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Bíró Zsófia

VIDÉKI BESTIÁRIUM

Ma hajnalban arra ébredtem, hogy valakik nevetgélnek a sarokban. Angyalok voltak,
úgy hárman-négyen, és felém mutogattak sutyorogva. Amikor odanéztem, éppen egy
hatalmasat röhögtek, és az egyik mintha el is pirult volna. Akkor jött egy röndér, aki
föloszlatta ôket, mert ilyesmit tényleg nem illik csinálni. Én meg takaríthatok utánuk,
mert mindent teleszórtak tollal, ahogy hátba csapkodták egymást.

Másnap megint ott voltak, és verték a blattot! És még én voltam zavarban, amikor
kióvakodtam pizsamában a fürdôszobába. Szerencsére nagyvonalúan intettek, hogy
menjek csak. Van egy kis nyugtalanság a bordáim mögött. Mintha kissé borostásak len-
nének. Persze csak ahhoz képest, ahogy az ember elképzeli az angyalokat. Lehet, hogy
igazából mindegyik így néz ki. Röndér jön, valamit beszélnek, aztán megy. Engem vé-
gül is nem zavarnak, attól eltekintve, hogy fogalmam nincs, kik ezek és mit keresnek
a szobámban. Továbbá hogy kerül ide egy röndér, és mért nem küldi ôket haza vagy
el. Tényleg nem zavarnának, ha reggelenként nem üvegcsörömpölésre meg cigaret-
tafüstre kéne ébrednem. Ráadásul telehamuzták a Hét évszázad magyar verseit. A röndér
reggelenként beköszön nekik, megkérdezi, hogy minden rendben van-e, és felém bic-
cent, de éppen csak alig. Engem nem kérdez meg. Nem mindig ugyanazok vannak itt,
de vannak visszatérô arcok, akiket már megismerek, nem tudom, ôk is megismernek-e
engem. Egyelôre semmi jelét nem adják, hogy észrevettek volna. Csak föltûnt nekik, hogy
vannak valahol, ahol eddig nem, és hogy ott van még valaki! 

Ôszintén szólva leginkább az zavar, hogy nem értem, hogy lehet valaki angyal lété-
re ennyire rendetlen és piszkos. El lehet felejteni a hófehér szárnyakat. Elôször is szür-
ke, pecsétes, és mintha leették volna egymásét (nyilvánvaló, a sajátjukat nehéz lett vol-
na). Talán nem túlzok, de azért még egy angyal is elég kiábrándító látvány izzadtan,
atlétatrikóban és kifejezetten használtan, hogy ne mondjam, másnaposan. Reggelen-
ként olyan szag van a szobámban, mint nyáron a vidéki kocsmákban: a vizes fagylalt
szaga keveredik a tetoválásokéval és a söröskupakokéval. Meg az a másik szag, amit
még soha nem éreztem: hideg, idegen és kemény. Angyalszag. Olyan, hogy az ember
legszívesebben elfutna elôle haza. De hát én hova fussak innét?

Arrébb tolták a virágállványt, lepakolták róla a fokföldi ibolyát, a diffenbachiát meg
a páfrányt, és azon könyökölnek. Szólni fogok nekik. Ez az én szobám. A röndérnek
is szólok. Igazán nem szeretnék modortalannak vagy tolakodónak látszani, de legalább
mondhatnának valamit.

Vasárnap reggel. Megmosakodtak, megborotválkoztak, szépen fölöltözködtek, fi-
nom illatuk volt – angyalszag ez is, gondolom –, biztos mennek a templomba. Na de
melyikbe? Gondoltam, itt az alkalom, hogy beszéljünk végre, udvariasan, de visszafo-
gottan elmondtam nekik, hogy merre van a katolikus, a református, a baptista és a he-
tednapi adventista templom. Hogy lássák rajtam az elfogulatlanságot, mondtam, hogy
a szomszéd faluban van egy buddhista kolostor is. Mondták, hogy jó, de ôk most még-
is inkább a cirkuszba mennének. 

