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III. 
 

A háború nyomait viselő romos házak mögötti tengerparti homokon nagy ge-
reblyékkel asszonyok fésülték a szőke homokot. A tenger, zátonyra futott hal-
ványzöld papiros, foszlányokra szakadt a parton. A hullámok elmúlásából merí-
tett annyi megszemélyesített együttérzést, hogy elmozdulhatott az ablak elől. 

Úgy döntött, hogy a vasárnap délelőttöt a vállalat öklözőinek edzőtermében 
tölti, ahova a közös hálóban megismert edző és megyei bokszbajnok, Nelu hívta.  

Amikor a tornateremhez igyekezve átvágtak a főutcán, éppen századnyi ten-
gerész vonult előttük. Második világháborús Százados úr sejehaj! kezdetű bakanó-
tát énekelték, szilaj nekihevüléssel. A mellettük feszítő, fiatal tiszt kukkot sem ér-
tett a szövegből, de elégedett volt a csupa székely legényből álló, négy év sa-
nyarú, tengerész szolgálatra ítélt fiúk keserű lelkesedésével.  

Jenő ismerte és tisztelte ezeket a székely fiúkat. Időnként meglátogatta őket. 
Amennyire lehetett, közel férkőzött a kikötőben sorakozó szürke torpedórom-
bolókhoz. A többnyire székelyből képzett matrózoktól tudta, hogy ezek a kivén-
hedt csatahajók harcra már nem valók, csak arra szolgáltak, hogy a fagyos teleken 
fémtestükbe zárt matrózok egészségét kikezdjék.  

Az utcai bámészkodók tömegéből kilépve, Vicusba ütközött. Középkorú, 
nyilván festett bajuszkás férfiba karolva, mosolyogva magyarázott valamit.  Látta, 
hogy Vicus asszonyosan rajongó tekintettel felnéz a mitugrász emberre. Hányin-
gert érzett. Egy az igazgatóságon dolgozó, közismert mérnök volt a Vicus párja, 
aki mindenféle vállalati gyűlésen szót kért, és olyan művi lelkesedéssel beszélt 
mindenről, hogy a hallgatóság nem győzte ellenszenvvel. Ásítással, cöcögetéssel 
próbálták zavarba hozni, de az elnökségből valaki mindig a segítségére sietett. 
Nem tehettek másként, mert a mérnök mindig a szebb jövőről szónokolt, és a 
hallgatóság kényszeredetten hallgatott.  

Hideg fuvallatként érte Vicus futó pillantása.  
Aztán mindketten úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. 
 
A tornateremben, Nelu unszolására, felmászott a ringbe, felhúzta a bokszkesz-

tyűket, és egy teljes meneten át, merész ütéseivel zavarba hozta a megyei bajnokot. 
Nelu nem akarta bántani a vézna fiút, mosolygott annak harcias kedvén. Egy jól 
irányzott balegyenessel aztán kissé lecsillapította Jenő fickándozását.  
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Nekitámaszkodott a köteleknek, forgott vele a világ, lihegve a töltött libákat 
utánozta. Képtelen volt megszólalni. Intett, hogy feladja.  

Később, amikor segített kitakarítani az edzőtermet, elmondta bánatát Nelu-nak. 
A bokszbajnok káromkodva szidta a nőket, azzal hencegett, hogy nőgyűlölő.  

Déltájban bejött az edzőterembe Doina, a közeli kisvendéglő kiszolgálónője. 
Jenő rögtön kapcsolt, hogy jelenléte fölösleges. Nelu kényszeredetten vigyorgott, 
miközben kituszkolta Jenőt az edzőteremből.  

Közel volt a városi strand. A város magasságából száznál több lépcső vezetett 
a homokos partra. Néhány sietős napozót látott, a homokon elterülve. A hul-
lámzó víz ritmusára lüktetett a vére. Méreg fröcskölt minden lüktetésében.  

Vicus átejtett engem. Hát ez a szerelem. 
A csalódás íze szokatlanul keserű volt. Bosszúra késztette. De fogalma sem 

volt arról, hogy mit tegyen. 
  
A következő hét közepén a közös háló takarítónője szólt, hogy sürgősen 

menjen a városi klinika bőrgyógyászati osztályára, és keresse a beutaltak között 
Pop Nelut.  

