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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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ban a teakonyhában, a mobilját viszont bent 
felejtette a folyosó túlsó végén levő szobájá-
ban, nem hallatszik ki a csörgés. Elmélyülten 
nyomkodja a teafiltert egy kiskanállal. Vele 
szemben Nelli ül, ő is ugyanolyan citromos 
ízesítésű zöld teát iszik, mint Pogácsásné. 
Az előbb együtt melegítettek vizet a kancsó 
alakú elektromos vízforralóban. Nelli csak 
másodállásban tart tárlatvezetéseket, egyéb-
ként ugyanebben a modern irodaházban dol-
gozik, mint Pogácsásné, azonos emeleten, sőt 
az irodájuk pont szemközt van egymással, a 
folyosó két oldalán. Ez egészen intim kapcso-
latot jelent, hiszen az irodahelyiségek folyosó 
felőli fala mindkét oldalon végig üveg. Hiába 
van Nellinek és Pogácsásnénak is saját irodá-
ja kényelmes, karfás forgószékkel és L alakú 
íróasztallal, mégis egymást bámulják egész 
nap a két üvegrétegen át, és az időnként el-
haladó többi kollégán keresztül. Alapesetben 
beszélgetnének, ha már egyszerre jöttek ki a 
konyhába, de ma hallgatnak. Nelli elmonda-
ná, milyen turmixreceptet tanult a jógacent-
rumban, ahova péntekenként munka után 
jár, grapefruit kell bele, kardamóm, banán, 
meg valami fura tejtermék, nem is kaukázu-
si kefír és nem is görög joghurt, Pogácsásné 
pedig válaszképpen felidézné az ARC-saláta 
receptjét, amit a Népszabadság egészség-
mellékletében olvasott a múltkor: kockára 
vágott nyers almát, répát és céklát (a kez-
dőbetűk adják ki a sali nevét) keverünk ösz-
sze majorannával, lenmaggal és olívaolajjal. 
Nelli talán még bele is kezdene egy ködös, 
de jópofa eszmefuttatásba a turmix kapcsán, 
hogy vajon melyik összetevő hígítja melyi-
ket, és melyiktől lesz sűrű, gazdag a vég-

eredmény; általában mindenki szereti itt a 
vállalatnál, mert bájos, csillogó szemmel néz, 
és összességében üde jelenség. Pogácsásné 
viszont most éppen egyáltalán nem kedveli, 
mert a lány pár nappal ezelőtt meggyőzte az 
irodabútor-felelőst, hogy nagyobb az irodá-
ja, mint Pogácsásnénak, ezért a bőrkanapét, 
ami korábban a szemközti helyiségben volt, 
praktikus lenne áthozni az ő szobájába. 

A teát Pogácsásné issza meg hamarabb, 
felkel, és szótlanul visszaslattyog a helyére. 
A mobiltelefon kijelzőjére pillantva észreve-
szi a nem fogadott hívást, és a telefonszámot 
ellenőrizve rögtön látja: az a fiatalember ke-
reste, aki tegnap az eladó terrárium miatt 
jelentkezett. Egyből visszahívja. – Halló! – 
mondja, amikor Misi felveszi a telefont. – Jó 
napot kívánok! – szól bele Misi udvariasan. 
– Tegnap már beszéltünk, a nagyméretű ter-
rárium miatt hívtam. Azért telefonálok, hogy 
lemondjam a holnapi terráriumnézést, mert 
közbejött valami. – Már nem is érdekli a ter-
rárium? – Erre sajnos nem tudok biztos vá-
laszt adni. Megnéztem már párat, és ma este 
is megyek egy-két helyre. – Hozzánk is eljöhet 
ma este, ha megoldható – ajánlja Pogácsásné. 
– Ma csak fél hétkor tudnék menni. – A férjem 
még nem lesz otthon, de én már igen. Később 
nem tud jönni? – Sajnos nem. Maradjunk ab-
ban, hogy ha még aktuális a dolog, akkor jövő 
héten újra telefonálok – mondja Misi, aztán el-
köszön. Pogácsásné leteszi, felnéz, és Nellire 
mered, aki épp jön vissza a teakonyhából, és 
az íróasztal felé menet elhalad az irodájába re-
mekül illő bőrkanapé mellett. 

A folyosó végén óriási filodendron áll, ha-
talmas, mozdíthatatlan ládában. Mindent lát.


