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Az agyban dől el minden, meséli Tüzessy Umamaroff úrnak, miután csapzot-
tan beállított hozzá, hogy több napos felvidéki utazása élményeiről aprólé-
kosan beszámoljon. A pszichológusomtól jövök ; kényszerűen, más válasz-

tása nem lévén, jóváhagyta, hogy ezen túl csak női ruhákban mutatkozzam. Nem az enge-
met örökké gátlástalanul letaroló félelmemben, mondta Tüzessy, azt szeretném csupán, ha 
az elbeszélésem zeneiségében találna magának kiapadhatatlan örömöket, Umamaroff úr.

Amikor az ikertestvérem haláláról értesültem, akivel már nagyon korán elváltak az út-
jaink : Én egy sebben, amely sürgős kezelést igényel, amelynek nincsenek kivehető szélű 
roncsolódásai ; Ő egy házban, amely maga is sírásra szorul ; egymástól egészen távol éltük 
le az életünket. Ő egy díszdobozban, mint mindig is képzeltem, én egy kirakatban, ahol 
a velem tökéletesen azonos lény felbukkanásában reménykedtem. Körülményesnek gon-
dolom annak a magyarázatát, miért is szakadtunk el egymástól ilyen végletesen, mi, akik 
biológiailag tökéletesen egymás hasonmásai voltunk. Szüleink korán megromlott házassá-
ga miatt változott meg a helyzetünk, lett ennyire természetellenessé, szinte még a születé-
sünk előtt elválasztottak minket.

Recefények, ismétli Tüzessy egymás után többször. Az ikertestvére halott arcára vetülő 
árnyékokra gondol, amelyek a ravatalon annyira teátrálisan mutatták fel a saját elzüllött 
személyiségét. Újabb és újabb zárványokra bukkanok, ellenem irányuló, számomra kivéd-
hetetlen spekulációkra. Az a különös elhalkulás, amely már önnön tükörképét sem gon-
dolja igaznak. Kilépni a díszdobozból, utcára merészkedni a kirakatból, a dermesztő tragé-
diákat a legtermészetesebb módon elfogadni. Nem lenne szép, ha utánozni akarnánk egy-
mást. Ez persze illúzió, az utólagosan elgondolható dolgokon túli mizéria, hogy egyszer 
csak megáll a kirakat előtt az ikertestvérem : Néz engem, és felismeri magát.

De erről szó sincs, mondja Tüzessy. Egy idegen lény, mint lényem duplikátuma, akkor 
is tökéletesen ismeretlen marad, ha szellemileg azonosak volnánk. A halála mégis csak be-
lerajzolt a tudatomba, kisimított valamilyen érthetetlennek tűnő ráncot, megszelídített és 
elkötelezetté tett ebben a káoszban. A díszdoboz üres, gondoltam, sőt, a kirakat is üres, hi-
szen csak az ő eljövetelére vártam. Egyébként is mekkora abszurdum, egy kirakati bábu és 
egy díszdobozba szorult lény személyesnek alig mondható találkozása !

Amikor értesültem ikertestvérem haláláról, azonnal jegyet váltottam a másnapi vonat-
ra, amely azonban csak többszöri átszállással tette lehetővé, hogy a testvérem lakóhelyére, 
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a messzi északi hegységben megbúvó faluba érjek. Nem vigasztalt, nem vonzott, és a le-
hető legotrombább visszaélésként éltem meg ezt a kései találkozást. Miután annyifélének 
mondhatjuk magunkat, ez a vélt azonosság egyszeriben tökéletesen jelentéktelenné vált. Ha 
magamat sem vagyok képes az önazonosságom mértékéül elfogadni, akkor csak valamifé-
le groteszk torzóként élhetem meg az ikertestvéremmel való találkozást. A lehető legkeve-
sebb információ birtokában kezdtem el utazni a legkedvesebb halottamhoz, többször fel-
rémlett bennem, hogy magamat látom majd a ravatalon, ez pedig alig tűnt számomra ér-

