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g ö r c s i  p é t e r

amikor ove és aitana 
oslóba költözött

épp kiléptem a boltajtón, amikor ove belépni készült. a kezében mérőszalag. 
kérdeztem, hogy az minek.

– felújítom a konyhát – mondta.
– szívesen segítek, ha gondolod, holnap ráérek.
– rendben, akkor találkozzunk nálam kilencszáz órakor. 
Bólintott, bólintottam, aztán rákezdett, mindig sokat beszélt. Mondta, hogy a 

régi konyhabútor darabjait már félig-meddig leszerelte, hogy csak egy kis segéd-
munkára lenne szüksége, meg hogy az új konyhabútor elemei már a tárolójában 
vannak, és hogy úgynevezett „soft-closing” rendszer lesz a fiókokban meg az 
ajtókon. Bólogattam, alig vártam már, hogy elköszönjünk.

nagyon izgatott volt, úgy éreztem, pontosan kell majd érkeznem. ha nem 
akarta volna, hogy pontos legyek, azt mondta volna, kilenckor menjek, vagy hogy 
kilenc körül, nem fogalmazott volna ilyen katonásan. két emelettel laktak alattam. 
nyolc óra ötvenkettőkor már az ajtó előtt voltam, s fel-alá sétálgattam a folyosón 
kilencig. „kilencszázkor” aztán becsengettem, ove kikiáltott, hogy menjek be. ott 
folytatta, ahol a bolt ajtajában abbahagyta. nem is köszönt, csak arról beszélt, 
mennyire a szívéhez nőtt már ez a régi konyha, de hogy most már ideje kicserélni, 
mert akkor építették be, amikor tizenkét évvel ezelőtt oslóba költöztek.  

– tavalyelőtt bevertem a fejem a konyhapultba, amikor együtt karácsonyoz-
tunk a családdal. letörött a sarka, nekem meg jókora seb lett a fejemen. össze-
véreztem a kedvenc ingemet a tarkómnál. – ove épp lehajolt, hogy kiszedje a fió-
kokat, s valóban, kopasz feje búbján öt centi hosszú heg díszelgett, amit eddig 
észre sem vettem. – szerinted logikus a dugóhúzót a legalsó fiókban tartani?

– nem igazán – feleltem.
– na, hát szerintem sem – mondta, tisztázva, hogy nem ő volt az, aki oda tet-

te. – Másnap egy kalapáccsal levertem a konyhapult másik sarkát is, nehogy még 
egyszer hasonló baleset történjen. 

– szép emlékek.
– valóban azok. az új konyha beépítésével végezni akarok egy hét alatt. az 

előzőt tíz nap alatt sikerült beszerelnünk aitanával, ha nem számoljuk, hogy 
előtte lefestettük a falakat. emlékszem, amikor ezzel a régivel kész lettünk, olyan 
fáradtak voltunk, hogy aitanának nem volt kedve főzni, ezért a sarki ázsiai étte-
rembe mentünk vacsorázni. na, akkor szerettem bele igazán ebbe a városba, és 
akkor szerettem bele másodszor a feleségembe.

– annyira jó volt a kaja az étteremben, hogy egyből beleszerettél az egész 
városba, vagy mi?
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– várj egy kicsit, mindjárt elmesélem, csak előtte le kell mennünk az alagsorba 
néhány szerszámért, meg a kiskocsiért.

az épület aljában labirintusszerű alagsor kacskaringózott, ahol ovénak több 
tárolója is volt. előtte sosem jártam ezeken a folyosókon. végül megtaláltuk, ami-
ért mentünk.

– szóval? – kérdeztem.
– felvisszük a kocsit meg a szerszámokat.
– Úgy értem, mi volt az étteremben aitanával? Miért szerettél bele másodszor?
– ja, hogy az! hát… már előtte is tudtam, hogy oslo jó hely, főiskolás korom-

ban eljöttünk párszor bulizni ide, de azt nem tudtam, hogy ilyen helyek is van-
nak a városban.

– Mint ez az étterem?
– nem, nem az étterem… várj egy kicsit, mindjárt elmesélem. – kinyitotta a 

szerszámosládát, kiválasztott belőle öt-hat eszközt, egy darabig vizsgálgatta őket, 
aztán köhintett egy nagyot, és belekezdett.

