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KONCZ-KOVÁCS ANNA  
 

Lehetőségek avatárháza 

 

„Nem túlzás a búvárszemüveg és a turbán? Talán a gerincfer-

dülésből is vissza kellene vennem. Elvégre nem akarom, hogy 

lenyálcsorgatott nyersanyagként jelöljenek be a reumato-

egyiptolo-tengerbiológusok maszek interdiszciplináris kutató-

központjai. Még plusz húsz kiló, és kész is. Magyarországnak 

majd kétharmada úgyis túlsúlyos. Szőkésbarna haj, vörös le-

növéssel. Barna szem, sárgás fogak. Íme, az átlagos egyete-

mista!” – konstatálta Z, s közben majd kilöttyintette kávéját. 

Az utolsó mozdulatokat rúgta újdonsült Facebook-profilja ösz-

szeeszkábálásán. Mindig is regisztrálni akart, csak nem volt 

hozzá mersze, hogy kiálljon a nagy nyilvánosság elé. 

Z sosem volt egyetemista. Amint leérettségizett, azonnal al-

kalmazták a tévénél titkosszolgálatosként; az ő feladata volt a 

reklámellenes szervezetek likvidálása. Egész álló nap fegyvert 

forgatott, híradóknak nyilatkozott, s utazott a földrészek kö-

zött, hiszen minden kontinensen szétszóródtak a „Nem kell 

már több reklám, nézzél filmet, Teklám!” Szövetkezet 

antiszlogenista aktivistái, s felkutatásuk nem bizonyult egysze-

rű feladatnak. Meg aztán ott volt a magánélete. Hat gyerek és 

két exfeleség mellett alig jutott ideje a kisállatmenhelyére, s 

nem is beszélünk hobbijáról, a Marianaárok-merülésről. 

De most nagy terveket szőtt: talán felvesz 150-200 isme-

rőst, némelyikre rá is ír, hogy „helló, emlékszel rám a múlt he-

ti buliból? Mellettem szaladtál el két lángoló B52-vel a kezed-

ben, egyenesen a tűzoltó készülék felé”, vagy „tudod, én va-

gyok az a végbélsipolyos lány, akivel vizsgaidőszak után ta-

lálkoztál a rendelőben”, vagy „csak nem kiskori műanyaggo-

lyó-pajtásomat találtam meg a pályaudvari gyerekmegőrző-

ből?” Persze mondanom sem kell, hogy senki sem emlékezett 

semmire, de vagy némi hezitálás után visszaigazolták az isme-

retséget, vagy ráírtak Z avatárjára, s ha a válasz után sem em-

lékeztek semmire, akkor kicsit hosszabb hezitálás után jelölték 
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vissza. Szabó Katinka – mert hogy így hívták a virtuális höl-

gyeményt – hamar szert tett 183 ismerősre, 47 csoportra és 13 

követőre. Posztolt aktuális vacsorájáról, hirdetéseket osztott 

meg megnyerhető szappanokról, lájkolt, kommentelt és csetelt 

naphosszat. Z boldog volt, boldogabb nem is lehetett volna. 

Ez az ál-személyazonosság nagyon bejött neki. Amikor 

dolgozott, maximum klondájki aranyásó vagy frissen szökött 

fürdőköpönyeges bácsika lehetett egy üzletközpont diéta abc-

je előtt, s mint ilyet, hamar kiszúrták a „Nem kell már több 

reklám, nézzél filmet, Teklám!” Szövetkezet aktivistái. De ez 

most valami egészen más volt. A TTK-s Szabó Katinka új di-

menziókat nyitott az életében. Végre úgy érezhette – önmagá-

ért szeretik. Hiszen az oldalon mindig saját magát adta. Ő is 

finomat vacsorázott, nem csak avatárja. És őszintén szeretett 

volna szappanokat nyerni. Amit lájkolt, az valóban megnyerte 

a tetszését. Amihez hozzászólt, arról tényleg megvolt a véle-

ménye. Sőt! Akivel csetelt, az a személy valóban érdekelte.  

Vajda Dániel – így hívták azt a bölcsész fiút, akivel kivéte-

les módon ismerkedett meg a Facebookon. Ugyanis a fiú jelöl-

te be a lányt, s egy rövid privát üzenetet is küldött neki: „Vég-

re láthatlak sírásó ruha nélkül”, s még egy kacsintást is mellé-

kelt hozzá. Katinka egy ideig töprengett, hogy ki is lehet ez, 

majd rövid hezitálás után visszaigazolta a jelölést. Már hetek 

óta csetelgettek. A titkosszolgálatos úgy érezte, már rég került 

hozzá ilyen közel valaki – mintha évek óta ismernék egymást, 

annyira egy rugóra járt az agyuk. Z egyre szexibb ruhákba öl-

töztette Katinkát, s mi több, lefotoshopolt róla tíz kilót! Virtuá-

lis énje már nem járt búvárszemüvegben és turbánban, s kihúz-

ta magát, ha fényképezkedett. Mondhatnánk, teljesen kivirult! 

Ám Dániel nem érte be a csevegéssel: találkozni akart a 

lánnyal. A szerelem hónapjában, májusban, egy napsütéses 

délutánt beszéltek meg, hogy elmennek teázni, aztán sétálgat-

nak a parton. Z hosszasan készülődött a tükör előtt. Munkahe-

lyi tapasztalatainak köszönhetően úgy érezte, egész jó munkát 

végzett. Még egy kis rúzs, egy kis púder, s biztos, hogy Dániel 

semmit sem fog észrevenni az egészből… 