Elegem volt! Hazahoztak egy lovat a cirkuszból! Most tényleg megtelt a szobám!
Elôször is: én nem fogom se etetni, se ganézni! Másodszor: szerintem marhára keresi
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a gazdája meg a röndér is, és kicsit sem fogják elhinni, hogy fogalmam sincs, hogy ke-
rült ide. És még csak meg sem tudom kérdezni tôlük, mert amikor megpróbálom meg-
szólítani ôket, úgy tesznek, mintha nem vennének észre. Persze lehet, hogy tényleg nem
vesznek észre. De ez se baj, csak a lóval mit csináljak? Folyton kalapál vagy mit csinál
a lábával, összenyálazta a takarómat, és beleszuszog éjjelente az arcomba. Ô sem iz-
gatja magát. Kifejezetten közömbösen fújdogálja a nyálcseppecskéit. Szerintem Ne-
mes Nagy Ágnes nem így gondolta. Legalábbis nagyon remélem. Mert vagy ô tudta
rosszul, vagy ezek nem angyalok. 

Ma reggel, miközben elpakoltam az üvegeket, és összesöpörtem a csikkeket, az egyik,
anélkül, hogy rám nézett volna, azt mondta: – Lovagláshoz öltözz – és kártyázott to-
vább. Szerintem nekem mondta. De nem biztos. Mindenesetre úgy öltöztem, hogy ab-
ban akár lovagolni is lehessen. Még soha nem lovagoltam. Mire elkészültem, kinn állt
a lopott ló a kertben összeszerelve, az egyik rajta ült. A szomszéd kisgyerek meglátott
minket, és azt mondta: – Angyalka! – mire a borostás azt morogta, hogy: – Anyád az
angyalka. – Mondta, hogy szálljak föl. Fölszálltam. Én ültem elöl. Nem tudom, van-e
lóban is angyal, mert ez egyáltalán nem úgy viselkedett, mint ahogy szerintem egy
lónak kéne. Úgy csinált, mintha a Winnetouból jött volna elô. Elôször csak a lábával ka-
pirgált néhányat, mint a focisták a tizenegyes elôtt, aztán megrázta a sörényét, amitôl
olyan illat lett, mint amilyen bizonyára nyáron szokott lenni a szénakazal, aztán nye-
rített egyet, mintha azt mondaná magának, hogy hajrá, és úgy kezdett vágtatni, mint-
ha tudná, hogy hová megyünk. Szerintem nem tudta. Olyan volt, hogy egyáltalán nem
zötykölôdött az a marha nagy állat, és egyáltalán nem volt félelmetes, pedig ráadásul
ott volt mögöttem az egyik, amelyiknek szárnyak voltak tetoválva a hátára (láttam, ami-
kor levette a szárnyát), és nem érdekelt, hogy milyen lehet most az arca, mert úgy fog-
ta a derekamat, hogy tudtam, hogy ugyanazt érzi, mint én, még akkor is, ha lehet, hogy
ôk már ismerték egymást a lóval, és most biztos kék volt a szeme, mint az enyém, még
akkor is, ha elôtte nem kék volt, mert nem félelmetes volt, hanem olyan, mint a fil-
mekben, csak még olyanabb, mert a filmekben nem hallani, ahogy szuszog a ló, és nem
lehet átölelni a nyakát és belecsimpaszkodni a sörényébe, és nem simogatja a szél az
ember arcát, és nem kap a hajába, hogy játsszon egyet vele, aztán utána dobja, mert
most ünneplôbe öltözött az arca mindkettônknek, a lónak meg az izmai, és rohantunk
a tenger felé, a dombon túlra, pedig ott nem is a tenger van, hanem a Rákos Mezeje
MgTsz, de nekünk az teljesen mindegy volt, mert tudtuk, hogy ez csak tévedés, és iga-
zából a tenger van a dombon túl, csak mindenki rosszul tudja, és már annyira hozzá-
szoktak ehhez a tévedéshez, hogy rosszul is látnak. Különben honnét lett volna tenger-
illat, és honnét tudta volna a ló, hogy merre kell menni? És mikor fölértünk a domb-
tetôre, tényleg ott volt, hatalmas, zöld hullámokkal, amelyekbe ugyanúgy belekapott
a szél, mint a hajunkba meg a ló sörényébe, aki nem hozott minket, hanem velünk jött.
Néztük a tengert, mert azzal nem lehet mást csinálni, néztük a tengert, amirôl az em-
berek azt hiszik, hogy búzamezô vagy mi, és nekem nem jutott eszembe, hogy ilyen szép
még zenében sincs, és az se, hogy már ezerszer jártam itt, és akkor nem tenger volt itt,
hanem szántóföld, meg az se, hogy eljövök ide holnap is, és hogy akkor vajon mi lesz
itt, a tenger vagy megint a kalászok? 

