
4 5

MOHAI SZILVIA

A szarvasbogár

Épp „az elmúlt öt év minden egyes pillanata hazugság volt” című, körülbelül nyolc-
vanötödik fejezetnél tartottunk az egyre emeltebb hangú vitában, amikor egy sem-
mihez sem hasonlítható hanghatás kíséretében berepült a szobába az a hatalmas 
bogár a ragyogóan fekete szárnyaival. Emlékszem, pont a nappali közepén álltam, 
és hevesen gesztikulálva csapkodtam a levegőt a kezemmel, hogy „a minden egyes 
pillanat” kifejezésnek még nagyobb hangsúlyt adhassak – és ekkor az a dög majd-
nem nekirepült a fejemnek. Felsikoltottam, ösztönösen elhajoltam előle, majd riadtan 
a kanapén ülő férjemre tekintve némán tudakoltam tőle, ez mégis mi a búbánat volt. 
Ő is elhallgatott.

Közös csendünket pár pillanattal később a teljes erejéből a falnak száguldó szar-
vasbogár koppanása törte meg, majd a fénylő fekete test a padlónak vágódott. Vagy fél 
percig vergődött a hátán, égnek meredő lábakkal, aztán abbahagyta. Rövid döbbenet 
után odaléptem az íróasztalhoz, megfogtam egy ceruzát, lassan, óvatosan megköze-
lítettem a becsapódás helyszínét, majd a grafithegy segítségével a hasára fordítottam 
a bogarat. Továbbra sem mozdult meg. Úgy tűnt, a frontális ütközés eredményekép-
pen halálos belső sérüléseket szenvedett, és még a mentők helyszínre érkezése előtt 
elhunyt. A segítség valójában persze úton sem volt, hiszen még ha lehetne is mentőt 
hívni egy közlekedési baleset áldozatául esett szarvasbogárhoz, mi abban a pillanat-
ban biztosan nem ezt tettük volna, mivel túlságosan is el voltunk foglalva azon meg-
cáfolhatatlan érvek felsorakoztatásával, hogy a másik mikor és miért nem volt elég 
jó, hányszor és miben nem volt igaza, illetve miért ő a hibás az összes rossz dologért, 
amely a pleisztocén kor óta a bolygón történt.

A fenti vádpont, miszerint „az elmúlt öt év minden egyes pillanata hazugság volt” 
közvetlenül azután hagyta el a szám, miután a fejemhez vágta, hogy ő egy ilyen nő 
mellett képtelen önmaga lenni, és hogy elege van ebből az egészből, nem bírja tovább. 
Halálos ágyán vergődő szövetségünk minden egyes pillanata lepergett a szemem előtt. 
Vagyis hát azért mégsem az összes, mert öt év után erre nyilván még a legsűrűbben 

barázdált agynak sincs kapacitása, szóval inkább csupán egyfajta „best of-ot” vetített 
le a belső mozigépész, de ez is megtette a hatását. Megköszörültem a torkom, hogy 
felkészítsem a hangszálaimat a következő menetre, majd folytattam az üvöltést,  
a szomszédok legnagyobb örömére. Hogy ezek szerint az első randevúnkon meg az 
esküvőnkön meg a tavalyi születésnapomon meg azon a bizonyos pénteken, amikor 
munka után meglepetésképp elém jött, és elvitt a kedvenc helyemre, ahol annyit be-
szélgettünk és nevetgéltünk összebújva, mint addig talán még sohasem, akkor sem 
volt önmaga. Tehát az egyik legszebb esténk sem volt más, mint színjáték, valódi én-
jének kényszerű parkolópályára állítása, tömény hazugság, illúzió. Azt hiszem, azt 
üvöltötte vissza, hogy ő egyáltalán nem ezt mondta, én meg, hogy de igenis ezt, ám 
erre azért nem esküdnék meg, mert ugye épp akkor lépett színre a jelenet harmadik 
szereplője, a már említett szarvasbogár, aki utánozhatatlan antréja után, a világ leg-
rövidebb epizódszerepe díjat elnyerve be is fejezte földi pályafutását.

Közelebb hajoltam a tetemhez. Gyönyörű egy állat volt. Vagy tíz centi hosszú, 
hatalmas agancsokkal. Fénylő páncéljának tükréből egy elgyötört, dühös tekintet 
meredt rám. Ahogyan döbbenten bámultam vissza arra az ismeretlen nőre, hirtelen 
üresség töltött el. Úgy éreztem, teljesen kipakoltak, és nem maradt már bennem 
semmi, amit kiüvölthetnék magamból. A váratlan bogárhalál tragédiája elárasztotta 
a szobát, és kisöpört belőle minden összegyűlt indulatot.

– Ennek vége – szólaltam meg végül, majd a kanapé felé pillantottam. Láttam  
a férjem arcán, hogy ezúttal kivételesen igazat ad nekem.

