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s z v o r e n  e d i n a

az ohrwurm-jegyzetekből 
Taps

név szégyelli a tapsolását. Ő azt mondja, hogy nem általában a tapsolással van 
gondja, csak az övével. egyszer név meglátta magát felvételről, egy hídavatáson, 
azóta pedig kerüli az olyan alkalmakat, ahol az emberek bármi okból tapsolásba 
foghatnának. nem tudni, hogy a tapsolásával névnek mi baja. lehet, hogy ő sem 
tudja. azért csak hetet-havat összehord, amikor tapsolásról kérdezik. néha azt 
hozza föl, hogy úgy érzi, mintha összeragadt volna a két keze, ezért pedig a tap-
solás minden ütemében erőnek erejével kell őket szétválasztania. Máskor azt 
mondja, hogy reng a karja, pedig nincs, ami rengjen ott. név szép nő, fiatalos – 
hisz ezért is hívják annyi hídavatásra. a leggyakrabban ugyanakkor azzal áll elő, 
hogy a tapsolása hangja kellemetlen. nem fülsértő, de ellenszenves. szerinte üreg 
képződik a két tenyere közt, és az üregben rekedt levegő a kezek érintkezésekor 
egy pillanatra rezgésbe jön. Buff, buff, mondja név szemléltetésképp. de hiszen 
neki törékeny, légies keze van: ilyen kézben hogyan képződhetne egyáltalán 
üreg? név, te nem így tapsolsz, mondják az ismerősei. Így csak bumfordi, párnás 
kezű férfiak verik össze a tenyerüket: mint az a fürdőgatyás, vörös hasú pasas, aki 
a szerencsésen megkerült kisfiút tapsolta meg a csillaghegyi strandon. ezt persze 
név nem láthatta, mert ő hídavatásra volt hivatalos. akinek nincsenek tapsolással 
kapcsolatos gátlásai, azt hiheti, hogy tapsolni kizárólag csoportosan lehet: koncer-
ten, jótékonysági esten, árverésen vagy kampányrendezvényeken. ha hagynák, 
név vég nélkül tudná sorolni az eseteket, amikor egyedül vagy váratlanul kellett 
tapsolnia. Újabban repülőn is tapsolnak, mikor földet ér. tapsolnak az élelmiszer-
boltban, ha a felvigyázó kiküldi a büdös embert, de néhány családnál tapsolni 
szokás szenteste, gyertyagyújtáskor is, éneklés helyett. vízparti településeken 
megtapsolják a horgászt, aki a méret fölötti halat visszadobja, a tacskót, mikor 
lábhoz teszi a patkányt, a postán azokat, akik a sorban maguk elé engednek vala-
kit. az óvodai anyák napján meg tapsolni kell, mióta világ a világ, sőt, a produk-
ciókat kitartó, a szavalatoknál is hosszabb tapsolás követi, úgyhogy aki szégyelli 
a tapsolását, megkönnyebbülhet, ha, mint névnek, nincsen gyereke. nevet évek-
kel ezelőtt leszállították egy lerobbant külvárosi buszról – épp hídavatásra igye-
kezett. a férfiak közül néhányan nekiveselkedtek, hogy betolják a buszt, a nők 
ezalatt a járdára vonultak (mint a csepleszmeggy városálló palántái, mondja név 
idegesen). amikor felbőgött a motor, a nők tapsolni kezdtek, így sajnos névnek is 
csatlakoznia illett. Mosoly járt a tapshoz. az összeverődő kezeket ráadásul fel 
kellett emelni az arc elé, és arrafelé tapsikolni velük, ahol az összekormozott te-
nyerű férfiak álltak. előretapsolni? szemmagasságban? arctól arcig? – kérdi név 
felindultan, valahányszor az eset szóba kerül. az viszont állítólag korántsem za-
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varja, ha mások tapsolnak, nélküle. Mikor baráti társaságban bort fogyaszt, vala-
melyest feloldódnak a gátlásai, és akkor szégyenlősen, a megfelelő kifejezéseket 
keresgélve bizonygatja, hogy az összegződő tapsok hullámzó, olykor önkéntele-
nül is a vastaps felé siető ritmusában már-már örömét leli. Máskor meg azt mesé-
li név, hogy a kellő távolságból hallott udvarias taps őt a garázstetőn kopogó őszi 
eső zajára emlékezteti. de hát: mikor ténylegesen is eső veri név garázsának a te-
tejét, akkor vajon miért les ki rémülten az ablakon, mintha azt hinné, hogy tapso-
lók – udvarias tapsolók – jutottak a kertbe? név valószínűleg nemcsak a tapsolá-
sát szégyelli, hanem azt is, hogy szégyelli a tapsolást, bár ezt bevallani nem fogja 
sosem. (egyébként a név: rokonál. nekem csak kisrokonál, mert ismerem az ap-
ját, a hidast.)

