
S Z A L A Y  Z O L T Á N

Agykontroll
Tízéves voltam, amikor apám elkezdett az agykontrollal foglalkozni. Nem sok
kal előtte bocsátották őt el a kisállat-kereskedésből, és mivel ezzel megszűnt az 
egyetlen bevételi forrásunk, az anyámnak kellett munkába állnia. Egy ideig né
zegette a hirdetéseket, bekeretezett egyet-egyet, de sokáig nem ment el egyetlen 
interjúra sem. Az apám mindig azt mondogatta korábban, hogy az anyámnak 
soha nem kell majd dolgoznia, mert a betevő biztosítása a családapa dolga, és az 
anyámnak vigyáznia kell a szépségére. Az anyám talán arra várt most is, hogy 
ezt megismételje, elkobozza tőle az újságokat, és kijelentse, hogy a család jövője 
szilárd alapokon nyugszik, ő csak törődjön a szépségével. Hetek múltán végül 
állást vállalt egy fővárosi vendéglőben, volt valami rendes neve is, de odahaza 
csak úgy emlegettük a helyet, Libavacsora. Úgy tűnt, mindenki elégedett ezzel a 
megoldással, amibe csak az zavart be, hogy megérkezett vadnai Elemér.

Azzal kezdődött, hogy szombat délelőttönként az apám eljárt az egyik ven
déglőbe, ahol „az emberi lélek rejtelmeiről" szóló előadásokat tartott egy férfi, 
akiről annyit lehetett tudni, hogy magyarországi kutató és üzletember, és szép 
szabatos beszédével ámulatba ejtett mindenkit a kisvárosban. Úgy mondták, 
olyan magyarosan tudja kifejezni magát. Részletes kérdőívet töltetett ki az elő
adások résztvevőivel, amelyben csupa vicces dologra kellett válaszolni, mint 
például hogy félünk-e a bohócoktól, szoktunk-e varangyokkal álmodni, vagy 
hogy kinek szurkolunk a Tom és Jerryben. Vadnai Elemér, mert így hívták ezt a 
kortalan arcú férfit, kissé kopott, mégis elegánsnak tűnő zakóban állt ki az embe
rek elé hétről hétre, és egy-két előadásra apám engem is magával vitt. vadnai 
engem göndör hajával és szenvedélyes gesztikulációjával kicsit Friderikusz 
Sándorra emlékeztetett, de ezt nem mertem elárulni az apámnak, mert ő nagy 
lelkesedéssel beszélt róla, míg Friderikuszt olcsó pojácának tartotta. vadnai elő
adásaiból nem sokat értettem, de valami olyasmiről beszélt, hogy eljött az ideje 
az elménk felszabadításának, mert hiába ismerjük már a tengerek mélyét és a 
távoli galaxisokat, hiába látunk el az óriásteleszkópokkal sok fényévnyi távol
ságra, a saját agyunkról vajmi keveset tudunk. Legalábbis eddig így volt, de az ő 
vadonatúj, Indiából és Kínából származó módszerei mindent megváltoztatnak.

