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ha nagy leszek 

„Nahát, milyen szép kutya” – fordítja fejét gyönyörködve Ervin a fehér, 
szürke foltos malamut után. Az állat hetykén, szinte gőgösen feltartott 
pofával, légiesen szökkenget gazdája lába mellett a városi forgatagban. 

Ervinnek déltől egyig tart az ebédszünete. Ilyenkor a kórházon kívül 
sétálgat, betér a közeli pékséghez, üldögél az ablakban a keskeny asztal-
lap előtt, tejeskávét iszik, és pogácsát majszol hozzá. Tizennyolc éve már 
csak este, munka után eszik főtt ételt odahaza, a feleségével. 

„Még szájkosár sincs rajta – kutat szeme a négylábú után a sokaság 
között – sőt, póráz sincs rajta. Okos kutya, tudja, hogy kell viselkedni”. 

Szokásos sétája közben arra gondol, hogy a test, bármilyen szép és ele-
gáns is kívül, csak hús és vér, sejtek és ingerületek finoman összehangolt 
gubanca, több-kevesebb agytekervényben tárolt emléknyommal. Ervin 
ugyan szereti a mások által iszonyúnak vélt szakmáját, mégis akaratlanul 
is lenézi ezt a roppant bonyolult, ugyanakkor meglehetősen közönséges 
és földhözragadt szerkezetet; talán azért, mert boncmesterként minden 
nap látja menthetetlen bukását, tapintja, szagolja a szánalmas véget, a 
szerkezet összehangolt, gyors megsemmisülését, amikor is már csak hen-
teskötényben és gumikesztyűben meregeti ki nagykanállal a feltárt mell-
kasból a vért, felvágja az elrákosodott tüdőt, szeletelgeti az elhalt májat, 
tapogatja a mészlerakódástól merev artériákat. Időnként felvetül benne, 
mi lenne, ha mondjuk érzékeny orrú felesége vagy netán minden kelle-
metlenségtől ódzkodó anyja nemcsak hallomásból tudná, de látná, sza-
golná is, mivel jár ez az egész.

A malamut eltűnt a gazdájával, de Ervin még tűnődve vakarja ritkás haj-
koszorú övezte kopasz feje búbját; „szép ez a fajta, rendkívül szép” - mo-
tyogja szórakozottan, de csak úgy gondol az állatra, mint egy szerencsésen 
kellemes külsővel megáldott, még fiatal és egészséges lényre, aki nem tud 
az út végéről, pedig néhány év múlva egy rakás rothadt, bűzös hús és meg-
szürkült csont lesz szép testéből, egy dögkút mélyén. Ervin megrándítja a 
vállát, „ez van, amin nem lehet változtatni, azon igazán felesleges agyalni” 
– közben lelép a járdáról az úttestre, hogy a szemközti pékség felé vegye az 
irányt – „és végül is semmiért nem kár – gondolja – mert...”

Ervin – jól berögzült szokása, és a józan ész diktálta szabály ellenére 
– elfelejt körülnézni, mielőtt a forgalmas úttestre lép. Csak lép, ahogy a 
biztonságot jelentő járdán fejvakarva botorkál és bambul az ember gon-
dolataiba temetkezve, csak lép azzal a kereken ötvenéves, bonyolultan, 
mégis közönségesen összehangolt szövedékként működő hús-vér testével, 
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idegeiben régi reflexekkel. Lép, és ahogy kopott ízületű jobb lába érinti 
az úttestet, abban a pillanatban söpör végig éppen az ő vonalában egy 
teherautó. 

Ami alatta van, az puha. A levegő langyos. Csend honol, csak néha zizeg 
valami. ennyit fog fel csupán, amíg két hét elteltével aztán ki nem nyitja a 
szemét. Nehezen tudatosodik benne a mályvaszínű fal, amely körülveszi. 
„Szép” – gondolja bágyadtan. Csövek, madzagok lógnak mindenfelé. 