– lezuhanyoztunk, lecseréltük a koszos ruhát, és odamentünk, de az étterem 
kerthelyisége tele volt. rajtunk kívül csak egy pár várakozott a kert kapujában, 
akik szintén asztalra vártak. az egyik asztaltól éppen távozott két ember, és gon-
doltam, oltári szerencsénk van, azt az asztalt most megkapjuk. Miközben a pincé-
rek eltakarították a maradékokat, odalépett hozzánk a főpincér. azt mondta, hogy 
nagyon sajnálja, de jelenleg csak ez az egy asztaluk van, ami egy percen belül kész, 
s talán húsz-harminc percen belül lesz még egy. viszont ez egy négyszemélyes 
asztal, ezért fel tudja ajánlani mind a négyünknek, s így nem kellene várni a másik-
ra. aitanára néztem, aki bólintott, majd a másik pár tagjaira, akik mosolyogtak, és 
azt mondták, hogy részükről rendben van. Így négyen ültünk az asztalhoz, és is-
merkedni kezdtünk. a nevükre már nem emlékszem, csak arra, hogy a faszi akkor 
harmincöt éves volt, magas beosztású munkája volt egy bankban, a felesége pedig 
a húszas évei végén volt, és iránban született, de törökországban nőtt fel. ott is-
merkedtek meg egy nyaralás alkalmával, ezt követően aztán a férfi később vissza-
utazott törökországba, hogy megkérje a nőt, költözzön vele norvégiába. ha láttál 
már igazi, egzotikus szépséget… apám! ennek a nőnek olyan arca és olyan szabá-
lyos vonalai voltak, hogy festményeken, szobrokon sem látni hasonlót. azt hiszem 
gyerekkoromban láttam utoljára ilyen nőt a tévében. apám a hetvenes években 
teljesen odavolt türkân Şoray filmjeiért, egy orosz kollégájától hallott erről a török 
színésznőről. neked fogalmad sincs, ki az a türkân Şoray, ugye?

– nem, nem ismerem a filmjeit.
– Meg kell nézned párat. A vörös kendős lány, a Prostituált szerelem, kurva unal-

masak, de az a nő… nem bírod levenni róla a szemed. később ugyanezt éreztem 
sophie Marceau-val kapcsolatban, amikor először láttam a Házibulit.

– na jó, de milyen volt a nő az étteremben?
– hát mondom, olyan, mint türkân Şoray. Bársonyos kreolbőr, valamivel vi-

lágosabb színű, mint általában a közel-keletieké, ébenfekete, hullámos haj, eny-
hén pisze orr és mélybarna, igéző szemek, melyeknek sosem találod ki a titkát, 
sosem találod ki a szándékot, ami mögöttük van, sosem lehetsz biztos abban, 
hogy csak a reggeli kávét hozták ágyba, vagy a kávé csak ürügy arra, hogy meg-
kapjanak valami mást. a kurva életbe, a fűrészt ott felejtettük! – kiáltott, és a 
zsebében kezdett kotorászni a tároló kulcsáért. – visszamennél érte? annak a 
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rohadt fúrógépnek sem működik rendesen az aksija, lehet, hogy később el kell 
mennem venni egyet. Mindenesetre előbb szétkapjuk a régi konyhát, aztán majd 
kiderül. lehet, hogy a szomszédtól, Markustól kölcsön tudok kérni egy aksit. ez 
a Markus is ügyes gyerek. villanyszerelő. amúgy is kell vele beszélnem, ha sze-
rencsém van, féláron beköti nekem a világítást az új konyhába, de…

ove nagyot tüsszentett, s ekkor végre megragadhattam az alkalmat, hogy 
visszatereljem szavait a történet medrébe.

