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Lövei Zsolt

FEJ, LÁB, POTROH

– regényrészlet

Megyünk az utcán a Tanár Úrral, az Ope-
ra megálló mellett, mintha földre dob-

ták volna, ruhacsomó feketéllik, ütemes ringás-
sal mozog benne hétrét görnyedve, a homlo-
ka majdnem a járdát éri, madárcsontú anyó-
ka, előtte kis műanyag kávéspohár a pénz-
nek, a Tanár Úr a zsebébe nyúl, az aprópénz 
csörrenése felfelé rántja a szemet, körülötte 
az arc összeaszott, csomós, kérges, mint a tej 
föle, ha szárad.

Városszerte beszélték, hogy a néninek 
amúgy semmi baja nincsen, és tényleg, egy-
szer én is láttam, ahogy felemelkedve, né-
hány lépés után normális testtartással neki-
indult, csodálkoztam, hogy a Tanár Úr erről 
nem tud semmit, elmeséltem neki, de meg-
vonta a vállát, már hogyne tudná, csak ép-
pen nem érdekli, mert ő itt a színészi kvali-
tást díjazza és a kitartást, próbáljak csak meg 
télvíz idején röpke félórát összegörnyedve 
ülni úgy, hogy a fejem majdnem a betont ve-
ri, rögtön megtanulom értékelni ezt a teljesít-
ményt, különben is, becsülni való, ha valaki, 
a teljes kilátástalansága és a cafatokban lógó 
élete ellenére próbál tenni valamit, egyszer 
Londonban ment át a metróaluljárón, ott állt 
egy fazon, előtte a földön a kalapja, egyszerű 
kis emberke volt, látszott, nem tud ő se gitá-
rozni, se mozdulatlanná merevedni, se sem-

mit, hát mit csinált, fütyült, eszméletlen ha-
misan, de fütyült, csak hogy adjon valamit ő 
is, valamit hozzátegyen a dologhoz, ne csak 
az a kinyújtott, kéregető kéz legyen, mert az 
rettenetes.

És akkor beugrott, hogy én is találkoztam 
ilyenekkel, méghozzá nem is olyan régen, 
egy idősebb asszony meg egy fiatalabb fiú, 
szintén a metróban, mindketten vakok, száj-
harmonikáztak, de ők tényleg igazi vakok 
voltak, nemcsak reggel nyolctól este hétig, 
nem volt rajtuk sötét szemüveg, és így tisztán 
látszott, hogy a szemük helyén nincsen sem-
mi, vagy semmi olyasmi, amit szemnek le-
hetne nevezni, már túlhaladtam rajtuk, men-
tem felfelé a mozgólépcsőn, és ezek ott lenn 
csak fújták a szájharmonikát, valami vidám 
dal akart lenni, de hát az borzasztó volt, vala-
mi szívszaggató, ahogy játszottak, és addig 
kotorásztam a zsebemben, amíg már túlsá-
gosan felvitt a lépcső, gondoltam, most már 
mindegy, holnap úgyis megint jövök erre, 
majd akkor. Másnap nem láttam őket, és har-
madnap meg azután se, és már majdnem el is 
felejtettem az egészet, de hirtelen eszembe ju-
tott, hogy amikor felmentem a Tanár Úrék-
hoz az elromlott vécét megjavítani, akkor az 
én kinagyított fényképem meg még pár má-
sik kép fölött a falon volt egy felirat, elolvas-
tam, de nem találtam benne semmi különö-
set, egyszerű, rövid mondat, nekem akkor 
nem mondott semmit, csodálkoztam is, hogy 
a Tanár Úr komoly ember létére ilyes miket fel-
ír egy falra. Ez állt ott: most kéne, nem holnap.

Erre rögtön bevillant egy közeli emlék, né-
hány nappal ezelőtt bejött a Tanár Úr a kocs-
mába, szó nélkül leült, az asztalra kiterített 
egy sportújságot, rábökött egy cikkre, ezt ol-
vassátok el, egész oldalas interjú volt az egy-
kori válogatott futballistával, amolyan ösztö-
nös zseni volt a balszélen, nem éppen a sport-
szerű életmódjáról volt híres, rá is kérdeztek 
erre az interjúban, mire azt mondta, neki ne 
jöjjenek azzal, hogy többet is kihozhatott vol-
na magából, meg olyasmivel, hogy a karrier-
je nem volt teljes, és a képességei alapján kül-
földi sztárcsapatokban focizhatott volna, ne-
ki így volt jó, különben is, senkinek semmi 
köze hozzá, hogy ő mit kezd a saját életével, 

az csak az ő dolga, és amíg el tud számolni 
magával, más ne szóljon bele. Szépen, kézről 
kézre járt a lap, elolvastuk mindnyájan a cik-
ket, aztán a Tanár Úr újból kézbe vette, és 
hangosan felolvasta ezt a részt, szép csend-
ben visszatette az asztalra és azt mondta: 
„Semmit sem értett meg. Ez az ember sem-
mit nem értett meg abból, amit csinált, fogal-
ma nem volt róla, mi történik körülötte, mit 
keres a pályán, több mint egy évtizedig rúg-
ta a labdát, és halvány gőze sincs arról, hogy 
mi az a sport, hogy vannak nézők, emberek, 
akik hétközben dolgoznak, szakadt, koszos, 
lerobbant helyeken melóznak, de egy dolog 
szent nekik, a hétvégi meccsnap, és századjá-
ra, ezredjére is összevesznek az asszonnyal, 
de mennek, viszik a gyereket is, akkoriban 
tízezrek voltak a bajnokikon, és egy igazi fo-
cista számára olyasmi nem létezhet, hogy ép-
pen nincs kedve játszani és szépen ellazsálja 
a meccset, mert túl sok fröccsöt ivott meg elő-
ző este, de hát ezekben fel sem merült – mert 
a kedves balszélső nem volt egyedül ezzel a 
hozzállással –, hogy egy igazi sportoló min-
dig két dologért hajt, magáért és a közönsé-
gért, ezek leszarták, hogy adni kellene vala-
mit azoknak, akik fizettek a jegyért, adni 
mást adtak, a meccseket adták el, szembe-
köpték a nézőket, önmagukat is, persze ezt 
észre sem vették, sőt évtizedekkel később 
mosolyogva mesélik a tévében mint valami 
jó sztorit, hogy az egyik legendás bajnoki 
bunda volt, de mindenki kiválóan szórako-
zott, esett nyolc gól, döntetlen lett, és a közön-
ség tombolt a gyönyörűségtől, mert semmit 
nem vett észre. És erre büszkék! A kiváló bal-
szélsőnknek meg sem fordult a fejében, hogy 
aki hatvanezer ember előtt játszik, az nem 
mondhatja, hogy senkinek semmi köze az ő 
életéhez, majd azt csinál vele, amit neki tet-
szik, eszébe sem jutott, hogy valamiképpen 
felelőséggel tartozik a nézőknek, akik hét-
közben nevetséges bérért dolgoznak, annyi-
ért, amiért ő, a sztárbalszélső a seggét sem 
vakarná meg, közben ő semmit, de semmit 
nem tesz azért, hogy még jobb legyen, hogy 
ne csak a természettől kapott zseniális gömb-
érzékéből és az ösztönös cselekből éljen, mió-
ta az eszét tudja, hanem, mondjuk, odatenné 