Fehér köpenyesek jönnek, nézik őt, hozzáérnek, néha érez itt-ott va-
lami hidegséget, nyomást, igazgatják az infúziót. Mintha kérdeznének 
tőle valamit, de képtelen felfogni a szavakat. Nemsokára utcai ruhások is 
jönnek, akik barátságosan mosolyognak rá, lapogatják a vállát, letesznek 
ezt-azt az éjjeliszekrényre, és zavaros hangokat adnak ki. Nem ismerősek 
neki. Egy nő is meglátogatja, aki nem ad ki a többiekhez hasonló hangot, 
csak a mellkasára borul és zokog. Másnap megint jönnek a fehér köpe-
nyesek, cibálják jobbra-balra, aztán a vigyorgó alakok utcai ruhában, és ez 
a negyven év körüli nő, aki csak sír és sír a mellkasára borulva.

Ervinnek nincsenek emlékképei, így nincs veszteségérzete sem. Ké-
nyelmes az ágy, szép színe van a falnak, a levegő pont jó, se nem túl hi-
deg, se nem túl meleg. a keze néha kicsit mintha zsibbadna. csodálkozik, 
mekkora a felhajtás körülötte. Kellemes ernyedtség van benne. Tudata 
lehalkult, akár az évekig meditációs gyakorlatokat végző szerzeteseké, 
akik azon fáradoznak, hogy kivonják magukból a világot visszatükröző 
illúziókat. 

Hanyatt fekve nézelődik, mintha várna valamit, de nem vár semmit, 
legalábbis nem tud róla, hogy várna. Hallgatja a csendet, figyeli a meg-
jelenő fehér köpenyeseket és a másikakat. A síró nő a legfurcsább. Arra 
gondol, jobb lenne, ha ő többé nem jönne ide.

Éjjelente, lázálma gélszerűen sűrű, vörös és sárga folyadékában élette-
len arcok, puha húsdarabok, nyitott hasú gyíkok és békák úsznak el előtte. 
Egyszer csak feltűnik a kocsonyás folyadékban egy sebesen lábtempózó 
fehér kutya, mire felpattannak Ervin szemhéjai: „malamut!” 

„Malamut, malamut” – jár a szája hangtalanul napokig. 
egy gyerekalak jelenik meg aztán az álomzselében, aki egy szék fölé 

hajolva boncol egy döglött macskát, de a macska egyszer csak felpattan 
nyitott hassal, a sűrű anyag megrezdül, ahogy leugrik a székről, de azon 
nyomban jön valami sötét árnyféle nagy zajjal, és a macska kinyúlva terül 
el a  hullámzó gélben. A következő pillanatban már megint ott fekszik az 
állat a széken, de ahogy nézi, nem is macska az, hanem egy nagy, fehér 
kutya, szétterpesztett hasfallal, a gyerek meg babrál egy késsel a tetem 
szíve körül, apró ujjaival húzogatja az aortát, a belei közé nyúl. ervin érzi 
a forróságot a kezén: „nagyon meleg, hiszen nemrég még élt”. 

egyre több a vizsgálat, miközben egyre kevesebb a vigyorgó arc körü-
lötte, aminek kifejezetten örül, csak az a negyvenes nő nyomasztja, aki 
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viszont gyakrabban jár hozzá, mint eddig, és egyre több időt tölt az ágya 
szélén üldögélve. ha képes lenne rá, megmondaná neki, hogy menjen in-
nen, milyen dolog ez, sírdogáljon máshol.

látja magát, ahogy egy elhagyatott állomáson ácsorog magában a le-
menő nyári nap vörhenyes fényében, és elmerülten nyomogatja kvarcórá-
ja gombjait. Egy kövér, szemüveges férfi toppan elé. Az alak nyájasan 
mosolyog, ő meg riadtan hátralép előle, kérdőn mered a puffadt arcra. 
A férfi játékosan oldalt hajtja a fejét, kitárja karjait, felnagyított vörös 
szemeivel kacsingat:

–  Angyalom, hát hogyan hívnak tégedet, angyalom?
– Ervinke – válaszolja ő szégyenlősen.
– Ó, nohát, angyalkám, Evelinke! Mi leszel, ha nagy leszel, kicsi Evelinke? 

