
vér szótól újra hányingerem támadt, na szó-
val Eva néni akkoriban ment férjhez Ivan bá-
csihoz, Kassán laktak, és mivel ott a kilencve-
nes évek elején nem lehetett már megfizethető 
áron lakást szerezni, eldöntötték, hogy beköl-
töznek a házba, ami most már az övék volt, 
Ivan bácsi meg történetesen pont diplomás 
trágyász volt, nekem persze fogalmam sem 
volt róla, hogy az mi, csak reméltem, nem azt 
jelenti, hogy trágyát lapátol, de megtudtam, 
hogy ez olyan szántóföldes-tehenes mérnök, 
szóval beköltöztek ezek ketten a skalkai szü-
lői házba, és megegyeztek anyám mal, aki sze-
rencsére köszönte, de nem kért Skalkából, 
hogy fokozatosan kifizetik neki az örökség rá 
eső részét, néhány évvel később pedig meg-
született Jonáš and so on, ez már nem volt 
olyan érdekes, mert csak ömlengtek a kis cso-
dagyerekről, mondván, több szakember is ál-
lítja, százévente egyszer születik csak ilyen, 
ezért nekik mindent meg kell tenniük a tehet-
sége kibontakoztatása érdekében, szóval ta-
nárt fizetnek, és koncertezni cipelik Lengyel-
országba meg Csehországba, és még ettől is 
sokkal rafináltabban nyilvánítják ki irdatlan 
szülői szeretetüket and so on. 

„Na merre menjünk, Árván vagy Kysucén 
keresztül?” kérdezte Zsolnára érve Ivan bácsi, 
mire én, hogy Kysuce felé, és kicsit kibillen-
tettem őket az egyensúlyukból azzal, hogy 
Újbeszterce után tudtam, merre vagyunk, is-
mertem az út bal oldalán a víztározót, meg-
tippeltem, mi az a Mrvová Kykula – talált-
süllyedt, de aztán letértünk egy keskeny útra, 
amin hótziher nem fért volna el két busz egy-
más mellett, és akkor észrevettem, hogy nincs 
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kijáratot, pillanatok alatt ott voltam mellette, 
és kiderült, bármennyire hihetetlenül hang-
zik is, hogy ennek a vumennek viszonya 
van Jonášsal!, szóról szóra így mondta, pont, 
mint amikor egy celeb lefutja a tévében az 
őszinte ötpercét: „viszonyom van Jonášsal”, 
mire figyelmeztettem, hogy az a szerencsét-
len kölyök még tizenkét éves sincs, és hogy 
a pedofília büntetendő, mire ő teljes komoly-
sággal azt vetette ellen, hogy ő is csak tizenket-
tő, így 1:1 az állás Jonášsal, és együtt zárhatják 
be őket, de aztán hagytam, hadd beszéljen, 
mert ezek a tanyasiak a fejlettebb civilizáci-
ókból érkezett emberekkel való érintkezés 
során leküzdhetetlen ingert éreznek a pofá-
juk jártatására, a kusza monológból nem volt 
ugyan világos minden összefüggés, de az ki-
derült, hogy ő Jonáš osztálytársnője, a tanév 
idején eljön Skalkáig a busz, az szállítja őket 
az erdőtkai általánosba, mert itt a faluban 
csak Jonáš szüleinek van kocsija, egyébként 
meg tömör nyomor az utóbbi években, nem 
megy se a gyümölcs, se a gabona, így mondta 
a búzát, az emberek egyre elégedetlenebbek, 
„hát miért nem költöztök el?” kérdeztem, de 
ő csak értetlenül rázta a fejét, én meg közben 
megfigyeltem, hogy tulajdonképpen nem is 
olyan csúnya, mint ahogy kinéz, csak egy rö-
vid tartózkodás kellene neki valami civilizált 
környezetben plusz némi ruhazseton, aztán 
azt mondta, mennie kell, de akar még talál-
kozni velem, erre én, hogy az lesz a legjobb, 
ha este elmegyek hozzá valahova, mondjuk 
21:30-kor, amit ő megvétózott, vagyis az idő-
ponttal egyetértett, de egyáltalán nem tartotta 
biztonságosnak, hogy én a faluban promená-
dozzak, abban maradtunk hát, hogy ugyan-
itt, a kökénybokornál futunk össze.