magát edzésen is, az edzőmeccseken is, a 
rendes meccseken is, és akkor egyre többet 
tudna futni, a kilencvenedik percben is elér-
ne még a vonal előtt egy hosszú labdát, elvin-
né a védő mellett és pontosan beadná, mert 
itt volt mindig nálunk a kutya elásva, mi 
agyonverünk mindenkit barátságos mecs-
csen, de a fontos derbiken, amikor tényleg 
meg kell szakadni, a mieinknél, már ahogy 
kifutnak a pályára, már akkor villog a besza-
rásjelző, mert itt már tényleg nüanszok, az 
edzésen elbliccelt méterek, felülések, benya-
kalt sörök számítanak, és ezt nagyon is érez-
ték a mi sztárjaink, pontosan tudták, hogy itt 
nagy mulasztások vannak, és ezeket a derbi-
ket mi sosem tudtuk behúzni, nem is csoda.”

Ilyen indulatosnak már régen láttam a Ta-
nár Urat, és kezdtem magam baromi kényel-
metlenül érezni, mert gyanítottam, hogy 
egyáltalán nem véletlenül hozta ezt a cikket, 
és az egészhez nekem is lehet valami közöm, 
mert az utóbbi időben kezdtem elhanyagolni 
a fényképezést, szinte észre sem vettem, va-
lahogy abbamaradt, először csak egyre keve-
sebb képet mutattam a Tanár Úrnak, később 
meg már semmit, fel is tűnt neki, de mikor 
rákérdezett, csak hümmögtem meg mismá-
soltam, nem szólt egy szót sem, csak nézett fi-
gyelmesen, nem úgy, mint amikor ránézel 
egy emberre, hanem amikor megnézel vala-
kit, a kettő között óriási a különbség, és még 
a sportcikk felolvasása után sem mondott 
semmit, semmi olyasmit, ami esetleg rám vo-
natkozott volna, de én elszégyelltem magam, 
mert eszembe jutott a pillanat, amikor a bará-
taim átadták az összegyűjtött pénzt a fotó-
tanfolyamra, hát újból elővettem a gépet, 
kezdtem megint témák után járni, és akkor 
Tomajka szólt, hogy látott egy felhívást a Le-
hel piacon, fényképeket várnak a piac életé-
ről, ezen kívül nincsen semmilyen megkötés, 
van pénzdíjazás is, és a legjobbakat kiállítják 
majd az emeleti szinten. Elballagtunk Tomaj-
kával a piacra, elolvastam a kiírást, utána azt 
mondja Tomajka, „na, ha már itt a géped, 
akár kezdheted is”, ránéztem a nyüzsgő tö-
megre, az eladókra, a szépen kipakolt gyü-
mölcsökre, húsokra, zöldségekre, és azt felel-
tem Tomajkának, hogy ez engem nem érde-
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Megyünk az utcán a Tanár Úrral, az Ope-
ra megálló mellett, mintha földre dob-

ták volna, ruhacsomó feketéllik, ütemes ringás-
sal mozog benne hétrét görnyedve, a homlo-
ka majdnem a járdát éri, madárcsontú anyó-
ka, előtte kis műanyag kávéspohár a pénz-
nek, a Tanár Úr a zsebébe nyúl, az aprópénz 
csörrenése felfelé rántja a szemet, körülötte 
az arc összeaszott, csomós, kérges, mint a tej 
föle, ha szárad.

Városszerte beszélték, hogy a néninek 
amúgy semmi baja nincsen, és tényleg, egy-
szer én is láttam, ahogy felemelkedve, né-
hány lépés után normális testtartással neki-
indult, csodálkoztam, hogy a Tanár Úr erről 
nem tud semmit, elmeséltem neki, de meg-
vonta a vállát, már hogyne tudná, csak ép-
pen nem érdekli, mert ő itt a színészi kvali-
tást díjazza és a kitartást, próbáljak csak meg 
télvíz idején röpke félórát összegörnyedve 
ülni úgy, hogy a fejem majdnem a betont ve-
ri, rögtön megtanulom értékelni ezt a teljesít-
ményt, különben is, becsülni való, ha valaki, 
a teljes kilátástalansága és a cafatokban lógó 
élete ellenére próbál tenni valamit, egyszer 
Londonban ment át a metróaluljárón, ott állt 
egy fazon, előtte a földön a kalapja, egyszerű 
kis emberke volt, látszott, nem tud ő se gitá-
rozni, se mozdulatlanná merevedni, se sem-

mit, hát mit csinált, fütyült, eszméletlen ha-
misan, de fütyült, csak hogy adjon valamit ő 
is, valamit hozzátegyen a dologhoz, ne csak 
az a kinyújtott, kéregető kéz legyen, mert az 
rettenetes.