Csillagszemű kicsi bogaram! Gyere velem szépségem, oda, ni! – mutat a pe-
ronon túl, burjánzó gaz között gubbasztó kőházikóra. 

Mi leszek, ha nagy leszek, üt szöget ervinke fejében, már korábban is 
feltették neki ezt a kérdést, de még nem válaszolt rá egyszer sem egyene-
sen, és anyukájára gondol, hogy ő vajon mit szeretne, mi legyen belőle.

A férfi nyájas mosolya mintha szétterjedne, hullámzik, vibrál az egész 
teste, lapát tenyerét ervinke szelíd arcához közelíti, és gyengéden meg-
cirógatja, mire ervinke a feje búbjától a lábujja hegyéig megremeg, arca 
elvörösödik.

– Picinyem, Evelinke, hát… – folytatja az alak kedvesen noszogató tü-
relmetlenséggel – gyere, ne félj a bácsitól, nem bánt ő tégedet, csak egy ki-
csinykét megabajgat odabent, a mézeskalács házikóban, hát ott szoktak ügy-
ködni a cigányok is, no, gyere csak!

Ervinke, lányos arcocskáján hamvas értetlenséggel, sűrű, fekete szem-
pillák alatt az ártatlan, angyali kék szemeivel pislog a kövér bácsira. 
„Megabajgat… a házikóban…” – hunyorog. „Ha nagy leszek” – vetül 
fel benne ismét, mit szeretne vajon anya?; majd a lakatlan kőházikó felé 
pislog, az állomás telefirkált épületére, az égre, mintha az egyedüli he-
lyes választ keresné a széles világban erre a jövőjét illetően igen lényeges 
kérdésre. 

Tágra nyílt szemekkel és fülekkel figyel, hogy el ne szalassza a megol-
dást, de akkor valami durva rázkódás következik kívülről, éles fény va-
kít, utasító hang hasít a levegőbe. Erőszakos nyomást érez a mellkasán, 
tűszúrást valahol a karján. Ervin csukott szemmel felszisszen, de aztán 
megszűnik újra a bántó külvilág.

ervinke ácsorog a kihalt állomáson, lapos a táj, ameddig a szem ellát, 
langyos a  kora esti szél, dübörög a beérkező vonat. „Át kell szállni, apa 
azt mondta, nem lesz baj azzal, ha egyedül teszi meg az utat, mert bizton-
ságos; anya már vár otthon; Mit akarhat a bácsi?” 

   Hűvös-nedves kéz érinti az arcát, „a bácsi…?!” – borzong iszonyodva, 
sokáig erőlködik, mire összetapadt szemhéja szétválik. 
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Lassan tisztul a kép, feldereng a negyvenes nő elgyötört, de ebben a pilla-
natban reménnyel telített arca, a nőé, aki már annyiszor borult fölé zokogva. 

– Édesem – suttogja fojtottan sípolva az asszony, és újra végigsimítja a 
férfi petyhüdt arcát.

Most ő maga, Ervin pityeredik el az ágyon, megcsillan szemében a csal-
fa felismerés: már tudja, hát persze, hogy tudja, ki ez a sírósan is szépsé-
ges, mellette mindig kiálló, imádott, védelmező nő, aki megbocsát neki 
mindenért, aki elnézi, ha rosszat tesz vagy éppen rosszul dönt az életben, 
és – másfél hónap után először – Ervinnek magától moccan bonyolult, 
mégis földhözragadt, hús-vér teste, mozdítja a karját, a nő felé erőlteti, 
nyílnak érzéketlen ajkai, fájósan száraz torkából erőtlenül törnek fel a 
hangok:

– A... anya.     

Karina üzeni

– Barbárok! – üvöltötte Karina, ahogy a torkán kifért. – Barbárok, hát 
bezártátok?! – hörögte, miközben két rendőr óvatosan lefejtette görcsö-
sen kapaszkodó ujjait a vasrácsról.

Olyan erővel és dühvel rázta a gótikus templom főhajóját elzáró rácsot, 
mintha egy ketrecben őrjöngő gorilla lett volna. Ezért hívta a templomőr 
az egyenruhásokat.