Alig bírtam kivárni az estét, szörnyű érzés 
az elszigeteltség, egész délután Ivan bácsinak 
segítettem, valami fura masinát javítottunk, 
amit ő cséplőgépnek nevezett, nemigen ment 
a dolog, mert a bácsi iszonyú ideges volt, foly-
ton az utca felé pislogott, mintha várna valakit, 
de egész estig nem jött senki, belapátoltam az 
újfent ízetlen és újfent saját vadászó-gyűjtöge-
tő forrásból származó vacsorát, és kotródtam 
minden külön felszólítás nélkül a szobámba, 
ahol egy rakás óvintézkedést kellett tennem, 

pölö úgy rendezni a cuccot a paplan alatt, 
mintha aludna ott valaki, rögzíteni az abla-
kot, hogy nyitva maradjon, de ne csapódjon 
ki-be, and so on, és mikor negyed tízkor át-
lopóztam az udvaron, bennem volt rendesen 
a para, és meg kell, hogy mondjam, nem any-
nyira a leleplezés miatt, Eva néni és Ivan bácsi 
okék voltak, azoktól féltem ott kinn, hiszen 
még mindig köztük voltak a büntetlen gyil-
kosok, egyébként kiszámoltam addigra, hogy 
ha húszévesen gyilkoltak, akkor most, mond-
juk, hatvanévesek, ilyen trotlik elől biztos meg 
tudnék lógni, na de mi van, ha nem lenne esé-
lyem meglógni, ha egy fa mögül ugranának 
rám, hálót vetnének a fejemre, betaszítanának 
egy mély verembe, lepuffantanának and so 
on, fújdogált valami lájtos szellő, és a holdvi-
lágnál csak úgy himbálóztak a sötét árnyak, 
vagyis nyugodtan bevallhatom, hogy majd 
össze szartam magam, de csak mentem to-
vább, és mikor a helyszínre értem, egy hideg 
kéz ragadta meg a könyökömet, felkiáltottam, 
de csak ő volt az, Jonáš kapcsolata, fakó háló-
ingében úgy nézett ki, mint egy kísértet, meg-
tudtam, hogy Katkának hívják, becsszóra ál-
lította, bár engem nem igazán érdekelt, hogy 
senkinek sem árulta el, hogy nem a Jonáš van 
itt, hanem én, és hogy ilyen csere eszébe sem 
jutna a faluban senkinek, aztán nekem kellett 
elmesélnem, hol leledzik most Jonáš, milye-
nek a fateromék, szeretik-e a zenét, milyen a 
szoba, amelyben a kapcsolata hajcsizik, and 
so on, végül úgy ítélte meg, hogy megnyu-
godhat, Jonášról megfelelően gondoskodnak, 
és már tűzött is elfele, nem is igen akart velem 
újra talizni, de végül megdumáltam, hogy 
mégis, másnap este ugyanekkor ugyanitt.

Reggel úgy tűnt, mintha Eva néni szeme ki 
lenne sírva, de nem kérdeztem semmit, lehet, 
hogy épp ilyenje van, ha jön a nőknél a paradi-
csomérés, ingatag a hangulatuk, elgondolkoz-
tam azon is, nem vették-e észre, hogy éjszaka 
kiléptem a kerítés mögé, a tiltott zónába, na 
de ezért talán nem sírna, hanem kiabálnának 
rám, és mindenféle tilalmak jönnének – tény-
leg, vajon mit is tilthatnának még meg?, így hát 
direkt provokáltam egy kicsit, hogy nem vin-
nének-e el valahova, ahol van térerő, hogy fel-
hívhassam apámékat, és ők is beszélhessenek 

pangtam, mert miféle komoly beszélgetés jö-
het még azután, hogy a háromszoros gyilkos-
ságról tájékoztattak?, de tényleg komoly volt, 
arra kértek, hogy ne lépjek ki az udvarról, mire 
megkérdeztem, ennyire veszedelmesek-e a he-
lyi őrültek, mondták igen, aztán csak kibukott 
belőlük, hogy nem akarják, hogy híre menjen 
a faluban a vendégüknek, gondolják csak az 
emberek, hogy Jonáš vagyok, szerencsére ha-
sonlítunk egymásra, de itt már muszáj volt 
megjegyeznem, hogy ez így tiszta őrület, és 
miért ne tudhatnák a szomszédok, ki vagyok, 
persze nem világosított fel senki, csak ragasz-
kodtak hozzá, hogy a ház közelében maradjak, 
„vagyis csak a kerítésig és vissza, mint a maci 
az állatkertben?”, kérdeztem, ők meg olyan 
simán vágták rá az igent, hogy egyből lejött – 
börtönben vagyok, vitának helye nincs.

