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EZREDV°G
G¢her IstvÀnnak

az Àlmaimban megjelensz,
fegyvertelen az Àlom,
mert ¢giek ¢s f´ldiek
k´zt Ãjra nem talÀlom
magam

vitatkozunk egy verssoron,
teÀt is adsz vagy kÀv¢t,
a f´ld itt nem csontot terem,
fegyvertelen a szÀnd¢k,
a szÂ

a d¢monom a d¢monod
testv¢re, fattya: Àrny¢k.
ha nem cipeln¢m vÀllamon,
haza sosem talÀln¢k ä
hamar

v¢gezz¡k rendben dolgaink
a suhintÂ idûben
k¢rd¢sre k¢ts¢g, hullanak,
csak a magÀny idûtlen,
a fÀk

Feh¢r B¢la

A KAPERNAUMI SZçZADOS
JÀt¢kfilm, prÂzÀban levetÁtve

Nem k´nnyü egy filmet elkezdeni, m¢gis, azt mondom, vÀgjunk bele. Neh¢z mÀr el-
viselni, hogy a szemem kamerak¢nt mük´dik, az agyam vetÁtûg¢p, ¢s a homlokom sz¢-
les vÀsznÀn idûrûl idûre peregni kezd Mentuhotep gyalÀzatos ¢s rejtelmes t´rt¢nete.

Nem vagyok ¢n mozi, barÀtaim! MÀsfelûl azt is meg¢rtem, hogy Mentuhotep ¢lni
akar.

Azt mondom, ne vegy¡k el tûle ezt az ´r´m´t.
❤



Zene szÂl. TalÀn tangÂ. Esetleg halk szamba.
Mentuhotep, a majom (valÂjÀban persze ember, azaz homo humus), mÀr az ¢p¡let
alatti m¢lygarÀzsban jÀrt, amikor meggondolta magÀt. Visszagyalogolt a lifthez, ¢s fel-
suhant vele a tizenkilencedik emeleten b¢relt irodÀjÀba. Gyül´lte a gyorsliftet, kecses
hazugsÀgnak tartotta a puha ¢s hangtalan szÀguldÀst, mik´zben neki azt kell ¢reznie,
hogy lÀthatatlan kezek Ãgy markolÀsszÀk a gyomrÀt, akÀr egy petyh¡dt strandlabdÀt.
Igen Àm, de amikor b¢relni lehetett, mÀr csak a tizenkilencediken volt szabad iroda,
¢s Mentuhotep akkor m¢g nem gondolt arra, hogy annyi baja lesz a gyorslifttel. Egy
idûben elhatÀrozta, hogy gyalog megy fel, de a nyolcadik emelet tÀjÀn mindig kiful-
ladt, le kellett rogynia a l¢pcsûre, ¢s olyan hangosan zihÀlt, hogy a l¢pcsûhÀz vasajtajÀn
Àt is kihallatszott a folyosÂra. Vadidegenek nyitottak rÀ, ¢s k¢rdezt¢k meg, hogy hal-
doklik-e.

Az az igazsÀg, hogy cser¢lni is akart, ugyanis az elsû emeleten mük´d´tt a Fekete
Lyuk jegyiroda, amelyikrûl elterjedt, hogy szÁvesen k´lt´zne magasabb szintre. Men-
tuhotep egy reggel felkereste az ajÀnlatÀval a jegyiroda tulajdonosÀt. °ppen nem volt
¡gyf¢lfogadÀs, ennek ellen¢re kedvesen fogadtÀk, le¡ltett¢k, ¢s arrÂl faggattÀk, hogy
hovÀ szeretne jegyet venni. Erre Mentuhotep csak legyintett, ¢s elmondta, hogy û szÁ-
vesen Àtengedn¢ az irodÀjÀt odafenn, ha cser¢be lehurcolkodhatna az elsûre. Az al-
kalmazottak erre nem tudtak mit vÀlaszolni, szÂltak a tulajdonosnak, egy bizonyos
Sziklainak.

ä Az alkalmazottaim zavarban vannak, mert nem ¢rtik vilÀgosan, hogy urasÀgod
hova Âhajt jegyet vÀltani ä mondta Sziklai, aki olyan kifogÀstalanul elegÀns bÀrsony´l-
t´nyt viselt, amilyet Mentuhotep m¢g sohase lÀtott. ä Nem szeretj¡k, ha az ¡gyfelek
r¢buszokban besz¢lnek. Minden f¢lre¢rt¢s rossz v¢rt sz¡l, nem igaz?

Mentuhotep t¡relmesen megism¢telte az ajÀnlatÀt az irodacser¢rûl. Sziklai meg-
hallgatta, udvariasan bÂlogatott, tenyer¢vel tapogatta lezsel¢zett hajÀt, k´zben meg-
megrÀndult az arcÀn a hÃs.

ä N¢zze, fel nem foghatom, hogy mit akar ezzel a tizenkilencedik emelettel. Nem
mi utazunk, drÀga uram! Az ¡gyfeleink utaznak, ugyebÀr!

ä Az ¡gyfelek utaznak ä szÂlt szomorÃan Mentuhotep. ä °n viszont irodÀt szeretn¢k
cser¢lni magukkal. UtoljÀra k¢dezem, igen vagy nem?

ä Ne haragudjon rÀm, de tovÀbbra is tanÀcstalan vagyok ä nevetett Sziklai, ¢s se-
g¢lyk¢rûn az ÁrÂasztalok fel¢ n¢zett, ahol hÀrom kisasszony matatott a papÁrok k´z´tt.
ä Nagy ´r´mmel k¢rdezem meg Ãjra, hogy hovÀ m¢ltÂztatik utazni. NÀlunk kereken
egy hÂnapra van jegyelûv¢tel.

Akkor Mentuhotep minden indulat n¢lk¡l felÀllt a bûrfotelbûl, els¢tÀlt az ajtÂig, de
mielûtt kil¢pett volna, Ágy szÂlt: ä A sajÀt seggembe szeretn¢k utazni, lehetûleg gyors-
vonattal! A jegyet k¡ldj¢k fel az irodÀmba!

EgyszÂval a csere kÃtba esett.
AttÂl kezdve ahÀnyszor csak beszÀllt a gyorsliftbe, Mentuhotepnek mindig esz¢be

jutott a Fekete Lyuk jegyiroda.
❤

A tizenkilencedik emeleti iroda ajtajÀn r¢ztÀbla csillogott, ¢s mind´ssze ennyi Àllt rajta:

MçZ
K¢pviselet
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A meggyfa ÁrÂasztal el¢ valÂdi perzsaszûnyeget terÁtettek, azon helyezt¢k el a m¢-
regdrÀga bûrgarnitÃrÀt. Az ÁrÂasztal m´g´tti fal teljesen ¡vegbûl k¢sz¡lt, jÂformÀn
karnyÃjtÀsnyira lÀtszott a szomsz¢dos ¢p¡let, ettûl az eg¢sz iroda Ãgy festett, mint ami
az odalent kanyargÂ utca kanyonja felett billeg, ¢s mÀr csak egy fuvallat kell neki, hogy
lecsÃsszon a m¢lybe. K´rben a falakon hatalmas ÀbrÀk lÂgtak. A jobb oldali szÁnes raj-
zokon a vÁz- ¢s sÂhÀztartÀs hormonÀlis szabÀlyozÀsÀt, az ideghÀrtya vÀzlatÀt, tovÀbbÀ
a feh¢rjeem¢szt¢st, az aminosavak ¢s az oligopeptidek felszÁvÂdÀsÀt lehetett tanul-
mÀnyozni, mÁg a bal oldali falat csaknem bet´lt´tte a glukÂzanyagcsere egyszerüsÁtett
Àttekint¢se. Ez egy¢bk¢nt Ãgy n¢zett ki, mint egy trÂpusi szigetcsoport fel¡ln¢zetbûl.
Mint p¢ldÀul a Maleolap atoll ¢s k´rny¢ke. Nagy, sÂs k¢ks¢gben barÀtsÀgos z´ld foltok.
A bejÀrat felûli oldalon f¡gg´tt az agy informÀciÂtÀrolÀsÀnak rajzos magyarÀzata, a
hûhÀztartÀs idegi befolyÀsolÀsÀnak menete, tovÀbbÀ az emberi f¡l hangnyomÀsszint-
j¢nek g´rb¢je, k¢k vonallal jelezve a fÀjdalomk¡sz´b (130 phon), pirossal a hallÀsk¡-
sz´b (4 phon) ¢s sok sÀrgÀval a kettû k´z´tt l¢vû tartomÀny.

Azt csak nagyon kevesen tudtÀk, hogy az ÁrÂasztal lapjÀt egyetlen gombnyomÀssal
f¢lre lehet csÃsztatni, ¢s akkor megjelent alatta az ´sszes ismert ¢s m¢g nem ismert,
m¢rhetû ¢lettartamÃ magot felt¡ntetû izotÂpt¢rk¢p. Ez az ÁrÂasztal nem volt igazÀn
ÁrÂasztal. Nevezz¡k inkÀbb elt¢vedt kultikus tÀrgynak.

°s m¢g egy titok! Mentuhotep ¡zlettÀrsa egy Milfajt nevü sÀnta fizikus volt. Ez a
Milfajt, ahogy teltek a hÂnapok, sz¢p lassan megûr¡lt, ¢s lÀss csodÀt, min¢l agya-
lÀgyultabb lett, annÀl jobb ¡zlettÀrsnak bizonyult. ValÂsÀggal ontotta a p¢nzt a
MçZ-nak.

❤

Mire Mentuhotep a m¢lygarÀzsbÂl fel¢rt a tizenkilencedik emeletre, mÀr elfelejtette,
mi¢rt is fordult vissza. MagÀra zÀrta az ajtÂt, bevetette magÀt az egyik bûrfotelbe, ¢s
csak n¢zett maga el¢, mÁg aztÀn lelki szemei elûtt szÀlldosni nem kezdtek çrvÀcska
fogantatÀsÀnak eml¢kfoszlÀnyai.

Mater omnium, suttogja Mentuhotep, ¢s mintha forrÂ viasszal ´nt´tt¢k volna le,
Ãgy folyik rajta v¢gig a kÀr´r´m.

❤

A filmvÀsznon egy moziterem belsû tere bontakozik ki. Mentuhotep a kilencedik sor-
ban ¡l, mellette pedig ott lÀtszik Paprika bozontos, v´r´s feje. Ez a Paprika fogja majd
f¢rfi l¢t¢re megsz¡lni Mentuhotep gyermek¢t. De most m¢g nem ismerik egymÀst.

Paprika esete igazÀn pÀrjÀt ritkÁtja. Tizenh¢t hÂnapig fek¡dt egy kÁs¢rleti klinikÀn,
ahol teljesen sz¢tszedt¢k, ¢s Ãjra ´sszeraktÀk. Keserves ¢s fÀjdalmas müt¢teken esett
Àt. A müvelet csÃcspontja az volt, hogy megnyitottÀk a koponyÀjÀt, ¢s a hypothalamu-
sÀba follitropint fecskendeztek, utÀna felt´lt´tt¢k a test¢t progeszteron hormonnal.
Ez aztÀn meghozta a kÁvÀnt hatÀst. Paprika alig ¢bredt fel az altatÀsbÂl, mÀris term¢-
keny¡lni akart. Azt mondta, alig vÀrja, hogy valaki dobogjon a szÁve alatt. Kijelentette,
hogy û nem f¢rfi, ¢s nem is nû, hanem csak egy ember, tehÀt egy ember, de ha vÀlasz-
tani lehetne, akkor inkÀbb m¢gis nû, ¢s csak a ritka esetekben f¢rfi. AlapjÀban v¢ve
maga se tudta eld´nteni, hogy micsoda.

A film alatt t´bbsz´r is megkÁnÀltÀk egymÀst mÀlnaÁzü cukorkÀval, az elûadÀs v¢g¢n
pedig Paprika udvariasan k¢rt egy cigarettÀt Mentuhoteptûl. MiutÀn leszÁvta az elsû
slukkot, behÁzelgû hangon megk¢rdezte.

ä Mondja meg ûszint¢n, lenne kedve engem jÂl felcsinÀlni?
ä MagÀt? Hogyhogy? °s m¢gis mikor? ä k¢rdezte Mentuhotep.

Feh¢r B¢la: A kapernaumi szÀzados ã 805



806 ã Feh¢r B¢la: A kapernaumi szÀzados

ä Most azonnal. De elûre megmondom, hogy gyereket akarok. MagÀnak mÀr van
gyereke?

ä Nincs ä vÀlaszolta Mentuhotep, ¢s azon kapta magÀt, hogy gyereket szeretne. ä
Szabad az est¢m. Tûlem mehet¡nk.

A mozibÂl mindjÀrt Paprika lakÀsÀra siettek.
A term¢kenyÁt¢s nem mindennapi k´r¡lm¢nyek k´z´tt ment v¢gbe. Paprika fel-

gyÃjtotta az ́ sszes villanyt, az Àgy mell¢ ¡ltette az ¢desanyjÀt, aztÀn rÀparancsolt Men-
tuhotepre, hogy vetkûzz´n le, v¢g¡l maga is kibÃjt a koszt¡mj¢bûl. T¡st¢nt rÀvetette
magÀt Mentuhotepre, aki megprÂbÀlta takargatni magÀt a hintasz¢kbûl bÀmulÂ ́ reg-
asszony vizenyûs tekintete elûl.

ä Na, ¢desanya, most a sajÀt szem¢vel lÀthatja, hogy l´vik csurig a fia f¢l barackjÀt
ä kiÀltotta Paprika, ¢s Mentuhotep szeme k´z¢ nyomta a m¢regdrÀga müanyagbÂl
k¢sz¡lt k¢t mell¢t. Ezeknek volt ugyan egy kis gyÀrtÀsi hibÀjuk, de oda se neki! Az
erdei mÂkus hasa bûr¢bûl kiszabott ¢s rÀteny¢sztett bimbÂk nem voltak teljesen egy-
szÁnüek.

így fogant meg szeg¢ny çrvÀcska.
❤

Mentuhotep ¢s Paprika hamarosan ´sszehÀzasodott. A filmvÀsznon most valaki egy
fotÂalbumot lapozgat. Hang nincs, csak elfojtott k´h´g¢s. Arcot sem lÀtunk, csak egy
t´mpe ujjÃ k¢z lapoz, ¢s rÀb´k egy-egy esk¡vûi fotÂra. Cs´r´g az album hÀrtyapapÁrja.
A jelenet hangulata meghitt, de az¢rt m¢gis idegesÁtû. M¢lyen zengve hegedü szÂlal
meg, valami r¢gi dallam, s az utolsÂ fotogrÀfiÀn meztelen csecsemû lÀtszik. P´nd´ri
haj, arÀnytalanul nagy koponya, eltÀtott, fogatlan szÀj. Ez csak çrvÀcska lehet.

❤

Egy este Mentuhotep arra ment haza, hogy az ¢lettÀrsa horgÀszzsinÂrral a hintasz¢kbe
k´t´zte az ¢desanyjÀt, a szÀjÀt pedig kit´mte ragasztÂba mÀrtogatott vattÀval.

ä Rohadt neh¢z napom volt ä sÂhajtott Mentuhotep. ä Be kell indÁtani a c¢get. Nincs
most t¡relmem az ilyesmihez.