Másnap reggel a ló nem volt sehol, de ôk ugyanott és ugyanúgy. Most ugyan jobban
elférünk megint, de nekem hiányzik az a négy mázsa nyugalom és lószag meg a sze-
me, ami olyan volt, hogy az ember nem érti, minek egy lónak ilyen hatalmas és gyö-
nyörû szem, és folyton eszébe jut. Nem óvakodtam ki a fürdôszobába, ahogy eddig,



hanem úgy mentem el mellettük, ahogy az ember a barátai mellett megy el, szerettem
volna mondani nekik valamit, de semmi nem jött a számra, vártam, hogy majd ôk
mondanak valamit, bármit. Hiszen tegnap elmentünk a tengerhez a lopott lóval, és ez
biztos, hogy így volt, mert nekem ma iszonyúan fáj a combom. De senki nem szólt egy
szót sem, úgyhogy kióvakodtam a fürdôszobába. Akkor szólt utánam az egyik, hogy: –
Hé, tudsz bridzselni? – Mondtam, hogy nem, mire a másik: – Nem baj, majd megta-
nítjuk. – És megtanítottak bridzselni, ami nagyon izgalmas volt, de nem beszélgettünk
semmirôl.

Vajon vannak lány angyalok is? Mert ezek itt mind fiúk. Ha nem tudnám, nem mon-
danám meg róluk, hogy angyalok. Nem olyan jó, ha az ember szobájában angyalok
vannak, mert nagy rendetlenséget meg koszt csinálnak, és nem mondanak semmit. El-
viszik az embert lovagolni, de akkor se mondanak semmit. 

Ma reggel nem voltak sehol. Csak a tollak, csikkek, üvegek meg a fecnik, amelyek-
re a robbereket írtuk tegnap. Nincsenek sehol. Jött a röndér, kicsit fújkálta a tollakat,
de ô se mondott semmit, aztán el is ment. Talán visszajönnek, csak azért mentek el,
mert dolguk volt. Az a hideg és kemény dolog megnôtt a bordáim mögött. Kitakarí-
tottam. Mindent úgy hagytam, ahogy ôk. Reggel sokáig aludtam, semmi üvegcsöröm-
pölés. Elmentem a domb mögé megnézni a tengert. Szántóföld volt. Nem baj, sejtet-
tem. Igazából tenger, csak rosszul látom. Tényleg nem baj, mert végül is ugyanúgy hul-
lámzik, meg ugyanolyan zöld. Ha holnapra se kerülnek elô, meg fogom kérdezni a
röndért, hova lettek. 

Másnap. A röndér se jött. Megnéztem videón a Berlin fölött az éget, nem ilyenek vol-
tak. Jó lenne egyet bridzselni. Lehet, hogy szólok néhány haveromnak, hogy ugorja-
nak föl játszani egyet kedden. 

Ma sem. Röndér sem. Ha holnap se lesznek, lehozom a padlásról a szobabiciklit,
oda vitték, mert nem fértek el tôle. Letörték a számlálóját.