És akkor beugrott, hogy én is találkoztam 
ilyenekkel, méghozzá nem is olyan régen, 
egy idősebb asszony meg egy fiatalabb fiú, 
szintén a metróban, mindketten vakok, száj-
harmonikáztak, de ők tényleg igazi vakok 
voltak, nemcsak reggel nyolctól este hétig, 
nem volt rajtuk sötét szemüveg, és így tisztán 
látszott, hogy a szemük helyén nincsen sem-
mi, vagy semmi olyasmi, amit szemnek le-
hetne nevezni, már túlhaladtam rajtuk, men-
tem felfelé a mozgólépcsőn, és ezek ott lenn 
csak fújták a szájharmonikát, valami vidám 
dal akart lenni, de hát az borzasztó volt, vala-
mi szívszaggató, ahogy játszottak, és addig 
kotorásztam a zsebemben, amíg már túlsá-
gosan felvitt a lépcső, gondoltam, most már 
mindegy, holnap úgyis megint jövök erre, 
majd akkor. Másnap nem láttam őket, és har-
madnap meg azután se, és már majdnem el is 
felejtettem az egészet, de hirtelen eszembe ju-
tott, hogy amikor felmentem a Tanár Úrék-
hoz az elromlott vécét megjavítani, akkor az 
én kinagyított fényképem meg még pár má-
sik kép fölött a falon volt egy felirat, elolvas-
tam, de nem találtam benne semmi különö-
set, egyszerű, rövid mondat, nekem akkor 
nem mondott semmit, csodálkoztam is, hogy 
a Tanár Úr komoly ember létére ilyes miket fel-
ír egy falra. Ez állt ott: most kéne, nem holnap.

Erre rögtön bevillant egy közeli emlék, né-
hány nappal ezelőtt bejött a Tanár Úr a kocs-
mába, szó nélkül leült, az asztalra kiterített 
egy sportújságot, rábökött egy cikkre, ezt ol-
vassátok el, egész oldalas interjú volt az egy-
kori válogatott futballistával, amolyan ösztö-
nös zseni volt a balszélen, nem éppen a sport-
szerű életmódjáról volt híres, rá is kérdeztek 
erre az interjúban, mire azt mondta, neki ne 
jöjjenek azzal, hogy többet is kihozhatott vol-
na magából, meg olyasmivel, hogy a karrier-
je nem volt teljes, és a képességei alapján kül-
földi sztárcsapatokban focizhatott volna, ne-
ki így volt jó, különben is, senkinek semmi 
köze hozzá, hogy ő mit kezd a saját életével, 

az csak az ő dolga, és amíg el tud számolni 
magával, más ne szóljon bele. Szépen, kézről 
kézre járt a lap, elolvastuk mindnyájan a cik-
ket, aztán a Tanár Úr újból kézbe vette, és 
hangosan felolvasta ezt a részt, szép csend-
ben visszatette az asztalra és azt mondta: 
„Semmit sem értett meg. Ez az ember sem-
mit nem értett meg abból, amit csinált, fogal-
ma nem volt róla, mi történik körülötte, mit 
keres a pályán, több mint egy évtizedig rúg-
ta a labdát, és halvány gőze sincs arról, hogy 
mi az a sport, hogy vannak nézők, emberek, 
akik hétközben dolgoznak, szakadt, koszos, 
lerobbant helyeken melóznak, de egy dolog 
szent nekik, a hétvégi meccsnap, és századjá-
ra, ezredjére is összevesznek az asszonnyal, 
de mennek, viszik a gyereket is, akkoriban 
tízezrek voltak a bajnokikon, és egy igazi fo-
cista számára olyasmi nem létezhet, hogy ép-
pen nincs kedve játszani és szépen ellazsálja 
a meccset, mert túl sok fröccsöt ivott meg elő-
ző este, de hát ezekben fel sem merült – mert 
a kedves balszélső nem volt egyedül ezzel a 
hozzállással –, hogy egy igazi sportoló min-
dig két dologért hajt, magáért és a közönsé-
gért, ezek leszarták, hogy adni kellene vala-
mit azoknak, akik fizettek a jegyért, adni 
mást adtak, a meccseket adták el, szembe-
köpték a nézőket, önmagukat is, persze ezt 
észre sem vették, sőt évtizedekkel később 
mosolyogva mesélik a tévében mint valami 
jó sztorit, hogy az egyik legendás bajnoki 
bunda volt, de mindenki kiválóan szórako-
zott, esett nyolc gól, döntetlen lett, és a közön-
ség tombolt a gyönyörűségtől, mert semmit 
nem vett észre. És erre büszkék! A kiváló bal-
szélsőnknek meg sem fordult a fejében, hogy 
aki hatvanezer ember előtt játszik, az nem 
mondhatja, hogy senkinek semmi köze az ő 
életéhez, majd azt csinál vele, amit neki tet-
szik, eszébe sem jutott, hogy valamiképpen 
felelőséggel tartozik a nézőknek, akik hét-
közben nevetséges bérért dolgoznak, annyi-
ért, amiért ő, a sztárbalszélső a seggét sem 
vakarná meg, közben ő semmit, de semmit 
nem tesz azért, hogy még jobb legyen, hogy 
ne csak a természettől kapott zseniális gömb-
érzékéből és az ösztönös cselekből éljen, mió-
ta az eszét tudja, hanem, mondjuk, odatenné 

magát edzésen is, az edzőmeccseken is, a 
rendes meccseken is, és akkor egyre többet 
tudna futni, a kilencvenedik percben is elér-
ne még a vonal előtt egy hosszú labdát, elvin-
né a védő mellett és pontosan beadná, mert 
itt volt mindig nálunk a kutya elásva, mi 
agyonverünk mindenkit barátságos mecs-
csen, de a fontos derbiken, amikor tényleg 
meg kell szakadni, a mieinknél, már ahogy 
kifutnak a pályára, már akkor villog a besza-
rásjelző, mert itt már tényleg nüanszok, az 
edzésen elbliccelt méterek, felülések, benya-
kalt sörök számítanak, és ezt nagyon is érez-
ték a mi sztárjaink, pontosan tudták, hogy itt 
nagy mulasztások vannak, és ezeket a derbi-
ket mi sosem tudtuk behúzni, nem is csoda.”