ä Ne idegeskedj, ¢desem, neked ezzel semmi dolgod ä mondta Paprika fejhangon.
ä Egyszerüen meguntam, hogy ÀllandÂan veszûdni kell vele.

Mentuhotep bement a f¡rdûszobÀba, hogy Àtvegye a selyem hÀzik´nt´s¢t, de elûbb
fogat mosott, ¢s ledobta Àtizzadt zoknijÀt. Arra j´tt ki, hogy Paprika a hintasz¢k m´g´tt
Àll, ¢s az elektromos keny¢rszeletelûvel ¢ppen a mama fej¢t igyekszik levÀgni. A k¢s
surrogva erûlk´d´tt, hogy Àtverekedje magÀt a nyakcsigolyÀkon. Paprika az egyik lÀ-
bÀt feltette a hintasz¢k ¡lûk¢j¢re, Ãgy prÂbÀlta egyre m¢lyebbre kormÀnyozni a rÀn-
gatÂzÂ peng¢t, amely hamarosan legyûzte a meszes csontokat, ¢s jÀtszva szaladt Àt a
lÀgy r¢szeken ¢s a g¢g¢n. A v¢r egy darabig oldalt spriccelt, aztÀn a nyak csonkjÀbÂl
felbugyogva javar¢szt az ´regasszony ´l¢be folyt.

ä Mit tÀtod a szÀd? Gyer¡nk, vedd filmre az eg¢szet ä parancsolt rÀ Paprika, mi-
k´zben kikapcsolta az elektromos szeletelût.

Mentuhotep szaladt a k¢zikamerÀ¢rt, ¢s meg´r´kÁtette a feles¢g¢t, amint ott Àll a
hintasz¢kben pihenû emberi csonk mellett. (Itt engedjenek meg egy szem¢lyes meg-
jegyz¢st. Ezt a videofilmet megprÂbÀlam felkutatni, ugyanis az volt a tervem, hogy
bemutatok belûle n¢hÀny megrÀzÂ kockÀt, hogy senkinek ne legyen k¢ts¢ge a t´rt¢net
hiteless¢g¢t illetûen. A tekercsnek azonban nyoma veszett. Szerencs¢re a filmben sze-
replû müv¢szek ´r´mmel jÀtszottÀk el a v¢nasszony feldarabolÀsÀt.)
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Mentuhotep ¢s Paprika ezutÀn m¢g harminc napig maradt egy¡tt. AztÀn a romÀnc
v¢get ¢rt.

❤

De ezzel m¢g nincs v¢ge! °vekkel k¢sûbb, annak a napnak a reggel¢n, amikor Men-
tuhotep megismerkedett Milfajttal, aki egy¢bk¢nt akkoriban egy ¢p¡lû diabetikus cso-
kolÀd¢gyÀr adagolÂg¢peit tervezte, levelet kapott PaprikÀtÂl. MÀr hosszÃ ideje nem
volt semmif¢le hÁre gyermeke anyjÀrÂl. °rthetû hÀt, hogy amikor a postÀs a kez¢be
nyomta a borÁt¢kot, mindjÀrt felt¢pte, ¢s sietûsen elolvasta. Ezek a dermesztû sorok
Àlltak benne: Szeretn¢k szÀz darabra esni a szemed elûtt. Mint egy vÀza, amit v¢letlen¡l levernek
az asztalrÂl. K¢rlek, ne eml¢kezz, ne keress, ne loholj a nyomomban, ¢s erre a lev¢lre se vÀlaszolj,
mert t´bb¢ nem te vagy az ¢n v¢dûszÀrnyam. Nincs v¢g, nincs kezdet, csak csupa k´zepe van! °s
az alÀÁrÀs: Egy ÀtoperÀlt anyuka.

Ilyen kilÀtÀstalan sz´veg Àllt a lev¢lben.
❤

Most megint vÀltozik a k¢p.
Mire Mentuhotep kiÀlmodozta magÀt a r¢gi sz¢p idûk´n, odakint teljesen bes´t¢te-
dett. FelgyÃjtotta a villanyt, ¢s zsebre dugott k¢zzel az iroda ¡vegfalÀhoz s¢tÀlt, hogy
megszeml¢lje a lÀba alatt heverû vÀrost, amely ¢ppen Ãgy n¢zett ki, mint egy kivilÀ-
gÁtott akvÀrium.

Nem, nem akvÀrium. InkÀbb f¢nybogyÂkkal teletüzdelt vakondtÃrÀs. Ha jobban
megn¢zi az ember, lehet az igazsÀg allegÂriÀja is, egy villogÂ szemü, alul´lt´z´tt vak
n¢mber, m¢rleggel ¢s karddal, akit ¢ppen megtÀmadtak a szentjÀnosbogarak. Vagy
egy hatalmas ¡vegszendvics rengeteg elektromos salÀtÀval. Vagy egy ingyenes ¢jszakai
tÃl¢lûtanfolyam.

Ez az¢rt jutott Mentuhotep esz¢be, mert çrvÀcska nevü lÀnya a vÀros legn¢psze-
rübb tÃl¢lûtanfolyamÀt vezette egy hasznÀlaton kÁv¡li vÀgÂhÁdon. A vasÀrnapi savas-
esû-gyakorlatokra t´bb szÀzan szoktak jelentkezni, utÀna pedig tucatszÀmra adjÀk el
a megszilÀrdÁtott anÂdiszappal bevont v¢dûruhÀkat ¢s -sapkÀkat.

Mentuhotep ´sszed´rzs´lte a tenyer¢t, ¢s a telefonhoz l¢pett. Lenyomta az auto-
matikus hÁvÂgombot, amely a lÀnya szÀmÀt tÀrolta. A k¢sz¡l¢k hosszasan kics´ng´tt,
de senki nem vette fel. çrvÀcska nem volt otthon.

ä Hol csavarog ez a nyomorult csontkukac? ä tette fel Mentuhotep a k¢rd¢st.
Gyül´lettûl merev arca hirtelen bet´lti a vÀsznat. Kis szûrszÀlak lÂgnak ki az orrÀbÂl.
❤

L¢gi felv¢tel. A kamera napf¢nyben f¡rdû tÀjat mutat, k´rbefordul, rÀk´zelÁt egy fe-
nyûerdûre, Àtsuhan felette, ¢s rÀtalÀl egy kast¢lyra. Elidûzik f´l´tte. ¹sszevissza nûtt
k¢m¢nyek, halott ablakok arcvonala. AztÀn egymÀsba nyÁlÂ termek, hÂfeh¢r szÀrnyas
ajtÂk, mÀrvÀnypadlÂ, festett mennyezetek. Egy bicegû ember k´zeledik. Az optika be-
vÀrja, mÁg karnyÃjtÀsnyira ker¡l. A boltozatos tar fejet, mintha f¡ltûl f¡lig f¡gg´nyt
akasztottak volna rÀ, Ãgy ´vezte a vÀllig cs¡ngû ûsz hajzat. Milfajt, a fizikus leginkÀbb
Merlinre, a varÀzslÂra hasonlÁtott, csak m¢g annÀl is agyafÃrtabb volt.

A GeigeräM¡ller-f¢le szÀmlÀlÂcsû hasznÀlata Milfajtnak nem okozott gondot. Sze-
rette ezt a müszert, szÁvesen jÀtszadozott vele. Nincs m¢g ´t perce, hogy m¢r¢seket
v¢gzett az eb¢dlû b¡szkes¢g¢n, a k¢sei gregoriÀnus tÀlalÂszekr¢nyen, tovÀbbÀ a gusz-
tustalan Bacchus-poharakon, ¢s megÀllapÁtotta, hogy egyik sem bocsÀt ki ionizÀlt su-
gÀrzÀsokat, vagyis elektromos t´lt¢sü r¢szecsk¢k egyÀltalÀn nem tÀvoznak el belûl¡k.

Az ¢szlel¢st Milfajt mindig naplÂszerüen feljegyezte egy Di¢tÀm ¢s testsÃlyom naprÂl
napra cÁmet viselû naptÀrf¡zetbe. Az elsû lapon ez Àllt piros ceruzÀval alÀhÃzva: Mi-
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csoda pokoli szerencse, hogy nÀlam semmi nem sugÀrzik, amikor m¢g az erdû madaraibÂl is kij´n
n¢hÀny becquerel.

A kamera k´veti a billegû fizikust.
A k´nyvtÀrszobÀba ¢rve Milfajt a sakkasztalkÀra helyezte a GeigeräM¡ller-f¢le

szÀmlÀlÂcs´vet, mell¢ tette a f¡zet¢t, aztÀn talÀlomra leemelt egy k´nyvet. A m¢r¢s
megint negatÁv volt. Milfajt m¢g egy gyenge alfasugarat sem tudott kimutatni. Az ab-
lakhoz sÀntikÀlt, ¢s ¢rdeklûdve nyitotta ki a bûrbe k´t´tt k´nyvet. Meglepetten lÀtta,
hogy egy kottagyüjtem¢nyt tart a kez¢ben, m¢gpedig az Album d'un voyageurt Liszt
Ferenctûl. MegprÂbÀlt visszaeml¢kezni, hogy hallotta-e valaha is ezt a darabot, de egy
Àrva hangot sem tudott belûle felid¢zni. Kedve lett volna mindjÀrt felhÁvni telefonon
çrvÀcskÀt, a szeretûj¢t, de nem tehette, mert szÂtlansÀgi fogadalmat k´t´ttek. Ha ta-
lÀlkoztak, nem szÂltak egymÀshoz. K¢zjeleket adtak, a szem¡kkel simogattak, de han-
got nem k¡ldtek egymÀs fel¢. Milfajt nagyon el¢gedett volt azzal a tudattal, hogy bÀr-
mikor meghallgathatja çrvÀcska ideges szuszogÀsÀt, csak a telefont kell felemelnie.

Film¡nk idej¢n Milfajt ¢ppen a hangkvantumokkal foglalkozott. Elk¢szÁtette a
hang szÁnk¢p¢t, ¢s kidolgozta a hÀrmas szÀmÃ Milfajt-elvet, amelynek r´viden az a
l¢nyege, hogy a hangot terjed¢se k´zben elektromÀgneses sugÀrzÀs ¢ri, ezÀltal a hû-
m¢rs¢klet emelked¢sekor azonnal a r´videbb hullÀmhosszak fel¢ tolÂdik el. Ami l¢-
nyeg¢ben azt jelenti, hogy a hang menet k´zben energiÀval t´ltûdik fel. Ebbûl viszont
az k´vetkezik, hogy a hangot bÀrmire fel lehet hasznÀlni. P¢ldÀul varrÂg¢p meghaj-
tÀsÀra, ajtÂnyitÀsra, füt¢sre vagy tojÀsfûz¢sre.

Az egyes szÀmÃ Milfajt-elv az volt, hogy semmirûl nem lehet semmi biztosat tudni.
A kettes szÀmÃ: a gondolkodÀs helyett sokkal t´bbet ¢r egy jÂ alvÀs.
°s volt egy n¢gyes szÀmÃ is: Isten jÂ nagy csirkefogÂ, mert mindent titokban csinÀl,

de hÀla istennek, legalÀbb nem akar rosszat.
Az ́ t´s szÀmÃ Milfajt-elv (ez idÀig az utolsÂ) Ágy hangzott: abbÂl kell kiindulni, hogy

mindenkinek van egy h¡lyes¢gbûl szûtt koronÀja.
❤

A vetÁt¢s folytatÂdik! çrvÀcska idûk´zben feles¢g¡l ment P¢terfia Meszeshez, miutÀn
elsû lÀtÀsra egymÀsba szerettek egy kÁs¢rletiÀllat-Àrver¢sen. P¢terfia Meszes a Mind-
halÀlig Bûr kozmetikai tÀrsasÀg kÁs¢rleti laboratÂriumÀban dolgozott. Az¢rt vÀsÀrolt
nyulakat, hogy a szaruhÀrtyÀjukat felhasznÀlja az Ãj habf¡rdûk hatÂanyagainak ki-
prÂbÀlÀsÀra, çrvÀcska pedig az¢rt, hogy kivigye ûket a vÀros sz¢l¢re, ¢s szabadon en-
gedje ûket. çrvÀcska ugyanis elvakult Àllatv¢dû volt. Az Àrver¢s utÀn naponta talÀl-
koztak, ¢s naponta szeretkeztek, hol az Àgyban, hol egy kapu alatt. Rajongott egymÀ-
s¢rt ez a savanyÃ arcÃ, hiÀnyos fogazatÃ, szikÀr f¢rfi ¢s a kis v´r´s t´lt´tt galamb, aki-
nek rozsdaszÁnü pattanÀsok teny¢sztek a homlokÀn.

ä ýszint¢n szÂlva idÀig abban a hiszemben ¢ltem, hogy impotens vagyok, mert
vegyszerekkel dolgozom ä mondta egy alkalommal P¢terfia Meszes, mik´zben a nad-
rÀgjÀt prÂbÀlta magÀrÂl lerÀngatni egy belvÀrosi gyorsb¡f¢ ruhatÀrÀban. ä Te vagy az
¢n csodat¢vû HÂfeh¢rk¢m.

ä Te meg az ¢n egyetlen m¢regkeverûm ä mondta neki çrvÀcska, aki tettre k¢szen
hanyatt fek¡dt a kabÀtokkal t´m´tt fogasok alatt.

Hamarosan egy¡tt jÀrtak a kisÀllat-Àrver¢sekre is, egy¡tt vÀsÀroltak nyulakat, ezek
egy r¢sz¢t sz¢lnek eresztett¢k, a marad¢kot elszÀllÁtottÀk a laboratÂriumba, ¢s egy¡tt
injekciÂztÀk be a halÀlf¢lelemtûl reszketû Àllatok szaruhÀrtyÀjÀt. UtÀna mindig egy-
mÀsnak estek a takarmÀnyraktÀrban. çrvÀcska ott vesztette el a sz¡zess¢g¢t is egy zsÀk
nyers proteint tartalmazÂ Àllatkekszen.
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Nem sokkal azutÀn lett Milfajt szeretûje.
P¢terfia Meszes alapjÀban v¢ve szadista ÀllatkÁnzÂ volt, ennek ellen¢re Milfajt sem-

mi kifogÀst nem emelt ellene. Vagyis nem volt rÀ f¢lt¢keny. Ha Ãgy adÂdott, szÁvesen
tÀrsalgott vele, sût fizikai sejt¢seibe is beavatta. Egy darabig z´kkenûk n¢lk¡l megosz-
toztak çrvÀcskÀn.

Ami pedig Milfajt sÀntÁtÀsÀt illeti, annak is t´rt¢nete van.
❤

Most az eg¢sz vÀsznat bet´lti a kandallÂ. KarvastagsÀgÃ fahasÀbokon tÀncolnak a lÀn-
gok, f¢ny¡k megvilÀgÁtja a tÀrsasÀg arcÀt. Ki tudja, a villany talÀn nem is ¢g. çrvÀcska
harminc´t´dik sz¡let¢snapjÀt ¡nneplik a Milfajt-kast¢lyban, amelyet a fizikus m¢g ab-
bÂl a p¢nzbûl vÀsÀrolt, amit az¢rt kapott, mert elsûnek bizonyÁtotta be, hogy abszolÃt
fekete test nem l¢tezik, Ágy az addig hasznÀlatos elnyel¢si egy¡tthatÂ is egy jÂ nagy
marhasÀg. Annyira megtetszett neki a kast¢ly alatt hÃzÂdÂ zegzugos pincerendszer,
hogy a legnagyobb titokban egy urÀn-grafit atomreaktort ¢pÁttetett oda magÀnak.
çrvÀcskÀt is ott tette legelûsz´r magÀ¢vÀ, mik´zben egy¡tt bÀmultak egy plutÂnium-
kristÀlyt.