Olyan idők voltak ezek, amikor sokat beszéltek a változásról. Az apám is a 
változások híve volt, részt vett a Független Magyar Kezdeményezés helyi szer
vezetének megalapításában, és mindig egyszerre végtelenül büszkén és végtele
nül sértődötten beszélt róla, hogyan szorították őt ki a politikából az első szabad 
választások előtt. Tízéves koromban már pontosan tudtam, hogy a magyarok 
megelőzték a forradalommal a szlovákokat, mármint a szlovákiai magyarok, 
mert az FMK már egy nappal a prágai diáktüntetések után megalakult vág- 
sellyén, valami szülinapi buliban, amikor a szlovákok még nem tértek maguk
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hoz a döbbenetből, hogy itt most tényleg eljöhet az a bizonyos változás. Az 
apám politikai karrierje azoknak a helyi potentátoknak köszönhetően bukott 
meg, akik elég gyorsan átnyargaltak a kommunistáktól az FMK-ba, és a tapasz
talataikkal kérkedve kinyomtak minden újoncot. Az apám ezek után felhagyott 
minden közéleti tevékenységével, visszavonult otthoni magányába, és sokat 
bújta azokat az elnyűtt, régi könyveit, amelyeket évekkel azelőtt kölcsönzött ki 
a városi könyvtárból, és elfelejtette őket visszavinni. Szerencsére a forradalom 
után a könyvtári tartozások jegyzékét is törölték. Az apám ekkor vállalt munkát 
az újonnan nyílt helyi kisállat-kereskedésben, ahol egészen tűrhetően megfizet
ték, úgyhogy anyámnak tényleg nem kellett állást vállalnia, csak a szabadidejé
ben varrogatott egy kis mellékesért. Az apám azt mondogatta, sokat tanul a 
ketrecbe zárt kis állatkáktól, mert azok nem tudnak hazudni. Minden érzelmük 
igaz, és ha belenézünk a szemükbe, lelátni egyenesen a lelkükig. Ezeknek az 
állatkáknak ugyanis van lelkük, bárki bármit állítson is, mert vannak érzelmeik, 
és a szeretetük és ragaszkodásuk igazabb, mint sok emberé. Az apám azt mond
ta, mindegyik kisállatával bensőséges kapcsolatot ápol, és miután valaki meg
vásárolja őket, távolról is érzi az állatkák lelki rezdüléseit. Érzi, hogy boldo
gok-e az új gazdájuknál.

Én is szerettem a kisállat-kereskedésbe járni, jobban, mint vadnai Elemér elő
adásaira. Abban az apámnak teljesen igaza volt, hogy a kisállatok tekintete sok 
emberénél őszintébb; a vadnai Elemérénél például mindenképpen.

Azután kezdett látogatni bennünket, hogy az anyám egyre több időt töltött 
pozsonyban a Libavacsorában. Eleinte csak hétköznap kellett mennie, de ahogy 
beindult az őszi szezon, már hétvégén is hívták, és ő azt mondogatta, ez jó jel, 
mert ezek szerint megbíznak benne. Az apám elgondolkodva bólogatott, és kije
lentette, meghívta hozzánk Elemért szombatra, és sajnálja, hogy az anyám nem 
találkozhat vele. Előbb-utóbb találkozniuk kell, mert ez az Elemér hihetetlenül 
bölcs ember, és nagy dolog, hogy személyesen ellátogat hozzánk. Az anyám kö
zömbösen reagált, vagy talán nem is reagált sehogy, engem pedig természetesen 
senki nem kérdezett.

vadnai, akit nekem Elemér bácsinak kellett szólítanom, nagy hangon magya
rázott a nappalinkban, mintha itt is előadást tartana. Úgy irányította apámat, 
mint egy önelégült karmester. Amikor lazább mozdulatot tett, akkor apám hal
kan felnevethetett, amikor ugyanezt gyorsabban megismételte, apám harsogó 
hahotázásban tört ki. Megtorpanására apám is megkomolyodott, és szinte bénul
tan nézett maga elé. Most sem értettem túl sokat abból, amiket vadnai mondott, 
csak foszlányokat csíptem el, sokat beszélt egy bizonyos Jungról, akit ő forradal
mian újszerűen értelmezett, mert szerinte ez a Jung túlságosan szigorú keretek 
közé szorította az elménket, és ő, vadnai, újra megvizsgálta azokat a keleti tano
kat, amelyekből Jung merített, és rájött, hogy a svájci mester sok ponton primitív 
félrefordítások csapdájába sétált bele. Így aztán vadnai rámutatott, hogy a szim
bólumok korántsem annyira fontosak, ahogy azt Jung gondolta, mert sokkal fon
tosabb, hogy kiszabadítsuk a tudatunkat a szimbólumok szorításából, és ha ez 
sikerül, már nem a szimbólumok fogják irányítani az elménket, hanem az el
ménk fogja uralni a szimbólumokat. Az apám megigézve bólogatott, és töltött 
Elemér bácsinak még egy pohárka Unicumot.
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Vadnai kizárólag Unicumot ivott, amit nálunk nem lehetett kapni, ezért 
apám volt főnökén, a kisállat-kereskedés tulaján keresztül szerezte be, akinek a 
fia az ELTE-re járt pszichológia szakra, hetente-kéthetente látogatott haza, és ő 
szállította apámnak az italt. Hétvégenként az egész lakás gyomorkeserűszagtól 
bűzlött, és amikor tehettem, elsétáltam a kisállat-kereskedés felé, hogy jó mé
lyen magamba szívjam az onnan kiszűrődő hörcsögszagot, ami a régi apámra 
emlékeztetett.