– egészségedre! szóval ez a nő nagyon hasonlított arra a török színésznőre…
– szakasztott olyan volt!
– Mi volt aztán? Mit vacsoráztatok?
– Menj már vissza a fűrészért, kérlek, utána folytatom – nyújtotta a kulcsot.
eltűntem a folyosók rengetegében, szaladtam, nehogy ove elfelejtse, hol tar-

tott, és megint végig kelljen hallgatnom valami közjátékot. gyorsan visszaértem.
– Mi volt aztán? Mit vacsoráztatok? – lihegtem, és a kiskocsira dobtam a fűrészt.
– tengeri finomságokat ettünk és mellé jóféle olasz fehérbort ittunk. Meg-

kérdeztem őket, hogy tölthetek-e nekik, a férfi bólintott és mosolygott, a nő azon-
ban visszautasította a bort, azt mondta, ő nem ihat, neki ez csak egy munka előtti 
vacsora, innen dolgozni megy. este kilenc óra is elmúlt, arra gondoltam, biztosan 
hotelban dolgozik, recepciós lehet, vagy ilyesmi. egy kicsit még haboztam, de az-
tán megkérdeztem, mivel foglalkozik. azt felelte, hogy hastáncos egy belvárosi 
szórakozóhelyen, nem messze az étteremtől. aitana szeme felcsillant (az enyém 
nem kevésbé), és kérdezősködni kezdett a nő munkájáról, mert bizony aitanának, 
az én drága feleségemnek is volt egy korszaka, amikor annyira rajongott a hastán-
cért, hogy oktatásra is járt. Mondanom sem kell, szívvel-lélekkel és anyagi lehető-
ségeim minden erejével támogattam aitana ötletét. volt viszont egy egészen röhe-
jes pillanat, amikor három hónap után az asztalon próbálta meg bemutatni, hogy 
mit tanultak a hastánckurzuson, és felborult vele az egész asztal. persze ez az én 
hibám. nem számítottam a bemutatóra, aitana egyszer csak megjelent a csörgő-
zörgő szoknyában, színes sálakkal a karján, és kecses mozdulattal az asztal tetejére 
lépett. időm sem volt szólni, hogy az asztallap nincs megfelelően rögzítve a lábak-
hoz, mellesleg a meglepettségtől valószínűleg hang se jött volna ki a torkomon, így 
a bemutató eredményeképpen aitana a padlóra zuhant, egy pillanat múlva pedig 
maga alá temette az asztallap. ezt a korábbi történetet persze nem mulasztottam el 
megosztani újdonsült barátainkkal sem. jót nevettünk rajta. na, szóval az étterem-
ben a lányok csípő-, comb- és fenékmozdulatokról beszéltek, meg hogy melyik 
izomcsoportot hogyan érdemes nyújtani a tánc előtt, mi, fiúk pedig rákot, kagylót 
és omlós halat ettünk, olykor pedig veronai soavéval öblítettük ki a fogunk közé 
ragadt cafatokat. elképzelni sem tudok idillibb körülményeket. augusztus volt, tíz 
óra felé járt, sötétedni kezdett, és a nő azt mondta, nagyon élvezte a társaságunkat, 
de most már mennie kell. a férfi sóhajtott, és megköszönte a társaságunkat. Már 
épp felálltam volna, hogy kezet fogjak vele, amikor aitana megkérdezte, mit szól-
nék ahhoz, ha elkísérnénk a nőt a munkahelyére, és meginnánk ott még néhány 
pohár italt, nagyon kíváncsi arra, hogyan táncol. és mit szólhattam volna? a férfi 
szekciónak nyilván nem volt ehhez kapcsolódóan ellenvetése. kértük a számlát, 
taxiba ültünk, és nagyjából tizenöt perc alatt ott is voltunk. a hely neve lotus volt, 
kívülről semmi különös, ugyanolyan volt, mint a körülötte álló többi épület. 
Belépődíjat nem kellett fizetnünk, mert a nő szólt a biztonsági őröknek a bejárat-
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nál, hogy a vendégei vagyunk, és hogy nincs miért aggódni, bőségesen fogunk 
fogyasztani. amikor beléptünk, a hely egyáltalán nem olyannak tűnt, ahol az ár-
tatlan hastáncosok között a közel-keletiek mosolyogva vezetik be a skandinávokat 
a vízipipázás és a turbán helyes viseletének szórakoztató rejtelmeibe. Modern hely 
volt: igényes bőrfotelek, sejtelmes fény, hosszú bárpult, amelyen három rúd ágas-
kodik a plafonig, az asztalokon furcsa bemélyedés. „ez egy sztriptízbár”, súgtam 
aitana fülébe. „látom”, mondta mosolyogva, „tök izgi”!

