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Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg!

Mókuska, a pittyegés hercegnője
„They tried to make me go to rehab but I said, ‚No, no, no.’”

A történet szereplői nem kitalált személyek, ennélfogva mindennemű 
egyezés a valósággal nem a véletlen műve.

Pity.
Mókuska nem változott féreggé, mint Gregor Samsa Kafkánál, nem is 

vált le orra a fejéről, mint Gogol hősének. Ő is mesebeli lény, mesebeli 
lány volt, nem kevésbé, mint Alice Csodaországban. Egész álló nap és 
éjjel, leszegett fejjel, rendületlenül okostelefonja kijelzőjét fürkészte, s 
néha-néha rápillantott egy kósza, elébe kerülő képernyőre.

Lett légyen az asztali gép, laptop, tablet vagy bármi egyéb, ami fon-
tos (volt) neki, hogy halkan mormogó, ám sebesen suhanó gép legyen, 
és szüntelenül adatokat, látható köntöst magukra öltőket vagy csábosan 
fülbe mászókat áramoltasson felé. Így arcát mindig hűvös, kék fény si-
mogatta, és idővel eltüntette annak csinos domborulatait, íveit. Nyoma 
sem maradt a kecsesen törékeny csontozatnak. A gödröcskék feltöltőd-
tek. Ami arcából maradt, az csupán egy üres és felismerhetetlen lap volt, 
körvonalak nélküli, érintőképernyős síkság.

Pity-pity.
Senki széles e világon nem gondoskodott úgy egy készülékről, babócá-

járól, olyan odaadó lelkiismeretességgel, olyan meghitt kötődéssel, mint 
Mókuska. Hisz’ még szeretetteljes nevet is adott neki, s csakis így szólít-
gatta, becézgette, csakis így beszélt róla és hozzá, hogy „az én kis babó-
cám”. Amikor csak felsírt, rohant hozzá, kézbe vette, felemelte, kérdez-
gette. Sohasem hagyta szó és figyelem nélkül hívását. Csinos kis ruhákba 
öltöztette, még a széltől is óvta. Úgy szerette, mint mélyüket a hallgatag 
vermek, mint fényt a termek, sőt, mint lángot a lélek. Ez utóbbi nem is 
csoda és nem is költői túlzás, hiszen a pittyegés tartotta benne a lelket, a 
lángot.

Pity, pity-pity.
Mókuska szüntelenül szörfözött. Mókuska vég nélkül böngészett. Mó-

kuska youtube-olt, videókat keresett, tekintett meg, töltött le és néha fel. 
(Igaz, ez utóbbit csak igazán ritkán tette, s akkor is nagy gonddal, óvato-
san, odafigyeléssel.) Mindeközben lapos arcát fel sem emelte készüléke 
alantas bűvköréből. Tekintetét magához vonzotta babócájának bűbájosan 
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törékeny, fénylő teste. Mint Földet a Nap, mint pálcikaembert és hulló 
almát a Föld.

Pity-pity, pity.
Mókuskától távol állt mindenféle diéta és böjt, s leginkább a digitális, 

a digitális böjt. Nem is tartóztatta magát, szinte soha. Csillapíthatatlan 
éhséggel, mohó szenvedélyességgel fogyasztotta a megabyte-okat és a 
perceket, a látszólag ingyeneseket. Az SMS-ek is észrevétlen magabiztos-
sággal sokasodtak, még akkor is, ha virtuális ecsetével és boszorkánysep-
rűjével tisztogatva készüléke tárhelyét, rendszeresen törölte őket. Nem 
is számolta, s nem is tartotta fejben mindezt. (Nem úgy, mint kényszeres 
fogyókúrázó a kalóriákat.) A számításokat elvégezte helyette a szolgálta-
tó, a számító, rendszer, aki persze örült, és mosolyogva bocsátotta útjára 
az adatok zökkenőmentes, szélsebes forgalmát.

Volt ott minden: Viber és WhatsApp, Gmail, Skype, Facebook és 
egyéb. Az értesítéseket pittyegő hangjelzés fogta kézen. Újból és újból 
felhangzott a hanghatás. LED-diódák és érintőképernyők szeletei gyúltak 
ki. Újabbnál újabb hangok és fények fogtak össze.