Milfajt ¢s çrvÀcska ezen a sz¡let¢snapon besz¢lt egymÀssal utoljÀra. A filmen most
¢ppen a sz¡let¢snapi jelenetek peregnek.

N¢gyen ¡ltek a kast¢ly huszonn¢gy szem¢lyes eb¢dlûasztala mellett. Elûtt¡k gûz´l-
g´tt az ¡nnepi vacsora (nyÃlpecsenye, hÀla a laboratÂriumnak), de a hangulat nagyon
is fagyos volt. P¢terfia Meszes udvarias hangnemben arrÂl az Ãj habf¡rdûcsalÀdrÂl
besz¢lt, amelyet ¢ppen az û irÀnyÁtÀsÀval prÂbÀlnak kikÁs¢rletezni. Elmondja, hogy a
PetrolÀtumä4 forradalmasÁtani fogja az eg¢sz kozmetikai ipart, mÀr csak az van hÀtra,
hogy n¢hÀny h¢tig megfigyelj¢k, mik¢ppen reagÀl rÀ a majmok nyÀlkahÀrtyÀja, illetve
okoz-e elvÀltozÀst a v¢gbel¡kbe feldugott, hatÂanyaggal t´lt´tt kapszula.

ä A nyÃl erre nem alkalmas, majmot pedig alig lehet manapsÀg beszerezni ä pa-
naszkodott P¢terfia Meszes a borospoharÀt emelgetve. ä Egy vagyon¢rt lehet hozzÀjuk
jutni, ¢s akkor is csak a legtitkosabb csatornÀkon.

ä Mondok ¢n magÀnak valamit, uram ä szÂlalt meg Milfajt s¢rtûd´tten. ä Dugja fel
a sajÀt szikkadt v¢gbel¢be azt a kapszulÀt! Akkor maga lesz a habf¡rdû hûse!

ä HohÂ, csak ne legyen olyan nagy szÀja! ä csattant fel çrvÀcska. ä ögy tesz, mintha
û nem v¢gezne kÁs¢rleteket a radioaktÁv vacaksÀgaival!

ä °letem legm¢lyebb zsÀkutcÀja volt, amikor belevÀgtam a r¢szecskefizikÀba. TÁz
¢vem rÀment arra, hogy megm¢rjem a neutrÁnÂ nyugalmi t´meg¢t ä mondta m¢rge-
sen Milfajt. ä Emiatt mindent f¢lredobtam, pedig olyan fizikai sejt¢seim voltak, hogy
¢gnek Àllt a hajam tûl¡k. Tudja, uram, irigylem. Lehet, hogy a legjobb Ãton jÀr, amikor
a habf¡rdûkkel kÁs¢rletezik. Nem marad le semmirûl.

ä ýszint¢n szÂlva az utÂbbi idûben nagyon foglalkoztatnak a szûrtelenÁtûk ¢s a
testÀpolÂk is. Lehet, hogy Àtnyergelek. De nem k´nnyü d´nt¢s ä jegyezte meg P¢-
terfia Meszes.

❤

VÀltozik a k¢p, barokk muzsika csend¡l fel. CsembalÂ. A hÀtt¢rben nyitott ablakok.
V´r´s f¡gg´ny´ket rebbent a beÀramlÂ sz¢l.

Az ¡nnepi eb¢d utÀn a tÀrsasÀg Àtvonult a dohÀnyzÂba. Akkor vett¢k ¢szre, hogy
Milfajt sÀntÁt. Feltünû volt, mert az eb¢d elûtt m¢g nem sÀntÁtott.

ä MegtudhatnÀm, mit bÀmultok? MÀtÂl Ãj ¢letet kezdek ä mondta a fizikus, ¢s
kivÀlasztott magÀnak egy konyakospalackot. Kicsavarta a dugÂt, Âvatosan t´lt´tt
magÀnak.
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ä Nem f¢r a fejembe, hogy a szeretûm mi¢rt fecseg a f¢rjemnek a tudomÀnyos mun-
kÀjÀrÂl. Olyan vilÀgot ¢l¡nk, amikor m¢g a falnak is f¡le van ä mondta d¡h´sen çr-
vÀcska, mik´zben lÀtvÀnyosan a mell¢re vonva szorongatta P¢terfia Meszes vegysze-
rektûl kiv´r´s´d´tt kez¢t.

Milfajt el¢j¡k sÀntikÀlt kez¢ben a konyakospoharÀval.
ä Ugyan k¢rem! Ez a nyÀri mikulÀs Ãgysem ¢rt egy szÂt sem az eg¢szbûl. Olyan

f¢nye van a szem¢nek, mint egy k´p¢snek a jÀrdÀn. N¢zz csak bele!
ä Milyen eredeti pofa az ́ reg ä mosolygott P¢terfia Meszes. ä Nagyon ́ r¡l´k, hogy

megismertem.
Erre çrvÀcska gÃnyosan megk¢rdezte a fizikust.
ä Ha szabad ¢rdeklûdn´m, mi baja a maga lÀbÀnak? TalÀn kificamodott a bokÀja

eb¢del¢s k´zben?
Milfajt sÀtÀni arca bet´lti a vÀsznat.
ä A lÀbam hÀla istennek eg¢szs¢gesebb, mint valaha. De a mai naptÂl prÂbÀra te-

szem az akaraterûmet, ¢s addig fogok sÀntÁtani, amÁg r¢szletesen ki nem dolgozom a
hangkvantum- ¢s hangenergia-elm¢letemet. Majd ha elj´n az a nap, amikor egyetlen
kiÀltÀssal felmelegÁtem a citromos teÀmat, abbahagyom a sÀntÁtÀst. Rem¢lem, nincs
kifogÀsod ellene?

ä HÀt nem olyan, mint egy gyerek? ä k¢rdezte çrvÀcska, ¢s tanÀcstalanul n¢zett a
f¢rj¢re.

P¢terfia Meszes ¢ppen szivarra gyÃjtott.
ä A tudÂsok elk¢pesztûen makacs emberek! °s nemcsak akkor, ha sÀntÁtÀsrÂl van

szÂ ä jegyezte meg Mentuhotep, akinek ez volt eg¢sz este az egyetlen mondata, ami
meg¢rdemli, hogy benne maradjon a filmben.

ä Ha ¢n csak feleennyire voln¢k makacs, akkor mÀr legalÀbb k¢t izzadsÀggÀtlÂ lenne
rÂlam elnevezve ä mondta a f¡stfelhû m´g¡l P¢terfia Meszes.

ä Akkor ¢n is makacs leszek, vegye tudomÀsul! ä kiÀltotta çrvÀcska. ä AmÁg ez a
sÀntÁtÀs nem marad abba, ¢n egy b¡d´s szÂt se szÂlok magÀhoz. Rem¢lem, megegyez-
t¡nk!

Milfajt erre kiitta a konyakjÀt, k´zelebb sÀntikÀlt, ¢s megpaskolta çrvÀcska kipirult
arcÀt.

ä Egy ¢letre jegyezd meg azt, amit most mondani fogok. Minden kvarkhoz tartozik
egy antikvark is, ¢s lÀss csodÀt, bÀmulatos k´lcs´nhatÀs mük´dik k´z´tt¡k. JÂ lenne,
ha ebben mindenki magÀra ismerne!

❤

Ezen a sz¡let¢snapon Mentuhotepnek lÀtomÀsai voltak. Azt k¢pzelte, hogy ingatag
pirogban bukdÀcsol egy trÂpusi sziget fel¢. HintÀzott a v¢gtelen k¢ks¢g tetej¢n, fel-
emelt¢k, azutÀn hÀtukrÂl alÀcsÃsztattÀk a hullÀmok, û pedig aggÂdva figyelte Butari-
tari aranylÂ f´veny¢t ¢s hÀtr¢bb, a m¢lyz´ldben pompÀzÂ pÀlmÀkat. A szigethez k´-
zelebb ¢rve tÀvoli dobszÂ hangjait szürte ki k¢t hullÀm elrobajlÀsa k´z´tt. Mintha va-
lahol a dzsungelben valaki egy matracot porolna. Amikor a pirog surrogva kifutott a
homokra, Mentuhotep tenyer¢t ellenzûnek a homloka f´l¢ emelte, tekintet¢t az ¢gre
fordÁtotta, ¢s meglÀtta azt a s´t¢t g´mb´t, amely mint egy ejtûernyû ereszkedett alÀ.
Lassan forgott, lengedezett, mint egy selyemkendû, de inkÀbb gomolygott, mintha
felhû volna. Az is volt. Negyvennapos ÃtjÀt befejezve akkor ¢rt oda egy adag Milfajt-
f¢le zsugorÁtott esû. Na, atyÀmfiai, titeket se irigyellek, mondta Mentuhotep, ¢s fordult
volna, hogy a vÁzbe tolja a pirogot, amikor nyÁlvesszû vÀgÂdott a csÂnak oldalÀba. Pen-
d¡lt a fa, amint az ac¢lhegy belehasÁtott. Azonnal futÀsnak eredt, a f´venyszalagon Àt



inalt a sziget belseje fel¢, ¢s mielûtt el¢rte volna a sz¢lsû fÀkat, m¢g hallotta a mÀsodik
nyÁlvesszû suhogÀsÀt. Szerencs¢re ¢p bûrrel megÃszta ezt a kalandot.

Amikor a lÀtomÀsai alÀbbhagytak, lenyÃlt, ¢s megsimogatta a fotel oldalÀt, nincs-e
benne nyÁlvesszû. Persze nem volt.

Ezek utÀn nincs mit csodÀlkozni azon, hogy nem vette ¢szre Milfajt makacs ¢s ´n-
k¢nt vÀllalt sÀntÁtÀsÀt.

❤

A MçZ-nak ¢veken Àt nem ment jÂl, Mentuhotepnek sem ment jÂl, csak Milfajt volt
tele p¢nzzel, amit az ÀllÁtÂlagos talÀlmÀnyai¢rt ¢s sejt¢sei¢rt kapott. çmbÀr hasadÂ-
anyagokkal is manipulÀlt, ami titokzatossÀ ¢s gyanÃssÀ tette az ûsz mestert. Az se v¢-
letlen, hogy idegeneket nem engedett be a kast¢lyÀba, mert lÀtni ugyan semmi rend-
kÁv¡lit nem lehetett ott, de meggyûzûd¢se volt Milfajtnak, hogy az urÀnnak, a rÀdi-
umnak ¢s a neptÃniumnak erûs Âzonszaga van, a tÂriumrÂl nem is besz¢lve, ¢s ha
ezeket valami rosszindulatÃ orr megszimatolja, abbÂl baj lehet. Bizonyos ¢rtelemben
nagyobb, mint magÀbÂl az alfabomlÀsbÂl.

A kis ÂlomszarkofÀgok egy muzeÀlis furgonban vÀndoroltak a kast¢ly ¢s a MçZ
irodÀja k´z´tt. A furgon mindk¢t oldalÀn sÀrga felirat Àllt: SUGçRMENTES FRISS
Z¹LDS°G, SZAFTOS GYºM¹LCS MINDEN ASZTALRA. A furgont Mentuhotep
vezette, ha ¢ppen volt fuvar. Ahogy ezek a szÀllÁtmÀnyok megindultak, kezdett jobban
menni a MçZ-nak. Titokzatos vevûk fordultak meg a tizenkilencedik emeleti iro-
dÀban.

A filmen most a furgont lÀtjuk, jÂ tempÂban k´zeledik, alulrÂl f¢nyk¢pezve elhalad
elûtt¡nk, aztÀn tÀvolodik. HepehupÀs f´ldÃton z´ty´g, ¢s porf¡gg´nyt lû a levegûbe.
KÁs¢rteties lÀtvÀny. Mintha nem is ¡lne benne senki.

❤

Azon az est¢n, amikor Mentuhotep a m¢lygarÀzsbÂl valamilyen sugallatra visszament
az irodÀba, ¢s a vÀros f¢nyei f´l´tt merengett, csengeni kezdett a telefon. çrvÀcska
volt a vonalban. Egy jÂl siker¡lt kobaltiszap-tÀmadÀs elhÀrÁtÀsi gyakorlat utÀn ¢ppen
sz¢lnek eresztette a tÃl¢lûtanfolyam hallgatÂit, ¢s nem volt kedve hazamenni.

ä CsinÀljunk egy pompÀs est¢t! Vigy¢l el moziba, apucika! ä csipogta a k¢sz¡l¢kbe.
ä °ppen az elûbb prÂbÀltalak hÁvni... ä mondta Mentuhotep, akit az ûr¡letbe ker-

getett az apucikÀzÀs, de nem tehetett ellene semmit. BosszÃbÂl a z´lds¢gesfurgonnal
ment a lÀnya el¢.

❤

A taglÂ megszÀllottjÀt n¢zt¢k meg.
K´zelk¢p a k¢t arcrÂl, bûr¡k zsÁrosan csillog a vÀszonrÂl lecsorgÂ f¢nyben. Rajtuk kÁv¡l
csak k¢t rongyos ´lt´z¢kü fiatalember tartÂzkodott a moziban, de azok v¢gig egymÀs-
sal voltak elfoglalva. Olykor mezÁtelen¡l kergetûztek az ¡res sz¢ksorok k´z´tt, felvÀltva
¡t´tt¢k egymÀst egy bûrfonatÃ vesszûvel. Visongtak ¢s vonÁtottak, de t´bbnyire az¢rt
csendben foglalatoskodtak egymÀssal.

Mentuhotep v¢g¡l elaludt, de çrvÀcska v¢gigizgulta a filmet. A taglÂ megszÀllottja
egy¢bk¢nt mesefilm volt. A tartalmÀt çrvÀcska r´viden Ágy mes¢lte el: egy nyomor¢k
kÁnai tornatanÀr, akit a szertÀrban kannibalizmuson kapnak, ́ sszek´lt´zik egy indiÀn
vasutassal, ¢s egy¡tt fosztogatjÀk a k¡lvÀrosi mosodÀkat. A film azzal v¢gzûdik, hogy
agyonvÀgja ûket az Àram, amikor egy¡tt borotvÀlkoznak a f¡rdûkÀdban.

ä Neked hogy tetszett, apucikÀm? ä k¢rdezte çrvÀcska, amikor ki¢rtek a mozibÂl
az utcÀra.
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K´zben Àtkarolta apjÀt, ¢s a vÀllÀra hajtotta a fej¢t.
ä Reggel Âta egy falatot se ettem ä mondta rosszkedvüen Mentuhotep.
ä NahÀt, apucikÀm...! Egy ilyen film utÀn te m¢g ¢telre tudnÀl n¢zni?
Hüv´s este volt, k´zeledett az oktÂber. Szemerk¢lni kezdett az esû. A mozitÂl n¢-

hÀny sarokra talÀltak egy maori ¢ttermet, oda t¢rtek be. F¢lhomÀly volt, a k´z¢pen
berendezett lÀtvÀnykonyha felûl ¢desk¢s f¡st terjengett, a sarokban pedig egy Àgy¢k-
k´tûs, barna bûrü f¢rfi furulyÀzott. HagymÀs joghurtban pÀcolt halat rendeltek, hozzÀ
pedig erjesztett Àfonyal¢t ittak. A vacsora v¢g¢n çrvÀcska m¢g les¡t´tt szemmel ma-
gÀba lapÀtolt egy rizspudingot is.