– ove, ugye nem azt akarod mondani, hogy a feleséged nem fordult sarkon 
rögtön, amikor megtudta, hogy az újdonsült barátnője valójában nem hastáncos… 

 – de igen, azt. kérdezd csak meg tőle! amikor kimondta, hogy „tök izgi”, 
ugyanúgy meglepődtem, mint most te. na, tegyük már be a liftbe ezt a szar ko-
csit… dolgozni is kéne ma azért valamit.

Beszálltunk a kocsi mellé a felvonóba, ove megnyomta a kettes gombot, az-
tán hallgatott. elképesztő érzéke volt ahhoz, hogy a gondolatmenet csúcspontját 
elérve megtalálja azt a pillanatot, amikor megállhat. ekkorra persze a hallgató-
ság – jelen esetben én – már annyira fel van csigázva, hogy nem bír egy másod-
percet sem várni, akár könyörögni is kész lenne a folytatásért. ove két lábon járó 
tévésorozat volt, aki az epizód végére mindig odatette a „hook”-ot. egyszerűen 
muszáj megnézned még egy részt, folyton beleestem a csapdájába.

– Mi történt aztán?
az ajtó kinyílt, ő rámutatott, és nekem ki kellett vonszolnom a kocsit a folyosóra.
– Mi történt volna? leültünk a bőrfotelekbe az egyik „table-dance” asztalnál, 

rendeltünk piát, a nő meg elment átöltözni és bemelegíteni. ugyanolyan fehérbort 
akartam rendelni, amilyet az étteremben ittunk, de nem volt az a fajta, ezért egy 
másikat rendeltem, és gondoltam, ha már úgyis kénytelen vagyok keverni, rende-
lek mellé egy whiskyt is. aitana valami koktélt rendelt, a férj sörre váltott. persze 
ezek után már róla sem gondoltam azt, hogy pénzguru valami banknál, azt is ne-
hezen hittem el, hogy férj, inkább a lotus pénzügyeiért felelős személynek, esetleg 
a hely tulajdonosának tűnt. a „hastánc” tíz órakor kezdődött a pulton, de nem a 
barátnőnk kezdett, ő csak egy órával később lépett színpadra egy másik lánnyal. 
Mondanom sem kell, ahogy telt az idő, fogyott az ital, és merészebb lett a műsor, 
egyre melegebbnek éreztem a levegőt. az első fellépők még csak szexi fehérneműket 
villantottak, nyakkendőt vettek a szájukba vagy tettek a lábuk közé, keménykalap-
pal takarták a mellüket, amikor a tánc utolsó pillanatában ledobták magukról a 
melltartót. Újdonsült barátnőnk és kolléganője az előző fellépőkkel ellentétben 
már teljesen meztelenre vetkőzött, s ha nem is kezdték szó szerint nyalni-falni egy-
mást, itt-ott azért csattant egy-egy paskolás a fenéken, megcsókolták egymás ajkát 
és mellbimbóját, s a pultnál ülő úriemberek közelébe feküdtek vagy guggoltak, 
hogy könnyebben csalják ki belőlük a borravalót, amit aztán a magas sarkú cipő 
pántjába gyömöszöltek. néha a „férjre” pillantottam. zavartságnak nyoma sem 
látszott az arcán, s úgy tűnt, a hastáncról szóló mesét is rég elfelejtette már. a pro-
dukció, mondanom sem kell, óriási siker volt. legalábbis nálam biztosan. tíz perc 
múlva a nő és a kollégája az asztalunknál ült, azt mondták nemsokára ismét szín-
padon kell lenniük, de most van egy kis idejük cseverészni. 