Valahogy olyan meleg lett. Éreztem, hogy minden porcikám izzad. Felálltam, 
kisétáltam az erkélyre, és a korlátra támaszkodtam. A hűvös esti szélbe burkolózva 
bámultam a város távoli fényeit. Amikor pár perc múlva lenéztem a vasrudat mar-
koló kezemre, egy-egy az enyémnél másfélszer nagyobb kézfej bukkant fel mellette. 
Éreztem a teste melegét a hátamon. A tarkómnak támasztotta a homlokát, és így 
álltunk csendben, ki tudja meddig.

Egyszer csak ismét meghallottam azt az immár ismerős, semmihez sem hasonlít-
ható hangot. A padló felől jött. Letekintve alig hittem a szememnek, és már majdnem 
kibukott belőlem, hogy mégis hányan vannak ezek, minek járnak épp ide meghalni, 
mikor lettünk mi erdő vagy bogártemető vagy isten tudja mi, amikor a nyitott ajtón 
keresztül bepillantottam a szobába, és a becsapódás helyszínét üresen találtam.  
A holttest eltűnt.

Hátrakaptam a fejem és felkacagtam.
– Hát él!
Aztán leguggoltam, kinyújtottam a mutatóujjam, és hagytam, hogy kapálózó 

lábaival belecsimpaszkodhasson, majd átmásszon a tenyerembe. Alig fért el benne. 
Most mondanám, hogy hálás tekintettel nézett rám, de igazából fogalmam sincs, hol 
van a szeme egy szarvasbogárnak.
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– Csak színlelt – hallatszott a hátam mögül.
Elmosolyodtam. A csillogó hátú bogarat nézegetve arra gondoltam legszíveseb-

ben megtartanám. Az a zúgó hangja mondjuk elég félelmetes, de olyan szép. Viszont 
ha bezárnám a szobába, akkor biztosan állandóan nekimenne a falnak, és minden 
nap meghalna, újra meg újra, egészen addig, amíg egyszer már ehhez sem maradna 
elég ereje.

Így végül kinyújtottam a kezem a korláton, és hagytam, hogy a kis tetszhalott 
elhagyhassa azt a világot, ahova igazából sohasem tartozott, bármennyire is szeretett 
volna.

MOHAI SZILVIA

Ha még egyszer becsapódik az ajtó

– Nincs több kenyér – közölte a nyitott konyhaszekrény előtt állva, félig felöltözve, 
bal kezével a pultra támaszkodva. A szekrény ajtaja halkan megnyikordult.

Megállt a kezemben a villa. Háttal ültem neki, a szokásos helyemen az asztalnál, 
ráadásul ő meg ugye háttal állt, de szinte így is láttam az arcán azt a kitörni készülő 
dühöt, amely rendre megjelent, mindannyiszor valami nem egészen úgy történt, aho-
gyan szerette volna. Például kevesebb bónuszt osztottak neki a karácsonyi céges 
bulin, elromlott a fűtés, megégette a kezét, fél órát késett a pizzafutár, valaki bevágott 
elé az úton… Vagy épp nem volt itthon több kenyér.

Csak ültem ott, az utolsó előtti adag rántottával a villám hegyén, és a tányérom 
mellett fekvő, némileg megcsócsált fél karéjra pislantottam. Megszólalni azonban 
egyelőre nem akartam. Olyan ez, mint amikor a buszon ülsz, és az a megállóhoz 
közelítve fékezni kezd. A has- és a combizmod feltételes reflexként már előre felké-
szül, és enyhén megfeszülve várja, hogy abban a pillanatban, amikor a busz megáll, 
a test saját tehetetlensége nyomán tovább zuhanjon az úti cél irányába. Avagy amikor 
egy nagy eséllyel élete utolsó sprintjére készülő nyúl kőszoborrá merevedve figyeli, 
őmellette dönt-e végül a bokor mögül leső farkas.

De már vagy öt másodperc is eltelt, és a konyhaszekrény ajtaja mégsem csapódott 
neki ingerülten a fakeretnek, nem hullott le egy apró darabnyi vakolat a mosogató 
mögötti falról, hogy aztán munkába induláskor ismét csak a szintén éppen akkor 
induló szomszéd rosszalló pillantása fogadjon, hogy a gyerekének megint idő előtt 
kellett felébrednie, megint nem aludta ki magát, megint nyűgös lesz az óvodában, 
és az óvónő megint panaszkodni fog.

Rettentően furcsa volt az egész. Nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Enyhén 
elfordítottam a fejem, hogy hátra pillantsak. Talán nincs is ott, és az előbbi mondat 
mindössze a képzeletem szüleménye volt. Azon kezdtem el töprengeni, nem ma 
hajnalban utazott-e üzleti útra Zürichbe, hiszen mesélte, hogy menni fog, de néhány 
másodperc múlva rájöttem, hogy ez a múlt hónapban történt. Vagy talán tavaly ősszel. 
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Legszívesebben azt feleltem volna neki, „Kérlek, csapd már be végre azt az ajtót”, 
de végül mást mondtam.

