
 

Tar Károly 
 

PánikPánikPánikPánik    
(Regényrészlet) 

 
V. 

 

Az egyik reggel, Marika játékos kedvében rikítóan vérvörös rúzzsal, vastagon 
bekente amúgy is cseresznyepiros ajkát, és mint az indiánok a véres bárdot, kö-
rülhordozta legalább „egy lapáttal” túlkozmetikált arcát az akkoriban igen előke-
lőnek számító törzsvendégekkel tele cukrászdában. Pajkos mosolya olyan kihí-
vóra sikerült, hogy az utcaseprőkhöz társult, ragyás képű vén Ladó, a város kol-
dusainak doyenje, megjátszott döbbenettel, látványosan összecsapta a kezét.  

Nem engedem! Nem engedem! felkiáltása olyan ijedten segítségkérő volt, hogy az 
éjszakai munkában megfáradt utcaseprők pillanatra abbahagyták a csámcsogást.  

Marika sürgött-forgott, szidolozott fényes tálcán újabb adag tele kávéscsészé-
vel térült a konyhából. 

Nem! Nem! Nem engedem!, sipította az öreg újra, és két rücskös kezével két-
ségbeesetten kapaszkodott a valamikori elit cukrászda diófafurnéros székébe. 

Marika megállt előtte, és azokkal a bársonyosan piros ajkakkal, az éppen divatossá 
vált amerikai filmszínészek modorában, kéjes-kedves kíváncsisággal érdeklődött: 

— Mit? Mondja csak Szabó bácsi szívem, kinek, mit nem enged meg maga, 
ezen a gyönyörű szép napon?  

— Magának nem engedem meg! Nem bizony, kedves gyöngyöm, gyöngyvirá-
gom… Itt és most sem!  

Miután hatásvadászóan kivárt, hogy naprakészségét a politikában a hallgató-
ság előtt meglengesse, Ladó így folytatta:  

— Szellemi képességeim teljes tudatában kijelentem, hogy magácskának sem 
engedhetem meg… Nem, nem tehetem! 

— Nyögje már ki, édes bácsikám… Mindjárt megöl a kíváncsiság!, kérlelte 
operettes durcásan Marika. 

Az öreg győztes vigyorra ördögivé formálta zord idők által tépett, rücskös ar-
cát. Újra jelentőségteljesen kivárt, majd műsértődéssel és színlelt felháborodással, 
akadozva nyögte. 

— Hát azt, kedves Marika, hogy ilyen ajakpirosítósan…  
— Talán nem tetszem magának, Ladó bácsi?!, kérdezte édesen színészkedve Marika.  
— Deeee! Marika szívem, maga egy angyal. De mégsem engedhetem! 
— Halljuk! Nyögje már ki! 
— Nem engedem!, dörögte az öreg és mutatóujjával nyomatékot adva folytatta:  
— Nem engedem, hogy megcsókolja a seggemet!! Dühös elszántsággal ordí-

totta még egyszer, és kimenekült a cukrászdából.  
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A cukrászda asztalkáira kifröccsent kávé és az önkéntelenül kiköhögött tej-
színhabkeverék-foltok mutatták, hogy azon reggelen is jól mulattak azok, akik 
hivatástudattal és megkülönböztetett kitartással seperték a város szemetét. 

Marika pillanatra meghökkent, aztán erőltetett vihogással eltűnt a konyhai 
függöny mögött.  

A cukrászda felelősének egyetlen fia aznap megint elkésett a gimnáziumból. 
Pattanásai tüzes kráterekként fortyogtak sápadt arcán.  

És nem a megérdemelt írásbeli figyelmeztetés miatt volt szomorú abban az 
évben, hanem, mert Marika, az eset után néhány héttel, számára meglepetéssze-
rűen, férjhez ment egy katonatiszthez. 

Amikor elérkezett az ideje, az anya erre érdemes érett lányokat biztatott arra, 
hogy fia szüzességét elvegyék.  