– Meztelenül ültek oda hozzátok?
– ja, dehogyis, a hely emblémájával ellátott fekete póló volt rajtuk, és egy 

nagyon-nagyon-nagyon rövid farmernadrág. Meg akartam tőlük kérdezni, él-
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vezték-e a táncot, vagy kissé azért unják már ezt a műsort, de gondoltam, nem 
leszek udvariatlan, előbb megkínálom őket itallal. felemeltem az üveget, de azt 
mondták, nem kérnek, nem ihatnak munka közben. ami végül is normális, az 
ember ne igyon a munkahelyén, pláne munkaidőben. aitana gyorsabb volt ná-
lam a beszédet illetően: agyondicsérte a táncukat, kérdezett a bemelegítő gyakor-
latokról, hogy hány órát kell gyakorolniuk egy nap ahhoz, hogy ennyire profin 
pörögjenek a rúdon, meg hogy járnak-e még emellett konditerembe. a bájcsevej 
végén aztán meglepő fordulat következett. aitana a nő kollégájához fordult, akit 
kábé nyolc perccel ezelőtt ismertünk meg: „ne haragudj, de ha nem tévedek, 
neked szilikoncicid van, ugye?” a nő helyeslően bólintott, én pedig hálát adtam 
az Úrnak, hogy aitana olyan pillanatban tette fel a kérdést, amikor éppen nem 
kortyoltam a poharamból, mert tuti, hogy a korty felét ráköhintettem volna vala-
melyikükre, a másik felébe pedig belefulladtam volna. aitana következő kérdése 
azonban még merészebb volt: „Megfoghatom?”

– neeee!
– de bizony! – nevetett ove. Már percek óta a bejárati ajtó előtt álltunk, és kezé-

ben a lakáskulccsal hadonászva mesélte tovább a történetet. – a csaj hirtelen lekap-
ta a pólót, és odatolta a mellét a feleségemnek, aki az elején óvatosan megfogta a 
mellbimbót, majd három ujjával körbesimította a jobb oldali mellet, végül rámar-
kolt, és a létező összes pozitív jelzőt elmormolta felette. sámán, amikor beszívja a 
pipa füstjét… végül már két kézzel markolászta előttem a sztripperlány gyönyörű 
mellét és derekát, én meg nem hittem a szememnek, és azt gondoltam, nekem van 
a világon a legbátrabb feleségem. a férfi eközben persze jól szórakozott a reakció-
mon, és magához ölelte a feleségét, már amennyiben igaz az étteremben előadott 
sztori, és valóban házasok voltak. aztán aitana kimondta helyettem a kimondha-
tatlant: „hát ez valóban hihetetlen! ove is megfoghatná?” egy pillanat múlva már 
rajta is volt a kezem a csaj mellén, és a legrosszabb, hogy nem emlékszem rá, tulaj-
donképpen milyen volt; hogy mi a különbség egy rendes mell és egy szilikoncsöcs 
között, és ez rendkívül idegesítő. kellene ez az emlék, nagyon fontos lenne, hogy 
emlékezni tudjak, de egyszerűen nem megy. számtalanszor próbáltam felidézni 
már, de nem megy. csak arra emlékszem, hogy aitana mosolyog, azt kérdezi, hogy 
„ugye milyen fantasztikus? ugye milyen oltári jó? ugye milyen zseniális?” és ehhez 
hasonlók, én pedig azt vagyok csak képes mondani, hogy „aha, ühüm, aha”. csak 
remélni tudom, hogy mindeközben nem csorgott a nyálam. de még ha csorgott is… 
kárpótol, hogy a körülöttünk lévő asztaloknál irigykedve bámultak, mert én ingyen 
tehettem meg olyat, amiért másoknak fizetni kell, ráadásul mindenki szeme láttára 
tehettem ezt, nem pedig pusztán a magam titkos szórakoztatására, egy félreeső, 
sötét szoba mélyén.

– ove! neked csodálatos feleséged van!
– szerintem is! – vágta rá habozás nélkül, aztán az ajtóhoz fordult, és kinyitotta.

hónapokkal később, amikor ove konyhája már rég készen állt, és már rég fel-
avattuk a helyiséget egy pompás vacsorával, és elmondta, mennyire elégedett a 
közös munkánkkal, szóval hónapokkal később a kis garzonlakásomban megtel-
tek a szemeteskosarak. a háznak szelektíven kellett gyűjtenie a szemetet, külön-
ben büntetés várt a lakókra. a zöld hulladéknak zöld zacskót használtam, a mű-
anyagnak kéket, az általános szemétnek fehéret, a papírnak papírzacskót, az 
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üvegnek és a fémnek pedig egy sima műanyag szatyrot, amit a boltban kapunk 
vásárláskor. összegyűjtöttem őket, és az udvarra indultam. a közös udvar ahhoz 
a négy épülethez tartozott, amely körbevette, egy kis játszótér állt rajta, és hat 
óriási nyárfa, lehettek vagy százévesek, közöttük kanyargós ösvény, alattuk pe-
dig a szemétlerakó pincehelyiség, ami pokolian bűzlött. a zacskókat a nekik 
megfelelő konténerekbe tettem, majd leültem az egyik nyárfa alá, a törzsének 
dőltem, és azon gondolkodtam, hogy a francba tudták úgy megépíteni ezt a pin-
cét, hogy a szemét szagát egyáltalán nem érezni az udvaron, és hogy a francba 
jutnak ezek az öreg fák elegendő tápanyaghoz, ha alattuk van a pince. 