– Megeheted az enyémet.
Kicsit rizikós válasz volt, tudom. Hiszen egyrészt már beleettem – mondjuk főleg 

törtem, de az egyik falat nagyon nem akart kiszakadni a helyéről, így a küzdelmet 
megunva végül kiharaptam, és a fogam nyomán egy kis sárga rántottamaradvány 
csúfította el a csontszínű kenyérbelet –, másrészt pedig akár könyöradományként is 
értékelhette volna az ajánlatomat. Utóbbi kockázatot elhárítandó gyorsan hozzátettem:

– Én már úgyis végeztem a rántottával.
Szinte el sem hittem, de működött. A konyhaszekrény ajtaja standard hanghatás 

kíséretében becsukódott – az alig hallható koppanás hallatán végigfutott bennem 
valami; ugyanaz, mint a múltkor a Zeneakadémián, amikor a szólista belekezdett 
Beethoven G-dúr zongoraversenyének andalító főtémájába.

Egyúttal észrevétlenül kutatni kezdtem a szék támláján lógó táskámban a ha-
táridőnaplóm után, hogy feljegyezzem a kenyérvásárlást az aznapi munka utáni 
teendőim közé. Némileg félve nyitottam ki; mi lesz, ha megtalálom e tevékenységet 
a tegnapi listán, és kiderül, hogy az egész az én hibám volt. Mint a múltkor, amikor 
brassóit kért vacsorára, én meg elfelejtettem szalonnát venni hozzá. Szalonnát! Brassói: 
szakácskönyv hatéveseknek, másfeledik oldal. Nem is értem magam. Mármint nem 
azt akarom mondani, hogy aznap jogosan büntetett némaságával egész este, mert 
a pörkölt, amelyet a brassói helyett csináltam, szerintem egészen finom lett, csak azt, 
hogy talán tényleg kellene kezdenem valamit a feledékenységemmel. Gyógyszert nyil-
ván nem akarok szedni rá, hiszen ahhoz a negyvenen innen azért még fiatal vagyok.

Majd megkérdezem az irodában a kedvenc kolléganőmtől, nem tud-e erre vala-
mit. Ugyanis az ő fejében az ismeretek egészen elképesztő tárháza lakozik onnantól 
kezdve, hogyan lehet kiszedni a hatvan százalék pamut, negyven százalék poliész-
ter ruhákból a reszteltmáj plusz sültkrumpli foltokat, egészen odáig, hogy a mobil-
telefon kijelzőjének hányadik apró karca utal kétséget kizáróan arra, hogy azt már 
bizony cserélni kell. Állandóan küldözgeti is nekem ezeket a cikkeket, amit végül is 
nem bánok, mert a legtöbbje tényleg hasznos; persze munkaidőben nyilván nem il-
domos ilyesmikkel foglalkozni. Mondjuk mostanában elég random dolgokat is küld, 
például, hogy hogyan riasszuk el a galambokat az erkélyről (mert hogy nálunk nincs 
is erkély, amit ő is tud, hiszen párszor már átjött vacsorára); meg ilyen családi témájú 
pszichológiai cikkeket, hogy honnan tudhatjuk, hogy megfelelően fegyelmezzük-e  
a gyerekeinket (lásd erkély), meg hogy mi a tíz vagy nyolc vagy hány egyértelmű 
jele annak, hogy bántalmazó kapcsolatban élünk (ugyancsak erkély).

Szóval hátha tud ajánlani valami gyógyteát vagy ilyesmit feledékenység ellen. 
Hiszen nehogy már az a szerencsétlen konyhaszekrény igya meg a levét az egésznek, 
amikor semmiről sem tehet. Amúgy is ő a kedvenc bútordarabom. Amikor a lakást 

vettük, emlékszem, teljesen beleszerettem; ez volt a konyha, sőt, szinte az egész lakás 
legszebb része azokkal a gyönyörű, cseresznyeszínűre pácolt ajtóival meg a helyes 
kis kagyló formájú, antikolt rézfogantyúival. Amikor megláttam, egyből az jutott 
eszembe, hogy mostantól őt akarom látni minden egyes reggel, amikor belépek a kony-
hába. Máig imádom; akárhányszor ránézek, eszembe jut az a nap, és elmosolyodom. 
Az évek során persze kissé megkopott már a lakkozása, illetve némelyik fogantyú 
is lötyög, de még így is nagyon szép. Kár lenne érte. Szóval ezentúl jobban figyelek 
majd rá, hogy mindig legyen itthon kenyér, nehogy a végén még egy nap leszakadjon 
az az ajtó, és tönkremenjen valami, ami ennyire csodálatos.
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