Álmomban újra éreztem az illatukat, de hiányzott belôle az üvegcsörömpölés meg
a cigarettafüst, és nevetgélés sem volt. Amikor kinyitottam a szemem, akkor láttam,
hogy nem álmodtam. Az egyik ott ült a szônyegen, és régi NatGeókat olvasott. A bo-
rostás, amelyiknek szárnyak vannak tetoválva a hátára. Amelyikkel lovagoltam. Ami-
kor észrevette, hogy fölébredtem, azt mondta, hogy arra gondolt, visszajön, és itt ma-
rad. Tulajdonképpen nem zavar, lehet, hogy még egy kicsit örülök is, mert bevallom,
nem volt jó érzés, amikor egyszer csak eltûntek, bár az is igaz, hogy meg is könnyeb-
bültem. Meg aztán nem nagyon merek vele ellenkezni, ki tudja, nem változtat-e gyík-
ká, ha éppen olyanja van. Kicsit bizalmatlan vagyok velük. Egyáltalán nem olyanok,
mint a könyvekben meg a filmekben. Nem úgy néznek ki, mint valami transzcenden-
tális felsôbbség, akik lángpallossal mutogatnak alkalomadtán. Valahogy eszembe se
jutna rájuk bízni a sorsomat vagy mimet.

Mondtam, hogy jó. Erre nem mondott semmit, csak tovább olvasta a NatGeókat.
Vajon be kell jelentetnem az önkormányzatnál vagy nem?

Észrevettem, hogy megöntözte a virágokat, és elmosogatott. Nem rossz. Hívott a Pi-
kó, hogy átjönne néhány képregényért. Azt hiszem, elé megyek a vonathoz, hogy be-
széljünk. Basszus! Meg se lepôdött! Azt mondta, hogy ô egyszer manókat látott a pa-
takparton, de az angyal, az jobb. Lehet, de a Pikó füvezik. Ezt meg meg tudom neki
mutatni. Már ha látja. Látja. Kezet is fogtak, de nem mondta meg a nevét. Mégis hogy
szólítsuk? Angyal Bandinak? Ez a Pikó egy alligátor! Megkérdezte tôle, hogy van-e
kedve egy cigarettához! És volt! És a Pikó adott neki tüzet! És a második slukk után
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megkérdezte az angyalt, hogy hogyhogy? Az meg azt mondta, hogy unta a perecrá-
gást. Meg amióta egyszer leküldték Afrikába, és látta a gyerekeket meg a legyeket,
azóta folyton fáj a feje. Akkor a Pikó megkérdezte, hogy csak így le lehet lécelni, erre
csak vonogatta a vállát, és mondta, hogy elég sokan leléptek már. Akkor én megkér-
deztem, hogy olvasta-e az Angyalok lázadását, mire mondta, hogy nem. De a Pikó ak-
kor már beindult, és mindenféle vallásfilozófiai kérdést tett föl neki, hogy köztes lét
meg tükörélmény meg újratestesülés, amelyekre aztán nem hagyta, hogy válaszoljon,
mert végig ô pofázott, mindig ez van, aztán meghívta holnap vacsorára. Szerintem én
is mehetek. Nem tetszik nekem ez a nagy haverkodás. 

Nem megyünk mi sehova. Azt mondta, szívesebben maradna itthon, és olvasgatna.
Adtam neki egy csomó IPM-et, mert lassan végez a NatGeókkal. Tegnap egész nap nem
szólt egy szót sem. Ma is csak annyit, hogy szívesen vágna egy kis fát, ha gondolom. Mond-
tam, hogy ha akarja, szerzek neki fát, hogy vághassa, de padlófûtés van. Azt mondta,
majd meggondolja.