– Eresszetek! Az Istennel akarok beszélni! – pörölt a halk szavú, diszk-
réten mosolygó rendőrökkel, akik két oldalról támogatva vezették kifelé 
a környéken jól ismert Karinát. Egyikük csendesen elmagyarázta neki, 
hogy a templom rácsát ma csak délután kettőkor nyitják ki, úgyhogy dél-
után kettőtől beszélhet az Istennel.

Karina durcásan huppant le az udvaron álló padra, némán bámulta a 
templom szürke kövein a zöld és sárga mohafoltokat. 

A rendőrök elhajtottak. Hétfő volt, délelőtt kilenc óra. A főutca min-
den erejét megfeszítve zsongott és dübörgött, minden és mindenki tette 
a dolgát, törtetett a szokásos célja felé. Karina nem hallotta az alacsony 
kerítésen túl, a háta mögött tomboló fülsiketítő zajlást. Várt. A kettő órát 
várta, mert Istennel volt halaszthatatlan dolga. Meg sem moccant. 

Dél körül tengermélyet sóhajtott, mintha kilenc óra óta ez lett volna 
az első levegővétele. Ölébe vette csiricsáré retiküljét, kivett belőle egy kis 
tükröt, amelynek az oldalai olyan recések voltak, akárha egér rágta volna 
körbe. Ráköpött a tükörre és poncsója gyűrött végével elkenve a nyálát, 
gondosan végigtörölgette egyik recés oldalától a másikig, majd hosszasan 
nézte benne fekete-afrikai arcát. Figyelmesen szemlélte homlokába hul-
ló rasztás haját, kibuggyanó ajkait, lapos orrát a fémkarikával, aztán csak 
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bambult bele, délután egyig, saját koromfekete, ruandai szembogarába, 
amely szembogár mögött egy valamikori, érthetetlen vérontás homályos, 
felejtést követelő emléke kövült a borzalmak által szétzilálódott idegekbe.    

Fél kettőkor előhúzott retiküljéből egy madzaggal átkötött, sárgult pa-
pírtömböt, és miután a madzagot megoldotta, rendezgetni kezdte térdén 
a lapokat. Megnyálazta mutatóujját, a negyedik papírhoz lapozott, kivet-
te, hosszasan szemlélte, majd behelyezte legalulra, aztán félhangosan szá-
molva a tizedikhez lapozott, kivette és bedugta középre; így rakosgatott 
elmerülten, orrát dörzsölve mérlegelt, fejét rázva ellenvetett vagy éppen 
bólogatva helyeselt, hogy hová is kerüljön a soron következő lap. Igazgatta 
a köteget – amelyet még sosem látott senki, és amely oly titkos volt, hogy 
lapjain, emberi szem számára, minden betű láthatatlan. A kilógó papírokat 
beljebb mocorgatta, aztán a madzagot keresgélte, mire megpillantotta a 
földön, lyukas cipője mellett. Megkönnyebbülten felkapta, megrázintotta, 
aztán összekötötte vele a lapokat jó szorosan, és visszatette a retiküljébe. 

a karórájára nézett. egy óra ötvenhetet mutatott. Nagyot nyelt, le-
hunyta a szemét, hogy összegondolja, mit is akar üzenni, mi az, amit a 
Nagy Varázslónak feltétlenül a tudomására kell hoznia. Izgatottan idézte 
fel magában mondanivalóját: 

Nem messze, a Graham park szélén, van egy csenevész tujafa, akit meg 
kell mondani, akire fel kell hívni a Teremtő figyelmét, méghozzá azért, 
mert az a nyomorult lény nem azt teszi, amit a körülötte lévő tuják, pla-
tánok és gesztenyefák, nem úgy viselkedik, ahogy szokás, mert az a fiatal 
tuja mereven, egyetlen moccanás nélkül áll mindig, nem borzong a szel-
lőtől, nem lengedez és dülöngél a szélben, akkor sem moccan, amikor a 
többiek már szinte földig hajolnak a viharban és szakadnak le az ágaik, az 
a tuja meg sem rezdül, ezért feltétlenül jelenteni kell, mert törvénytelenül 
cselekszik, vagyis hát éppen ez az, hogy semmit sem cselekszik, szívta a 
fogát Karina gondterhelten. 