Pity-pity, pity-pity.
Mókuskát a hangjelzések eme elektronikus erdeje nem zavarta, fel 

sem figyelt mesterségesen csörgedező voltukra, csillogó rácsszerkezetük-
re. Ami nem is csoda, hiszen – miként már szó esett róla – ez volt éltető 
eleme, így vált ő a pittyegés lapos arcú hercegnőjévé.

Pity. Pity. Pity.
Mókuska párnára hajtott feje éjjelente az Arcok Könyvébe simult; an-

nak megszakítások nélkül görgő négyzetei foglalták keretbe állát, homlo-
kát, halántékát. Tarkója is beleolvadt a látvány digitális síkjába, s elhalvá-
nyult, eltűnt. Magába szippantotta, elnyelte a társas lét csalóka bűvköre. 

A szoba, az ágy s maguk az élmények is elvesztették mélységüket. A 
képek felületei egymást tükrözték. Minden szimmetrikussá, kiegyensú-
lyozottá, szabályossá vált. Továbbá csöndessé, nyugalmassá. Ilyenkor Mó-
kuskának semmi dolga nem akadt, csak vele, vagyis babócájával törődni. 
Azt kényeztetni, babusgatni, mert megérdemli, babócája és ő maga is. 
Mindig. Ilyenkor Mókuskának semmi dolga nem akadt, csak üzeneteket 
fogadni és küldeni. Fogadni és küldeni. Termelni, sokasítani és továbbíta-
ni a sorokat – a láthatatlan távolba.

Mókuska lapos arcára hangulatjelek varrtak mosolyokat. Azok szöve-
déke azonban mindig fölfeslett valahol, lefelé görbült, s eltűnt a mogor-
vaság éjjeli gőzében.

Mókuska szemében elektronikus karakterek és vicces animációk fény-
jelei csillantak fel. A valódi látványt jelző kürtszó viszont fel nem harsant, 
konokul hallgatott.

Mókuska telefonját és önnönmagát ki nem kapcsolta, aludni nem tért, 
soha. Nem vállalkozott digitális detoxra, azt szörnyűnek, kínkeservesnek 
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és elképzelhetetlennek tartotta. S esetében feleslegesnek is. Bele sem 
gondolt abba, mi(lyen) lehet ez a korszerű rehab, milyen érzés lehet ki-
szakadni a képpontok bizonytalan hálóiból, eltávolodva az arctalanoktól, 
felégetve maga mögött minden virtuális és valós hidat. Inkább azt mond-
ta, „nem, nem, nem”, és rábízta magát a digitális folyó sebes hullámaira; 
mindig is örömét lelte a végtelen fény-, hang- és kapcsolatóceánban.

Körülményeske, a nyugalom hírnöke
Mókuska kölcsönösen örök-hű társa, Körülményeske orra is megvolt. 

Nagyon is; látható üreg-helyén ágaskodott, vaskosan, tömören. Miként 
a Mókuskáért, Mókuskájáért némi játékos iróniával, ám tagadhatatlanul 
hevesen dobogó szíve sem hiányzott – nekije; ellenkező esetben hogyan, 
miként is doboghatott volna bárkiért és bárhogyan?!

Azonban nemhogy csak kétségbevonhatatlanul megőrizte és mintegy 
férfiúi büszkeségének jeleként viselte K(örülményeske) az orrát, de an-
nak kiterjedését, méreteit – tekintélyessége és néminemű, kórosnak még 
nem nevezhető elhajlása, oldalirányú-középtáji kitüremkedése ellenére is 
– kordában tudta tartani. Egy biztos: orra nem növekedett – tovább, pedig 
az a mese szellemében elvárható lett volna. Körülményeske ugyanis, ha 
nem is hazudott lépten-nyomon, egyfolytában, s ha nem is hordott össze 
hetet-havat (azt majd csak akkor teszi, ha piros hó esik!), időnként azért 
füllentett. S leginkább akkor, amikor Mókuskát, Mókuskáját nyüstölte. Ez 
pedig igazán gyakran történt, megtörtént.