ä Hogy j´ssz ki a f¢rjeddel? Meg¢rtitek egymÀst? ä k¢rdezte Mentuhotep a vacsora
v¢g¢n, aztÀn csodÀlkozva n¢zett fel arra a k¢t f¢rfira, akik ¢ppen akkor Àlltak meg az
asztal mellett. Mint k¢t fenyegetû Àrny¢k.

R´gt´n felismerte a moziban hancÃrozÂ k¢t homokost.
Az alacsonyabbik barna taplÂsapkÀt viselt, ¢s begyÂgyult ¢g¢si sebek borÁtottÀk a

nyakÀt, a mÀsikat elsû lÀtÀsra nûnek lehetett volna n¢zni, v¢kony szÀlÃ, hosszÃ v´r´s
haj omlott a vÀllÀra, hÂfeh¢r bÀrsonyos bûre ¢s nagyon finom rajzÃ arca volt. Ezzel
szemben basszus hangon besz¢lt. Mentuhotep valahogy nem lepûd´tt meg azon, hogy
ott Àllnak az asztal mellett. Mintha vÀrta volna ûket, de persze nem vÀrta.

A maori zen¢sz ¢ppen abbahagyta a furulyÀzÀst.
ä Kik ezek? ä k¢rdezte çrvÀcska. ä Csak nem a te munkatÀrsaid, apucika?
ä Ez itt a k¢t homokos a mozibÂl. KÁvÀncsi vagyok, mit akarnak ä szÂlt Mentuhotep,

¢s a k¢t ember k´z´tt a lÀtvÀnykonyhÀt figyelte, ahol ¢ppen aprÂ halakat hÃztak egy
hosszÃ nyÀrsra.

ä Ebbûl lÀtszik, hogy nekem milyen csapnivalÂ az arcmemÂriÀm ä mondta çrvÀcska.
ä Most n¢zd meg k´zelebbrûl, PolikÀrp! Ez az ember csakugyan Ãgy n¢z ki, mint

egy majom ä jegyezte meg a taplÂsapkÀs.
ä Ilyen arcot, ¢des barÀtom, csak k¢pesk´nyvekben lehet lÀtni, az anthropoideÀk-

nÀl. Eg¢szen rendkÁv¡li ¢lm¢ny. Van neked ilyen k¢pesk´nyved? ä k¢rdezte a nûies
f¢rfi.

ä Nincs, PolikÀrp, drÀgasÀgom. Gyül´l´m a k¢pesk´nyveket. Egy¢bk¢nt a mada-
rakat is gyül´l´m.

ä Ne is mondd... A madaraktÂl engem is kirÀz a hideg ä mondta a v´r´s hajÃ, ¢s
lapos pillantÀsokat vetett Mentuhotep fel¢.

ä ApucikÀm, nem lehet, hogy ezek az¢rt Àllnak itt, mert valÂjÀban pinc¢rek? ä
k¢rdezte çrvÀcska. ä °n mÀr nem akarok semmit se rendelni. A magam r¢sz¢rûl
megteltem.

A taplÂsapkÀs a zseb¢be nyÃlt, ¢s egy parÀnyi hangszalagot dobott az asztalra az
Àfonyal¢s kehely mell¢.

❤

MegvilÀgÁtÀs oldalrÂl! F¢nnyel kihÃzott k¢t profil. SzÂtlanul ¡lnek a z´lds¢gesfurgon-
ban. A motor berreg¢se kicsit fenyegetû. Felf¢nylû vonÀsok, hidegen figyelû tekinte-
tek. Arcukra van Árva az ¢jszaka. Rosszul kivilÀgÁtott utcÀkon haladnak v¢gig, sehol
egy l¢lek, sehol egy moccanÂ Àrny¢k. Egyszer mintha l´v´ld´z¢st hallanÀnak eg¢szen
a k´zelbûl, Ágy aztÀn Mentuhotep inkÀbb ker¡l egyet, f¢kez, ¢s let¢r egy mell¢kÃtra.
Elhalad a diabetikuscsokolÀd¢-gyÀr mellett. A kamera elidûzik a gyÀr sivÀr, hosszÃ fa-
lÀn. ElÀtkozott plakÀtcafatok lÂgnak rÂla. Az a benyomÀsunk, mintha ez a fal jelentene
valamit.

❤



NyÁlik az ajtÂ, vakÁtÂ r¢st szakÁt a s´t¢t hÀtt¢rbe. Bel¢p Mentuhotep. Valahogy minden
zaj felerûs´dik. A l¢p¢sek¢ is. Hallani a szuszogÀst, mintha egy zacskÂ volna a fej¢re
hÃzva. Mentuhotep felgyÃjtja a hangulatlÀmpÀt, katt, ¢s mÀris bedugja a hangszalagot
a magnetofonba, katt, nyomogatja a gombokat, katt, katt. A felv¢tel Ágy kezdûdik:
dam-dam-dudam-dudam-du-dudam-dam-dam-du-du-dudam... NahÀt, csodÀlkozik
Mentuhotep, nahÀt, mikron¢ziai fadobok. Mit jelentsen ez? A ritmus egyre vadabbul
vonaglik. Dam-dam-dudam-du-du-dudam-dam-dum-du-du-dudam... Most m¢g
jobban felerûs´dik. Minden ¡tem egy k´ny´rtelen kalapÀcs¡t¢s.

A kamera k´rbefordul a szobÀn, elidûzik az ablakon, pedig nincs ott semmi. Most
vissza. öjra az im¢nti lÀtÂsz´g.

Mentuhotep a kanap¢n Àll egy szÀl gatyÀban, ¢s rÀngatÂzva tÀncol. Kez¢t, lÀbÀt do-
bÀlja, a szem¢t forgatja. Mintha nem is û volna. Mintha valaki kitÀncolna belûle.

❤

Hajnal a vÀros f´l´tt. V´r´sbe jÀtszÂ sz¡rkes¢g. Porlepel. A tÀvolban f¡stcsÁk, a k´zel-
ben felf¢nylû ablakok. AztÀn ¢rdektelen utcak¢pek. Emberek, jÀrmüvek, falak.

Nem sokkal azutÀn, hogy Mentuhotep felgyorsliftezett az irodÀjÀba, kopogtak a
MçZ ajtajÀn. Egy kihÁvÂ ´lt´zetü fiatal nû l¢pett be. Akkora keble volt, hogy Mentu-
hotepnek tÀtva maradt a szÀja. MindjÀrt elolvasta a kitüzûj¢t, innen tudta, hogy az
elsû emeletrûl j´tt, a Fekete Lyuk jegyirodÀbÂl. A nû illatfelhût hÃzva maga utÀn az
ÁrÂasztalhoz tipegett, ¢s letett egy borÁt¢kot.

ä Meghoztam a menetjegy¢t ä mondta, ¢s Mentuhotep szem¢be n¢zve k´rbenyalta
duzzadt kis szÀjÀt. ä Oda szÂl, ahovÀ k¢rte.

Mentuhotep ¡res tekintettel meredt a bal oldali falat beborÁtÂ tablÂra, amely a glu-
kÂzanyagcsere egyszerüsÁtett Àttekint¢s¢t tartalmazta. Nincsenek v¢letlenek, gondol-
ta, csak barna v¢gzet van.

BecsapÂdik az ajtÂ. A nû elment. Mentuhotep n¢zi a borÁt¢kot, aztÀn ´sszet¢pi ¢s
eldobja. A vÀsznat bet´lti Mentuhotep v¢rtelen, barÀzdÀlt szÀja.

ä Nem utazom sehovÀ ä mondja a szÀj.
❤

Az a nagy igazsÀg, hogy P¢terfia Meszest is megk´rny¢kezt¢k. Egy telefonhÁvÀssal kez-
dûd´tt. P¢terfia Meszes ¢ppen egy haldoklÂ gibbon mellett Àllt, ¢s az art¢riaszonda
kijelzûj¢t figyelte, amikor megszÂlalt a laboratÂrium telefonja.

ä Kicsi Meszes, drÀga, cukor P¢terfia ä szÂlt bele egy melegen bÃgÂ nûi hang. ä
Nem akarsz velem nagyon messzire elutazni? Naurura vagy a Maloelap atollra?

ä Ki besz¢l ott? ä k¢rdezte riadtan P¢terfia Meszes.
ä Most leteszem, de m¢g foglak keresni, kicsi Meszes! Addig is lÀtogass meg a Pipi-

lûkuckÂban. VÀlaszd a mÁnusz kilences f¡lk¢t!
ä Mif¢le mÁnusz kilences f¡lk¢t?
ä A mÁnusz kilences a te szerencseszÀmod! ä A telefonÀlÂ most lehalkÁtja a hangjÀt.

ä Akarsz velem az ÂceÀn d¡b´rg¢s¢ben, Nonouti forrÂ homokjÀn henteregni?
ä Akarok, akarok ä vÀlaszolta P¢terfia Meszes.
A vonal megszakad. A bÃgÀs Ãgy szÂl, akÀr a szir¢na.
P¢terfia Meszes t¢tovÀn letette a telefont, ¢s elgondolkodva n¢zett a gibbon haldok-

lÂ szem¢be.
❤

Amikor P¢terfia Meszes k¢sû d¢lutÀn bel¢pett a lakÀsÀba, bûrtokba helyezett t¢rk¢pet
talÀlt a f´ld´n. A t¢rk¢p Mikron¢zia egy kinagyÁtott r¢szlet¢t ÀbrÀzolta, a Kiribati szi-
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getcsoportot. P¢terfia Meszes ¢rdeklûdve n¢zte a nagy k¢ks¢gbe hintett z´ld foltokat:
Butaritari, Abaiang, Markei, Tarawa, Maina, Abemama, Nonouti, Bera, Tabiteuea,
Tamana, Arorae.

AztÀn a nappalija falÀn felfedezte a pirossal felmÀzolt mÁnusz kilencest. Ott virÁtott
a barom¢ter ¢s a templomot ÀbrÀzolÂ r¢zkarc k´z´tt. ä9.

ä Hogy j´n ehhez az eg¢szhez a PipilûkuckÂ? Vagy a forrÂ homok? ä k¢rdezte han-
gosan P¢terfia Meszes.

AztÀn csak t¢rdelt a padlÂra kiterÁtett t¢rk¢p f´l´tt, haja elûrebukott, ¢s Ãgy hintÀ-
zott a homloka elûtt, mint egy leszakadt f¡gg´ny.

❤

öjra Mentuhotep tünik fel. Csapzottan Àll a szûnyeg k´zep¢n, ¢s mintha sÁrni akarna.
Tenyer¢t a f¡l¢re tapasztja, ¢s lassan forog k´rbe-k´rbe. L¡ktetnek a mikron¢ziai fa-
dobok. Dam-dam-dudam-dam-du-du-dudam... Mentuhotep megÀll, aztÀn kikap-
csolja a magnÂt. Katt. T¢tovÀn a telefonk¢sz¡l¢khez l¢p, ¢s felhÁvja Milfajtot.

ä TÀrt karokkal vÀrlak ä mondja neki az ´reg fizikus. ä T́ rt¢nt valami?
ä HÀt, f¢lni csak szabad? ä k¢rdezte Mentuhotep.
❤

Rem¢nytelen¡l sz¡rke d¢lutÀn ter¡lt a vÀrosra. Amikor Mentuhotep f¢lrehÃzta a f¡g-
g´nyt, ¢s kitekintett az ablakon, biztosra vette, hogy est¢re a k´d is vastagon le fog
szÀllni, ¢s mint roppant avarf¡st borÁt el mindent. Ez jÂl j´n majd! Adott magÀnak
m¢g ́ t percet, utÀna felvette a sÀrga t¢likabÀtjÀt, ¢s csuklÂjÀhoz bilincselte a biztonsÀgi
tÀskÀjÀt. Bes´t¢tedett, mire az irodahÀzhoz ¢rt. A fegyveres ûr intett neki, ¢s elûz¢ke-
nyen megnyomta a gyorslift hÁvÂgombjÀt. Mentuhotep csak perceket t´lt´tt el a MçZ
irodÀjÀban. Betett a biztonsÀgi tÀskÀjÀba k¢t ÂlomszarkofÀgot, ¢s mÀr oltotta is le a
villanyt.

RÀ¢rûsen els¢tÀlt a megÀllÂig, de az elsû buszra nem szÀllt fel. Amikor lÀtta, hogy
egyetlen utas sem marad a jÀrdÀn, ¢s a s´t¢t utca teljesen kihalt, a mÀsodikat mÀr nem
hagyta ki. A peronon utazott sz¢tterpesztett lÀbbal. Elbuszozott a belvÀrosig, ¢s a vi-
galmi negyed fûbejÀratÀnÀl szÀllt le. Esz¢be jutott, hogy egy darabig Paprika is dol-
gozott itt, erotikus tangÂt tÀncolt az orrÀban r¢zkarikÀval, a fenek¢ben tollakkal. K¢-
sûbb ¢jszakai ruhatÀros lett, z´ld gy´ngy´kkel kivarrt selyem f¡rdûruhÀban siklott a
bundÀk k´z´tt, ¢s minden vend¢get rÀ akart besz¢lni egy f¢lm¢teres nicaraguai szi-
varra. R¢gen volt, agyû!

çtvÀgott a s´t¢t parkon, aztÀn a sorompÂt megker¡lve lesietett a f´ld alatti parko-
lÂba. Megkereste az F szektort ¢s a tizedik sorban azt a s´t¢tpiros EldorÀdÂt, amely
csak v¢szhelyzetben Àllt a MçZ rendelkez¢s¢re. A biztonsÀgi tÀska nyomÂgombjÀval
leadta a jelhangot, amire a csomagtartÂ felpattant. A pÂtker¢k alÂl kikotorta azt a
gyÂgycukros dobozt, amely a slusszkulcsot rejtette, aztÀn a sÀrga t¢likabÀtjÀt ¢s a le-
csatolt biztonsÀgi tÀskÀjÀt a hÀtsÂ ¡l¢sre hajÁtotta. A motor bensûs¢gesen bÃgott, ¢s
Mentuhotep gÀzt adott. °ppen este kilenc Âra volt.

Nem sietett, k´zepes tempÂban haladt. G.-n¢l let¢rt az ÃtrÂl, hogy megvacsorÀzzon
a Torkos UtazÂ nevü autÂs bisztrÂban. Ahogy bel¢pett, esz¢be jutott, hogy egyszer
mÀr jÀrt itt, amikor çrvÀcska m¢g kislÀny volt. KirÀndultak az erdûbe, marokszÀmra
ett¢k a galagonyÀt, madarak utÀn leskelûdtek, dobÀlÂztak egy elhajÁtott v´r´skeresztes
dobozzal, a v¢g¢n pedig kik´t´ttek a Torkos UtazÂban, ahol çrvÀcska rosszul lett a
majon¢zes virslitûl, ¢s telehÀnyta az abroszt.