Alap, hogy reggel egyből azon járt az eszem, 
merre pucolhatnék meg észrevétlenül, de most 
egy kicsit előreszaladtam, mert a reggelek előtt 
ott vannak az éjszakák, és az én első skalkai 
éjszakám borzalmas volt, egyre az járt a fe-
jemben, hogy a negyven év előtti felderítetlen 
gyilkosok most újra ide jöhetnek, feszülten fi-
gyeltem minden szösszenésre és nyikkanásra, 
legalább ötször keltem föl, hogy megnézzem, 
nem mozog-e odakint valami, bár Eva néni 
elalvás előtt megnyugtatott, hogy ez a szoba 
nem az a szoba, az a fal túloldalán van, az 
most az ő hálószobájuk Ivan bácsival, és el-
nézést kért, amiért nem alhatok Jonáš tetőtéri 
kuckójában, de azt Jonáš bezárta, és nekik tisz-
teletben kell tartaniuk a döntését, „ő meg al-
hat az enyémben?”, reklamáltam, mire a néni 
a vállamra tette a kezét, amit persze utálok, és 
azt mondta, a művészek mások, mint mi – va-
gyis például ő meg én –, a művészek különle-
gesek, megvannak a maguk bogarai, de azok 
ezen az éjszakán nekem is megvoltak, mert ez 
a mumuskastély tele volt velük, konkrétan le-
gyekkel, a néni valószínűleg szellőztetett dél-
után, és a kis köcsögök megszállták a szobát, 
szóval mikor túltettem magam azon a rusnya 
fílingen, hogy a falon túl öldöklés volt, és vég-
re elaludtam volna, akkor a hártyásszárnyúak 
családjának valamelyik gyökér tagja mindig 
belezümmögött a fülembe, vagy éppen kor-
zózni kezdett az arcomon, hogy, mint valami 

hullára, rám pakolja a hülye petéit, úgyhogy 
végül a vastag, nehéz dunna alá temetkezve 
aludtam el, reggel meg fáradtan, agyoniz-
zadva ébredtem, nem akarózott felkelnem, és 
mikor a reggeli után – rántotta valami rágha-
tatlanul kemény szalonnával, biztos kutyából 
–, szóval mikor kimentem utána az udvarra, 
kifeküdtem velneszezni egy kazal szénára 
a fészerben, és egy kis időre el is bólintottam, 
ami óvodáskorom óta nem fordult elő velem, 
mikor meg felébredtem, egy tálka feketére 
érett meggyet találtam magam mellett, amit 
normál körülmények között imádok, de most 
iszonyat kínos volt, hogy míg a babuka alu-
kál, készítünk neki egy kis papit, és ha majd 
a kis pofiját rózsaszínre szundizva felébred, 
meghamikálja, a nyelvecskéjét feketére festi 
a meggyecske levecskéje and so on.