Ilyen indulatosnak már régen láttam a Ta-
nár Urat, és kezdtem magam baromi kényel-
metlenül érezni, mert gyanítottam, hogy 
egyáltalán nem véletlenül hozta ezt a cikket, 
és az egészhez nekem is lehet valami közöm, 
mert az utóbbi időben kezdtem elhanyagolni 
a fényképezést, szinte észre sem vettem, va-
lahogy abbamaradt, először csak egyre keve-
sebb képet mutattam a Tanár Úrnak, később 
meg már semmit, fel is tűnt neki, de mikor 
rákérdezett, csak hümmögtem meg mismá-
soltam, nem szólt egy szót sem, csak nézett fi-
gyelmesen, nem úgy, mint amikor ránézel 
egy emberre, hanem amikor megnézel vala-
kit, a kettő között óriási a különbség, és még 
a sportcikk felolvasása után sem mondott 
semmit, semmi olyasmit, ami esetleg rám vo-
natkozott volna, de én elszégyelltem magam, 
mert eszembe jutott a pillanat, amikor a bará-
taim átadták az összegyűjtött pénzt a fotó-
tanfolyamra, hát újból elővettem a gépet, 
kezdtem megint témák után járni, és akkor 
Tomajka szólt, hogy látott egy felhívást a Le-
hel piacon, fényképeket várnak a piac életé-
ről, ezen kívül nincsen semmilyen megkötés, 
van pénzdíjazás is, és a legjobbakat kiállítják 
majd az emeleti szinten. Elballagtunk Tomaj-
kával a piacra, elolvastam a kiírást, utána azt 
mondja Tomajka, „na, ha már itt a géped, 
akár kezdheted is”, ránéztem a nyüzsgő tö-
megre, az eladókra, a szépen kipakolt gyü-
mölcsökre, húsokra, zöldségekre, és azt felel-
tem Tomajkának, hogy ez engem nem érde-
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kel, egyáltalán nem érdekel, mert biztos va-
gyok benne, hogy a, mondjuk, harminc kiál-
lított képen ott lesz majd ez a tengernyi áru 
és ott lesznek a portrék a kofákról, a vevők-
ről, és jók is lesznek, és nincsen ezzel semmi 
baj, csak éppen én nem akarok egy harminc-
egyedik ilyen képet csinálni, úgyhogy jöj-
jünk ki inkább hajnalban, mielőtt még nyit a 
csarnok, az sokkal jobban érdekelne, vajon 
akkor hogyan néznek 
ki a dolgok, odamen-
tünk az egyik bizton-
sági őrhöz, elmond-
tam, mi a helyzet, ő is 
tudott a kiírásról, a 
nyakamban lógó gép 
is meggyőzhette, mert 
azt mondta, jöjjünk 
csak nyugodtan akár 
már holnap hajnalban, 
nyitás előtt beenged, 
kattintgassak, ameny-
nyit jólesik.

Mit mondjak, nem 
aludtam jól aznap, át-
koztam magam, mek-
kora marha vagyok, 
hogy belementem eb-
be az egészbe, mit be-
lementem, én találtam 
ki! – ahelyett, hogy a 
kényelmesebb utat vá-
lasztottam volna, nyu-
godtan fényképezhet-
ném a nyüzsgő piacot, ameddig akarom, így 
meg féltem a semmitől, mert őszintén, hát mi 
a fene lesz azon a képen, ha egyszer tök üres 
minden és sehol egy lélek, próbáltam elkép-
zelni az egészet, de nem ment, a képnek a 
széleit még valahogy láttam is, vagy éreztem 
inkább, olyan volt, mint amikor lehunytam a 
szemem, hirtelen semmi nincsen, csak egy 
nagy, szurokfekete valami, még az arcod he-
lyén is az van, de közben az ember azért érzi 
a kereteket, mert ezt a sötétséget közrefogja a 
fejtető, az arccsont, az áll, csak éppen a sötét-
ség túlnyúlik, előre, ahol már maga lehet, 
nem korlátozza semmi, és onnantól minden 
csak vacogás. Közben meg izgatott is voltam, 

mert belül, egészen mélyen belül éreztem, 
hogy mégiscsak itt lesz a kutya elásva, még-
hozzá szinte szó szerint, mert a Tanár Úr me-
sélt egy festményről, jóformán semmi az 
egész, azaz nem semmi, persze, rosszul mon-
dom, a festmény nagyon is csodálatos, ráadá-
sul úgy, hogy a képen jóformán alig van va-
lami, Goya festette, és amikor először ráné-
zel, azt sem tudod, mi van, a felső kétharma-

dán valami furcsa, szürke háttér, talán az ég? 
De nem, nem lehet az ég, vagy ha mégis, az 
alatt az ég alatt én nem szeretnék élni, lejjebb 
valami sötét massza, iszap vagy futóhomok, 
benne egy kutya, úgy tűnik, süllyed lefelé, 
már csak a feje van kinn, mereven, felfelé 
tartja, hogy ne lepje el a homok, közben néz 
valahová, valahová kifelé a képből, lát vala-
kit vagy valamit, nem tudni, micsodát, mert 
semmi más nincsen a képen, a szemében a 
félelem mellett valami rettenetes szomorúság 
és értetlenség, a Tanár Úr azt mondja, ő ezt a 
képet látta Madridban, a Pradóban, ott még 
megdöbbentőbb, mert az eredeti méretben 
jobban kijön a kutya tekintete, hát nekem így 

is kijön, szerencsére nem kell a Pradóba men-
ni, ha valaki látni akarja, megvan a neten is, 
Goya összes munkája között a hatodik olda-
lon, franciscodegoya.net, akit érdekel, meg-
nézheti, de most könyörgöm, ne kattintsanak 
rá, hadd mondjam tovább, majd megnézik 
utána, és ezt az egészet csak a fotózás miatt 
hoztam szóba, hogy a majdnem semmiből is 
lehet nagy dolgokat kihozni, mert amit ezen 

a képen látni, az óriási, de ami nincsen rajta, 
vagyis valaminek a hiánya, az talán még óri-
ásibb, na jó, ezt hagyjuk, mert a végén még 
eljutok a mondanivalóig, azzal meg ki lehet-
ne kergetni a világból, kergettek is vele a su-
liban rendesen, az irodalomtanárnő felolva-
sott egy hártyafinomságú verset, na gyere-
kek, mi ennek a versnek a mondanivalója? 
A fejemet fogtam, de tényleg, hát hogy lehet 
ilyen baromságot kérdezni, ez volt a mániá-
juk a tanároknak, ezt feszegették állandóan, 
a mondanivalót. Fel kellett volna állnom, az-
tán megmondani, olyan ez, mint a tanárnő 
puncikája, biztos nagyon szép, gondolom, le-
het is élvezni, de olyan nagy mondanivalója 