Volt egy másik ügy is, amit szintén nem akart szó nélkül hagyni Isten 
előtt: 

Egy sárga Bentley surrant el mellette a minap a főúton, és Karinának 
feltűnt valami szokatlan jelenség, valami olyan, ami nem jellemző sem a 
Bentleykre, sem a többi autóra. ez a Bentley pislantott és nyájasan rá-
mosolygott, mire Karina rögtön elkapta a tekintetét, mert ez egyáltalán 
nem normális így, mert az autók rendszerint mogorván hunyorognak az 
emberekre, esetleg elnézően mosolyognak, de ez a nyájasság teljesen ide-
gennek hatott. 

Istennek tudnia kell, hogy valami nincs rendben, gondolta Karina, majd 
pontban kettőkor felállt, bement a templom fekete pántokkal merevített 
tölgyfa kapuján, odaállt a még mindig zárva lévő vasrácshoz, és várt. Né-
hány perc múlva megjelent egy idős asszony, kulcscsomóval a kezében, és 
kinyitotta. 
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Karina felszegett állal, határozott léptekkel trappolt végig a főhajó fo-
lyosóján az első sorig, helyet foglalt az oltárral szemközt, és már tódult 
is ki vastag ajkán a panaszos vád, az elhallgathatatlan, árulkodó üzenet a 
felfordult, szétesett világról, ahol a közös törvényeket egyesek önkénye-
sen áthágják, meggyalázzák a hagyományokat, fittyet hánynak a szabály-
szerűségekre, „az ügy nem várhat, a felelősöket felelősségre kell vonni 
– kiáltotta, mutatóujját a keresztre feszített Krisztusra emelve –, mert le-
het, hogy holnap már késő lesz!” – visszhangzott fenyegetően a hangja, és 
fekete szeme parázslón villogott.     

 

a vesztes

– Minden pasi rohadt! Belülről rohadt! – remegett a torkában a tehe-
tetlen düh, de hirtelen megakadt benne a csomóba tapadt nyál, összegör-
nyedve öklendezni kezdett a ház sarkánál.

– Segíthetek, kisasszony? – lépett mellé egy jól öltözött férfi.
az öklendezése abbamaradt, fölegyenesedett, és szembefordult az is-

meretlen segíteni akaróval. A férfi megütközve meredt rá, ujjait a szájá-
hoz emelte, mintha köhintene, majd hátralépett, és szó nélkül távozott.  
– Te fos! – üvöltötte a pasas után keserves, elcsukló hangon. 

Ökölbe szorította a kezét, a fejébe irdatlan nyomást lökött a szíve, 
csúszkáló sikoly fojtogatta.

A távolodó férfi diplomatatáskáját a hóna alá szorítva kapkodta a lá-
bait. Éppen amikor visszanézett volna, egy valószínűtlenül nagyméretű 
körömcipő pattant, és a becsapódástól szaltózott a térde magasságáig, 
közvetlenül mellette, az aszfalton. 

– Gennyes! – viharzott a rekedt kiáltás a cipő nyomába.
A férfi még szaporábbra fogta a lépteit, hangtalanul tűnt el egy főtérből 

nyíló sötét mellékutcában. 
– Gyáva fos! Mind azok vagytok! – meredt az arca fájdalmas grimaszba. 
Szemfestéktől elhomályosult szemének könnycsatornái elengedték 

magukat, a levegő teljesen elszorult erektől dagadó torkában. Kékül-
ve-lilulva próbált belehalni az ősi, elviselhetetlen kínba, de az automati-
kus hüppögés mégis megnyitotta a levegő útját, méretes ajkai kivágódtak, 
mint a beragadt csapóajtó szárnyai, orra kitágult, széles orrváladékfolyó 
vegyült a könnytengerbe. 