vadnai könyvekkel, magnókazettákkal és vHS-ekkel halmozta el az apámat, 
aki hétvégenként kölcsönkérte a szomszédék videóját, nehogy a vadnai azt higy- 
gye, nekünk nincs, és miután a vadnai elment, az apám egész este a videóműso
rokat bámulta, amelyekben lassú, furcsa zenére mély hangú próféták magyaráz
tak hosszasan és álmosítóan az elme működéséről. Az apám azt mondta, Elemér 
bácsi nagy dolgokat tanít neki, és mindennek hamarosan mi is hasznát vehetjük, 
és fel kell rá készülnünk, hogy a jövő semmiben sem fog hasonlítani erre az osto
ba és vaksi jelenre, amiben most élünk.

Az apám már akkor is vadnai kazettáit hallgatta, amikor az anyám otthon 
volt, és nem érdeklődött, mi volt a Libavacsorában, pedig az anyám néha bele
kezdett egy-egy történetbe, de mindig félbe kellett őket szakítania, mert az apám 
sugárzó arccal kezdett vadnairól és az ő tanairól beszélni. Meg kell ismerkedni
ük, győzködte az anyámat, és győzködte, hogy vegyen ki pár nap szabadságot a 
hétvégén, és menjenek el vadnaival egy turnéra, Komárom, Újvár, párkány, 
Ipolyság, minden fontosabb városkában lefoglalta már a helyszínt, és elviszi őket 
a vadonatúj furgonjában. Az anyám visszautasította, most van a főszezon, ha 
most szabadságot kérne, egyrészt ugrana egy rakás borravaló, másrészt megren
dülne benne a főnökei bizalma. Ezzel a témát lezárták, de a feszültség ott reme
gett a konyhaasztal fölött.

Az valahogy sosem merült fel, hogy az anyámat meglátogassuk a Libavacsorá
ban, pedig én szívesen mentem volna, mert mindig olyan megkapóan beszélt 
róla. Nem is annyira magáról a vendéglőről, hanem a környezetéről. A belváros
ban volt, a Komensky Egyetem mellett, amelynek az épületét már én is ismer
tem, fel-feltűnt a Markíza híradójában, volt valami vonzó az ormótlanságában, 
és a színe olyan volt, mintha homokkőből építették volna. A főépület mellett, 
közelebb a Dunához, állt egy másik, amelynek lágy kék színűek voltak a falai, és 
ez törékenyebbé, légiesebbé tette, és az anyám azt szokta mondani, néha e körül 
az épület körül sétál, nézegeti az Öreg hidat, és a Dunát, ahogy a sodrása megtö
rik a híd betonpillérein. A legszebben viszont egy másik épületről beszélt -  ahogy 
továbbsétált a Duna-parton, ott állt a Szlovák Nemzeti Múzeum palotája, és ezt 
a palotát egy magas oszlopon álló kőoroszlán őrizte, és amikor több ideje volt, 
felült a rakparti sétány kőmellvédjére, és ennek az oroszlánnak a tekintetét für
készte. Azt már csak én tettem hozzá magamban, hogy azt az őszinteséget keres
te a kőoroszlán tekintetében, amelyről az apám beszélni szokott, amíg a kisállat
kereskedésben dolgozott. Azt mondta az anyám, kissé otromba talán ez az 
épület, a múzeumé, ő mégis fenségesnek látja, mert olyan letisztult, nincs benne 
semmi hókuszpókusz, és mintha az ő gondolatait is megtisztítaná, mindig úgy 
érzi ezekről a sétákról visszatérve, hogy a gondolatai kristálytiszták, és hogy 
rend van a fejében.
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Próbáltam magam elé képzelni ezt az épületet, és azt gyanítottam, az apám is 
ezzel próbálkozik azokon a hosszú meditációkon, amelyeket a hálóba bezárkóz
va folytatott, vadnai komor kazettáit hallgatva.