Hermina az Édes élet kisipari termelőszövetkezet kekszüzemében dolgozott, 
alakja kissé túlsúlyos, egészen anyás volt. Az anya, miután megunta az üzlet-
felelősséget és egyben ledolgozandó nyolcórás munkaidőre vágyott, hogy külvá-
rosi háza kiskertjét is művelhesse, a kekszgyárba kérezkedett, ahol számos mun-
katársa közül Herminát választotta ki a nagy feladat elvégzésére.  

Az egyik hét végén vendégül látta Herminát, frissen sütött havasi kiflivel kí-
nálta, és bemutatta a fiának. Aztán magukra hagyta őket a mézeskalácsos kisipa-
ros egykori raktárából átalakított legénylakásban. Hermina tejfehér bőrén időn-
ként hullámokban futott át az érdeklődés pírja, fényes, fekete, dús haját a feje 
búbjára tekerve hordta, amitől kissé vénkisasszonyosan tanító nénis volt.  

Jenővel együtt, a kettejük élettapasztalata kevés volt ahhoz, hogy összehozza-
nak egy valamirevaló beszélgetést.  

Az anya ajánlatára, a következő hét végén moziba mentek. Azután még né-
hány alkalommal elüldögéltek egy darabig a volt raktárhelyiségben.   

A lány a fiúnál idősebb volt, túl a kíváncsiskodó és játékosságra vágyó koron. 
Jenő pedig a lassan érő gyerekek tulajdonságaival megáldva, nem talált semmi, de 
semmi érdeklődésére érdemest a lányban. Észre sem vette annak bögyös melleit, 
erős combját, mutatós hátsó felét. Még gondolatban sem jutott addig, hogy a 
lány szoknyája alá nézzen, vagy ösztönösen a combja közé csúsztassa máskor 
vágytól fűtött, az adódó lehetőségtől felbátorodó önálló kíváncsiskodásra is haj-
lamosan kószáló kezét. 

Tanulnom kell, mondta egykedvűen, amikor elhárította a következő mozizást, 
mert ahhoz sem volt kedve, hogy másokat utánozva, a lányt átkarolva nézzen vé-
gig valamely Herminának tetsző, csöpögős-nyálas szerelmes filmet. Hermina 
megértően bólintott, és addig utánozta a koránál idősebb, polgár hölgyek öltöz-
ködését, amíg végül feleségül kérte az egyik üzemükben karbantartást végző, öz-
vegy lakatos. Elégedett lehetett akkor, hiszen, amikor távoli szülőfalujából vá-
rosba került, ez volt vágyainak netovábbja.  

Katherina, szóltam magamban hervadó vidámsággal, nekem könnyű, mert nincs nagyobb 
vágyam, mint az, hogy veled megkedveltessem magam. S mert az öreg ember nem vénember, fe-
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szít a remény, hogy egyszer még megérem, úgy nézel rám, mint arra, akinek szüzességed adtat va-
lamikori hirtelen felindultságodban, egy fülledt nyári délután, vagy valamelyik korán sötétedő téli 
napon, amikor a svéd családi házak függönytelen ablakaiban riadtan szórják fényüket a néptelen 
utcákra a Közép-Európában éjjeliszekrényeken használatos lámpák. De lengyel őseidre gondolva, 
talán inkább valamelyik gyér vizű patakparton történhetett ez, ahol sűrűn nőtt a sás, és a szitakö-
tők a látványtól megrészegülten tébszárnyaltak a levegőben. A valóságban, persze, inkább a napéj-
egyenlőség ünnepére illik az ilyesmit elképzelni. Az egyik stockholmi öböl partján történhetett, ahol 
a pácolt hering- és sörszagú levegőben a párkeresés ősi indulatai szikráztak, a lányok hétféle virág-
ból csokrokat és bódult férfiak italos csókját gyűjtötték, hogy a midsommar szokásai szerint férfi-
erőtől duzzadó párjukat megálmodhassák maguknak.  