Tavasz volt, ¢s semmi nem virÀgzott.
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Peregnek az eml¢kk¢pek. Mentuhotep kitÀrt karral fut az erdû fel¢, szÀja kiÀltÀsra
nyÁlik. AztÀn a lÀtÂmezût bet´lti az erdûsz¢l. LÀbon meghalt fa csontvÀzak sorfala. çr-
vÀcska kibontott hajjal menek¡l elûle, felmÀszik egy kidûlt fat´rzsre, piros sÀllal inte-
get, ¢s nevet. A szÀja ¡res. °ppen kihullottak a tejfogai.

Mentuhotep majon¢zes virslit rendelt. El¢rz¢keny¡lve megette.
❤

Milfajt, a fizikus a nyitott ajtÂban vÀrta Mentuhotepet, aki csak akkor vette ¢szre a
sÀpadt f¢nyben didergû fizikust, amikor az udvar kavicsÀrÂl lassan a feljÀrÂra kanya-
rodott. Fenyegetûen ropog a murva a kerekek alatt.

ä K¢sûre jÀr ä jegyezte meg Milfajt, amikor Mentuhotep m´g´tt becsukta a kaput.
ä Az elûbb azon t´rtem a fejemet, hogy holnap milyen nap lesz. Maga tudja?

ä Szeretn¢k mÀris a tÀrgyra t¢rni ä szÂlt Mentuhotep, ¢s megrÀzta a biztonsÀgi tÀs-
kÀjÀt. ä Van nÀlam k¢t ¡res szarkofÀg az esûnek ¢s egy fenyegetû hangszalag.

ä Mit ¢rt azon, hogy fenyegetû hangszalag?
ä Azt hiszem, a MçZ j´vûj¢rûl van szÂ, csakis a MçZ j´vûj¢rûl!
ä Ne siess¡nk! Mindenekelûtt meg kell m¢rnem a ruhÀzatÀt! ä mondta a fizikus.
AmÁg Milfajt elment a GeigeräM¡ller-f¢le szÀmlÀlÂcsû¢rt, Mentuhotep nekitÀmasz-

kodott a falnak, ¢s k´r¡ln¢zett. A kamera k´veti a tekintet¢t, v¢gigpÀsztÀzza az elûcsar-
nokot, az ´lelû kark¢nt k¢toldalt felfutÂ l¢pcsûsort, az ember nagysÀgÃ vakablakokat,
amelyekben valamikor talÀn mÀrvÀnyszobrok Àlltak. AztÀn felemelkedik a kupola fres-
kÂjÀra. Mentuhotep kitekeredett nyakkal n¢zi a hatalmas falfestm¢nyt, nem tudja a
szem¢t levenni rÂla, pedig hallja, hogy Milfajt k´zben visszat¢r, d´c´gve megÀll mel-
lette, ¢s a szÀmlÀlÂcsûvel sz´szm´t´l.

ä Remek hÁrem van. Uram, ´n nem sugÀroz.
ä ElÀrulnÀ nekem, mit akar ÀrbÀzolni ez a freskÂ? ä k¢rdezte elgondolkodva Men-

tuhotep.
Milfajt is a kupolÀba bÀmul.
ä Ez? J¢zus meggyÂgyÁt egy guta¡t´tt embert. Gondolom, ismeri a mes¢t...?
ä Nem ismerem ä mondta Mentuhotep. ä M¢gis, honnan kellene ismernem?
ä Egy cseppet sem vagyok meglepve. Aki sÀrga t¢likabÀtot hord, az nem is lehet

müvelt ember ä legyintett Milfajt. ä Csakugyan ¢rdekli? Akkor figyeljen! Egy alkalom-
mal, amikor J¢zus ¢ppen tanÁtott, f¢rfiak ¢rkeztek hozzÀ, ¢s Àgyban hoztak el¢ egy
guta¡t´tt embert, aki egy¢bk¢nt a betegs¢ge elûtt katona volt. Mint szÀzados szolgÀlt
Kapernaumban.

ä °rtem. De mitûl kapott guta¡t¢st?
ä Ne okoskodjon! Azt senki nem tudja. M¢g az is lehet, hogy mÀs baja volt. J¢zus

megn¢zte ezt a beteg embert, ¢s azt k¢rdezte tûle: melyik k´nnyebb: azt mondani,
hogy megbocsÀtom a te büneidet, vagy azt mondani, hogy kelj fel, ¢s jÀrj?

ä Erre mit felelt a szÀzados?
ä Nem felelt semmit, mert olyan beteg volt, hogy nem is tudott besz¢lni. Legfeljebb

tÀtogott az ¡res szÀjÀval.
ä Semmi ¢rdekes nincs ebben a t´rt¢netben ä k´z´lte Mentuhotep, mik´zben a

f´ldre ÀllÁtott biztonsÀgi tÀskÀjÀra dobta a sÀrga t¢likabÀtot.
ä VÀrjon, m¢g nincs v¢ge! Ott bÀm¢szkodott a beteg k´r¡l n¢hÀny farizeus, ¢s azt

kiabÀltÀk, hogy az ember fiÀnak nincs joga bün´ket megbocsÀtani. Erre J¢zus feld¡-
h´d´tt, ¢s odaszÂlt a guta¡t´ttnek: neked mondom, kelj fel, fogd meg az Àgyadat, ¢s
iszkolj haza!
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ä ValÂban? °s azutÀn mi t´rt¢nt? ä k¢rdezte pislogva Mentuhotep.
ä Mi t´rt¢nt volna? A szÀzados felpattant, a hÀtÀra vette az ÀgyÀt, ¢s tÀvozott.
ä HÀt ez jÂ... Mit szÂltak hozzÀ a t´bbiek?
ä Leesett az Àlluk, ezt nyugodtan elhiheti nekem. J¢zus pedig megk¢rdezte tûl¡k:

mit okoskodtok a ti szÁvetekben? ä Milfajt barÀtsÀgosan Àtkarolta Mentuhotep vÀllÀt.
ä Tudja, barÀtom, mi jut nekem errûl a t´rt¢netrûl az eszembe? Az ´nbeporzÀs.

ä Akkor se f¢r a fejembe, mi¢rt kellett ezt az eg¢szet a mennyezetre festeni ä csÂvÀlta
a fej¢t Mentuhotep.

❤

P¢terfia Meszes tudta, hogy a feles¢ge k¢sû estig az Àllatv¢dûkn¢l dolgozik, ugyanis
f¢regnapot tartanak. çrvÀcska tÀvoll¢te jÂ alkalomnak lÀtszott a PipilûkuckÂba t´rt¢nû
lÀtogatÀshoz. P¢terfia Meszes vajszÁnü szafÀri´lt´nybe bÃjt, hegyes orrÃ bûrcsizmÀt
vett fel hozzÀ, ¢s felgyürt peremü panamakalapot tett a fej¢re. Kicsit illegette magÀt
a t¡k´r elûtt, aztÀn elindult a vigalmi negyed fel¢. K´zben az¢rt arra is figyelt, hogy
nem k´veti-e valaki. De mi¢rt kellene ût k´vetni? Magabiztosnak ¢rezte magÀt. Nem,
nem is magabiztosnak, hanem d¢lcegnek.

A filmvÀsznon jÂl lÀtszik, hogy m¢gis k´vetik. Egy csuklyÀba bÃjt nû jÀr m´g´tte.
Az arcÀt nem lÀtni, Àrny¢kban van. KapualjrÂl kapualjra oson, a hÀzfalakhoz lapul,
tekintete P¢terfia Meszes hÀta k´zep¢n ¢g.

❤

A PipilûkuckÂt a Pedofil Palota ¢s a Csoportos Els¡l¢s ºveghÀz szomsz¢dsÀgÀban ta-
lÀlta meg. A kuckÂ persze nem is kuckÂ volt, hanem k¢temeletes t¢glap¢nisz, ¢s a te-
tej¢bûl vÁz l´vellt a magasba, ami k¢toldalt vÁzes¢ss¢ alakulva zÃdult le a bejÀrat melletti
medenc¢be, ebbûl pedig mÀrvÀnybÂl faragott pufi nûi ¡lep meredt ki. Ez aztÀn ezer
sugÀrban lûtte szertesz¢t a vizet. Az emberek szÁvesen fagylaltoztak a sugÀrban vizelû
kû¡lep sz´kûkÃt partjÀn.

P¢terfia Meszes hunyorog a napf¢nyben, leveszi ¢s kit´rli a panamakalapjÀt, ¢lvezi
a sokasÀgot, visszamosolyog az emberekre, aztÀn bel¢p a t¢glap¢niszbe.

Odabent a hangszÂrÂk sz¡ntelen¡l tilalmakat ¢s reklÀmokat zengtek, Ágy aztÀn P¢-
terfia Meszesnek zÃgott a feje, mire bereteszelte maga m´g´tt a mÁnusz kilences f¡lke
ajtajÀt. OrrÀt az Àporodott vizelet jellegzetes büze csapta meg, a szÀja is tele lett vele
egy pillanat alatt, szÃrÂs Áze a torkÀt kaparta. A f¡lke falait puha, sÀrga textil borÁtotta,
alatta helyezt¢k el a hangszÂrÂkat, ahonnan most halk zene kezdett szÂlni, valami ide-
gen, cikornyÀs, t´r´k´s muzsika. K´zben a f¡lke els´t¢t¡lt, az ajtÂval szemk´zti ¡veg-
fal viszont kivilÀgosodott, ¢s napf¢nyben ragyogÂ virÀgoskert jelent meg P¢terfia Me-
szes szeme elûtt. Baloldalt rÂzsabokrokat, jobbra sok szegfüt, kardvirÀgot ¢s marga-
r¢tÀt lÀtott. KisvÀrtatva a rÂzsabokroknÀl egy nû jelent meg, k´nnyü anyagbÂl k¢sz¡lt
testhezÀllÂ s´t¢tz´ld ruhÀt viselt, ringatÂzva jÀrt, meg-megÀllt, k´r¡ln¢zett, mintha
keresne valakit, ¢s n¢ha k¢t ujjÀval v¢gigsimÁtotta az Àgy¢kÀt. P¢terfia Meszes mindjÀrt
rÀj´tt, hogy nem keres senkit, azt lesi, van-e a k´zelben valaki, mert vizelni szeretne
szeg¢ny, mÀr alig tudja visszatartani. P¢terfia Meszes tÀtott szÀjjal bÀmulta a jelenetet.
MegÀllapÁtotta, hogy a nûnek vonzÂ alakja van, kÀr, hogy az arca nem lÀtszik, mert
divatjamÃlt motoros bukÂsisakot hÃzott a fej¢re. A sisakot ez a felirat dÁszÁtette: Szilo-
nen. Ez a Szilonen most Ãgy lÀtta, hogy tiszta a levegû, senki nem leskelûdik, gyorsan
a hasÀig hÃzta a ruha szoknyÀjÀt, feltÀrta kiborotvÀlt altest¢t, ¢s mindjÀrt le is guggolt.
P¢terfia Meszes a rÂzsabokortÂl alig lÀtott valamit, ez¢rt idegesen kopogtatni kezdett
az ¡vegen. Szilonen kimosolygott, n¢gyk¢zlÀbra ereszkedett, ¢s csigalassÃsÀggal tolat-
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ni kezdett. Amikor halvÀny ¡lepe mÀr csaknem az ¡vegfalhoz ¢rt, v¢kony sugÀrban
eleresztette a vizelet¢t. A virÀgoskert els´t¢t¡lt, a f¡lk¢ben ÀradÂ zene abbamaradt. A
müsor v¢get ¢rt. P¢terfia Meszes szÁv¢re ¡res szomorÃsÀg telepedett.

A hÂlyagja pedig sz¢t akart robbanni.
FelÀllt a sz¢kre, letolta a szafÀri´lt´ny nadrÀgjÀt, ¢s ny´gd¢cselve v¢gigpisilte a vak

¡vegfalat. CsodÀlkozott azon, hogy ¡r¡l¢s k´zben ¢hs¢get ¢rez, ¢s enyh¢n fÀjnak a
hasizmai. Azt csak utÀna vette ¢szre, hogy a panamakalapja valahogy leesett a f´ldre,
¢s t´nkreÀzott.

❤

Mint a szitÀlÂ esû, leszÀllt az este. A gy¢r utcai vilÀgÁtÀsban P¢terfia Meszes k´zeledik.
RÀ¢rûsen kopognak a l¢ptei. Alakja s´t¢tk¢k, a hÀtt¢r fekete. ElhagyvÀn a term¢keny-
s¢g büz¢tûl Àtitatott vigalmi negyedet, egy sugÀrÃtra fordul, amelyet egyik v¢g¢n az
irodahÀz ¢gig ¢rû ¡veghengere ä benne a MçZ ä, a mÀsik v¢g¢n a gyÂgyÁthatatlan
betegek ker¡lete, egy t´bb szÀzezres elfekvû zÀr le.

Az az igazsÀg, hogy P¢terfia Meszes szeretett az elfekvû utcÀin s¢tÀlni. Leplezetlen
kÁvÀncsisÀggal n¢zett meg minden jÀrÂkelût, mintha nem tudna vel¡k betelni, ahol
lehetett, az ablakok alÀ hÃzÂdott, ¢s bekandikÀlt a villanyf¢nyes lakÀsokba, megleste
a mozgÂ szÀjÃ bÀbokat, gyakran megÀllt, ¢s rebbenû hangfoszlÀnyok utÀn f¡lelt, or-
rÀval a levegûbe szimatolt, beÂvakodott a s´t¢t kapubejÀratok alÀ, ¢s megtapogatta a
sz¡rke falakat, udvarokba surrant, ¢s ´sszerezzent, ha valahol felk´h´g´tt a vÁzveze-
t¢k. Az utcÀkon olyan szag Ãszott, mint amilyen az ´regasszonyok pongyolÀjÀbÂl szo-
kott elûlengeni.

çltalÀban nem szokott itt t´rt¢nni vele semmi, de most t´rt¢nt. P¢terfia Meszes egy
p¢ks¢g elûtt, az ÁvlÀmpa f¢nyk´r¢ben egy aggastyÀnra lett figyelmes, aki szÁjas kez¢vel
a lÀmpaoszlopba kapaszkodott, szÀjÀt eltÀtotta, mintha neh¢z lenne az Àllkapcsa. K´-
t´tt kardigÀnt, foltokkal teleszÂrt nadrÀgot ¢s kitaposott posztÂcipût viselt. Fonnyadt
koponyÀjÀval fel´lt´z´tt mÃmiÀra eml¢keztetett.

P¢terfia Meszes megÀllt mellette.
ä A szÀjam egy savanyÃ barlang ä mondta az ́ reg, akinek olyan volt a hangja, mint

egy kislÀny¢.
ä Ne t´rûdj´n vele, papa, majd elmÃlik.
ä Azt se tudom, hogy ker¡ltem ide. Hol vagyok?
ä Tipegjen gyorsan haza! Majd segÁtek!
HazakÁs¢rte az ´reget, aki egy mocskos ¢s szük utca legutolsÂ b¢rhÀzÀban lakott.

Csoszogtak egymÀs mellett testv¢riesen, hang n¢lk¡l, ¢s P¢terfia Meszes Ãtk´zben Ãgy
¢rezte, û is ide tartozik, û is r¢sze ennek a szem¢tnek, amiben gÀzolnak, r¢sze a s´t¢t-
s¢gnek ¢s az ´r´k büznek, ami beburkolja ûket. R¢sze a nagy semminek. R¢sze a h¡-
lyes¢gbûl szûtt koronÀnak. Volt n¢hÀny mÀsodperc, amikor ezt szÁvesen meg is mond-
ta volna, de ¢ppen akkor ¢rtek a b¢rhÀzhoz, ¢s az ´reg intett, hogy onnan egyed¡l
megy tovÀbb.