vadnai persze üzletember is volt, és az egyik szombati látogatása során, 
amely olyan hosszúra nyúlt, hogy már a második üveg Unicumnak is csak az 
alján lötyögött valami, felvetette, hogy az apámnak be kellene társulnia hozzá. 
Elég sokat tud már ahhoz, hogy újabb embereket győzzenek meg, akik aztán 
megint újabbakat toborozhatnak, és így ezek a forradalmi gondolatok végre el
juthatnak a szélesebb tömegekhez is. Igazi forradalmat ugyanis csak így lehet 
véghezvinni, és erre apám nagyokat bólogatott, egy veterán forradalmár tapasz
talatával. vadnai azt mondta, ő már kész vagyont áldozott az ügyre, hogy a leg
eldugottabb magyarlakta területekre is eljuttassa ezt a tudást, és úgy érzi, a szlo
vákiai magyarok azért is különösen alkalmasak arra, hogy a körükben terjesszék 
a tant, mert modernebbek az összes többi magyar közösségnél. Komensky és 
Masaryk hatása nem múlt el nyomtalanul ezeken a végeken, kiabálta Vadnai, és 
már szétterült a kanapénkon, de még mutogatott apámnak, hogy nyugodtan 
töltsön neki. Nekik modernül gondolkodó hallgatókra van szükségük, ordította 
vadnai, olyanokra, mint az apám vagy mint ez a gyerek, mutatott felém, aki ott 
álltam a nappali ajtajában, és vadnai intett, hogy menjek közelebb nyugodtan, 
nem harap ő, hadd simogassa meg a buksimat, de én nem léptem közelebb, és 
amikor fel akart állni, hogy odalépjen hozzám, visszazuhant a kanapéra, a lábai 
az égnek meredtek, és furcsa horkanásokat hallatott. Aznap éjjel ott aludt ná
lunk, a kanapén, és a hortyogása beszivárgott zűrzavaros álmaimba, amelyekből 
reggelre csak rossz szájíz és csatakos izzadság maradt.

Az anyám másnap este ért haza, és láttam rajta, hogy érzi vadnai szagát a 
házban, de nem tárta ki szélesre az ablakokat, mert hűvös volt az este. Grillcsirkét 
hozott vacsorára Pozsonyból, és az apám ragaszkodott hozzá, hogy felbontson 
egy üveg fehérbort mellé, de az anyám nem kért belőle, így az apám egyedül 
kortyolgatta. Az apám a vacsora végén állt elő a nagy tervvel, hogy kitalálta, 
hogyan fektesse be a Líbiából megmaradt megtakarítását. Egyéves voltam, ami
kor az apám félévre kiment Líbiába a barátaival, mert az ottani rezsim akkori
ban barátkozott az ittenivel, és sok kelet-európai vendégmunkást hívtak min
denféle építkezésekre. Többen is kimentek a városunkból, fiatal férfiak, akiknek 
akkor Líbia volt a fényűző Nyugat, és az apám gyakran elmondta, hogy ezt a 
házat se építhettük volna fel a líbiaiak nélkül. Úgy is mondta néha, hogy ez a 
Kadhafi háza, mert így hívták a líbiai elnököt, de az anyám ezt sosem hallotta 
szívesen, és mindig hozzátette, hogy ő nem akar egy közönséges terroristával 
osztozni az otthonán. A líbiai pénz egy része azóta a bankban pihent, mert az 
apám ragaszkodott az elképzeléséhez, hogy jön majd egyszer egy isteni szikra, 
és úgy fekteti be azt a pénzt, hogy aztán életük végéig lógathatják a lábukat 
gondtalanul. Most itt a nagy pillanat, mondta a vasárnapi vacsora végén, mert 
az Elemér felajánlotta, hogy társuljunk be -  így mondta, többes számban, mert 
ő ezt családi biznisznek képzelte. A meglepetést a végére tartogatta, mert kibök
te, hogy már volt a bankban, kivette a pénzt, és a következő szombaton vadnai 
magával hozza az ügyvédjét, hogy kitöltsék az iratokat. Ezzel véget ér a sanya- 
rúság, mondta az apám, és nem kell többé semelyikünknek sem megalázkod
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nunk olyan helyeken, mint ez a Libavacsora. Az anyám csak hümmögött egyet, 
és nekifogott mosogatni.