azért nincsen. Kár, hogy nem csináltam meg, 
ma már bánom, lett volna nagy ribillió. Mi-
kor a Tanár Úrnak egyszer ezt megemlítet-
tem, úgy elkezdett nevetni, hogy percekig 
abba se hagyta, nagyon szeretem nézni ilyen-
kor, nem az a hahotázós, térdet csapkodós 
fajta, döcögve nevet, a szeme összeszűkül, de 
így is jól látni a vidám szikrákat odabent, 
közben két kis horpadás jelenik meg az orcá-

ján, és nem tudom, 
hogy csinálja, de az 
egész teste nevet, szin-
te fénylik körülötte a 
levegő. Ahogy magá-
hoz tért, azt mondja, 
na erre igyunk meg 
egy sört, már kortyol-
gattuk, mikor hozzá-
tette, ha van is monda-
nivaló, akkor azt tilos 
kimondani, „ha meg-
nevezed, megölöd”, és 
milyen igaza van. A 
mon danivalónál job-
ban csak a verselem-
zés tette be nálam a 
kaput, még ma is hal-
lom a hangot: „akkor 
most menjünk végig 
szakaszonként, ele-
mezzük a verset!” Na, 
az hervasztó volt, telje-
sen lekókadtam tőle, 
soha nem értettem, mi-

ért kell egy verset darabokra szedni, mintha 
attól szebb lenne, sőt miért lenne szebb bármi 
szétszedve, egyszerűen semmi értelme, néz-
zétek, itt van a tálcán a láb, a fej, a potroh, ja, 
még nem is mondtam, gyerekek, amúgy ez 
egy szitakötő lenne, ez meg itt a szárnya, 
amikor röpül és rásüt a nap, úgy csillog, mint 
a napsütötte víz, hát igen, csak most éppen 
nem röpül, meg színe sincsen. Egyvalamivel 
azért kivételt tennék, persze azt sem szét-
tran csírozva, de az emberi testnek bőven 
akadnak olyan részei, amik – hajjaj! – kü-
lön-külön is érdeklődésre tarthatnak számot, 
van is erről egy történetem, két lány meg én, 
mondjuk, ez így címnek elég hülye lenne, a 
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kel, egyáltalán nem érdekel, mert biztos va-
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Tanár Úr ezen is jól szórakozott, egyébként 
közülünk mindenkinek van egy csomó törté-
nete, például az sem volt semmi, amikor 
Tomajka elmesélte, hogyan akart az egykori 
Jugoszláviából disszidálni Olaszországba, 
azon mind nyájan kifeküdtünk, de most ma-
radjunk a lányoknál meg nálam, úgy tizenöt 
évesek lehett ünk, az osztályban padtársak 
voltak, Rita kicsit vékony testtel, de csinos 
arccal, egyenes szálú szőke haja majdnem a 
fenekéig ért, Ildi inkább gömbölyűbb, telt-
karcsú típus, szőkés barna, göndör, vállig érő 
haj, csipetnyi, arany ló szeplővel megszórva 
az arca, a két nagy, pulcsit-pólót feszítő mel-
len sűrűn pihengettek a kamasz tekintetek, 
az egyik kicsengetés után rögtön jönnek a 
padomhoz, de tisztára kipirulva, mint akik 
futottak előtte, hogy kérdeznének tőlem vala-
mit, valami bizalmasat, már hetek óta rágód-
nak rajta, és eddig azt latolgatták, melyik fiú-
hoz menjenek oda, mert olyan kell, aki nem 
beszéli ki őket és még őszintén is válaszol, és 
egyhangúlag mellém tették le a voksot, mert 
tök normálisnak, meg hát, nem mellesleg, 
hm… hm… jóképűnek is tartanak, és néztek 
rám angyali szemmel, mint akik várnának 
valamilyen reakciót, de én nem szóltam sem-
mit, el voltam foglalva, mert egyszerűen elol-
vadtam a kedves szavaktól és csorogtam lefe-
lé saját ingemen, közben a lányok mondták 
tovább, és én még mindig az előbbieken me-
rengtem, de egyszer csak felneszeltem, ho-
hó!, mit hallok, mi a kérdés?, hogy mekkora 
botot lóbálunk mi, fiúk, a lábunk között?, 
ezek aztán nem vacakolnak, semmi felderítő-
munka, rögtön durr bele, gyalogsági roham, 
teljesen paffá lettem, csak mikor napokkal 
később eltűnődtem a dolgon, kezdtem rájön-
ni, nem is olyan nagy csoda, hogy a csajokat 
úgy általában ennyire izgatja ez a dolog és 
olyan kíváncsiak, mert, gondoljunk csak be-
le, nincs még egy testrész, amelyik tudna hol 
kicsi, hol nagy lenni, ráadásul ilyen-olyan 
gondolatok hatására önállóan változtatja a 
méretét, egyszer hipp, aztán hopp, már meg 
is nőtt, és hát, tényleg, helyettesítsük csak be, 
mekkorára duzzadna a fejed, ha egy jó kis 
merevedéshez viszonyítunk, némelyikünk 
az ajtón sem tudna kimenni, de, mondom, 