A kijárási tilalmat alapjában véve betartot-
tam, de azért találtam két vészkijáratot, az 
egyiket a pajta mögött, elég volt felmászni 
a farakásra és átugrani a kerítést, a másikat 
a gyümölcsösben, ahol kifigyeltem, hogy 
a legnagyobb almafa egyik ágáról könnyen 
át lehet huppanni a birtokhatáron, voltam 
is kint vagy háromszor, de nem létesítettem 
kapcsolatot a helyi gerillákkal, csak császkál-
tam a környező réteken, míg végül úgy dön-
töttem, oké, szófogadó gyerek leszek, segítek 
a bácsinak meg a néninek, és punnyadok na-
gyokat, de a negyedik nap reggelén látom, 
hogy a kerítés mögötti bokroknál ott guggol 
valaki, és nekem integet, odamentem hát hoz-
zá, egy őshonos lány volt, kábé korombeli, 
ám erősen retardált, hiszen suhogó volt rajta 
és valami okádék kínaipiacos tornacsuka, de 
kiderült, hogy én is komoly csalódás vagyok 
a számára, mert ezen az első találkozón csak 
annyi történt, hogy odamentem a kerítéshez, 
ő meg felkiáltott: „te nem is a Jonáš vagy”, 
és eltűnt, de biztos voltam benne, hogy visz-
szajön még, és ez így is történt, vagy fél óra 
múlva meglett a comeback, és a kerítésen túl-
ról azonnal faggatni kezdett, hogy ki vagyok 
és miért vagyok itt, de én hallgattam, mint a 
partizán, csak annyit mondtam, hogy várjon 
azok mögött a bokrok mögött, amiken olyan 
apró bogyók nőnek – „kökény”, tájékoztatott 
–, és kipróbálva végre a kettes számú vész-
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kijáratot, pillanatok alatt ott voltam mellette, 
és kiderült, bármennyire hihetetlenül hang-
zik is, hogy ennek a vumennek viszonya 
van Jonášsal!, szóról szóra így mondta, pont, 
mint amikor egy celeb lefutja a tévében az 
őszinte ötpercét: „viszonyom van Jonášsal”, 
mire figyelmeztettem, hogy az a szerencsét-
len kölyök még tizenkét éves sincs, és hogy 
a pedofília büntetendő, mire ő teljes komoly-
sággal azt vetette ellen, hogy ő is csak tizenket-
tő, így 1:1 az állás Jonášsal, és együtt zárhatják 
be őket, de aztán hagytam, hadd beszéljen, 
mert ezek a tanyasiak a fejlettebb civilizáci-
ókból érkezett emberekkel való érintkezés 
során leküzdhetetlen ingert éreznek a pofá-
juk jártatására, a kusza monológból nem volt 
ugyan világos minden összefüggés, de az ki-
derült, hogy ő Jonáš osztálytársnője, a tanév 
idején eljön Skalkáig a busz, az szállítja őket 
az erdőtkai általánosba, mert itt a faluban 
csak Jonáš szüleinek van kocsija, egyébként 
meg tömör nyomor az utóbbi években, nem 
megy se a gyümölcs, se a gabona, így mondta 
a búzát, az emberek egyre elégedetlenebbek, 
„hát miért nem költöztök el?” kérdeztem, de 
ő csak értetlenül rázta a fejét, én meg közben 
megfigyeltem, hogy tulajdonképpen nem is 
olyan csúnya, mint ahogy kinéz, csak egy rö-
vid tartózkodás kellene neki valami civilizált 
környezetben plusz némi ruhazseton, aztán 
azt mondta, mennie kell, de akar még talál-
kozni velem, erre én, hogy az lesz a legjobb, 
ha este elmegyek hozzá valahova, mondjuk 
21:30-kor, amit ő megvétózott, vagyis az idő-
ponttal egyetértett, de egyáltalán nem tartotta 
biztonságosnak, hogy én a faluban promená-
dozzak, abban maradtunk hát, hogy ugyan-
itt, a kökénybokornál futunk össze.

Alig bírtam kivárni az estét, szörnyű érzés 
az elszigeteltség, egész délután Ivan bácsinak 
segítettem, valami fura masinát javítottunk, 
amit ő cséplőgépnek nevezett, nemigen ment 
a dolog, mert a bácsi iszonyú ideges volt, foly-
ton az utca felé pislogott, mintha várna valakit, 
de egész estig nem jött senki, belapátoltam az 
újfent ízetlen és újfent saját vadászó-gyűjtöge-
tő forrásból származó vacsorát, és kotródtam 
minden külön felszólítás nélkül a szobámba, 
ahol egy rakás óvintézkedést kellett tennem, 

pölö úgy rendezni a cuccot a paplan alatt, 
mintha aludna ott valaki, rögzíteni az abla-
kot, hogy nyitva maradjon, de ne csapódjon 
ki-be, and so on, és mikor negyed tízkor át-
lopóztam az udvaron, bennem volt rendesen 
a para, és meg kell, hogy mondjam, nem any-
nyira a leleplezés miatt, Eva néni és Ivan bácsi 
okék voltak, azoktól féltem ott kinn, hiszen 
még mindig köztük voltak a büntetlen gyil-
kosok, egyébként kiszámoltam addigra, hogy 
ha húszévesen gyilkoltak, akkor most, mond-
juk, hatvanévesek, ilyen trotlik elől biztos meg 
tudnék lógni, na de mi van, ha nem lenne esé-
lyem meglógni, ha egy fa mögül ugranának 
rám, hálót vetnének a fejemre, betaszítanának 
egy mély verembe, lepuffantanának and so 
on, fújdogált valami lájtos szellő, és a holdvi-
lágnál csak úgy himbálóztak a sötét árnyak, 
vagyis nyugodtan bevallhatom, hogy majd 
össze szartam magam, de csak mentem to-
vább, és mikor a helyszínre értem, egy hideg 
kéz ragadta meg a könyökömet, felkiáltottam, 
de csak ő volt az, Jonáš kapcsolata, fakó háló-
ingében úgy nézett ki, mint egy kísértet, meg-
tudtam, hogy Katkának hívják, becsszóra ál-
lította, bár engem nem igazán érdekelt, hogy 
senkinek sem árulta el, hogy nem a Jonáš van 
itt, hanem én, és hogy ilyen csere eszébe sem 
jutna a faluban senkinek, aztán nekem kellett 
elmesélnem, hol leledzik most Jonáš, milye-
nek a fateromék, szeretik-e a zenét, milyen a 
szoba, amelyben a kapcsolata hajcsizik, and 
so on, végül úgy ítélte meg, hogy megnyu-
godhat, Jonášról megfelelően gondoskodnak, 
és már tűzött is elfele, nem is igen akart velem 
újra talizni, de végül megdumáltam, hogy 
mégis, másnap este ugyanekkor ugyanitt.