Ide küldött egy embert, aki meghagyta, hogy sürgősen jelentkezzen ott, mert 
életbevágóan fontos, mondta a takarítónő. Szánalom volt a tekintetében. Jenő 
megjegyezte, hogy Nelu két napja nem aludt otthon, de ez máskor is előfordult 
már, valószínűleg a sok gyűlölt nő egyikénél töltötte ilyenkor az éjszakát.  

Nelut könnyen megtalálta a klinikán. Nem engedték be a kórterembe. Nelu 
kijött a váróterembe, fakult kincstári pizsamájában szánalmas volt. 

Mi van?, kíváncsiskodott Jenő. 
Valami fertőzést kaptam, ég az egész gombom, panaszkodott Nelu. Máskor 

hajlakktól fényes, szabályosan göndör haja kócos volt. 
El kell hoznod… Feltétlenül meg kell győznöd Doinát, hogy jelentkezzen itt a 

klinikán.  
Mineeek?,  kérdezte ostobán Jenő. 
Minek, minek… Hát azért, mert vele voltam… És most tessék, megtöltött va-

lami nemi bajjal! Mondd meg neki, hogy addig nem kezdik el a kezelést, amíg ő 
nem jelentkezik. Ez a szabály… 

Hmm!, csodálkozott Jenő. 
Kérlek, könyörgött Nelu. És kezébe nyomta az edzőterem kulcsát.  
Legyen nálad. Ha keresnének, mondd, hogy elutaztam. Mondd, hogy anyám 

nagyon beteg… El ne áruld, hogy itt vagyok!  
Jenő megígérte, hogy még aznap beszél Doinával, hiszen éppen délutános a 

vendéglőben.  
Mit kívánsz, kisfiú?, mosolygott rá kedvesen Doina.  
Vacsoraidő volt. 
Tétovázott. 
Tulajdonképpen…, nem tudta, hogyan győzheti meg a kiszolgálónőt.  
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Bízd csak rám, mondta mosolyogva Doina.  
Kedves nő. Talán megérti..., gondolta Jenő.  
Doina nagy kocka, forró musacat tett elébe, a tetejére öntött tejföl alatt bar-

nára sült padlizsán- és paradicsomszeletek között, vastagon, darált húsréteg kí-
nálta magát. 

Mondani szeretnék valamit, nyögte ki Jenő. 
Egyél csak, biztatta Doina. Majd utána…  
Jenőnek ízlett a kaja. Szódavizet ivott rá. Fizetett. Doina a bejáratig kísérte.  
Miről van szó kisfiú?, kérdezte cinkos mosollyal. Jenő észre sem vette a lány 

felajánlkozását, feladatára összpontosított.  Elmondta, hogy mi történt Neluval. 
Segítened kell, tette hozzá komolyan. 
Rendben. Holnap reggel veled megyek a klinikára, mondta egyszerűen Doina, 

ahogyan ezt az érett falusi lányok magától értődően teszik, és sarkon fordult.  
Ide gyere, nyolcra, szólt vissza anélkül, hogy Jenőre pillantott volna. 
 
Doina vizsgálata a klinikán néhány percig tartott. Közélelmezési dolgozóként 

kötelező rendszeres ellenőrzés alatt állt, bemutatott könyvecskéjével is bizonyí-
totta, hogy nem beteg.  

Jócselekedetük tudatában vidáman bandukoltak vissza a központba. Jenő fagy-
lalttal kínálta a lányt, akiről kiderült, hogy néhány éve, egy Duna menti faluból jött 
munkát keresni a városba, s elégedett volt sorsával, tetszett neki a bóbitás, kis-
kötényes felszolgálói ruha, a lehetőség, hogy rengeteg emberrel megismerkedhet. 
Mesélt, csak mesélt a lány, s Jenő is elmondta, miért kellett otthagynia szülővárosát, 
közben önkéntelenül is az edzőterem felé terelte Doinát.  

Bejössz?, kérdezte a bejáratnál, miközben a kulcsot kotorászta nadrágzsebé-
ben. Doina bólintott, otthonosan mozgott az edzőteremben, egyenesen a sa-
rokba tartott és természetes mozdulattal könnyedén hanyatt feküdt a kiterített 
birkózószőnyegen, combközépig felhúzta csaknem átlátszó nyári ruháját, nyúj-
totta két karját és lágyan magához ölelte.  