Nyüstölt, nyüstölt, nyüstölt.
K. Mókuska lapos arcán csak a merev karakterekből és illékony ter-

mészetű képpontokból kirajzolódó mosolyt látta – az üzenetek szélsebes 
szárnyán érkezett –, meg a lebiggyedő ajkak pixelrajzolatát. Ilyenkor azt 
állította, s ezt nem is halkan mondva, nem suttogva: „ez így nem mehet 
tovább”. 

K. csupán a pittyegés művi hangjait hallotta, mesterséges erdők mélyén 
elhajló csobogást – csupáncsak arra figyelt-fülelt, az éj-mélyből fölzengő 
száj-csengést viszont nem. „Ez kibírhatatlan! Ez embertelen! Ez tűrhe-
tetlen! Ez lehetetlen!” – sorolta. A mókusbőr szégyenlős hajnalpírja is 
elrejtőzött szigorúan vizslató szemei elől.

Ő, a csönd látszatra nyugalmas hírnöke azt állította, mondta, harsog-
ta: „ez így nem mehet tovább”. Eleinte a maga körülményes és egyben 
sajnos tehetetlen, gyakran szószátyár módján igyekezett útját állni a fáj-
lok szélsebes folyamának; majd egy-egy óvatlan pillanatra várva próbálta 
megkaparintani Mókuska féltve őrzött babócáját, hogy azt a térerő sö-
tét árnyékba vonja, vagy kegyelmet nem ismerve pusztán üzemen kívül 
helyezze. (Turn off.) Más vágya sem volt. Mókuska halk hangon, kissé 
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félénken incselkedve pedig folyton azt ismételte, hogy „nem, nem, nem”. 
Körülményeske igyekezetét, kedves óvatosságba bugyolált, tapintatos 
hadműveleteit siker sosem koronázta. „Huncut a mókus! Nem enged, 
újra netre megy” – gondolta. Így őt egyúttal Tehetetlenkének is elnevez-
hették volna. Hiszen kétségtelenül az volt: Körülményeske Tehetetlenke. 
Egy igazi úriember, valódi férfi.

Mogorva karakterek tűntek föl a nyugalom völgyében, s a hangulatje-
lek ajkai lefelé hajlottak, görbültek, akárcsak a hold kísérteties félidőben. 
Csakhogy a kráterek ezúttal arcokba vájtak gödröket.

Illem s a szokások szerint Körülményeske nem beszélhetett s még ke-
vésbé írhatott volna e-mailt vagy üzenetet arról, ami Mókuskával, az ő 
Mókuskájával, Mókuskánkkal történt. Pedig igazán lett volna miről, a csa-
ládi ügyek, a szennyes kiteregetése azonban nem illő, sőt, illetlen. Ség. Ő 
pedig, miként arról már szó esett, régi vágású úriembernek, igazi férfinak 
tartotta magát, ki kezet nem emel egy hölgyre, egy nőre, egy hercegnőre, 
inkább csöndben marad és hallgat – tétlenül és tehetetlenül. Nem tehette 
volna tehát szóvá Mókuska ábrázatának laposságát, képernyőkre s főleg 
féltékeny babócájára meredő vaksi tekintetének üveges hunyorgását, s 
azt, hogy az Arcok Könyve lett egyetlen igaz olvasmánya. Egy időre a 
tapintat és egyéb lelki finomságok puha csöndjébe burkolózott.

A pittyegés azonban csak nem maradt abba, s el sem halkult. Pity, pity, 
pity. Pity, pity, pity. Körülményeske így, habár nem mondhatta volna el 
senkinek, elmondta hát mindenkinek – a maga körülményes, néha nya-
katekert módján  (súgta, szájon és fülön, emoticon), mi Mókuskával és 
így velük történt. Megesett. Régimódi szavai hosszan áztatták a hallgatás 
aszályos földjét. S úgy tűnt, a mag termékeny talajra lelt.

Ezután már mindenki azt mondta, még a szennyes is, a családi, hogy 
„ez így nem mehet tovább”, s a pixeles böjt fekete ördögének rettentő 
képét festették a falra. Mókuska pedig csupán ellenkezett, kétségbeesve, 
míg a többiek őt nyüstölték – ebben Körülményeske járt az élen –, hogy 
„nem, nem, nem”. Őt csakis a gyorsléptű hangok és a sebes szárnyú fájlok 
izgatták, csakis azok érdekelték igazán; mindig rájuk figyelt, rendületle-
nül. Feléjük fordította fejét, s arcának síkságát hűvös képpontok pettyez-
ték. Ő csak azt kérte, ebből a szédítő, felejtést hozó élményből „még, még 
és még”.