Az üzlet beindult, és vadnai akkortól már hétköznap is meg-megjelent, al
koholgőzösen, éhesen-szomjasan, és mentek apámmal valamelyik vendéglőbe, 
és apám vigyorogva tántorgott haza, ledőlt a tévé elé, és bekapcsolta a videót, 
mert volt már egy céges videónk, és miután én elvonultam a szobámba, az agy- 
kontrollos próféták monoton mormolása helyett fülledt női lihegést hallottam 
kiszűrődni a nappaliból. Az anyám már esti műszakokat is vállalt, kibérelt egy 
kis garzont pozsonyban, és egyre kevesebbet járt haza, volt, hogy egy egész 
hétig nem mutatkozott. Eleinte még felhívott délutánonként, hogy a suliról ér
deklődjön, és karácsonyra hazajött, de a szilvesztert már kettesben töltöttük 
apámmal, aki este tízkor kidőlt a tévé előtt. Betakartam, és egyedül néztem to
vább a Szeszélyes évszakokat, amíg az íztelen gyerekpezsgővel eltelve el nem 
bóbiskoltam én is.

Az apám idegességéből sejtettem, hogy semmi más célja nincs ezzel az egész
szel, csak az anyámhoz akar közelebb kerülni. persze nagyon rossz módszert vá
lasztott, mint általában. valahogy ebben rejlett a tehetsége, ebben a félrecsúszott- 
ságában. ahogy mindig tétovázás nélkül, csalhatatlanul mellényúlt.

Olykor majdnem rákérdeztem nála, mit csinál az anyám egyedül a főváros
ban, nélkülünk. Aztán rájöttem, ő sem tudja, és éppen ezért ez a kapkodás, ez a 
fejetlenség, ami teljesen eluralta őt. És nem értettem, akkor miért nem hívja őt 
egyszerűen fel, és kérdezi meg, hogy hol van, mit csinál, és miért nem jön haza 
végre. De ezt nem mondhattam el neki, mert soha nem ért rá az efféle gyerekes
ségekre.

Ha elég ügyesek vagyunk, ez a technika hozzásegít bennünket, hogy mások 
szemével lássunk, mondta az apám. Egy január végi délután volt, és az apám 
arra kért, feküdjek le az ágyamra, mert szeretne mutatni valamit. Más szemével 
látni. Olyan, mintha belebújhatnánk másvalaki bőrébe, és akárhol van a világon, 
mondjuk Japánban vagy épp egy űrsiklóban kering a Föld körül, mi azt látjuk, 
amit ő. És ha még türelmesebbek, alázatosabbak és figyelmesebbek vagyunk, 
folytatta, átvehetjük az irányítást bárki elméje felett, és azt fogja tenni, amit mi 
diktálunk neki. Ezzel persze nagyon csínján kell bánni, tette hozzá, és nehogy azt 
gondoljam, olyan ez, mint a filmekben, hogy bárkit úgy irányíthatunk, akár egy 
robotot. Ez egy finommechanizmus, és azzal, akinek az elméjére rákapcsoló
dunk, olyan érzéki viszonyban kell lennünk, mint két balett-táncosnak. Azzal 
bekapcsolta az ágyam mellé készített magnót, és megszólalt az idegesítő, baljós 
zene, amely a hálóból szokott kiszűrődni a meditációs gyakorlatai során. Most 
pedig hunyjam le a szemem, mondta, és gondoljak valami szépre, valami barát
ságosra. Először a kisállat-kereskedésre gondoltam, aztán a Szlovák Nemzeti 
Múzeumra és az előtte őrködő kőoroszlánra. Amikor azt láttam, hogy a fenevad 
tekintete megelevenedik, éreztem, elnyom az álom.