Ikrek

a Megyei szülőknek nem könnyű a helyzete. nehezen bírnak a gyerekeikkel, 
egyszer például a Megyei lányok összefonták a hajukat egyetlen közös copfba. 
szép hosszú hajuk van, régóta növesztik, és ha nincs rajtuk póló, maguk is érzik, 
meddig ér. kitapasztalták, hogy a fenék árka fölött van egy kis kiterjedésű, rend-
kívül csiklandós terület. a Megyei lányokat sokan ismerik a házban. ikrek, 
mondják, amikor meglátják őket a gangon. azt is szokták mondani, hogy képte-
lenség megkülönböztetni őket, pedig ez nem igaz, meg azt, hogy ők ketten a 
megszólalásig hasonlítanak – ez sem. hiszen mikor megszólalnak a Megyei ik-
rek, akkor nem kezdenek el jobban különbözni, mint amennyire addig különböz-
tek. szóval nehéz a Megyei szülőknek az ikreikkel. a copfos dolog akkor történt, 
amikor a Megyei szülők a nappaliban egy látogatójukkal beszélgettek. Boroz-
gattak, falatoztak, régi fotókat kerestek elő, az ikrek születése előtti időkből való 
fekete-fehér fényképeket. vendégük a Megyei szülők legrégebbi, legközelebbi 
barátja: általános iskolai tanárnő, aki másodállásban, korrektorként dolgozik egy 
gyerekkönyv-kiadónál. ikrek, mondja ő a kiadóban, ha Megyeiék szóba kerül-
nek. az iskolában is mondja néha, hogy ikrek. a tanárnő sosem jön üres kézzel, 
mindig kedveskedik valamivel a Megyei házaspár gyerekeinek. szeretne a ked-
vükben járni, mert úgy érzi, ezek a lányok őt valamiért nem szeretik, a titkot 
pedig megtartják maguknak, mivel ikrek. aznap, mikor a Megyei lányok egyet-
len közös copfba fonták a hajukat, a tanárnő egy ikerházban élő csonka családról 
hozott ajándékba könyvet. csak mikor a Megyei szülők idegesen felnevettek, 
ébredt rá a tanárnő az egybeesésre. az egybeesés véletlen, fogadkozott feltartott, 
kifordított tenyérrel, ami a fegyvertelenség és a jó szándék egyezményes jele. 