Hazaérve levetkőzött, lesodorta magáról az izzadt harisnyát, ahogy 
letépte magáról, megcsípte a bőrét a melltartó elpattanó gumis pántja. 
Sikkantott. Bugyiban állt a tükör elé. Tapogatta a mellkasát, megtörölte 
az arcát. ragadt a tenyere a könnybe tapadt alapozótól. aztán hasra vág-
ta magát a kanapén, belefúrta csatakos arcát a díszpárnába. csendesen 
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folytak tovább a párnába a könnyei. Többé nem megyek abba az ócska, 
rohadt bárba! – szorította öklébe a párna sarkát. 

az álompasi, aki a szívében, a lelkében él, ott állt, ott, a bárban, a bejá-
rat előtt, és a pult felé nézett, éppen őfelé, és nem mozdult, mintha várna 
valakire, és ő a pultnál azt suttogta, hogy én vagyok, itt vagyok, elgyengül-
ten intett is neki, pironkodott, rám vársz és én rád, tudom! Tökéletesen 
biztos volt benne, hogy ez egy előre elrendelt nagy találkozás, a varázs-
pálca megérintette mindkettőjük vállát, a szerelem nyílvesszeje a szívük-
be fúródott itt és most, a véletlen folytán, ennek így kellett lennie, hiszen 
milyen régóta is vágyott már egy ilyen szent pillanatra. egy hang azt súgta 
neki belül: most! Szívdobogva lecsusszant a bárszékről, elsimította fene-
kén a szaténszoknyát, ondolált haja libbent, ahogy léptei súlytalanul vitték 
a nagy Ő felé. Nemsokára egy pár lesznek ők ketten, csodálatos évek jön-
nek, vörös ajka éppen áhítatosan elnyílt a mozdulatlan, komoly, fess férfiú 
egyre közelebbi látványától, amikor valami zavaró került a látómezejébe. 
Egy smink nélküli, hamvas lány siklott el előtte, akinek szemérmes-ártat-
lan őztekintete önkéntelen, mégis különös boszorkányerőt sugárzott. A 
lány láttán lépése megvonaglott, megbabonázva bámult utána, tekintetébe 
valahogy beleragadt a poharat markoló finom, kecses kis kéz. Akár a meg-
kergült óra, a szíve mintha visszafelé vert volna, de ahogy a lány eltűnt, a 
szívverése előreszaladt, hogy behozza a lemaradást önmaga feszített ütem-
tervéhez képest. Lépett tovább az eredeti, az igazi cél felé, és figyelme újra 
a bejárat irányába összpontosult. Gyorsan tisztult előtte az addig fátyolos 
kép, öntudatosan nézett előre, oda, ahol őt várja a nagy Ő. 

Az üres kép élesen tántorodott elé. Rémülten kondult a mellkasa, lég-
üres tér robbant körömcipője talpa alatt. Zuhant a sötét lyukon át visz-
sza – a magányba. A kiválasztott nem volt sehol. Állt, csak állt némán a 
bejárattal szemben, bőrét húzta lefelé a gravitáció, a remegés szilánkosra 
tördelte a csontjait. Önkéntelenül fordult oldalra. Bársonyos fények, sö-
téten tömör kárpitok közül sugárzott a delejes boszorkányerő, a valakivel 
gyanútlanul fecsegő, selymes lányajkakat élénkzöld ital érintette. Tekin-
tete ismeretlen szomjjal kortyolt a lány italába, miközben körömcipője 
az ajtó felé kapart, keze a bár ajtajának kilincsét kereste. Tekintetét most 
gorombán letépte a lányról, a férfit gyorsan meg kell találni, gondolta, 
nem lehet senki másé, csakis az övé! 

De nem találta meg.
Feltápászkodott a kanapéról. Tenyerét nyilalló alhasára szorította. Ki-

vánszorgott a fürdőszobába, hányt egy kiadósat. Zilált, megkínzott, már 
majdnem középkorú, széles állkapcsú női arc nézett szembe vele a nagyí-
tós fürdőszobai tükörben.

– Te senki, te hülye, te naiv picsa! – legyintette meg az arcát.
– Te gennyes, te gyáva fos! – vágott ököllel keményen az állkapcsára, 

majd belevizelt a mosdókagylóba.  