Az apám aggódó arcának látványára ébredtem. Sokáig nem szólt semmit, és 
olyan rémült képet vágott, mintha valami súlyos betegségből épültem volna fel 
hirtelen, amelybe bármikor visszazuhanhatok. Hát itt vagy, mondta, és megsi
mogatta az arcomat. Gyomorkeserű bűze csapott meg, ahogy kinyitotta a száját. 
Hát itt vagy, ismételte meg. Hol vagyok, kérdeztem, pedig jól tudtam, hogy az
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ágyamban fekszem. Mi történt, kérdeztem, mert tényleg olyan érzésem volt, 
mintha lemaradtam volna valamiről. Még egyszer megsimogatta az arcomat, hi
deg és érdes volt az érintése. Olyan vizenyős, homályos volt a tekintete, mint 
vadnainak a szombat délutáni szeánszaikon. Alig ismertem rá. Csak aludtál, 
mondta elcsukló hangon, csak aludtál, és hálistennek megint itt vagy.

Később elárulta, hogy bele akart bújni a fejembe. Eddig még senkin nem pró
bálhatta ki azt a temérdek tudást, amelyet az elmúlt hónapokban vadnai előadá
saiból és kazettáiról elsajátított. amikor viszont elaltatott, úgy érezte, hiba tör
tént, letévedt a helyes mentális ösvényről, ahogy fogalmazott, és kicsúszott a 
kezéből az irányítás. Az elmém gazdátlanul bolyongott a senki földjének sivata
gában, és ő attól tartott, örökre ott ragadhat. attól tartott, soha nem ébredek fel 
többé. Na de mégis meddig aludtam, kérdeztem, amire ő titokzatoskodóan rám 
pillantott, majd lesütötte a szemét, és azt mondta, a fő, hogy visszatértem.

Az utazások, a hangos telefonálgatások lassacskán ritkulni kezdtek, és vadnai 
már nem kedélyesen magyarázott szombatonként, hanem ordítva vádolta az apá
mat, amiért nem küzd elég elszántan az ügyért, és amiért nem hajlandó áldozato
kat hozni. Az apám pedig némán szorongatta a poharát, töltögetett vadnainak és 
a másik férfinak, akit vadnai az ügyvédjeként mutatott be, és aki nem ivott, csak 
bólogatott, mert ő volt vadnai sofőrje. vadnai az övét is megitta. Az apámat már 
nem vitték magukkal az előadásokra, inkább egy csomó papírt hoztak neki, 
számlákat, kimutatásokat, amelyeket rendbe kellett raknia, mert ők nem értették 
ezt a nyakatekert helyi nyelvet, és egy kukkot sem fogtak fel az adóhatóság furcsa 
leveleiből. Az apám már nem hallgatta a kazettákat, hanem izzadva, a homlokát 
fogva ült a papírok felett a konyhaasztalnál, és néha arról kérdezgetett, hívott-e 
az anyám, és mit mondott, mikor jön haza. Csak a fejemet csóváltam, mert az 
anyám már nem hívott, és azon kaptam magam, hogy azt is kezdem elfelejteni, 
milyenek egyáltalán az anyám arcvonásai.

Már javában benne jártunk a nyárban, amikor beütött a krach, és az apám már 
nem izzadva számolgatott a konyhaasztalnál, hanem csak némán fogadta a fe
nyegető telefonhívásokat, és amikor letette a kagylót, halkan zokogott, azzal sem 
törődve, hogy a szobám ajtajából bámulom őt. Azt mondogatta, minden rendben 
lesz, Elemér bácsi nemsokára visszatér, és segít elsimítani ezeket a zűrös ügyeket 
az adóhatóságokkal. Egyébként is, ez az állam itt Európa fekete lyuka, itt nem 
lehet vállalkozni, arról nem is beszélve, hogy itt nem lehet forradalmat csinálni. 
Tudhatta volna, hiszen egyszer már ráfázott. De Elemér bácsi visszatér, ne ag
gódjak, és kirángat bennünket ebből az átkozott mocsárból.