P¢terfia Meszes n¢zte, ahogy az aggastyÀnt elnyeli a kapualj.
Sarkon fordult, elindult visszafel¢, ¢s mire elhagyta a gyÂgyÁthatatlan betegek ke-

r¡let¢t, mÀr csak Szilonen rÂzsaszÁnü fenek¢re gondolt, amely Ãgy bÃjt ki a z´ld szok-
nya leple alÂl, mint egy k´ny´rtelen arc.

❤

PattogÂ trombitaszÂ, olyan, mint egy katonai indulÂ. P¢terfia Meszes ennek ¡tem¢re
szalad az utcÀn, f¢l kez¢vel fogja a kalapjÀt, hogy le ne rep¡lj´n. Befordul egy kapun,

Feh¢r B¢la: A kapernaumi szÀzados ã 817



sz¡rke betonl¢pcsûk´n lohol felfel¢, v¢gre megÀll egy ajtÂ elûtt, ¢s tenyer¢t a mell¢re
szorÁtva liheg. A trombitaszÂ elhalkul, P¢terfia Meszes kulcsot helyez a zÀrba, ¢s ki-
nyitja az ajtÂt. Az ajtÂ nyikorog, a padlÂ recseg. Az a benyomÀsunk, hogy tilosban jÀr,
de ez nem Ágy van. A sajÀt lakÀsÀba l¢pett be.

çrvÀcskÀt mÀr otthon talÀlta. °ppen lezuhanyozott, bekente magÀt a MindhalÀlig
Bûr testÀpolÂjÀval, arcÀra hÃzta a MindhalÀlig Bûr ¢jszakai rÀnctalanÁtÂ maszkjÀt, f¡-
l¢be csÁptette a MindhalÀlig Bûr zsÁrpÀrnacs´kkentû karikÀit, ¢s parf¡mmel beszÂrt
csillagmintÀs selyempizsamÀban lengte be a lakÀst.

ä JÂ, hogy j´ssz! °ppen az elûbb hÁvtam fel a volt szeretûmet ä ÃjsÀgolta çrvÀcska.
ä K¢pzeld, megint nem szÂlt hozzÀm, hanem a szÀjÀval szellent¢seket utÀnzott. Gon-
dolod, hogy t´rt¢nt vele valami?

ä ögy lÀtszik, puhul a v¢n marha Milfajt ä mondta erre P¢terfia Meszes. ä Csak
tudnÀm, mivel tudott t¢ged levenni a lÀbadrÂl?

ä A kor talÀn legnagyobb fizikusa, ¢desem!
ä Akkor is el fog borulni az elm¢je. BÀr ahogy n¢zem, lehet, hogy mÀr el is borult.
P¢terfia Meszes ledobta magÀrÂl a szafÀri´lt´nyt, megÀllt a szoba k´zep¢n, ¢s ma-

gabiztos mosollyal m¢regette çrvÀcskÀt, aki csÁpûre tett k¢zzel rÀzta a fej¢t, r´ptette
jobbra-balra a dÃs v´r´s hajÀt. Szeme idegesen villogott a rÀnctalanÁtÂ maszk m´g´tt,
dagi teste pedig hullÀmzott a selyempizsama alatt.

ä Nagyon aggÂdom, hogy megkapta szeg¢nyk¢m a sugÀrbetegs¢get ä halkÁtotta le
a hangjÀt. ä Neked nincs ilyen gyanÃd? AttÂl f¢lek, hogy ez a makacs sÀntÁtÀsa is attÂl
alakult ki.

ä Nevets¢ges felt¢telez¢s! ä vÀgta rÀ P¢terfia Meszes. ä Persze mÀs lenne a helyzet,
ha sugÀrzÂ anyagokkal dolgozna.

ä M¢gis, mit gondolsz, mÂkuskÀm, mivel dolgozik?
ä A hangjÀval akar bÃtorokat tologatni. MegÀll az eszem! Mondom, hogy be fog

golyÂzni.
ä Igen? °s szerinted mi van ott a kast¢ly pinc¢j¢ben? KazÀnhÀz?
P¢terfia Meszes ezen elgondolkozott, k´zben jÀt¢kosan k´zelebb sz´kellt a feles¢-

g¢hez.
ä °n vagyok egy kazÀnhÀz ä mondta a szÀjÀt cs¡cs´rÁtve. ä MindjÀrt felrobbanok.
ä Akarod tudni, hogy mi van a kast¢ly pinc¢j¢ben? Megmondom neked. Egy te-

ny¢szreaktor. °rted? Egy teny¢szreaktor.
ä Haha, haha... ä mondta P¢terfia Meszes, ¢s megprÂbÀlta çrvÀcskÀt magÀhoz ́ lel-

ni. ä Akarsz egy igazi maghasadÀst lÀtni?
Ebben a pillanatban odalent az utcÀn kiÀltÀsok harsantak, szaporÀn futÂ l¢ptek csat-

togtak az aszfalton, aztÀn fenyegetû hang zengett fel, mintha v¢kony f¢mlapot dobtak
volna le a magasbÂl. K¢t l´v¢s is d´rrent, a futÂ l¢ptek tÀvolodtak, v¢g¡l egy Ãjabb
kiÀltÀs nyilallt Àt az ¢jszakÀn, ¢s egy tÀvolabbrÂl j´vû elkeseredett ordÁtÀs vÀlaszolt rÀ.
UtÀna csend.

Kapkodva elhÃztÀk a s´t¢tÁtûf¡gg´ny´ket. A k¡lvilÀg mintha vÁz alÀ s¡llyedt volna.
❤

Most Àt¢l¡nk egy filmszakadÀst. A vÀszonra mintha rÀfirkÀltak volna, fekete csÁkok
hancÃroznak rajta. SzÂrvÀnyos f¡tty, kigyÃlnak a f¢nyek, ¢s amÁg a g¢p¢sz a tekercs
befüz¢s¢vel bajlÂdik, mi tegy¡k fel a k¢rd¢st: vajon mit szÀllÁt Mentuhotep az Âlom-
szarkofÀgokban? Vagyis a titok ne legyen titok t´bb¢. OldÂdjunk fel benne.
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HÀla a teny¢szreaktornak, Milfajt, a fizikus rÀtalÀlt az aktinoidÀk eddig ismeretlen
tagjÀra, amelyet ´nmagÀrÂl milfanciumnak (Mf) keresztelt el. Ennek minden egyes
izotÂpja radioaktÁv. FermiumbÂl ¢s plutÂniumbÂl ÀllÁthatÂ elû, m¢gpedig a szokÀsos
neutronbefogÀssal. RelatÁv atomt´meg¢t sajnos nem ismerj¡k, azt viszont igen, hogy
erûs alfaaktivitÀsa miatt hût is bûs¢gesen lead. A legfontosabb milfanciumizotÂp az Mf
200, ennek felez¢si ideje 24 600 ¢v. A milfancium 700 Celsius-fok felett el¢g, viszont
vÁzben k´nnyen oldÂdik!

Ami annyit jelent, hogy csapad¢k alakjÀban is elûÀllÁthatÂ.
Aki ilyen esûben megÀzik, az bÃcsÃt vehet az ´sszes csontvelej¢tûl. Agyû, agyû!
°s akkor akad itt m¢g egy titok. A milfanciumot csak az tudja elûÀllÁtani, aki ismeri

a Milfajt-effektust. Ennek az a l¢nyege, hogy az urÀn 235 ¢s a plutÂnium 239 magja
a teny¢szreaktorban egyszerre fog be k¢t neutront, ¢s ezek k´t¢si energiÀja ´sszege-
zûdik a maghasadÀs megindulÀsa elûtt. Ebbûl mÀr logikusan k´vetkezik, hogy nem
egy, hanem k¢t k´zbensû mag esik t´red¢keire a milfancium sz¡let¢sekor.

EgyszÂval az Mf nem gyerekjÀt¢k. A zsugorÁtott esû lelke.
❤

öjra els´t¢t¡l a terem, a fej¡nk felett f¢nycsÁk szÀguld Àt, ¢s k¢pp¢ kenûdik a vÀsznon.
A vetÁt¢s folytatÂdik. BÁzzunk benne, hogy a filmszakadÀs miatt egyetlen jelenettel sem
lesz¡nk szeg¢nyebbek. Persze ki tudja...

çrvÀcska arca jelenik meg, nedves ajkÀn csillog a f¢ny. A fogsora szabÀlytalan, nyel-
ve duzzadt ¢s v´r´s, mint egy f¢lig megrÀgott nyers hÃscsomÂ. Az ajka megmozdul.

ä Hoztam neked egy kedves meglepet¢st. Szeretn¢d lÀtni?
P¢terfia Meszes ¢ppen egy konzervdobozbÂl falatozik, gondosan a k¢se hegy¢re

szÃrogatja a hÃskockadarabokat. çrvÀcska megfogja a vÀllÀt, ¢s a hÀlÂszobÀba vezeti
f¢rj¢t. Az Àgy alÂl elûhÃzza az Àllatmentû bûr´ndj¢t. Felnyitja. Egy gusztustalan f¢reg
tekergûzik benne. SokÀig figyelhetj¡k, a kamera nagylelküen elidûzik rajta.

ä Engedd meg, hogy bemutassam neked a Taenia saginatÀt. Rem¢lem, tetszik ne-
ked ä szÂl çrvÀcska, ¢s Àtkarolja a f¢rje nyakÀt. P¢terfia Meszesnek vigyÀznia kell, hogy
el ne ejtse a konzervdobozt.

ä Mit kezdjek ¢n ezzel? Van ennek p¢ldÀul ves¢je vagy agyveleje? Termel egyÀltalÀn
hormonokat?

ä Te kis butuska. Ez egy galandf¢reg. Nem igazÀn fejlett p¢ldÀny, mert csak nyolc-
vancentis. Egy gyerekbûl hÃztam ki.

ä Egy gyerekbûl?
ä Ma a hullahÀzban gyüjt´tt¡nk. El se tudod k¢pzelni, micsoda kincsesbÀnya van

a bendûkben. Rengeteg horogf¢rget, fonalf¢rget, orsÂf¢rget ¢s galandf¢rget szedt¡nk
´ssze. Megtelt minden tÀska. LÀtnod kellett volna azt a t¡nd¢ri ny¡zsg¢st!

ä °s hovÀ lettek a kis sz´rnyetegek?
ä M¢gis mit gondolsz...? Szabadon engedt¡k ûket! Fel¢t egy hangversenyterem ru-

hatÀrÀban, a t´bbit egy kÂrhÀzban. N¢hÀny p¢ldÀny biztosan el fog pusztulni, de a
t´bbs¢g csak kik´t egy b¢lcsatornÀban. Igazam van?

Az Àllatv¢dû bûr´nd´t egy¢bk¢nt Milfajt tervezte, amikor çrvÀcska k¢tezer kÃpos
orrÃ poloskÀt akart egy nyomornegyedbe szÀllÁtani. A bûr´ndben k¢t aprÂ ketrec,
n¢gy kis ¡vegakvÀrium ¢s t´bb, l¢gzûnyÁlÀssal ellÀtott zÀrt rekesz kapott helyet.
Ugyanakkor a vÀlaszfalakat egy mozdulattal el lehetett tÀvolÁtani, ezÀltal a nagyobb
testü f¢rgek is k´nnyen szÀllÁthatÂvÀ vÀltak. A feltalÀlÂ a bûr´nd tetej¢re lecsukhatÂ
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zsebet tervezett, itt lehetett Àthelyezni a csipeszeket, a kÀbÁtÂ folyad¢kkal telt ¡vegcs¢-
ket, a v¢dûszem¡veget, valamint a csÁp¢s- ¢s harapÀsÀllÂ munkakesztyüt.

ä Csukd le gyorsan azt a bûr´nd´t, csillagom, mert visszamasÁrozik belûlem az ´sz-
szes hÃskocka ä mondja tele szÀjjal P¢terfia Meszes.

ä Esk¡dj meg, hogy egy¡tt fogjuk szabadon engedni mindet.
ä Esk¡sz´m. De ne akard, hogy a kezembe fogjam!
ä Elmegy¡nk hÀrmasban, ¢s hipp-hopp, csak mi ketten t¢r¡nk vissza. Ugye bÁzol

benne, hogy jÂ helyre ker¡l?
ä Nagyon bÁzom ä bÂlogat P¢terfia Meszes.
❤

RagyogÂ naps¡t¢s. A kamera lomhÀn rep¡lû fekete madarat k´vet, aztÀn lassan k´r-
befordul az elvadult parkon, ¢s megÀllapodik a kast¢ly homlokzatÀn. N¢ma ablakok,
kopott dÁszek.

Mentuhotep ¢ppen tÀvozni k¢sz¡l. A kocsi farÀnak tÀmaszkodva, karba font k¢zzel
hallgatta Milfajtot. A fizikus feh¢r k´penyt viselt, ¢s a botjÀval a murvÀt turkÀlta.

ä Ha Ãgy ¢rzi, hogy vesz¢lyben a MçZ, akkor vÀltoztassa meg a nev¢t. Fel van rÀ
hatalmazva! Legyen az Ãj neve p¢ldÀul NYöLSZçJ ä javasolta Milfajt.

ä Minden l¢p¢semet figyelik. ValÂszÁnüleg halÀlra vagyok Át¢lve. Hallotta volna,
hogy szÂltak azok a dobok!

A fizikus Mentuhotep mell¢nek szegezte a botjÀt.
ä Legyen ûszinte! Maga szerint van olyan ¢peszü ember, aki elhiszi, hogy a kast¢ly

alatt teny¢szreaktor mük´dik?
ä öristen ä kiÀltott fel Mentuhotep. ä Hiszen ki van Árva a bejÀrat f´l¢!
ä °s ha az lenne kiÁrva, hogy mennyek orszÀga? Vagy: elefÀnttemetû. Vagy: csont-

lisztmalom? Gondolja, hogy elhinn¢ valaki?
Mentuhotep megigazÁtotta a vÀllÀra vetett sÀrga kabÀtot.
ä Maga aztÀn titokzatos ember ä mondta nevetve. ä Sose tudom, mi jÀr a fej¢ben.
ä Bel¡lrûl kifel¢ gondolkodom, ennyi az eg¢sz.
ä °n azt mondom, jobb a sz¡rkes¢gbe simulni ä csÂvÀlta a fej¢t Mentuhotep. ä Mit

¢rt azon, hogy bel¡lrûl kifel¢ gondolkodik?
ä InkÀbb k¢rdezze meg, hogy mi¢rt sÀntÁtok.
ä Mi¢rt sÀntÁt? Csak nem s¢r¡lt meg a lÀba?
ä °n aztÀn nem sÀntÁtok! Miket besz¢l... ä mondta Milfajt, ¢s elindult a kocsifeljÀrÂt

szeg¢lyezû mellv¢d fel¢, onnan pedig visszafordult. ä LÀt maga itt valahol sÀntÁtÀst?
Mentuhotep beszÀllt az autÂba, ¢s beindÁtotta a motort.
ä Csak vigye, barÀtom, az esût, ¢s bÀtran k¢rje meg az ÀrÀt! B¢ke ´nnel! ä kiÀltotta

Milfajt, ¢s a botjÀt rÀzva integetett.
ä Viszem, viszem ä bÂlogatott Mentuhotep, ¢s rÀtette a tenyer¢t a tÀskÀjÀra.
❤

Az autÂ f´ldÃton araszol. Mentuhotep szinte oda se figyel a vezet¢sre. A lÀnyÀval be-
sz¢lget telefonon.