Ha majd lesz annyi jóindulat benned, hogy levakarod szavaimról az efféle csöpögő romantikát, és 
nemcsak az eszemért szeretsz, mert gondolataimban mindig is úgy eltévedsz, mint hajdanán az örökö-
sen hullámokkal küszködő, irányt vesztett hajósok a beláthatatlan tengeren, de forró érzelmeimet is 
engeded majd átbukni rideg közönyöd gátján, és szívedbe fogadsz, hát akkor…  

Szóval akkor majd megtudod, ki voltam és vagyok. Tudom, tudom… Az is lehet. Lehet-
séges, hogy nem érdekel! Persze, persze. De mégis…  

Mi volna, ha pillanatra elfelejtenéd, ki áll előtted? Ha azt éreznéd, amit magam éreztem 
pubertáskorom csúcsán, amikor kipróbálatlanul is hittem bikatermészetem erejében, amikor 
nők ezreinek sóvárgó pillantására vártam, hogy odaadó engedélyükkel, egymás után, tetszésük 
szerint akárhányszor, boldoggá tegyem őket. Akkor bizonyára szívesen hagytam volna, hogy 
megerőszakolj. Még most is hagynám. Csak akarnod kell.  

Hogy ezt nő nem teheti? Jaj, dehogynem! A nő, ha rámenős, minden megtehet, és meg is te-
szi, ha a férfiember ezt nem bánja. Mert amikor bánja, akkor már késő, visszacsinálni azt 
nem lehetetlen, amit ilyenkor magyarul csinálunk.  

Bizony mondom, akármennyire is hihetetlen, tudok olyan esetről, amikor, a szokástól elté-
rően, nem nőt, hanem férfit erőszakoltak meg.  

A háború éveiben történt. Akkor minden, de minden lehetséges volt. Katherina, te nem tudhatod, 
milyenek az emberek a háborúban. Honnan tudnád, hiszen a szüleid is csak hírből ismerik a hábo-
rút, a svédek pedig kétszáz éve felhagytak embertársaik ily módon való pusztításával. A háborúban 
a szokások visszájukra fordulnak. A nők férfiasan viselkednek, nadrágot húznak, szeszt vedeltnek, 
dohányoznak, hegyeseket köpnek és közönségeseket káromkodnak. Mert a halál közelében az ember 
azt hiszi, nem felel tetteiről, és elfelejtkezhet önmagáról.  

Jó, ha akarod, tegyük mindezt múlt időbe. Úgy legyen, hogy ne találkozz harcba 
kényszerített, állig felfegyverkezett, de magukból kivetkezett emberekkel. 

Szülővárosomban éppen a vágóhíd mellett lakott a megyei ifjúsági ping-pong bajnok, aki 
osztálytársam volt. Herman Andrisnak hívták, nem firtattuk, honnan kapta, s hogy hány n-
nel írja a nevét. Nálam idősebb volt, s mielőtt bejöttek az oroszok, lakatosságot tanult egy kö-
zeli bádogos rozzant műhelyében. Onnan lógott meg, hogy az ingyenessé vált középiskolai ok-
tatás előnyeit élvezze, és előbbre lépjen a műszaki pályán.  

Nemcsak a mester pofozta, hanem az a bamba képű, nagy darab segéd is, akinek, ha 
akarta, ha nem, majdnem a térdéig lógott a dákója. Ez a segéd különben rendes ember lehe-
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tett, mert különlegességével nem büszkélkedett, magától értetődőnek tudta, hogy kinek-kinek 
más az ábrázatja, és különfélék a képességei is.  

Akkoriban, ha elérte az embert a vizelés a külvárosban, hát csak úgy illendően félrefor-
dult, kigombolta a sliccét, és a járda mellett húzódó árok alig mozduló, szennyes vizébe csorga-
tott. Az öregasszonyok még pletykázás közben sem zavartatták maguk, áttették egyik lábu-
kat az árkon, bő szoknyájuk elejét kissé elhúzták fonnyadó hasukról, s engedték csendesen, 
hogy a gravitáció törvénye működjék.  