Csakhogy Elemér bácsi többet nem mutatkozott. Az apám nem érte el telefo
non sem őt, sem a jólfésült ügyvédjét. Kezdte elveszteni a fejét, az üres unicumos 
üvegek halomban álltak a konyhasarokban, de újabban már helyi márkákra tért át, 
mert a volt főnöke azt állította, a fia Németországban folytatja a tanulmányait. És 
egy nap, miután hazajöttem a suliból, az apám azzal fogadott, persze részeg volt 
most is, az arca borostás, a haja kócos, bűzlött az izzadságtól, azt mondta, hogy el 
kell mennünk. Elszámolta magát egy kicsit, és a házunkat elárverezik. Bizony, itt 
kell hagynunk a Kadhafi rezidenciáját, mondta remegő hangon, de ne aggódjak, 
már intézett nekünk egy csinos kis lakást pozsonyban, ahol új életet kezdhetünk. 
végre itthagyhatjuk ezt a nyomorult porfészket, és a fővárosban megtalálhatjuk a
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számításunkat. Kész a terve, kiáltotta, kész a terve, és most már biztosra megy. 
Pakoljak, mert másnap indulnunk kell.

Semmit nem tudtam a fővárosról, és az a nyelv, amelyet addig csak az iskolából 
ismertem, teljesen másképp csengett azoknak az embereknek az ajkáról, akik most 
hirtelen körülvettek. Csak az vigasztalt, hogy keresztülnéztek rajtam, nem érdekel
tem őket, így járhattam a saját utamat, anélkül, hogy bárki is kérdőre vont volna. 
Ismerős illatok és formák után kutattam, olyanok után, amelyekhez közöm lehetett, 
mert én nem akartam új életet kezdeni. Az apám a volkswagenben kapott munkát, 
nagyon elégedett volt, és bár az új lakásba is magával hozta a könyveket és kazet
tákat, amelyeket vadnaitól kapott, nem láttam, hogy hozzájuk nyúlt volna, és már 
nem zárkózott be a szobájába sem meditálni. Elkortyolgatott egy-egy sört esténként 
a tévé előtt, és elszundított; már a saját elméje irányításáról is lemondott.

Rendszeresen kijártam az oroszlánhoz, mert fel akartam fedezni a szemében 
azt az elevenséget, amelyről anyám szokott beszélni. Nem sikerült; mintha ben
ne ragadt volna azokban a régi történetekben. Mintha minden megváltozott vol
na, amióta azon a furcsa délutánon bódultan ébredtem, az apám aggódó arcával 
a fejem fölött. Az a bódulat, amely akkor úrrá lett rajtam, azóta velem tartott, el
kísért a fővárosba, és furcsán elhomályosította a látásomat.

Ezért nem ismerhettem fel őt sem.
Több mint egy év telt el, amikor megpillantottam azt a nőt a Duna-parton, a 

múzeum felé tartva. Nem tudom, honnan bukkant elő, egyszeriben csak ott ter
mett mellettem, hosszú, majdnem földig érő ballonkabátban, divatos frizurával, 
kifestve, fiatalosan, és megelőzött a sétányon, majd ahogy előttem lépdelt, visz- 
szapillantott rám, nem úgy, ahogy egy vadidegenre néz az ember, de nem is úgy, 
ahogy egy ismerősre, inkább, ahogy egy gyámoltalan kisállatra. Bizonytalan fél
mosoly villant meg az arcán, de azonnal el is illant. Továbbhaladt, jobbra fordult 
a múzeumnál, és amikor odaértem a sarokhoz, már sehol sem láttam.

Akár az anyám is lehetett volna.
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