ezt csak később gondoltam át, egyelőre kín-
ban voltam, mi a fenét is mondjak, mert, mint 
kiderült, a lányok számokat vártak, centimé-
terben megadva, semmi mismásolás, hogy 
kinek így, kinek úgy, pedig igazság szerint 
ezen a téren tényleg elég nagy a szórás, aki 
járt már férfi zuhanyozóban, az pontosan 
tudja, miről beszélek, ugyanakkor dolgozott 
bennem valami férfiszolidaritás is, így biztos 
volt, hogy nem az alsó értékekből fogok kiin-
dulni, hát, mondom, bevethető állapotban 
úgy tizenhét-húsz centi között, erre Ildi elő-
húzott a táskájából egy vonalzót, hüvelykuj-
ját a nullára tette, mutatóujját a húszas kör-
nyékére, próbálta felmérni a távolságot, te jó 
ég!, hüledezett elkerekedett szemmel, Rita ki-
csit oldalra billentette a fejét, mintha azt mon-
daná, hoppá! – és hirtelen megéreztem, 
mindketten próbálják elképzelni, hogy ez a 
hosszúság bennük van, és vajon hogyan bír-
nák a dolgot, ettől aztán olyan melegem lett, 
mintha kályhán ültem volna, de ekkorra már 
kezdtem kijönni a kábulatból, a kábulatból, 
amit a fellépésük okozott, na várjatok csak, 
most jön az ellentámadás, mi lenne, mondom 
ártatlan képpel, mi lenne, ha tartanánk egy 
kis önképzőkört ez ügyben, olyan, izé, anató-
miai leckeféle, mindenki megmutatná, amije 
van, azért az mégiscsak életszerűbb lenne, 
mint ez a vonalzózgatás, láttam, a lányok 
meglepődtek, egymást nézték, vajon a másik 
mit szól hozzá, de nem mondták rá, hogy na 
ne, ezt sürgősen felejtsem el, és néhány nap 
múlva me gint odajöttek, azzal, hogy átgon-
dolták a dolgot, és, háát, éppen meg lehetne 
csinálni, és ezen a héten pénteken lenne is rá 
kedvező alkalom, és ha tényleg akarunk va-
lamit, ezt nem kellene elszalasztani, mert 
Eszter néni, a főbérlőjük, aki a férje halála óta 
állandóan otthon üldögélt és ki sem lehetett 
robbantani a házból, most virrasztásra megy, 
meghalt egy régi barátnője, és most össze-
gyűlnek páran, hogy így búcsúzzanak tőle, 
egyszóval szabad a vásár, csak annyi a bök-
kenő, hogy nem elölről, az utca felől kellene 
bemennem, mert szemben a szomszédék 
mindent látnak, ráadásul a bejárati ajtónak 
valami szörnyű hangja van, már mondták 
neki, Eszter néni, meg kellene olajozni, de 

nem engedte, úgyhogy szerintük direkt nyi-
korog, tehát mindenképpen hátulról kell ke-
rülnöm, a kert felől, csak valamit ki kellene 
találni, mert a szomszédban van egy bolond 
kutya, esténként még hozzájuk is átbóklá-
szik, nehogy megkapjon véletlenül. Erre volt 
is egy jó tervem, mert olvastam valahol, hogy 
szétszórt borssal vagy erős paprikával telje-
sen el lehet bizonytalanítani a kutyákat, el-
vesztik a szaglásukat, egészen megkavarod-
nak, végül elhúzzák a csíkot.

Vettem két tasak őrölt borsot, otthon be-
leöntöttem egy nagyobb nejlonzacskóba, az-
tán leraktam az asztalra, leültem elé, és úgy 
néztem rá, mint valami kristálygömbre, mert 
egy csomó minden homályos volt ebben az 
ügyben, az sem volt világos, a beígért néze-
getésen kívül mi lesz még ott, és az sem, ho-
gyan fog ez az egész, hogy is mondjam, tech-
nikailag végbemenni, ki fog először vetkőz-
ni?, vagy mindnyájan egyszerre?, na jó, 
mondjuk, már lenn vannak a ruhák, és akkor 
hogyan tovább? Mi lesz, ha a lányok nem 
akarnak többet, szépen felöltözünk, én meg 
hazamegyek és az altájékon olyan fájdalma-
im lesznek, mint akit tökön rúgtak? – szóval 
minél többet gondoltam rá, annál több lett a 
kérdőjel, de közben meg feszített a vágy, dol-
goztak a hormonok, a kamaszkor, amiben 
benne voltunk, amúgy is egy biológiai pokol, 
na jó, némi mennyország-reszelékkel meg-
hintve, és ha valaki a felnőttkor elkérgesedett 
világa ellenére még képes emlékezni rá, mi-
lyen tizenöt évesnek lenni, az pontosan tud-
ja, mit éltem át. Talán még a suliban lett vol-
na módom beszélni a lányokkal, hogy meg-
próbáljak tisztázni egyet-mást, de valami azt 
súgta, ezt most így előre nem kéne feszeget-
ni, majd ott a helyzet úgyis adja magát.

Jól ismertem azt a kertvárosi részt, ahol 
laktak, és meg kell adni, a csajok ügyesen 
gondolták ki a tervet: a házak végében egy 
patak folydogált, hátsó szomszéd sehol, a túl-
parton jóval odébb pislákolt némi fény, ép-
pen annyi, hogy jobbról lássam a partot, bal-
ról a hosszan, sötétségbe futó drótkerítést. 
Nem volt más dolgom, mint ezek mentén tar-
tani az irányt, közben figyelni, mikor buk-
kan fel a jelzés, mert a lányokkal megbeszél-