augusztus vége volt, vagy talán szeptember eleje, a napsugaraknak nem volt 
már olyan erejük, mint egy hónapja. Még világosban ültem a fa alá, s talán tíz per-
cet sem ültem ott, már sötétedni kezdett. ove jellegzetes, röfögő kacaját hallottam 
a távolból. Ő biztosan tudja, hogyan van ez a dolog a fákkal meg a pincével; gon-
doltam, odamegyek, és megkérdezem tőle. az ösvényen jött a ház felé, egy nővel 
beszélgetett, aki nem aitana. nem akartam zavarni, ezért visszaültem a helyemre, 
a fa túlsó oldalára, ahol az ösvényről nem láthatnak. eltelt már egy kis idő, és még 
mindig nem hallottam, hogy elmennének mögöttem. a bal vállam fölött kilestem 
a fa mögül, még mindig beszélgettek. semmit sem hallottam, ahhoz túl messze 
voltak, a fák lombjait fújta a szél. nagyon közel álltak egymáshoz‚ és ove‚ amikor 
nem a nő szemébe nézett‚ akkor a mellét bámulta‚ majdnem egy fejjel magasabb 
volt nála. Bizonyára biztonságban érezték magukat, a házak ablakaiból nem lát-
hatták őket a fák sűrű lombja miatt. a nő kezében egy fehér szatyor volt, olyan, 
amibe az általános hulladékot kell gyűjteni. ove megsimította a nő kezét, a szatyor 
hintázni kezdett, majd egy ujjával felemelte az állát‚ és könnyedén‚ gyorsan szájon 
csókolta‚ aztán megint beszélgetni kezdtek. ott álltak vagy tíz percig, ove olykor 
két ujjával finoman a nő arcába csípett, megmarkolta a mellét és a fenekét. a nő 
ismerősnek tűnt, de nem tudtam hova tenni. elindultak az ösvényen, én pedig 
visszahúzódtam a fa mögé, hallottam, ahogy elhaladnak mögöttem, kinéztem a 
jobb vállam fölött, és tekintetemmel követtem az útjukat. Bementek a házba. a 
szívem dobogott, kapkodtam a levegőt, mintha bűnt követtem volna el azzal, hogy 
láttam őket. vártam egy kicsit, míg megnyugszom, aztán az ajtó felé indultam. 
Majdnem teljesen sötét volt már, de azt még tisztán láttam, hogy az ajtó előtt egy 
kanál méretű tárgy van a földön. közelebb érve persze láttam, hogy nem kanál, a 
formája teljesen más, inkább valami hajlítható, furcsa távirányítónak tűnt, két vége 
kúp alakú, tapintása selymes, bőrszerű, középen egy gomb volt rajta. Megnyomtam, 
és rezegni kezdett, akkor jöttem rá, mi az, ezért gyorsan megnyomtam megint, 
akkor kikapcsolt. Bizonyára a nő táskájából esett ki. visszatettem a földre, ove és a 
nő bizonyára hamarosan észreveszi, hogy elveszett, és visszajönnek érte. Bementem 
az ajtón, és felszaladtam a lakásba, s közben a konyha járt a fejemben, meg aitana, 
meg a történet, amit ove mesélt, meg amikor azt mondta, hogy másodszor is bele-
szeretett. a hastáncos nőre gondoltam, akiről kiderült, hogy sztriptíztáncos, meg 
annak a barátnőjére, akinek ove megfogta a mellét a bárban, meg türkan sakarra, 
vagy hogy is hívják… és nem tudtam eldönteni, melyikük állhatott az ösvényen.