Minden reggel fôzök neki egy liter kakaót, azzal elvan, amíg dolgozom (tulajdon-
képpen örülök neki, hogy van valaki a házban, amíg nem vagyok itthon, mert mosta-
nában megszaporodtak errefelé a betörések). Nagyon szereti a tejbegrízt, én nem
annyira, de azért sokszor csinálok neki, egyébként nem válogatós, mindent megeszik.
Nem mondhatnám, hogy sokat beszélgetünk, úgy vettem észre – ellenben a Pikóval –,
hogy nem szereti a kérdezôsködést. Elég házias, de azért nem viszi túlzásba. Sûrûn el-
jár sétálni a kutyával, de a szomszédban lévô nagy, fehér ló egyáltalán nem izgatja.
Múltkor kimosta a cipôfûzôimet, de csak a fehéreket. Mostanában már elég hideg van,
úgyhogy csinált egy madáretetôt, de általában elfelejt bele magot rakni. Vettem neki
egy csomó mindent (borotvát, inget, zoknit), mert csak az az egy kockás inge volt, amit
nekiadtam. Mindent megköszön, de csak úgy, mintha azt mondaná, zöldbab. A ven-
dégszobában lakik, úgysincsenek soha vendégeim. Nem tesz csodákat. Még mindig
nem tudom, bejelentsem-e az önkormányzatnál. Egyáltalán nem látszik rajta, hogy
miféle. Nem tudom, régebben, amikor még a barátaival járt ide, akkor látszott-e, és
mostanra egyszerûen csak elmúlt, vagy már ilyen volt akkor is. Nem tudom, hová tet-
te a szárnyait. Nem is emlékszem, mikor láttam rajta utoljára. Pedig a Pikó nagyon be
akarta vizsgáltatni a laborban. Fogalmam nincs, mit vegyek neki karácsonyra.

Kôrizs Imre

ZSOKÉKÚRA

Ha valakinek személyleírást kellene adnia rólam, nem is tudom, hogy inkább alacsony-
nak vagy kövérnek nevezne-e. Hogy kopasznak vagy legalábbis erôsen ritkuló hajú-
nak, az sajnos szinte biztos. Néha elszórakozom a gondolattal, hogy barátaim közül kit
melyik színész játszhatna el: a sógornômet most leginkább Rezes Judit, a nagyobbik
fiát az új James Bond – a neve most nem jut az eszembe –, persze jó húsz évvel fiata-
labban. Ezeket nem kell túl komolyan venni, a modell és a színész közti kapcsolat ke-



Kôrizs Imre: Zsokékúra • 635

vesebb, mint hasonlóság, de több, mint típus, megpróbálom két jól ismert arcon ke-
resztül szemléltetni: a középkorú Mézga Aladár szerepét habozás nélkül Veres János
expénzügyminiszterre osztanám.

Engem nyilván Danny DeVitónak kéne megszemélyesítenie. Csak éppen nônie ké-
ne néhány centit és híznia jó pár kilót. A közkeletû vélekedés szerint az alacsony em-
berek nehezen békülnek meg a termetükkel. Nem tudom, én már gyereknek se vol-
tam magas, úgyhogy volt idôm hozzászokni, viszont csak harmincéves koromban híz-
tam meg, amikor abbahagytam a néptáncot. (Csak a hülyék mondják népi táncnak,
senki se mond se népi dalt, se népi mûvészetet.) Borzasztóan zavar a súlyom: a hájvért
a hasamon, a hátam vetemedései, az a marokra fogható renyhe, izomtalan többlet a
combom belsô részén, ami kicsit hosszabb séták alatt is képes fájdalmasan kidörzsö-
lôdni. Pedig ez az egyetlen testmozgás, amit gyakorolok, a séta. Mindent megteszek
ugyanis annak érdekében, hogy fogyjak, de sportolni nem vagyok hajlandó. Marad a
séta, illetve a diéta – amit nem szeretek fogyókúrának nevezni, mert azzal mintha hi-
vatalosan is beismerném, hogy kövér vagyok, márpedig ez sértené a hiúságomat. Ha
olyasvalakivel találkozom, aki még karcsú koromból ismer, és megdöbben a kövérsé-
gemen, azt szoktam mondani: „Csak láttál volna két hónapja! Amikor tíz kilóval több
voltam!” Ilyenkor aztán mindig learatom az elismerést, hogy milyen gyorsan és mi-
lyen sokat tudok fogyni.

Ez egyébként tényleg könnyen megy, még csokoládéval is tudok: az a lényeg, hogy
semmit sem szabad enni, csak csokoládét, de azt bármikor, bármennyit. Legutóbb már
kakaós tejmasszával csináltam, úgy éreztem magam, mint egy Parti Nagy Lajos-novel-
lahôs, de a fõ, hogy úgy is fogytam.