amikor aztán a Megyei szülők meglátták a copfot, azonnal megfeledkeztek a 
könyvről. a copf vastag volt: két duzzadó, szinte idomtalan, gesztenyeszínű fo-
nat. nem könnyű a Megyei szülőknek, mert előfordul, hogy a lányaik egyforma 
ruhákba bújnak. van néhány egyforma csatjuk, vannak egyforma kesztyűik, sál-
jaik, két egyforma neszesszer nőinek nevezett kacatokkal. felfoghatatlan, hogy a 
szülők tudta nélkül honnan szerzik be őket. ikrek, mondják a műsorvezetők, 
amikor a tévében egyforma ruhába öltöztetett testvérpárokat mutogatnak, 
Megyeiék idős szülei szerint majmokat. először egyébként nem is látszott, mit 
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műveltek magukkal az ikrek, a Megyei szülők legalábbis nem értették, minek 
ácsorognak az ajtóban a gyerekek. istenem, gondolták, ikrek. amikor aztán a 
Megyei lányok araszolva megfordultak, mint a fejtől-lábtól összeakaszkodott bo-
dobácsok, büszkén mutatták a copfjukat. ahogy megrázták, hogy jobban látsz-
szon, egész szépen verdesett. a Megyei ikrek elégedettek voltak, a szülők ijed-
tek. a tanárnő ért a gyerekekhez, de nem ért a nyelvükön – sehogy sem találja 
velük a hangot –, ezért csak összecsapta a kezét. Mit műveltek, mondták a Megyei 
szülők, és óvatosan megemelték a copfot. hitetlenkedve és óvatosan emelték 
meg, mert a copf nehéz volt. nehezebb, mint amilyen egy saját hajfonatból ösz-
szeállított copf tudna lenni. ikrek, sóhajtott a tanárnő. és óvatosan ő is megemel-
te. a tanárnő gyakran hoz könyvet a kiadóból: egy alkalommal origamikönyvvel, 
aztán meg egy dánból fordított ifjúsági krimivel próbált a lányok kedvében járni; 
daloskönyvvel, amiben angol gyerekdalok kottapéldái szerepeltek, legutóbb pe-
dig egy fékezhetetlen adhd-s ikerpár kalandjairól szóló humoros kiadvánnyal. 
a Megyei lányok akkor láttak először egyforma ruhába bújtatott ikreket. Most 
újra megrázták közös copfjukat. hamar ráéreztek, hogy egyszerre kell rázni, 
egyszerre hányni-vetni, ha azt akarják, hogy a lapockájuk közt ide-oda verődjön, 
mint catherine deneuve-nek. ha majd egyedül lesznek, levetkőznek, és úgy ráz-
zák a copfot, hogy a fenekük felett lévő csiklandós területet ingerelje. nem tudni, 
hogyan csinálták meg a copfot. hogyan ért körbe a kezük, s egyáltalán, melyikük 
húzta rá a gumit? ahogy az ember közelebbről megnézte a kezüket – és a Megyei 
szülők megnézték közelebbről –, látta rajta a visszacsapódó gumi csípéseit és 
más, ismeretlen eredetű horzsolásokat. lehet, hogy hetek óta kísérleteznek. az 
ikrek hetekig képesek ellenni egyetlen dologgal, hónapokig izgalomban tudja 
tartani őket egy-egy cikk, tanulmány vagy videó. korábban azt hitték a Megyei 
lányok, hogy ha tudományosan lehetséges az összenőtt ikrek szétválasztása, ak-
kor a külön nőttek összevarrásának szintén lehetségesnek kell lennie. a szülők 
most visszakísérték a Megyei lányokat a gyerekszobába, s aztán a vendég füle 
hallatára azt mondták, hogy ikrek. a Megyei lányokkal az utóbbi években egyre 
nehezebb. van, hogy sört kérnek a szüleiktől, mert szeretnék belemártani a haj-
végeiket. Mikor pedig origamiznak, trágár dolgokkal kísérleteznek: életnagysá-
gú péniszt hajtogatnak, női szervet csiklóval és külső meg belső levelekkel, s 
aztán mikor a szülők kirángatják a lányok nehezen járó fiókjait, rikító színű 
papírpuncik meg papírfütyik hánykolódnak bennük. a szülőknek van egy titkos 
helyen tartott tudományos könyvük a hetvenes évek ikerkísérleteiről, és persze 
a Megyei lányok pontosan tudják, hol keressék a kötetet. ikrek, mondják olvasás 
közben az ikrek. egyikük – baljával – a könyvet tartja, másikuk – jobbjával – a 
lapozást intézi, mert egymáshoz szoruló felsőtestük között a két tétlen középső 
kéznek sajnos nem maradt mozgástere. ha viszont a Megyei lányok össze volná-
nak varrva, akkor olvasás közben sem kellene dugdosniuk a fölösleges testrésze-
ket. két kéz meg két láb egy ikerpárnak doszt elég, állítják a Megyei lányok. 
ikrek. egyébként nekik sem könnyű a Megyei szülőkkel, akik a két teljesen külön 
fejükkel sok mindent nem értenek.