tük, kikötnek a kerítésre egy fehér törülközőt 
(én szellemesen melltartót javasoltam, de le-
hurrogtak), innen fogom tudni majd, melyik 
rész tartozik az ő portájukhoz, hol kell be-
másznom, és persze ez jelzés lesz arra is, 
hogy minden az eredeti terv szerint alakul, 
tiszta a levegő. Kellemes séta volt, néha egy 
hátsó verandán felkapcsolták a villanyt, fény 
hullott valamelyik kertbe, aztán megint sötét 
lett, időnként egy-két hangfoszlány, a hold 
előtt pár felhő, egyébként nyugalom minde-
nütt, nem esett, enyhe szellő fújt, cirpeltek, 
amiknek cirpelniük kellett, egyszóval tet-
szett az este, na. Még tíz perce sem ballag-
tam, amikor megpillantottam a törülközőt, 
fürdőszobai textil ilyen mély benyomást nem 
tett rám addig, még a hajam is bizsergett tőle, 
egyszerre mindenemben száguldozni kez-
dett a vér, és míg a cipőm orrát bedugtam a 
kerítésdrót közé, arra gondoltam, bent a ház-
ban, a csinosan domborodó mellek alatt is 
milyen hevesen verhetnek a szívecskék, fel-
másztam a tetejére, és hopsz!, máris talajt ér-
tem a másik oldalon, kicsit meglepett, hogy a 
hátsó rész mennyire gondozatlan, néhol tér-
dig ért a gaz, és alig tettem pár lépést, elbi-
zonytalanodtam, mert ugrás közben hallot-
tam valami reccsenést, a farmer miatt nem 
aggódtam, mert az amúgy is divatosan szag-
gatott volt, de ha az alsónadrág kiszakadt, az 
a lányok előtt nagyon ciki lesz, hogy megbi-
zonyosodjam róla, megálltam, a farmert 
letoltam bokáig, de akkor eszembe jutott a 
kutya, gondoltam, azt jobb lesz gyorsan meg-
előzni, előkotortam a zacskót, belenyúltam, 
és akkor teljesen váratlanul, kívülről, kímé-
letlen pontossággal láttam magam, amint 
letolt gatyában borsot hintek szét egy dudvás 
kertben, csöppet sem voltam elragadtatva a 
helyzettől és erősen bíztam benne, hogy en-
nél csak jobb jöhet, de elnézést, most veszem 
észre, egészen máshonnan indultam, kicsit 
egymásra csúsztak-torlódtak itt a dolgok, 
úgyhogy index jobbra, kézifék be, leparko-
lunk, egy kis türelmet kérek, persze, folyta-
tom, és hogy mi lett a hajnali fotózással, meg 
a két csajjal, sőt, hogy mi történt Tomajkával 
disszidálás közben, majd mindjárt elmon-
dom azt is, csak most megyek és iszom egy sört.
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Tanár Úr ezen is jól szórakozott, egyébként 
közülünk mindenkinek van egy csomó törté-
nete, például az sem volt semmi, amikor 
Tomajka elmesélte, hogyan akart az egykori 
Jugoszláviából disszidálni Olaszországba, 
azon mind nyájan kifeküdtünk, de most ma-
radjunk a lányoknál meg nálam, úgy tizenöt 
évesek lehett ünk, az osztályban padtársak 
voltak, Rita kicsit vékony testtel, de csinos 
arccal, egyenes szálú szőke haja majdnem a 
fenekéig ért, Ildi inkább gömbölyűbb, telt-
karcsú típus, szőkés barna, göndör, vállig érő 
haj, csipetnyi, arany ló szeplővel megszórva 
az arca, a két nagy, pulcsit-pólót feszítő mel-
len sűrűn pihengettek a kamasz tekintetek, 
az egyik kicsengetés után rögtön jönnek a 
padomhoz, de tisztára kipirulva, mint akik 
futottak előtte, hogy kérdeznének tőlem vala-
mit, valami bizalmasat, már hetek óta rágód-
nak rajta, és eddig azt latolgatták, melyik fiú-
hoz menjenek oda, mert olyan kell, aki nem 
beszéli ki őket és még őszintén is válaszol, és 
egyhangúlag mellém tették le a voksot, mert 
tök normálisnak, meg hát, nem mellesleg, 
hm… hm… jóképűnek is tartanak, és néztek 
rám angyali szemmel, mint akik várnának 
valamilyen reakciót, de én nem szóltam sem-
mit, el voltam foglalva, mert egyszerűen elol-
vadtam a kedves szavaktól és csorogtam lefe-
lé saját ingemen, közben a lányok mondták 
tovább, és én még mindig az előbbieken me-
rengtem, de egyszer csak felneszeltem, ho-
hó!, mit hallok, mi a kérdés?, hogy mekkora 
botot lóbálunk mi, fiúk, a lábunk között?, 
ezek aztán nem vacakolnak, semmi felderítő-
munka, rögtön durr bele, gyalogsági roham, 
teljesen paffá lettem, csak mikor napokkal 
később eltűnődtem a dolgon, kezdtem rájön-
ni, nem is olyan nagy csoda, hogy a csajokat 
úgy általában ennyire izgatja ez a dolog és 
olyan kíváncsiak, mert, gondoljunk csak be-
le, nincs még egy testrész, amelyik tudna hol 
kicsi, hol nagy lenni, ráadásul ilyen-olyan 
gondolatok hatására önállóan változtatja a 
méretét, egyszer hipp, aztán hopp, már meg 
is nőtt, és hát, tényleg, helyettesítsük csak be, 
mekkorára duzzadna a fejed, ha egy jó kis 
merevedéshez viszonyítunk, némelyikünk 
az ajtón sem tudna kimenni, de, mondom, 

ezt csak később gondoltam át, egyelőre kín-
ban voltam, mi a fenét is mondjak, mert, mint 
kiderült, a lányok számokat vártak, centimé-
terben megadva, semmi mismásolás, hogy 
kinek így, kinek úgy, pedig igazság szerint 
ezen a téren tényleg elég nagy a szórás, aki 
járt már férfi zuhanyozóban, az pontosan 
tudja, miről beszélek, ugyanakkor dolgozott 
bennem valami férfiszolidaritás is, így biztos 
volt, hogy nem az alsó értékekből fogok kiin-
dulni, hát, mondom, bevethető állapotban 
úgy tizenhét-húsz centi között, erre Ildi elő-
húzott a táskájából egy vonalzót, hüvelykuj-
ját a nullára tette, mutatóujját a húszas kör-
nyékére, próbálta felmérni a távolságot, te jó 
ég!, hüledezett elkerekedett szemmel, Rita ki-
csit oldalra billentette a fejét, mintha azt mon-
daná, hoppá! – és hirtelen megéreztem, 
mindketten próbálják elképzelni, hogy ez a 
hosszúság bennük van, és vajon hogyan bír-
nák a dolgot, ettől aztán olyan melegem lett, 
mintha kályhán ültem volna, de ekkorra már 
kezdtem kijönni a kábulatból, a kábulatból, 
amit a fellépésük okozott, na várjatok csak, 
most jön az ellentámadás, mi lenne, mondom 
ártatlan képpel, mi lenne, ha tartanánk egy 
kis önképzőkört ez ügyben, olyan, izé, anató-
miai leckeféle, mindenki megmutatná, amije 
van, azért az mégiscsak életszerűbb lenne, 
mint ez a vonalzózgatás, láttam, a lányok 
meglepődtek, egymást nézték, vajon a másik 
mit szól hozzá, de nem mondták rá, hogy na 
ne, ezt sürgősen felejtsem el, és néhány nap 
múlva me gint odajöttek, azzal, hogy átgon-
dolták a dolgot, és, háát, éppen meg lehetne 
csinálni, és ezen a héten pénteken lenne is rá 
kedvező alkalom, és ha tényleg akarunk va-
lamit, ezt nem kellene elszalasztani, mert 
Eszter néni, a főbérlőjük, aki a férje halála óta 
állandóan otthon üldögélt és ki sem lehetett 
robbantani a házból, most virrasztásra megy, 
meghalt egy régi barátnője, és most össze-
gyűlnek páran, hogy így búcsúzzanak tőle, 
egyszóval szabad a vásár, csak annyi a bök-
kenő, hogy nem elölről, az utca felől kellene 
bemennem, mert szemben a szomszédék 
mindent látnak, ráadásul a bejárati ajtónak 
valami szörnyű hangja van, már mondták 
neki, Eszter néni, meg kellene olajozni, de 