A kedvencem mégis az úgynevezett zsokékúra. Végsô soron a híres szétválasztáson
alapul, azon, hogy az ember ne egyen össze szénhidrátot fehérjével, proteinnel meg
ilyesmivel. Az elmélet – semmilyen elmélet – sose érdekelt igazán, és állítólag ennek
az egésznek nincs is semmi tudományos alapja – ha belegondolok, biztos vannak pél-
dául kövér tehenek is, pedig azok csak füvet legelnek, és nem hörpölgetnek hozzá me-
leg sertészsírt. A lényeg: a zsokék verseny elôtt ezzel öt nap alatt állítólag öt kilót fogy-
nak. Egy dietetikus ismerôsöm szerint az egész csak úgynevezett vízfogyás, de engem
ez se érdekel, csak agyból ne fogyjak. Az egész végtelenül egyszerû: mindennap any-
nyit ehet az ember, amennyit csak akar, de mindig csak egyfélét. Az elsô nap fôtt krump-
lit, a másodikon sajtot, a harmadikon fôtt csirkemellet, aztán zöldséget, végül gyümöl-
csöt. Azt mondják, a betegség a szegény ember utazása, hát a maga sajátos ritmusával
ez a diéta is valami ilyesmi: a zsokékúra idején a reménység és a csalódás, a csüggedés
és az elszántság, a lelkesedés és a fásultság olyan zaklatott ritmusban váltja egymást,
hogy afféle életmodellnek is elmegy, kicsiben. Amikor például hétfô este már majd-
nem megfulladok a krumplitól, alig várom, hogy felvirradjon a sajtnap. Egynapi saj-
tozás után persze már a csirkébe vetem minden reményemet – de hiába, mert az már
elsôre se ízlik sose. A negyedik napon aztán rendszerint nemcsak nyers, hanem fôtt
zöldséget is magamhoz veszek: a karfiolból és répából fôtt sós tea – levesnek nem ne-
vezném – a karfiol és a répa valóságos apoteózisa. Az utolsó napon ananászra szoktam
szorítkozni, mert egy úgynevezett városi legenda szerint azt a szervezetnek több ener-
giájába kerül lebontani, mint amennyi kinyerhetô belôle, de akkor már végsô soron
minden mindegy. A sivár napokon a mérleg a legfôbb támaszom – profi, digitális üveg-
mérleg, amely, ha a magasságomat is betáplálom, még mindenféle más mutatószámot
is kiír. Állandóan nézem is, hogy mennyit mutat, reggel vécé elôtt, vécé után, este ru-



hástul, este ruha nélkül. Mert a fogyás egyáltalán nem egyenletes, az elsô napok koszt-
ja valahogy eltömi a szervezetet, és alig van súlycsökkenés, hogy aztán a közepétôl an-
nál gyorsabban menjen minden.

Ezt a kúrát egy nálam is hiúbb, huncut arcú – Bradley Whitford alakíthatná, zajos
sikerrel –, nagyon okos barátomtól tanultam. (Hálás is vagyok neki érte, bár nemrég
szerintem egy nagy szívességgel le is róttam ezt a hálát.) Már kamaszkorában is olyan
hiú volt, hogy leszedette a nôvérével a gombokat az ingei mandzsettájáról – az anyja,
józanul, ezt megtagadta –, lyukat vágatott a helyükre, amit aztán pelenkaöltéssel be-
szegetett. Mindezt azért, hogy mindig hordhasson mandzsettagombot. De nemcsak a
megjelenésére hiú: poliglott fenomén, kilencvenhat nyelven tanult – szerényen nem
azt mondja, hogy tud, hanem csak hogy tanult –, az ó-, bizánci és újgörögtôl a man-
darinon át az általa csak bozótnyelveknek becézett, szûk körben beszélt idiómákig. A vi-
lág leghíresebb poliglottja, egy Mezzofanti nevû bíboros állítólag száztizennégy nyel-
ven értett, Bradley barátom utol akarja érni, úgyhogy tizennyolc nyelv még tervbe van
véve nála. A tudásával különben nem vág fel, de nem veszi komolyan azokat, akik va-
lamelyik nyelvet úgy tartják nehéznek, hogy jó, ha hét-nyolc másikon beszélnek. A tit-
ka az – ô maga mondta –, hogy úgy a negyvenedik után már egyetlen új nyelvre sem
szabad háromnegyed óránál többet szánni. A szókészletnek és a nyelvtannak a már is-
mert nyelvekkel való hasonlóságai, illetve a különbségek ennyi idô alatt feltérképez-
hetôk, utána már csak meg kell jegyezni ôket. Volt egy Strelicz nevû szerelmem, aki
hosszabb idôt töltött Indiában – szerette a keleti viseletet, jól is állt neki –, vele, hogy
bosszantson, néha hindire fordította a szót. Amikor megismerkedtek, megkérdezte,
hogy nem lövészt jelent-e a neve, mert „sztreljaty” oroszul „lôni”. Engem egyszer ebéd
közben megtanított indonézül, igaz, azóta sokat felejtettem.