De hát háború volt.  
A törvények is visszafogták magukat. Megtörtént, hogy az ilyen hétköznapi cselekedetek 

sem maradtak következmények nélkül. Ha az inas elcseszett valamit a műhelyben, a mester 
ordított, a segéd pedig szolgálatkészségét bizonyítva, nekiugrott az inasnak, az pedig nekiira-
modott, igyekezett hazafelé, mert bár apátlan volt, és senki sem nevelte, hitt a kor szellemében 
fogant olyan  jelszavaknak, mint „A pazarlás hazaárulás! A tisztaság fél egészség! A haza 
mindenekelőtt!” Bűnösségét átérezve menekült. A segéd az egyik kihalt utcácskában utolérte 
az inast, de kikerülve a mester bűvköréből, mérgének nagy része elszállt, s csupán az akkori-
ban divatos következetesség miatt, vagy, mert erősen vizelnie kellett, lekevert a srácnak egy 
közepes frászt, s futni hagyta. Aztán elővette az eszénél is jelentékenyebb szerszámát.  

Vesztére tette.  
A késő őszi hűvös időjárásnak köszönhetően, a lába közén gomolygó pára sem védte meg a 

kíváncsi tekintetektől, amelyek a túloldali ház függönyei mögül követték. 
Balsoooj! — jegyezte meg, amúgy férfiasan, az egyik tekintet pufajkás gazdája, s a tettek 

mezejére lépve, kontyba szedett szőke haját egyetlen mozdulattal vállára engedte. 
Harassso! — felelte a másik tekintet, s így tovább, különféle elismerő vélemények sorjáztak a vod-

kától illatosított szoba levegőjében, ahova azelőtt jó héttel a tucatnál több katona-gyévocskát szállásolták 
a magukat fél évszázadra ideiglenesen felszabadítóknak hirdetett parancsnokok.  

Pihentek, unatkoztak a gyévocskák. És kíváncsiskodtak a sok száz kilométernyi elő-
nyomuláshoz szokott katonalányok. Az utcai látványra felserkentek. Ketten, katonás hirte-
lenséggel, derékszíjat kötöttek, katonasapkájukat szabályosra igazítva tüstént kiléptek a ki-
halt utcácskára, hogy a behemót segédet igazoltassák.  

A segéd sietve elrakta szerszámát, hosszasan kotorászott munkaruhája zsebeiben, de iga-
zolványát nem találta.  

Nicsivo, nicsivo – szólt a két szigorú katona. Integettek, magyarázták, hogy majd ott benn a 
házban megkeresheti igazolványát. Bekísérték, betuszkolták. Aztán szép szóval, de fenyegetve is, le-
vetkeztették, hogy alaposan átkutathassák. Igazoló iratot nem találtak nála. S ha már előzőleg pisz-
tolyt rántottak, megparancsolták a segédnek, hogy meztelenül hasra feküdjék a szoba közepén. Mo-
tozták egy darabig, aztán hátára fordították. Markolták, cirógatták, vodkával locsolgatták szerszá-
mát, itatták is, de a nagy nyilvánosság előtti félelmében a segéd férfiassága nem működött.  

 Mosogatórongy — idegeskedett az egyik Volga-menti szőkeség. De, mert háborúban 
edzettek voltak, nem adták fel. Amikor aztán az egyik nagyszájúról kiderült, hogy a mellei 
sem aprócskák, dühét mérsékelve bársonyos labdácskái közé szorította a sápadt férfikolbászt, 
s láss csodát, az működni kezdett. A fiút körbetérdeplő gyévocskák kéjesen vihogtak, s az 
egyikük szelíden bekapta, ízlelgette a dagadót, amely kisvártatva keményen feszített, dorom-
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bolt is, mint a kismacska feje. Ha csendben maradnak a pityókos nőszemélyek, bizony mon-
dom, hallhatták volna.  