Reggel úgy tűnt, mintha Eva néni szeme ki 
lenne sírva, de nem kérdeztem semmit, lehet, 
hogy épp ilyenje van, ha jön a nőknél a paradi-
csomérés, ingatag a hangulatuk, elgondolkoz-
tam azon is, nem vették-e észre, hogy éjszaka 
kiléptem a kerítés mögé, a tiltott zónába, na 
de ezért talán nem sírna, hanem kiabálnának 
rám, és mindenféle tilalmak jönnének – tény-
leg, vajon mit is tilthatnának még meg?, így hát 
direkt provokáltam egy kicsit, hogy nem vin-
nének-e el valahova, ahol van térerő, hogy fel-
hívhassam apámékat, és ők is beszélhessenek 

pangtam, mert miféle komoly beszélgetés jö-
het még azután, hogy a háromszoros gyilkos-
ságról tájékoztattak?, de tényleg komoly volt, 
arra kértek, hogy ne lépjek ki az udvarról, mire 
megkérdeztem, ennyire veszedelmesek-e a he-
lyi őrültek, mondták igen, aztán csak kibukott 
belőlük, hogy nem akarják, hogy híre menjen 
a faluban a vendégüknek, gondolják csak az 
emberek, hogy Jonáš vagyok, szerencsére ha-
sonlítunk egymásra, de itt már muszáj volt 
megjegyeznem, hogy ez így tiszta őrület, és 
miért ne tudhatnák a szomszédok, ki vagyok, 
persze nem világosított fel senki, csak ragasz-
kodtak hozzá, hogy a ház közelében maradjak, 
„vagyis csak a kerítésig és vissza, mint a maci 
az állatkertben?”, kérdeztem, ők meg olyan 
simán vágták rá az igent, hogy egyből lejött – 
börtönben vagyok, vitának helye nincs.

Alap, hogy reggel egyből azon járt az eszem, 
merre pucolhatnék meg észrevétlenül, de most 
egy kicsit előreszaladtam, mert a reggelek előtt 
ott vannak az éjszakák, és az én első skalkai 
éjszakám borzalmas volt, egyre az járt a fe-
jemben, hogy a negyven év előtti felderítetlen 
gyilkosok most újra ide jöhetnek, feszülten fi-
gyeltem minden szösszenésre és nyikkanásra, 
legalább ötször keltem föl, hogy megnézzem, 
nem mozog-e odakint valami, bár Eva néni 
elalvás előtt megnyugtatott, hogy ez a szoba 
nem az a szoba, az a fal túloldalán van, az 
most az ő hálószobájuk Ivan bácsival, és el-
nézést kért, amiért nem alhatok Jonáš tetőtéri 
kuckójában, de azt Jonáš bezárta, és nekik tisz-
teletben kell tartaniuk a döntését, „ő meg al-
hat az enyémben?”, reklamáltam, mire a néni 
a vállamra tette a kezét, amit persze utálok, és 
azt mondta, a művészek mások, mint mi – va-
gyis például ő meg én –, a művészek különle-
gesek, megvannak a maguk bogarai, de azok 
ezen az éjszakán nekem is megvoltak, mert ez 
a mumuskastély tele volt velük, konkrétan le-
gyekkel, a néni valószínűleg szellőztetett dél-
után, és a kis köcsögök megszállták a szobát, 
szóval mikor túltettem magam azon a rusnya 
fílingen, hogy a falon túl öldöklés volt, és vég-
re elaludtam volna, akkor a hártyásszárnyúak 
családjának valamelyik gyökér tagja mindig 
belezümmögött a fülembe, vagy éppen kor-
zózni kezdett az arcomon, hogy, mint valami 