Remegő kézzel lecibálta a lány bugyiját. Doina csiklandósan nevetve segített, 
aztán izmos lábai közé szorította a fiút.  

Amikor zihálva, fejét a lány kézilabda nagyságú puha melle közé fúrva megpi-
hent, Doina anyásan azt kérdezte, hogy volt-e már nővel. 

Nem. Nem voltam, vallotta be őszintén.  
Ilyenkor nem tódíthat az ember. A másik felemre leltem, biztosan minden tud 

rólam, gondolta. Az járt a fejében, hogy ő most így lett egész, vagy tulajdonkép-
pen hárman vannak, ami akkor neki még nagyon szokatlan állapotnak tűnt.  

Te vagy az első, mondta vallomásosan.  
Doina kéjesen sóhajtott, és mint kedves ajándékot magához szorította a fiút. 

Büszke volt magára. Nem szívesen emlékezett az ő elsőjére. A nagybátya volt, 
aki a szénapadlás aljában olyan hirtelenséggel feküdt rá, hogy mire szólhatott 
volna, már megtörtént, aminek egyszer amúgy is meg kellett történnie. Kicsit 
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megszeppent akkor, de hát már annak két éve, és még azelőtt, és azután is, ha-
vonként rendszeresen vérzett, s az még kellemetlenebb, mint a nagybácsi sietős 
lökdösődése. 

Jenő, ahol csak érte, simogatta Doinát, közben a hűtlen Vicusra gondolt.  
Négyen is lehetnénk? 
Elöntötte a méreg.  
Vele kellett volna ennek történnie, gondolta. Magát hibáztatta. Ráébredt, hogy 

magának kellett volna elvennie azt, amire csak titkon vágyott, amit Vicus odaadó 
kedvére bízott, mert szégyellte szerelméhez társítani a testiséget, amelyben eddig 
még semmi gyakorlata sem volt.  

Dühösen magához szorította Doinát, bársonyos fenekét simogatta és idege-
sen fészkelődött a lány lába között. 

Akarsz még?, kérdezte szelíden Doina. Kibújt ruhájából, cirógatva vetkeztette 
őt is.  

Válasz helyett keményen nekirontott, dühösen fickándozott, uralkodott a 
kuncogva élvezkedő lányon. 

Igazi férfi vagy! A dicsérettől megtáltosodott s csak akkor hagyta abba, ami-
kor Doina a gyönyörtől lelohadt alatta.  

Jó kis gumiágy, gondolta férfiúi büszkeséggel, de aztán elszégyellte magát.  
Rendes ember nem gondolhat ilyet! Ez a lány örömöt adott. Azt hiszem, sike-

rült viszonoznom kedvességét. Vicus sértéséért pedig elégtételt vettem. Úgy jár-
tam el, ahogyan az a regényhős, aki vacsoráján nagy adag fokhagymás szeletnek 
képzelve hűtlen szeretőjét, aprólékos gonddal elfogyasztotta. Alaposan megrágva 
leküldi gyomrának sötéten csikorgó mélységébe egykori szeretőjét, hogy másnap 
reggel maradéka szagától is irtózva, mindörökre búcsút mondjon neki. 

Nagyon jó voltál, te fiú!, szólt szelíden, miközben szedelőzködött Doina. 
Nelu elbújhat melletted… Ki tudja, hol, kitől szedte össze baját, merthogy tőlem 
nem, az biztos! Doina körülnézett a lestrapált edzőteremben, és fejét csóválva 
mondta: Sírhat az édesanyja… 

Jenő saját, mindenre figyelő, mindenben jót akaró anyjára gondolt. Igyekeze-
tére, aminek makacsul ellenszegült.  

Mi köze hozzá!, gondolta.  
A testiség dolgait nem lehet siettetni. Lám az én anyám is, mennyit erőlkö-

dött, hogy alám fektessen valakit. De mert nem jött el az ideje, nem volt értelme 
a dolognak. Most pedig céllal és jól történt. Orvosság ez, a felejtés gyötrelmeit 
gyógyítja. 

Bezárták az edzőtermet. A kulccsal babrálva, minden egymáshoz érintésekor 
meleg simogatást éreztek. 

A kisvendéglőben Doina sietve munkaruhájába bújt, és protekciós adag csir-
kebecsinálttal kedveskedett alkalmi szeretőjének. 

 

(Folytatjuk) 