A zűrzavar ellenére, akadt olyan katonás lélek, aki tudta, hogy nem jó az, ha az ember csak a 
mának él. Gondolt a jövőre is, amikor leheletfinom muszlinsálját nyakáról leoldotta, és hirtelen moz-
dulatokkal, jó szorosan, egészen a tövénél átkötötte vele az igézetes férfiszerszámot. Miután három-
szor is rábogozta, játékosan megfricskázta, gyönyörködött valamennyit a dákó acélos keménységében, 
aztán alsóneműitől villámgyorsan megszabadulva, mint a mindenre elszánt önkéntesek, akiket ro-
hamra vezényelnek a szent haza védelmében, a halálra szántak bátorságával belehuppant a tompa 
szegbe, hogy ott társai vidám szurkolása közepette élvezetéig ringatózzon. A muszlinsálnak köszön-
hetően nem lankadt a fogoly férfiereje, sorra végiglovagoltak rajta, s női cápákként szaggatták egyre sö-
tétlilább húsát. Telt, múlt az idő. Sietségre nem volt okuk.  

Használat után, mert a jót is meg lehet unni, kituszkolták, kilökték az ablakon át az el-
alélt segédet, a néptelen utca sötétjébe. A megerőszakolt fiatalember irányt vesztetten vánszor-
gott az éjszakában.  

Másnap reggel, munkába menet Jenő osztálytársa látta, hogy tanakodó emberek állták kö-
rül a szomszédos utca árokpartján heverő segéd élettelen testét.  

Szomorú esetéből arra következtethetünk, hogy a megerőszakolt férfiak tűrőképessége a 
megerőszakolt nőkhöz képest gyengébb, a velük szemben elkövetett ilyesfajta erőszak végletesen 
tragikus kimenetelű lehet. Tudom, hogy ennek pornográfiába hajló részletezése ma beteges 
szexmániának tűnik, de a háború idején a hajszoltak emberséget zsibbasztó állati kegyetlen-
ségei közé tartozott. A halálfélelemtől való eszeveszett menekülés, golyók, bombák, aknák sü-
vítését tompító szeszgőzös állapotok hatása még sokáig elnyomta a valóságos emberi érzéseket. 
A hajszolt gyönyör az ember saját maga ellen fordított kegyetlensége. 

Valószínűtlen ugye, hogy mindezt a pillanat tört része alatt elmeséltem Katherinának. Pe-
dig így történt. Nekem csak ki kell olvasnom szép nagy tehénszeméből a kérdést, s válaszom 
lehet ezernyi, akár a derék cseh katonáé, aki Ceské Budějovicéből vagy akárhonnan is in-
dulva, mindenhova magával vitte, magával hordozta tanulságos történeteit.  

Ha tudatalattimat vizsgálom, nyilvánvaló, hogy történetemmel sugallni kívántam, azt re-
méltem, hogy bárcsak Katherina is megerőszakolna. A kishitűség ösztönzött arra, hogy a tör-
ténetet ilyen malackodó részletességgel, a kéjenc vénemberek belefelejtkezésével meséljem. Mert-
hogy kételkednem kell férfiasságom erejében. Rettegve gondolok arra, mi történik majd, amikor 
Katherina valóban kibújik ruháiból, s valamely várva várt nőies mozdulattal bugyiját is ledob-
ja magáról? Ott állnék minden porcikámban — éppen az ilyenkor legszükségesebb szerszá-
mom kivételével — kővé meredve. Zavaromban nem ott merevednék, ahol kell. És nem tudom 
milyen tekintettel, milyen tétova mozdulattal kérném akkor majd segítségét, anyáskodását, be-
láthatatlan időkig terjedő türelmét, hogy sohasem csillapodó vágyaimat kívánatos testén ural-
kodva kielégíthessem. 

Itt vagyok — szólt Katherina.  
Mosolya, mint fűszerek a kacsasültben.  
Lábbelijével kezdte a vetkőzést.  

    

(Folytatjuk)