hullára, rám pakolja a hülye petéit, úgyhogy 
végül a vastag, nehéz dunna alá temetkezve 
aludtam el, reggel meg fáradtan, agyoniz-
zadva ébredtem, nem akarózott felkelnem, és 
mikor a reggeli után – rántotta valami rágha-
tatlanul kemény szalonnával, biztos kutyából 
–, szóval mikor kimentem utána az udvarra, 
kifeküdtem velneszezni egy kazal szénára 
a fészerben, és egy kis időre el is bólintottam, 
ami óvodáskorom óta nem fordult elő velem, 
mikor meg felébredtem, egy tálka feketére 
érett meggyet találtam magam mellett, amit 
normál körülmények között imádok, de most 
iszonyat kínos volt, hogy míg a babuka alu-
kál, készítünk neki egy kis papit, és ha majd 
a kis pofiját rózsaszínre szundizva felébred, 
meghamikálja, a nyelvecskéjét feketére festi 
a meggyecske levecskéje and so on.

A kijárási tilalmat alapjában véve betartot-
tam, de azért találtam két vészkijáratot, az 
egyiket a pajta mögött, elég volt felmászni 
a farakásra és átugrani a kerítést, a másikat 
a gyümölcsösben, ahol kifigyeltem, hogy 
a legnagyobb almafa egyik ágáról könnyen 
át lehet huppanni a birtokhatáron, voltam 
is kint vagy háromszor, de nem létesítettem 
kapcsolatot a helyi gerillákkal, csak császkál-
tam a környező réteken, míg végül úgy dön-
töttem, oké, szófogadó gyerek leszek, segítek 
a bácsinak meg a néninek, és punnyadok na-
gyokat, de a negyedik nap reggelén látom, 
hogy a kerítés mögötti bokroknál ott guggol 
valaki, és nekem integet, odamentem hát hoz-
zá, egy őshonos lány volt, kábé korombeli, 
ám erősen retardált, hiszen suhogó volt rajta 
és valami okádék kínaipiacos tornacsuka, de 
kiderült, hogy én is komoly csalódás vagyok 
a számára, mert ezen az első találkozón csak 
annyi történt, hogy odamentem a kerítéshez, 
ő meg felkiáltott: „te nem is a Jonáš vagy”, 
és eltűnt, de biztos voltam benne, hogy visz-
szajön még, és ez így is történt, vagy fél óra 
múlva meglett a comeback, és a kerítésen túl-
ról azonnal faggatni kezdett, hogy ki vagyok 
és miért vagyok itt, de én hallgattam, mint a 
partizán, csak annyit mondtam, hogy várjon 
azok mögött a bokrok mögött, amiken olyan 
apró bogyók nőnek – „kökény”, tájékoztatott 
–, és kipróbálva végre a kettes számú vész-
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Berta Ádám

ideális  
megoldás

M isi belép a kiállítóterembe, és egyből a 
lány csillogó szemébe néz. Ő a tárlat-

vezető, épp egy listáról pipálja ki a jelenle-
vőket. Blúzán nett kis táblácska, rajta a neve: 
Nelli. Egyszerre veszik észre egymást. Misi 
közelebb mozdul, az emberek félkaréjban 
gyűlnek a lány köré, feleslegesen nézegetik 
a kezében levő névsort, közben egyenként 
mondják a nevüket. Misi két barátjával érke-
zett, az egyik mondja is a saját nevét, és utá-
na Misiét is. Misi nem áll meg, egyre lassuló 
léptekkel megkerüli a lány körül képződött 
félkaréjt. Már csak egy vagy két név nincs 
kipipálva. A lány kérdőn hátrafordul Misi 
felé, megint találkozik a tekintetük. A fiú jel-
zi, hogy ő már megvolt. A csoportos tárlat-
vezetés után elhívja a lányt kávézni. Oldot-
tan beszélgetnek, mert Nellinek és Misinek 
is hamar, még a múzeumban feltűnt: ösztö-
nösen úgy állítják be a távolságot és a szem-
kontaktust, hogy az mindkettejüknek ter-
mészetes és örömteli. Szóba sem hozzák, 
de evidens módon megvan köztük az ide-
ális hullámhossz, nem kell feszengeni, óva-
toskodni. Misi furcsának tartja, hogy ennyi-
re magát tudja adni, ettől még inkább kedve 
támad mindenhez. Mikor hazáig kíséri Nel-
lit, lenyom neki egy puszit, és eljön. Tudják, 
nincs hova sietni, előbb-utóbb úgyis össze-
futnak, és majd megint jó lesz. Misit a lánytól 
elválva sem tölti el sürgető érzés, hogy mi-
kor láthatja megint, külön lenni is jó, egyene-
sen remek együtt élni a tudattal, hogy megis-