Mindezek után hiba volna azt hinni, hogy a barátom valami szobatudós. Amikor
például kártyafüggetlenné akartam tenni a mobilomat, ô vitt el egy modern, de már
lelakott lakásba, ahol egy testvérpár tartott fenn sajátos irodát. A kiteregetett, száradó
ruha mellett volt például egy számítógép, amely vagy harminc CD-írót tartalmazott:
a fivérek vállalkozása szemlátomást több lábon állt. A telefonom új modell volt – tu-
lajdonképpen mindig új: nagyon szeretem a sokoldalú mobilokat, négy-öt havonta le-
cserélem a készülékemet –, a kikódolás elhúzódott. Miközben Bradley azon volt, hogy
valami mondvacsinált indokkal a belsô szobából elôkerült nagyon szép cigánylánnyal
telefonszámot cseréljen, kínomban egyszer csak arról kezdtem beszélni, hogy a sógo-
rom nagyon büszke a profizmusára, hogy a feje fölött is tud hegeszteni, mert nem
csöpög. Tényleg nem is értem, hogy jutott eszembe. Az idôsebb testvér mindeneset-
re, miközben egyidejûleg harminc Rihanna-CD írását felügyelte, felhúzta a lábán a nad-
rágot: „A salétrom mindig kiválik és csöpög, nem lehet ügyesnek lenni, átégeti a nad-
rágot is.” Kiderült, hogy még több lábon állnak: a magyar átlagfizetés ötszöröséért he-
geszt Rotterdamban, most szabadságon van, az öccsének csak besegít.

Bradley fesztávja különben a lehetô legszélesebb, a legmagasabb körökben is biz-
tonsággal mozog: egyszer elmesélte, hogy meglátogatta az isztambuli örmény pátri-
árkát. (Ôszentsége II. Meszrob. Láttam közös fotójukat: szembôl kiköpött Gerô And-
rás.) A fôpap épp egy idôsebb európai férfiba karolva sétálgatott a palota kertjében,
de intésére Bradley udvariasan csatlakozott hozzájuk. Franciául folyt a társalgás, úgy-
hogy ô is franciául szólt hozzá, annál is lelkesebben, mert az európai vendégben a leg-
jelentôsebb élô armenológust ismerte fel. Egy idô után a francia rákérdezett, hogy ô
honnan jött. Amikor megmondta, hogy magyar, az armenológus egy nevet mondott,
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kicsit idegenszerûen, de érthetôen, hozzátéve, hogy egy kiváló magyar kollégájáról
van szó, akivel addig csak e-mailben érintkeztek, és hogy Bradley nem ismeri-e vélet-
lenül. „Itt áll ön elôtt” – tárta szét a karját, arcán annak a nagy Levinnek minden fá-
radt büszkeségével, akit Kvasztics Fedor végre felismer a sivatagban (igaz, mint aztán
kiderül, tévesen).