telmezhetőnek. Ezek az utazások végképpen alattomosak, bár-
hol is szállunk le, szállunk föl, szállunk át, még mindig ott ma-
rad az egész, mesterségesen felpumpált, nevetséges ravatal, mint 
egy strandbéli gumikastély, amely engemet titkos beavatottként 
majd magába fogad. Egy halotthoz semmiképpen nem úgy kö-
zeledünk, mintha egy boncteremben választanánk ki a számunk-
ra becsesnek tűnő testrészeket, vagy a piacon a karalábét válogat-
nánk. Csak a félreértések zsákutcáin keresztül találhatunk ma-
gunkhoz vezető értelmet, lelhetünk a mások bensőségességét meg-
nyitó rejtjeles zárakra.

Amikor leszálltam az utolsó állomáson, amely már csak né-
hány kilométerre volt a testvérem falujától, egyre nagyobb riadt-
ság lett úrrá rajtam, miként is akarok én, egy számomra tökéle-
tesen ismeretlen személyt, aki látszólag én is lehetek, a maga kis-
szerű viszonyai között leleplezni. Az állomás visszaüzent, minden 
homályos akaratom ellen lázadozni kezdett, egy állatokkal teli 
hodályba szálltam le, ahol a legkülönfélébb lények nyaldosták az 
arcomat és a védekezésül magam elé tárt kezeimet. A pénztáros-
nő, egy bárányt szoptatva emlőjén húzta félre a függönyt, közöl-
te velem, hogy sok dolgom lenne még a vonat indulásáig, eset-
legesen kitrágyázhatnám a várótermet, amely évek óta nem fo-
gadott utazót. Itt minden a maga ikertestvérének a halálára várt. 
A maga átutazására, arra a pillanatra, amikor a távozása után majd, 
nagy haszonnal bontásra kerül az egész állomás.

Úgy gondoltam, el szeretne mondani valamit számomra ez 
a hely, ezért kell az egybetorlódó temetések alkalmával itt időz-
nöm. A peronon töltöttem az éjszaka hátralévő részét, és a szem-
közti tisztáson figyelemmel kísértem egy frissen érkezett cirkusz 
álmatag munkálkodását, két tevével és három bohóccal próbál-
tak a szerepükön áttörve hasznos tevékenységet felmutatni. Előbb 
a porondot terítették szét, majd hamarosan hozzáláttak a tartó-
cölöpök rögzítéséhez. Egészében olybá tűnt számomra, mint egy 
lassú temetés, vagy inkább, mint egy temetés éjszakai paródiája.

A vasútállomást reggelre annak rendje és módja szerint kita-
karítottam. Félrenéztem, amikor a pénztárosnő férje egy rókaasz-

szony emlőiből táplálkozott, a kis rókák pedig egerek csöppnyi mirigyeiből szívták ki a te-
jet. Nem, nem vehetni észre ezt a roppant méretű csalást, amely eltakarja előlünk a világot, 
mondta ekkor Umamaroff úr. Elég közönséges dolog magunkból, más megoldás híján, egy 
efféle ikertestvért kirángatni, csupán valamilyen ékesszólás reményében. A maga gondola-
tai jócskán túllépik az őrültség megengedett zajszintjét, fűzte még hozzá.

Az agyban dől el minden, mondta Tüzessy Umamaroff úrnak. A felfogásaink közötti kü-
lönbség teremt ugyanabból mást. Gondolatilag még egyértelműbben lehettünk volna azo-
nosak, a találkozásaink meg nem történte egyre nevetségesebb képzelgésekre ragadtatott. 
S mivel az én precízen megteremtett lényem semmiféle mérték szerint nem állja ki a ve-
lem való azonosság próbáját, ezt már az egyéniségem bomlásának a tüneteként értelmez-
tem. Szégyellni való, belátom, hogy így jelentem meg ezen a kora reggeli órán, egy, ki tud-
ja milyen alsószoknyában és egy csipkékkel díszített blúzocskában, kitéve magam a pszi-
chológusasszony vizsgálódásainak. Egyébként a hölgy a kissé elsietett udvarlásomat a leg-
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teljesebb megértéssel fogadta, nem tartotta visszataszítónak a leánykodásomat, sőt, mint-
ha még izgatta volna is egyre mélyebbről fakadó józan színvallásom. Nem üthetünk nyélbe 
egyetlen éjszaka alatt, évtizedekre visszamenőleg, egy meg nem kötött üzletet, vigasztalt.