nem engedte, úgyhogy szerintük direkt nyi-
korog, tehát mindenképpen hátulról kell ke-
rülnöm, a kert felől, csak valamit ki kellene 
találni, mert a szomszédban van egy bolond 
kutya, esténként még hozzájuk is átbóklá-
szik, nehogy megkapjon véletlenül. Erre volt 
is egy jó tervem, mert olvastam valahol, hogy 
szétszórt borssal vagy erős paprikával telje-
sen el lehet bizonytalanítani a kutyákat, el-
vesztik a szaglásukat, egészen megkavarod-
nak, végül elhúzzák a csíkot.

Vettem két tasak őrölt borsot, otthon be-
leöntöttem egy nagyobb nejlonzacskóba, az-
tán leraktam az asztalra, leültem elé, és úgy 
néztem rá, mint valami kristálygömbre, mert 
egy csomó minden homályos volt ebben az 
ügyben, az sem volt világos, a beígért néze-
getésen kívül mi lesz még ott, és az sem, ho-
gyan fog ez az egész, hogy is mondjam, tech-
nikailag végbemenni, ki fog először vetkőz-
ni?, vagy mindnyájan egyszerre?, na jó, 
mondjuk, már lenn vannak a ruhák, és akkor 
hogyan tovább? Mi lesz, ha a lányok nem 
akarnak többet, szépen felöltözünk, én meg 
hazamegyek és az altájékon olyan fájdalma-
im lesznek, mint akit tökön rúgtak? – szóval 
minél többet gondoltam rá, annál több lett a 
kérdőjel, de közben meg feszített a vágy, dol-
goztak a hormonok, a kamaszkor, amiben 
benne voltunk, amúgy is egy biológiai pokol, 
na jó, némi mennyország-reszelékkel meg-
hintve, és ha valaki a felnőttkor elkérgesedett 
világa ellenére még képes emlékezni rá, mi-
lyen tizenöt évesnek lenni, az pontosan tud-
ja, mit éltem át. Talán még a suliban lett vol-
na módom beszélni a lányokkal, hogy meg-
próbáljak tisztázni egyet-mást, de valami azt 
súgta, ezt most így előre nem kéne feszeget-
ni, majd ott a helyzet úgyis adja magát.

Jól ismertem azt a kertvárosi részt, ahol 
laktak, és meg kell adni, a csajok ügyesen 
gondolták ki a tervet: a házak végében egy 
patak folydogált, hátsó szomszéd sehol, a túl-
parton jóval odébb pislákolt némi fény, ép-
pen annyi, hogy jobbról lássam a partot, bal-
ról a hosszan, sötétségbe futó drótkerítést. 
Nem volt más dolgom, mint ezek mentén tar-
tani az irányt, közben figyelni, mikor buk-
kan fel a jelzés, mert a lányokkal megbeszél-

tük, kikötnek a kerítésre egy fehér törülközőt 
(én szellemesen melltartót javasoltam, de le-
hurrogtak), innen fogom tudni majd, melyik 
rész tartozik az ő portájukhoz, hol kell be-
másznom, és persze ez jelzés lesz arra is, 
hogy minden az eredeti terv szerint alakul, 
tiszta a levegő. Kellemes séta volt, néha egy 
hátsó verandán felkapcsolták a villanyt, fény 
hullott valamelyik kertbe, aztán megint sötét 
lett, időnként egy-két hangfoszlány, a hold 
előtt pár felhő, egyébként nyugalom minde-
nütt, nem esett, enyhe szellő fújt, cirpeltek, 
amiknek cirpelniük kellett, egyszóval tet-
szett az este, na. Még tíz perce sem ballag-
tam, amikor megpillantottam a törülközőt, 
fürdőszobai textil ilyen mély benyomást nem 
tett rám addig, még a hajam is bizsergett tőle, 
egyszerre mindenemben száguldozni kez-
dett a vér, és míg a cipőm orrát bedugtam a 
kerítésdrót közé, arra gondoltam, bent a ház-
ban, a csinosan domborodó mellek alatt is 
milyen hevesen verhetnek a szívecskék, fel-
másztam a tetejére, és hopsz!, máris talajt ér-
tem a másik oldalon, kicsit meglepett, hogy a 
hátsó rész mennyire gondozatlan, néhol tér-
dig ért a gaz, és alig tettem pár lépést, elbi-
zonytalanodtam, mert ugrás közben hallot-
tam valami reccsenést, a farmer miatt nem 
aggódtam, mert az amúgy is divatosan szag-
gatott volt, de ha az alsónadrág kiszakadt, az 
a lányok előtt nagyon ciki lesz, hogy megbi-
zonyosodjam róla, megálltam, a farmert 
letoltam bokáig, de akkor eszembe jutott a 
kutya, gondoltam, azt jobb lesz gyorsan meg-
előzni, előkotortam a zacskót, belenyúltam, 
és akkor teljesen váratlanul, kívülről, kímé-
letlen pontossággal láttam magam, amint 
letolt gatyában borsot hintek szét egy dudvás 
kertben, csöppet sem voltam elragadtatva a 
helyzettől és erősen bíztam benne, hogy en-
nél csak jobb jöhet, de elnézést, most veszem 
észre, egészen máshonnan indultam, kicsit 
egymásra csúsztak-torlódtak itt a dolgok, 
úgyhogy index jobbra, kézifék be, leparko-
lunk, egy kis türelmet kérek, persze, folyta-
tom, és hogy mi lett a hajnali fotózással, meg 
a két csajjal, sőt, hogy mi történt Tomajkával 
disszidálás közben, majd mindjárt elmon-
dom azt is, csak most megyek és iszom egy sört.