merkedett egy lánnyal, akivel ilyen remekül 
megértik egymást. Ráérősen szövögetik az 
első randihoz vezető szálakat, mert Nelli 
mobiltelefonjának bekrepált a mikrofonré-
sze. E-mailben beszélgetnek egy sor más do-
logról, és mire az újabb személyes találko-
zó helyét és idejét összehozzák, sikerül még 
jobban megkedvelniük egymást. Végül csü-
törtökön délelőtt állapodnak meg: szombat 
este moziba mennek. 

Misi már hetek óta nézelődik az interneten, 
egy igen nagy méretű terráriumra lenne 
szük sége. Szerdán késő éjjel megint rá szánt 
egy órát, az expressz és két másik ap ró hir-
de tés-oldal kínálatát böngészte, és ki gyűj-
tött pár telefonszámot. Csütörtökön dél felé, 
mikor eldöntötte, melyik filmre és melyik 
előadásra akarja vinni Nellit, feltárcsáz né-
hányat. Az első foglalt, a második nem veszi 
fel. A harmadik másfél csöngés után így szól 
bele: – Pogácsásné vagyok. – Jó napot kívá-
nok! – mondja Misi udvariasan. – A nagymé-
retű terrárium miatt hívom. Megvan még? – 
Igen. – Mikor lehetne megnézni? – Valójában 
a férjem árulja. Önnek mikor lenne jó? – 
Merrefelé laknak? – Az Árpád hídnál. – El 
tudnék ugrani valamelyik ebédszünetben, ha 
az megfelel. – Nem tudom, jó lesz-e. Meg kell 
kérdeznem a férjemet. De ha szombaton jön, 
mondjuk délelőtt tizenegykor, biztos mind-
ketten otthon leszünk. – Rendben. Akkor 
legyen szombat délelőtt tizenegy – mondja 
Misi, aztán elkéri a címet. 

Másnap későn kel, és a vécén ülve azon mé-
lázik, hány helyen járt csütörtökön. Három 
terráriumot sikerült megnéznie, különböző 
méretűeket, különböző árban, mind megfe-
lelt volna a célnak. Misi nem a legolcsóbbat, 
hanem a legjobbat akarja megvenni, és egy-
előre nem tudja, melyik az optimális megol-
dás. Úgy érzi, szombat délelőtt semmi kedve 
nem lesz elmenni az Árpád-hídhoz. Messze 
van, és különben sincs arra dolga. Várja a 
szombat esti találkozót Nellivel, kíváncsi, 
hogyan alakul a közös este. Elhatározza: le-
mondja a másnap délelőtti terráriumnézést. 
Lekászálódik a vécéről, kitörli a fenekét, 
és felhívja Pogácsásnét, aki nem veszi fel. 
Munkaidő lévén az irodában van, e pillanat-