ä Itt fekszem egy kÀd illatos vÁzben, ¢s ¢ppen az elûbb gondoltam rÀd, drÀga apucika
ä csipogta çrvÀcska, ¢s hallani lehetett, ahogy pancsol a f¡rdûvÁzben.

ä Enn¢l a MilfajtnÀl m¢g mindig ki van t¢ve a f¢nyk¢ped a laboratÂriumban ä
mondta Mentuhotep. ä °ppen most j´v´k onnan.

ä Nem tud engem elfelejteni az a v¢n rosszasÀg. Amikor megismerkedt¡nk, azt
mondta, annyira szeret, hogy tizenhÀrom napig nem nyÃl hozzÀm. Mit szÂlsz ehhez,
apucika? PrÂbÀra tette magÀt ¢rtem!



ä KibÁrta?
ä ElÀrulok neked valamit. FelfÃjtam tizenhÀrom lufit, ¢s minden este kidurrantot-

tam egyet ä kacagott çrvÀcska. ä A hatodik utÀn mÀr nagyon izgultam.
ä °s aztÀn?
ä AztÀn a tizenharmadik napon mutatott egy plutÂniumkristÀlyt, ¢s k´zben tapo-

gatott. Azt sÃgta a f¡lembe, hogy a periÂdusos rendszer egy nagy hÀnyad¢k.
Mentuhotep ¢ppen kij´tt egy kanyarbÂl. A feket¢re ¢gett facsonkok elfogytak az

Ãt k¢t oldalÀn, ¢s a hamusz¡rke f´ld szÁne is barÀtsÀgosabbra vÀltozott. Mintha v¢gre
egy-egy z´ld fücsomÂ is felbukkanna. Amint az ablakt´rlûk lesepert¢k a port a sz¢l-
v¢dûrûl, Mentuhotep a tÀvolban k¢t embert vett ¢szre. A f´ldÃt k´zep¢n Àlltak, ¢s ug-
rÀndozva integettek a kocsi fel¢.

ä Azt hiszem, v¢gem van ä mondta Mentuhotep, ¢s gyorsan kikapcsolta a telefont.
A k¢t madÀrijesztû nem tÀgÁtott az ÃtrÂl. Mentuhotepnek meg kellett Àllnia. Kicsit

t¢tovÀzott, aztÀn letekerte az ablakot.
ä ¹rvendek, PomÀzi vagyok ä hajolt be a rongyosabbik, akinek olyan duzzadt ¢s

v¢rv´r´s volt az arca, mintha k¢t c¢kla k¢sz¡lne kinûni belûle.
ä ¹rvendek, Tûzegi vagyok ä mondta a mÀsik, aki sz¢tfeslett pepita ´lt´nyt ¢s ka-

rima n¢lk¡li cilindert viselt, de cipû nem volt a lÀbÀn.
Mentuhotep rosszkedvüen n¢zte a k¢t embert, akik rem¢nykedve Àlltak az oszla-

dozÂ porf¡gg´nyben.
ä Elvinne benn¡nket egy darabon? ä k¢rdezte a PomÀzi nevü.
ä Ez nem lehet k¢rd¢s ä mondta a mÀsik. ä Bûven van hely a kocsiban.
ä HovÀ akarnak eljutni? ä k¢rdezte Mentuhotep.
ä Az nek¡nk nagyon mindegy ä vÀlaszoltÀk szinte egyszerre. ä Ide megy¡nk, oda

megy¡nk. VÀndorok vagyunk, ha nem is lÀtszik.
Mentuhotep hÀtranyÃlt, ¢s kinyitotta a kocsi ajtajÀt. A visszapillantÂ t¡k´rben fi-

gyelte, mi t´rt¢nik, aztÀn megcsapta a hÀtsÂ ¡l¢sre bemÀszÂ k¢t madÀrijesztû sürü
büze. Nem kellett sok hozzÀ, hogy ´klendezni kezdjen.

ä Csak nem ¡r¡l¢kben henteregtek? ä k¢rdezte tûl¡k.
❤

PislogÂ szemek, keresg¢lû tekintetek, merev nyakak. A z´kkenûkn¢l egyszerre biccen-
tenek. Az ¢lûk¢pet finom zongoraszÂ festi alÀ. Mondjuk, Liszt-futamok.

Az elÀgazÀsig csend volt. Mentuhotep olyan huzatot csinÀlt a kocsiban, hogy lobo-
gott a hajuk, a Tûzegi nevezetünek pedig fogni kellett a cilinder¢t.

ä Az az igazsÀg, hogy ma lÀttunk egy tekint¢lyes madÀrcsapatot ä szÂlalt meg Po-
mÀzi, tÃlkiabÀlva a motor zajÀt. ä LomhÀn hÃztak Àt a mezû felett. N¢zt¡nk utÀnuk,
ameddig lehetett, k´zben azon gondolkoztunk, hogy vajon hovÀ a fen¢be mennek.
így volt? Ha ezt megfejtj¡k, slussz-passz, mindent tudunk!

ä Az embernek hirtelen esz¢be se jut, hogy valami titok k´zel¢ben van, pedig min-
dennap ott suhog a f¡le mellett, mint valami lÀthatatlan horkolÂ.

ä Mit ¢rtesz azon, hogy lÀthatatlan horkolÂ? ä k¢rdezte Tûzegi. ä Vannak titkok,
amelyek olyan term¢szetesek, mint a te tumbul¢gyfertûz¢sed.

ä Az ¢n sajÀt elm¢letem szerint akÀrhova kapunk, az agyunk a semmibe markol ä
jelentette ki PomÀzi. ä Az emberszabÀsÃ ember az egyetlen, aki megkapta a semmibe
markolÀs k¢pess¢g¢t. Igazam van? Az ember Àll a mezûn, n¢zi a madarakat, ¢s azt
k¢pzeli, û egy valaki.
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ä Na, persze! MadÀr ¢s v¢gtelen, egyre megy ä mondta erre Tûzegi, ¢s dideregve
´sszehÃzta a mell¢n a rongyos pepita zakÂt. ä Nincs mÀr mag a hÂ alatt.

ä çruljÀk mÀr el, hogy kicsodÀk maguk? ä k¢rdezte Mentuhotep.
ä °n valamikor divattervezû voltam ä mondta Tûzegi.
ä °n pedig temetûi fel¡gyelû ä mondta PomÀzi.
ä Azt az¢rt elûre megmondhatta volna, hogy tumbul¢gyfertûz¢se van ä fordult hÀt-

ra Mentuhotep. ä Mi van, ha elkapom?
ä Vegye Ãgy, hogy mÀr el is kapta! ä legyintett PomÀzi.
❤

Felf¢nylett az Ãt sz¡rke szalagja, s jobbrÂl t¡nd´klû szÁnekre bomlott az erdû s´t¢t
t´mbje. Mentuhotep f¢kezett, mert egy ´reg katonai vÁzÀgyÃ Àllt az Ãton keresztben.
A k¢t madÀrijesztû elûredûlve figyelt, a kocsi pedig l¢p¢sben az akadÀly el¢ gurult.

A vÁzÀgyÃ oldalÀra feh¢r betükkel ez volt felmÀzolva: AZ °LET VíZBýL KELET-
KEZETT! ñVD A VIZET! Alatta pedig ez Àllt: TESTV°R, NYöJTSUNK EGYMçS-
NAK POHARAT!

ä SzÀlljunk ki gyorsan, ezt ¢rdemes alaposan megn¢zni! ä jegyezte meg Tûzegi. ä
Ezt nevezt¢k r¢gen lajtos kocsinak.

ä ñriÀsi t¢ved¢s! Ezzel t´meget oszlattak! Sitty! A szem¡k k´z¢ bombÀztÀk a vÁzsu-
garat ä mondta PomÀzi. ä Olyan ez, mint amikor belevizelsz egy hangyabolyba.

Mentuhotep kikÀszÀlÂdott a volÀn mellûl, ¢s zsebre dugott k¢zzel a vÁzÀgyÃhoz s¢-
tÀlt. FelÀgaskodott, megtapogatta az ormÂtlan tartÀlyt, aztÀn elûre akart menni a ve-
zetûf¡lk¢hez, amikor cs´rren¢st ¢s aprÂ moccanÀst hallott a kocsi orra felûl.

K¢t csaknem egyforma nû Àllt a sÀrhÀnyÂ mellett. Fekete bûrruhÀt ¢s v´r´s hajpÀn-
tot viseltek. Mentuhotepre szegezt¢k a Zetor g¢ppisztolyukat.

ä Megismered a te PaprikÀdat, aki a szÁve alatt hordta gyermekk¢ hÁzott magvadat?
ä k¢rdezte a k´v¢rebbik. ä R¢gen talÀlkoztunk. Most meg mÀr halott vagy.

Mentuhotep rÀismert volt feles¢g¢re. A mÀsikrÂl nem tudta, kicsoda, pedig û volt
Szilonen, a PipilûkuckÂ sztÀrja.

Ekkor ¢rt oda a k¢t madÀrijesztû. FutÂlag megn¢zt¢k a fegyveres amazonokat, az-
tÀn vitatkoztak tovÀbb.

A kamera eltÀvolodik, most mintha egy fa tetej¢rûl lÀtnÀnk a jelenetet. Szilonen
terpeszben Àll, ¢s a levegûbe enged egy sorozatot. Mentuhotep meg se mozdul, a k¢t
madÀrijesztû viszont eltakarja a fej¢t. Tovacsattog a l´v¢sek visszhangja, ¢s leereszke-
dik a csend.

ä Azt hitt¡k, egyed¡l ¢rkezel ä mondta Szilonen. ä A szarkofÀgok veled vannak?
ä Mif¢le szarkofÀgok? ä csodÀlkozott Mentuhotep. ä KirÀndulni voltunk ezekkel a

der¢k fiÃkkal.
ä Eg¢sz ÀllÂ nap azt nyomoztuk, mi az oka, hogy az ember k¢pess¢ vÀlt arra, hogy

meg¢rtse a term¢szet titkainak egy r¢sz¢t ä tette hozzÀ Tûzegi, ¢s feljebb hÃzta lecsÃsz-
ni k¢sz¡lû pepita nadrÀgjÀt.

ä A helyzet nem is olyan egyszerü ä magyarÀzta PomÀzi, a nûk fel¢ emelve v¢rv´r´s
orcÀjÀt. ä Azt szoktam mondani, hogy talÀn a zseb¡nkben hordozzuk a kozmikus kÂ-
dok megfejt¢s¢t is, de ebben egyÀltalÀn nem vagyok biztos.

ä El tudjÀk azt k¢pzelni, hogy bÀrhol a v¢gtelenben l¢tezik m¢g DNS-molekula?
Ugye nem tudjÀk elk¢pzelni? Mi az¢rt n¢ha elk¢pzelj¡k ä jegyezte meg Tûzegi.

Ekkor felugattak a Zetor g¢ppisztolyok. PomÀzi ¢s Tûzegi teste megp´rd¡lt ¢s sz¢t-
szÂrÂdott. AztÀn amikor elj´tt a csend, Tûzegi hanyag testtartÀsban ¡lt, hÀtÀval a kocsi
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hatalmas gumikerek¢nek tÀmaszkodva, k¢t lÀba kifordult, mint egy bÀbunak, az asz-
falton pihenû bal kez¢t mintha az elrep¡lt cilinder utÀn nyÃjtanÀ. HiÀnyzott a kopo-
nyÀja teteje, ¢s a mellkasÀt is ronggyÀ szabdaltÀk a l´ved¢kek. PomÀzi a lÀba elûtt fe-
k¡dt, az egyik szeme hely¢n v´r´s lyuk ¢gett, az Àlla hiÀnyzott, elÀrvult felsû fogsora
hÂfeh¢ren vilÀgÁtott sz¢tszaggatott g¢g¢je felett. Tûzegi oldalt bicsaklott fejjel megba-
bonÀzva n¢zett le PomÀzi arcÀra. A sebben aprÂ sÀrga tumbul¢gypet¢k ny¡zs´gtek.

Mentuhotep azonnal ¢szbe kapott. Ahogy csak bÁrt, futni kezdett. Nagyokat ugorva
megker¡lte a vÁzÀgyÃ farÀt, ¢s lÂhalÀlÀban bevÀgtatott az erdûbe. A kamera k´veti a
bokrokon ¢s elszÀradt gallyakon ÀtgÀzolÂ zihÀlÂ testet, a csapkodÂ k¢t kart. TalÀn n¢-
hÀny l´v¢s is hallatszik.

❤

Cseng a telefon. çrvÀcska az ablaknÀl Àll ¢s sÁr. Most meglepetten a k¢sz¡l¢k fel¢ n¢z,
mintha nem hinne a f¡l¢nek. A keze fej¢vel kit´rli a szem¢t, ¢s felveszi a kagylÂt.

ä Maga az? Tudom, hogy maga az. K´ny´rg´k, szÂljon bele!
Milfajt gy´ny´rk´d´tt a volt szeretûje hangjÀban.
ä Nagyon k¢rem, most ne legyen makacs, ¢s szÂlaljon meg! Csak egy hangot! °rti?

Csak egy nyomorult kis hangot!
Milfajt csendben maradt, el¢gedetten szuszogott, aztÀn kivett a zseb¢bûl egy sÁpot,

¢s tele t¡dûbûl megfÃjta.
ä JÂsÀgos ¢g! Mi volt ez?
AztÀn mintha a f´ldre esett volna a telefon. Vagy a zsinÂron hintÀzva neki¡tûd´tt

volna valaminek.
❤

P¢terfia Meszes ¡t´tt-kopott sportkocsija este f¢l kilenc elûtt n¢hÀny perccel ¢rkezett
G.-be. LassÃ tempÂban Àtgurult a kihalt vÀroson, aztÀn keleti irÀnyba fordult. çrvÀcs-
ka kibontott hajjal, k´nnyü kis selyemruhÀban ¡lt f¢rje oldalÀn. ¹sszeszorÁtott szÀjjal
figyelte az utat, k´zben arra gondolt, hogy milyen ¢des jÂ szaga van a s´t¢ts¢gnek.
AztÀn Ãjabb telep¡l¢s, de sehol egy l¢lek. Hamarosan egy gyÀr¢p¡lethez ¢rtek, Ãgy
tornyosult elûtt¡k, mint egy katedrÀlis. M´g´tte az Ãt elÀgazott. P¢terfia Meszes rÀ-
csapott a kormÀnyker¢kre.

ä Azt hiszem, elt¢vedt¡nk ä szÂlt idegesen. ä MÀr csak ez kellett...
LassÁtÀs n¢lk¡l megfordult, ¢s jobbrÂl ker¡lte meg a gyÀrat. A kamera csigalassÃ-

sÀggal k´veti az idû t¢pte t¢glafalat, ami alig akart v¢get ¢rni. Mint egy nagy szûnyeg,
Ãgy g´rd¡l v¢gig a s´t¢ts¢gen. P¢terfia Meszes rÀl¢pett a f¢kre, ¢s megÀllÁtotta a kocsit.