Könnyed YouTube-fellegekben úszó mókusfejét egy meggondolatlan, 
vak indulat vezérelte, dühös pillanatban Körülményeske – úriemberhez, 
valódi tisztes férfihoz méltatlan módon – hirtelen megragadta. Korábbi 
hadműveletei, -mozgásai úgy szabadultak meg a tapintatosság roppant 
terhétől, mint kultúrától, fölös ruhától. Körülményeske nyilván megfe-
ledkezett arról, hogy ő kezet nem emel egy hölgyre – soha! –, s inkább 
hallgat, tétlenül – csöndesen. S olyannyira megfeledkezett erről, mind-
erről, kőkemény elveiről, hajlíthatatlan, szilárd erkölcseiről, hogy hagyta 
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tettlegességig fajulni a dolgot; rángatni kezdte a mókusfejet, már szinte 
tépte, cibálta a test kezében erőtlenül bólintgató, vergődő részét, miköz-
ben az arc dühös síksága égette ujjait. De Mókuska sem adta föl a harcot, 
érintőképernyője riadtan villogott, vinnyogott. A kegyetlen nyüstölésre 
folyton csak azt fortyogta, hogy „nem, nem és nem”. Mintha máris digitá-
lis detoxba szállították volna, úgy hangoskodott. Akaratos kis jószág volt, 
azt meg kell hagyni.

A véres küzdelem váratlanul szakadt félbe, áldozatok és komolyabb 
károk nélkül.

Körülményeske ezután – reménytelennek látva a helyzetet – már csak 
ingatta fejét, az övé változatlanul gömbölyödött, terebélyesen. Büszkén 
vállalt és tüntetőleg hordott ósdi telefonjának kőkorszaki testét a magas-
ba emelve még mindig azt hajtogatta, „ez velem nem történhet meg”. S 
míg azt mondta, ő az Arcok Könyvét föl sem lapozza, s azt mint az ördög 
bibliáját magától következetesen távol tartja, orra nem nőtt meg, egy pi-
cit sem, pedig lett volna miért, igazán. S amikor azt állította, markában 
tartott készüléke „a nyugalom s a csönd szigete”, s azt pittyegés illetlen 
hangjai el nem hagyják soha, orra szintén állhatatos és mozdulatlan ma-
radt. Pedig lett volna miért mozgolódnia izgalmában, igazán. De nem tet-
te, kicsit sem.

K. Mókuskára pillantott, de már nem tudta megmondani, hol ér véget 
feje, lapos arca, görcsbe ránduló és egyben önfeledt mosolyainak hullá-
mokat vető pixelrajzolata. Nem látta a hártyavékony határokat, a szé-
gyenlősen megbúvó aprócska ráncokat, azok kivétel nélkül eltűntek, a 
kijelző bűvös fényében nyomtalanul felszívódtak. A pittyegést sem tudta 
már megkülönböztetni attól, hogy „nem, nem, nem”, és attól, hogy „még, 
még, még”. A hőn szeretett személy, lény, kedves egybeolvadt hangjával, 
babócájának művi jelzéseivel, sebesen áramló képpontjaival. Arcának 
síksága érintőképernyője kiességével osztozott. Egyetlen napon, egyetlen 
lapon.

Körülményeske úgy érezte, vereséget szenvedett ádáz küzdelmében. 
Nem végleges, végső és szörnyű vereséget, de vereséget. Méretes füléhez 
emelte kőkorszakból megmaradt ormótlan telefonját, mire az váratlanul, 
szinte pillanatok alatt ósdi kagylót növesztett oldalából, miként virág bont 
szirmot – a vezetékes készülékek feledésbe merült régmúlt idejéből valót. 
Élénksárga színű telefonkagylót. Erre Körülményeske belépett annak ap-
rócska hallójáratába, s nyomban el is tűnt abban.