A kikódolás másfél óráig húzódott, mégsem sikerült. A végén a fiatalember már nem
is a szerény honoráriumért, hanem a szakmai önérzetén esett csorba miatt erôltette a
dolgot. Közben elmagyarázta, hogy az egész teljesen legális: egy apró darabot vág ki
a SIM-kártyából, majd a kártya áramköre és a telefoné közé fóliát illeszt (ebbôl kilóg
valami apró dióda, amiatt kell belevágni a kártyába), és szinte kész is az egész. „Telje-
sen törvényes, az Expresszben is hirdetek, áfás számlát is tudok adni. Egyszer már ki-
jött a rendôrség, de mutattam nekik a számláimat: Angliából hozatom a fóliát, ha egy
uniós országban törvényes a termék, és itthon nem kifejezetten tilos, akkor mit akar-
nak? Mert a telefonhoz hozzá se nyúlok, az megmarad garanciálisnak, a kártya meg
nem a telefoncég tulajdona.”

Bradley közben azt magyarázgatta a lánynak, hogy egészen biztosan tud olyan top-
menedzsert, akinek románul tudó bébiszitterre van szüksége, úgyhogy feltétlenül ér-
demes telefonszámot cserélniük. Az egész kikódolásmentes délutánnak végül ennyi
lett a haszna. Illetve egy ideig úgy nézett ki, ennyi se, mert karácsony körül Bradleynek
halaszthatatlanul el kellett utaznia Bejrutba maronita rítust gyûjteni. (Már rég nem
kérdezem, hogy az effélék mit jelentenek.) De aztán, amikor hazajött, egyszer az isme-
rôs cigánylánnyal látogatott meg. A hûség szót a lexikonban nem az ô képével illuszt-
rálnám – ahogy mondja: „Apám arra tanított, hogy akkor is tagadjak, ha a nôn talál-
nak meg” –, de Vanesszával már hónapok óta együtt vannak, jártak Indiában is, ahol
Bradley malajálamul ripakodott rá a baseballütô helyett fenyegetôen asztallábakat ló-
báló utcagyerekekre, akik az anyanyelvükön megszólaló idegen szavaira döbbenten fu-
tottak szanaszét.

Hogy visszahódítsam a kihízott szmokingomat, egyhuzamban már épp harmadszor
ismételtem meg a diétáját, amikor legutóbb beállított. „Baj van – mondta. – Vani báty-
ját beidézték egy tárgyalásra, és ott fogták Miskolcon.” Kiderült, hogy a báty a fiával
és a feleségével együtt fél éve felköltözött Vanesszához, de a lakcímváltozást elmulasz-
totta bejelenteni. Volt otthon egy bírósági ügye, valami vasat pakolt, ami történetesen
lopott volt. Ô alkalmazottként dolgozott, de az elsôrendû vádlott azt vallotta, hogy
igenis tudott a vas eredetérôl, és részesedett az érte kapott pénzbôl is, úgyhogy ôt is
megvádolták. Eredetileg szabadlábon védekezett, de mivel az utóbbi két tárgyalás idé-
zését nem vette át – hiszen elköltözött, nem kapta kézhez –, amikor a harmadik vala-
hogy elérte, és elment, rögtön lecsukták. „Szegény kisfia két napig nem evett, azt
mondta: majd apával. Nem tudom, mi igaz ebbôl a hároméves, rozsdás vasügybôl, de
azt látom, hogy Pali állandóan csak dolgozik. A bíró valami fiatal gyerek, 2006-ban
végzett, ez az elsô ügye, és ki akar tenni magáért. Pedig minek kriminalizálni egy ár-
tatlan embert, aki ráadásul épp most akar megragadni valami polgári nívón. Ilyen hü-
lyeség miatt! És nem is a vasért, hanem mert nem vett át két papírt! Már egy hete van
ugyanabban a ruhában, Vaniék most küldenek neki tisztát. Az ügyvédje kieszközölte,
hogy csomagot is küldhessenek, pedig az csak egy hónap múlva járna. Most készítik
össze, és nagyon ki kell dekázniuk. Tudom, hogy most zsokézol, és azt vakon borzasz-
tó csinálni, de nem adnád kölcsön a mérleged? Hálából kikódoltatom a BlackBer-
rydet.”