ä Eszembe jutott valami. Lehet, hogy hiÀba megy¡nk oda, mert semmi baj nincs.
Csak viccelt veled a volt szeretûd!

çrvÀcska nem vÀlaszolt, hanem felsikÁtott. R¢m¡lten az ¡l¢sre t¢rdelt, ¢s P¢terfia
Meszes ́ l¢be mÀszott. A kocsi ablakÀn szûr´s arc n¢zett be. A szÀja mozgott, ¢s az ¡ve-
gen pÀrafolt szaladt sz¢t.

ä F¢lek ä kiabÀlta çrvÀcska, ¢s tÁz ujjal t¢pte a f¢rje hajÀt.
Az ́ reg vÀroslakÂ olyan eleven büzt Àrasztott, hogy P¢terfia Meszes hÀtral¢pett ket-

tût, amikor kiszÀllt a kocsibÂl. UtÀna vette ¢szre, hogy az ´reg vÀroslakÂ ´sszerondÁ-
totta magÀt, eg¢sz nyÀlkÀs tÂcsa csillog alatta, de a vattakabÀtjÀt is gyanÃs szÀrad¢kok
borÁtottÀk.

ä Ne tess¢k csodÀlkozni, csÃnyÀn elint¢ztem magamat, de mifel¢nk ez mostanÀban
Ágy megy. Itt elûbb-utÂbb mindenki ´sszecsinÀlja magÀt, mert tele van a vÀros patkÀ-
nyokkal, ¢s m¢g a madarak is elkapjÀk tûl¡k a shigellÂzist. M¢rget vehet rÀ, hogy mÀr
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magÀnak is van shigellÂzisa, ¢s m¢g a bele is ki fog folyni ä k´z´lte az ´reg vÀroslakÂ,
¢s olyat csikordult a gyomra, mint amikor ¡vegen k¢speng¢t hÃznak v¢gig.

P¢terfia Meszes vissza¡lt a kocsiba, de az ajtÂt nem csapta be. TanÀcstalanul vakar-
gatta az arcÀt.

ä AztÀn persze j´n a kiszÀradÀs. Minden sarkon lÀthat kiszÀradt embereket ä tette
hozzÀ a vÀroslakÂ. ä SegÁthetek valamit?

ä Elt¢vedt¡nk. A kast¢lyhoz szeretn¢nk eljutni ä mondta P¢terfia Meszes.
Az ́ reg vÀroslakÂ enyh¢n elûredûlt, tenyer¢t a gyomrÀra szorÁtotta. Bugybor¢kolÀs

hallatszott, mint amikor valaki ¡res ¡veget nyom a vÁz alÀ. Ajka r¢s¢bûl habos nyÀl
futott az ÀllÀra.

ä Tünj¡nk el innen ä suttogta çrvÀcska.
A vÀroslakÂ k´zelebb l¢pett, ¢s intett P¢terfia Meszesnek, hogy figyeljen.
ä A gyÀr m´g´tt lÀtnak egy hasznÀlaton kÁv¡li homokbÀnyÀt... most tele van kiszÀ-

radt emberekkel, mert oda hordjuk ki ûket... Tud jobbat? A bÀnya v¢g¢n¢l f´ldÃt nyÁ-
lik az erdû felûli oldalon. ArrÂl ne t¢rjenek le, kivezet a müÃtra. ä A zseb¢be nyÃlt,
mutatott valamit a tenyer¢n. ä Azelûtt für¢sztelepen dolgoztam. Mindig van nÀlam
für¢szpor. Ha ez se hoz szerencs¢t, akkor semmi.

A f¢nyszÂrÂ ugrÀlÂ pÀszmÀit k´vetve mÀr az erdei Ãton z´tyk´lûdtek, amikor P¢-
terfia Meszes gyeng¢den megsimogatta a feles¢ge arcÀt.

ä ñriÀsi szerencs¢nk volt. Az az ember holnapra mÀr ki lesz szÀradva ä mondta
çrvÀcska durcÀsan.

❤

Mentuhotep nem Át¢lte kilÀtÀstalannak a helyzet¢t. K¢t kidûlt fa fedez¢k¢ben ¡lt a
f´ld´n, ¢s elhatÀrozta, nem vÀrja meg a hajnalt, hanem azonnal Ãtnak indul, ¢s
visszagyalogol a kast¢lyba. A feje felett elûbukkant a hold, ¢s ÀrnyjÀt¢kot varÀzsolt a
lÀba el¢. Mintha nagy gyertya ¢gne valahol a fÀk k´z´tt. Rebbenve feltÀmadt a sz¢l,
k´r´s-k´r¡l sÂhajtozott az ¢jszaka, fojtott rikoltÀs hallatszott, aztÀn mintha valahol a
tÀvolban ¡vegtÀrgyak verûdtek volna ´ssze.

Mentuhotep nem f¢lt.
KimÀszott bÃvÂhely¢rûl, ¢s bel¢pett az ¢jszakÀba.
❤

P¢terfia Meszes autÂja a vÀroslakÂ eligazÁtÀsa szerint huszon´t perc alatt ¢rt el a ho-
mokbÀnyÀtÂl a müÃtig. Ekkor talÀn mÀr csak k¢t kilom¢terre jÀrhattak a kast¢lytÂl.

ä MegnyugodtÀl egy kicsit? ä k¢rdezte P¢terfia Meszes, ¢s gyeng¢den a feles¢ge
combjÀra tette a kez¢t.

ä Esûszagot ¢rzek ä mondta çrvÀcska, elhessentve a f¢rje meleg tenyer¢t. ä HÃz-
zunk le minden ablakot. °s egy darabig ne szÂlj hozzÀm!

ä Idegbajos vagy, ¢desem ä legyintett P¢terfia Meszes, ¢s d¡h¢ben nyomkodni kezd-
te a dudÀt.

Surran az autÂ a sajÀt f¢nyalagÃtjÀban. A szurokfekete s´t¢ts¢gbûl tÀvoli f¢nyek
bontakoznak ki. Egy Ãt menti falatozÂ. VillogÂ neoncs´vekbûl raktÀk ki a feliratot:
PIHENý. K¢t betü nem mük´dik, ez¢rt most ennyi lÀtszik: PIHENý. Az autÂ lassÁt,
let¢r a müÃtrÂl, ¢s elektromos kandelÀberek k´z´tt gurul a falatozÂig. A parkolÂ ¡res,
minden kihalt. S¡ket cs´nd zuhan le, amint leÀll a kocsi motorja.

ä ögy lÀtszik, zÀrva van, pedig jÂl j´tt volna egy szendvics ä mondja P¢terfia Meszes
a kocsi mellett nyÃjtÂzkodva. ä Egy lelket se lÀtok itt.

çrvÀcska m¢g mindig durcÀs. S¢rtûd´tten t¢blÀbol. AztÀn els¢tÀl a falatozÂig, ¢s
rÀzza az ajtajÀt.



Sz¢ll´k¢s seper v¢gig a parkolÂn, k´r´s-k´r¡l zÃgnak a fÀk, suhognak a bokrok.
K¢nes szag telÁti meg a levegût.

Mindketten ¢rzik, hogy valami nincs rendben.
ä Vihar lesz! Induljunk! ä kiÀltja P¢terfia Meszes.
çrvÀcska visszakiabÀl, de a sz¢lzÃgÀstÂl nem lehet ¢rteni, mit.
P¢terfia Meszes kez¢re esûcsepp hullik, ¢geti a bûr¢t, mint a parÀzs. AztÀn n¢hÀny

csepp a kocsi tetej¢n pattan, serceg a dukkÂ, Àtlyukad a f¢mlemez, bent az autÂban
f¡st´lni kezd az ¡l¢shuzat.

öjabb kiÀltÀsok, çrvÀcska szaladni kezd vissza, de k´zben nagy szemekben elered
az esû. F¢lÃton felbukik, arca a kavicsÃtra vÀgÂdik. SzÀja nyitva, arcÀn a f¢lelem b¢-
lyege. Kerekre nyÁlt szemmel a f¢rje fel¢ n¢z. FeltÀpÀszkodna, de ¢szreveszi, hogy a
keze csupa v¢r. Felt¢rdepel, tapogatja magÀt. Az esû ¢geti le a bûrt a test¢rûl, aztÀn
rÀgja magÀt be a csontokig. P¢terfia Meszes futva ¢rkezik, a ruha elpÀrolgott rÂla,
nincs haja, v¢rzik a feje, a hÀtÀn mÀr szÁnhÃs piroslik. Egy r¢malak. A szem¡nk lÀttÀra
alakul Àt. Mint egy szobrÀsz, Ãgy dolgozik rajta az esû. çllat mÂdjÀra, vinnyogva nyÃl
çrvÀcskÀ¢rt, de mÀr nem tudja felemelni, mell¢ zuhan û is. ¹sszekapaszkodva feksze-
nek a f´ld´n a szakadÂ esûben.

A kamera most mintha lassan a levegûbe emelkedne. A f´ld´n heverû k¢t test egyre
tÀvolodik. MÀr egynek lÀtszanak. V¢g¡l csak elmosÂdÂ folt marad belûl¡k.

A zÀporesû egykedvü z´rg¢se mindent bet´lt, aztÀn magÀnyos trombitaszÂ sÁr fel.
❤

Hajnalodik. A keleti ¢gbolt feldereng, de az¢rt m¢g s´t¢t van. Mozdulatlan tÀj, a hÀt-
t¢rben a kast¢ly k´rvonalai. P´rrenve szÀll fel n¢hÀny madÀr a bokrok k´z¡l. Simo-
gatÂ, b¢k¢s k¢pek a f¢ny ¢bred¢s¢rûl. A lÀtvÀnyt mindv¢gig nyugtalanÁtÂ hang kÁs¢ri,
futÀstÂl kifulladÂ ember ny´g¢sekkel kevert zihÀlÀsa. AztÀn Mentuhotep tünik fel a
kast¢ly elûtt. Alakja nem lÀtszik tisztÀn a f¢lhomÀlyban, de ¢rzûdik, hogy mozgÀsa el-
csigÀzott. MÀr nincs ereje. Felismerhetetlen kûszoborhoz tÀmaszkodik, ¢s tele szÀjjal
kapkodja a levegût. Feln¢z a kast¢lyra. Csak egyetlen ablak m´g´tt lÀtszik f¢ny. Most
elindul. Nem fut, dehogy fut. Vonszolja magÀt. A kapuhoz ¢r, ¢s betaszÁtja.

Fel a sz¢les l¢pcsûn. AztÀn a folyosÂ. A sÀntÁtÂ, rogyadozÂ test, a csÀpolÂ k¢t kar.
Mentuhotep Milfajt dolgozÂszobÀjÀban Àll.
ä Van itt valaki? ä k¢rdezi, ¢s fej¢t forgatva lesi a vÀlaszt.
Most ¢szreveszi a f´ldre fektetett szekr¢nyt. Odamegy, t¡zetesen megn¢zi. Arca za-

vart, nem ¢rti. Let¢rdepel, felnyitja a szekr¢ny ajtajÀt, benyÃl, ¢s felmarkol egy kupac
hamut. Ujjai k´z¡l hajcsomÂ lÂg ki.

Az a kupac hamu Milfajt, a fizikus.
Mentuhotep a padlÂra csorgatja a hamut, ¢s az ÁrÂasztalhoz l¢p. A kislÀmpa f¢ny-

k´r¢ben c¢dulÀt pillant meg. Most ezt veszi k¢zbe. Ez Àll rajta: LÀttass¢k meg a te müved
a te szolgÀidon ¢s a te dicsûs¢ged azoknak fiain.

K¢tszer elolvassa.
❤

Most megtudjuk, mi t´rt¢nt. Az a szekr¢ny nem volt mÀs, mint egy ´tletes Milfajt-ka-
litka. Belsû oldalait a fizikus bekente hidrokinonnal vegyÁtett kriptonnal, elhelyezett
benne f¢l gramm milfanciumot, v¢g¡l az eg¢sz bÃtort leszigetelte poliamidvattÀval.
Mikor ezzel k¢szen volt, kez¢be vette a telefonjÀt, befek¡dt a szekr¢nybe, ¢s hat bar
nyomÀsra sürÁtette a levegût. A Milfajt-kalitka foglya volt. çrvÀcska mÀr odabentrûl
hÁvta fel.
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Amikor a sÁpot megfÃjta, tulajdonk¢ppen t´bb szÀz tÁzezer hertzes hullÀmcsomag-
gal Àrasztotta el a szekr¢nyt. A hang egyetlen mÀsodperc alatt hûenergiÀvÀ alakult Àt,
¢s kÁs¢rleteit megkoronÀzva Milfajt egyszerüen elpÀrolgott.

❤

Az ablakokon dereng a felkelû nap f¢nye. HalvÀnyez¡st csÁkok vibrÀlnak a falakon,
Àrny¢kok kelnek ¢letre.

Mentuhotep j´n le a l¢pcsûn.
VasÀgyat cipel a hÀtÀn. A feje elûrenyÃlik, ahogy a terhet egyensÃlyozza. çtmegy

az aprÂ mozaikkal kirakott kerengûn, egy pillanatra megÀll, vasÀgyastul megfordul,
¢s visszan¢z, aztÀn kicsit ¡gyetlen¡l a lÀbÀval lÂdÁtja sz¢lesre a kaput. A terhe alatt im-
bolyogva kil¢p.

A felvevûg¢p nem mozdul, a k¡sz´brûl k´veti Mentuhotepet, amint egyre tÀvolo-
dik, egyre csak tÀvolodik, ¢s lassank¢nt felszÁvÂdik a tÀjban. ý alul, ¢s fel¡l a vasÀgy.

Dobai P¢ter

HALOTT FASOROK. ýSZ.
KESZT¹LC, 1996. A. D.

àHallod a k¢m¢nyt sÁrni f´l´tted?
Hull az esû, k´zelÁt a s´t¢t...Ê

(Lermontov)

AnkÀnak

ýsz! Mi¢rt nem vagy kem¢nyebb,
mi¢rt csak a halott fasorok kiv¢gzett,
¡zenetes leveleit t¢ped? ä ä ä ä ä ä ä
T¢pd a lelket is sz¢t! K¢nyszerÁtsed
kibÁrhatatlan magÀnyba, mely szÂtlan, vilÀgtalan.
A fÀk, az erdûs¢gek: tÃl¢lnek,
nem a haldoklÂ fasor zokog,
sz¢lrohamaid, ûsz, azok menek¡lnek,
feket¢n futÂ felhûflottÀkbÂl, le, alÀ, a meg´lt,
egykor meghitt f´ldi helyekig:
ûsz, te, csak te zokogsz! Csak a te zÃgÂ visszhangod a Pilis!
Szeptember! OktÂber! November! ýsz! Mi¢rt menek¡lsz
az irgalmatlan, feh¢r december hÂfÃvÀsai, j¢gtÀblÀi fel¢?
Idûzz m¢g a pusztulÂ sorfÀk, a kirÀlyi tereb¢lyek
zÃzott koronÀiban!
Most minden romlik, ¢s mintha mÀs-magÀra, idegenre riad.
M¢gis: hÀtha ez-egyetlenegyszer: t¢l n¢lk¡l
vÀlt ki ûrj´ngû ûsz-pusztulÀst: a nyÁlttenger-tavasz!