Jonášsal, de Ivan bácsi leállított, hogy ez most 
nem alkalmas, Eva néni meg azt javasolta, 
menjünk ki a hátsó kapun át, fel a dombtetőre, 
azt mondják, onnan lehet telefonálni, meg is 
kérdeztem rögtön, melyik szolgáltatónak van 
ott térereje, de a bácsi ezt is lefújta, mondván, 
hogy sok a munkánk, mármint neki és nekem, 
mert a cséplőgép még mindig el van baszód-
va, pontosan így mondta, el van baszódva, 
ami meglepett, hiszen eddig mindig szolidan 
beszélt előttem, persze világos, hogy időnként 
mindenki elereszt egy-egy trágárságot, és az 
egész illedelem arról szól csak, hogy ezeket 
a szavakat bizonyos emberek előtt nem mond-
juk, de ebből már tudtam, hogy valami mégis 
van, és Eva néni vörös szemét is belekombi-
nálva törtem az agyam, hogyan állapíthatnám 
meg, mi a szitu, de annak ellenére sem derült ki 
semmi, hogy a bácsit folyamatosan ilyenekkel 
ostromoltam, hogy mi újság?, és hogy vagy-
tok?, és how do you do?, meg how are you? 
and so on, de a bácsi ezeket nemigen reagálta 
le, csak annyit vakkantott oda nekem, hogy az 
állami erdészettől elbocsátottak két embert, 
akik hosszú évek óta dolgoztak a cégnél, csa-
ládjuk van és gyerekeik, nem mertem megkér-
dezni, hogy mi köze neki ehhez, mert láttam, 
hogy valami van, és eszembe jutott, hátha Eva 
néni is miattuk sírt, de ez már tényleg totál 
pszichó lenne, hiszen Szlovákiában asszem 
tizenöt vagy ötven százalékos a munkanélkü-
liség, szóval bőghetne megállás nélkül, arról 
nem is beszélve, hogy az unió további tagál-
lamaiban további munkanélküliek vannak, és 
az EU-n kívül még továbbiak, annyi van be-
lőlük, mint a szar, és mind fel van szaródva, 
de azt nem is sejthettem, milyen közel járok az 
igazsághoz, este ugyanis Katka is beszélt a két 
arcról, akit a múlt hónapban bocsátottak el az 
erdészettől, azt mondta, a faluban már forr-
ponton a hangulat, az emberek dühösek, el 
sem tudja képzelni, mi lehet ebből, eddig min-
dig számíthattak Jonáš szüleire, hiszen azok 
a városból jöttek ide, voltak összeköttetéseik, 
tudtak állást intézni, mindenkinek ők adták 
a tanácsot, hogy mikor mit ültessenek, hogyan 
trágyázzanak, de tavaly a termés nagy részét 
elvitte az a kórság, és ez az idén még rosszabb 
lesz, ezért örül, hogy Jonáš nincs itt, aztán egy-

részt megint csak nem akart újabb találkozót 
megbeszélni, másrészt viszont a búcsúzásnál 
megcsókolt, szájra!, de rögtön sírva is fakadt, 
eltűnt a sötétségben, bár messziről is hallottam 
még a szipogását. 

„Fölmegyek a gyerekkel a dombra, hadd te-
lefonáljon”, mondta a bácsi, de ezúttal a néni 
vétózott, mondván, majd inkább máskor, mi-
kor máskor, kérdezte a bácsi, de a néni csak 
annyit mondott, „ne menjetek sehova”, így 
hát nem mentünk, de ő végre kimerészkedett 
a házból, és előbb a kertben kopasztott meg 
csontig két rózsabokrot, a leg kisebb bimbónak 
sem kegyelmezett, majd bedugta egy vödör-
be az összes virágot, és elballagott, a bácsi azt 
mondta, a temetőbe, a szülei és a bátyja sírjá-
hoz, „nem kellene mennie, a skalkaiak mindig 
gondozták őket”, tette hozzá, erre nem vála-
szoltam, mert a dombteteji térerőre gondol-
tam, de Ivan bácsi feltehetően rám érzett, mert 
azt mondta, igen nagy véletlen lenne, ha pont 
az én szolgáltatómtól származna az a térerő, 
és ez igaz volt, de éppen ezért görcsöltem rá 
annyira, hátat fordítottam, és bemasíroztam a 
házba, szarok én a a cséplőgépére, bütykölje 
csak maga, én haza akarok menni, Pozsony-
ba, Bratislavába vagy akár Blavába, ha úgy 
jobban tetszik, jöjjön csak szépen vissza a kis 
virtuóz, nem akarok itt lenni helyette, szarok 
én a tehetségére, eszem ágában sincs magam 
feláldozni a tálentumáért, alig nyúltam az 
ebédhez, vacsorázni meg már nem is hívtak, 
most az ablaknál állok és nézem a homályos 
udvaron mozgó sötét sziluetteket, sokan van-
nak, talán egész Skalka ide gyűlt, mintha még 
hálóinges gyerekeket is láttam volna, talán ki 
kellene nyitnom az ablakot és kikiabálni, hogy 
nem én vagyok Jonáš, de ezt valószínűleg 
úgyse hinnék el, így csak állok itt, és nyomom 
a képemhez a mobilt, pedig tudom, hogy 
nincs térerő, de mi van, ha mégis, mi van, ha 
meghall valaki, aki olyan erős, mint Lara Croft 
a Tomb Raiderből, és idejön, és utat vág magá-
nak a házhoz, amelyet baltás emberek vesznek 
körül, kiment közülük, és az utolsó pillanat-
ban belekapaszkodunk a helikopterről csüngő 
kötélbe, ami emelkedni kezd and so on.
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