Érkezésem abba a faluba, ahol az ikertestvérem leélte az életét, csak lassú ocsúdásként, 
úgymond egy élethosszig tartó félreértésből származó kijózanodásként írható körül. Még 
ha nem is beszéltem ezt az idegen országbeli nyelvet, ahogy az egypetéjű ikertestvérem sem 
beszélte már az anyanyelvét, ez a körülmény ideig-óráig alattomosan fenntartotta a zava-
romat. Olyanok lehettünk, mint egyetlen érme két ol-
dalára vert hasonmások, akik bár tökéletesen azonosak, 
mégsem pillanthatják meg egymást. Tényszerűen : Soha 
különösebb fogadtatásban nem részesültem, bár a köz-
vetlen rokonaim közé ékelődtem, a testvérem szerető 
gyermekei vettek körbe, túlzás nélkül állítható, hogy 
a félreértések özöne zúdult rám. Az almaszagú szobá-
ban üldögélve egy pálmafákat ábrázoló plüss kanapén, 
hol az egyik, hol a másik unokaöcsém vagy unokahú-
gom kapott röhögő-görcsöt. Nyikorogtak ezek a régi 
székek a rajtuk ülő testek szenvedéllyel teli mozdula-
tai alatt. Alattomosnak tűntek számomra, és a rokon-
ság foka szerint meglehetősen degeneráltaknak, s ha-
marosan még idegenek is ellepték a szobát, hogy elém 
állva, az arcomba hajolva alaposan megvizsgáljanak.

Soha többé el ne indulj ilyen messzire, mondogat-
tam magamnak, különösen ne az ikertestvéred teme-
tésére. Még az is előfordulhat, hogy a pap összetéveszt 
a halottal, és riadtan elmenekül a szertartásról, nem 
tudhatja, hogy az elhunytnak ikertestvére van, aki fá-
radságot nem kímélve, országhatárokon átutazva, je-
lenlétével tiszteli meg, de virtuálisan fel is támasztja 
egyből a halottat. A legnagyobb abszurdum, ami ér-
heti az embert, ha jelen van az ikertestvére temetésén, 
mondottam Umamaroff úrnak. Néhány órás kímélet-
len és bizarr, engemet a csúfságig beszennyező leple-
zetlen kíváncsiság és udvariatlan, tolakodó mutogatá-
sok után a falusi illem unásig emlegetett rémszavaitól 
fenyegetve, végül még a szertartás előtt elcipeltek az 
ikertestvérem ravatalához.

Amikor megpillantottam az ikertestvéremet, zsidó 
lepedőben, deszkakoporsóban, lényegében egy élethosz-
sziglan tartó félreértés-panoptikum vált számomra át-
tetszővé. A férfi, aki a halottas házba elkísért, töredé-
kes nyelven elbeszélgetett velem, mint mondta : A hú-
ga nagy közelségben élte le életét a közelségemben, s hogy mindig és mindenhol sarjadó erjedést 
tapasztalt. Meghal másban, mondta, utalt magára a halálában, önre nézvést, akit soha és rit-
kán megemlegetett. Álltam férjként az ágyában, és halkan sírt a gigám.

Ha semmi más nem is akadályozta volna az ikerlényemhez való közeledésemet, mesé-
lem Umamaroff úrnak, az a tökéletesen infernális tény, hogy a testvérem, a velem egype-
téjű ikerlény nőként élte le az életét, mindenképpen késleltette a vele való kapcsolatom 
megértését. Unikum, gondoltam, hogy miközben én férfiként tettem szert bizonyos, tak-
tikailag érett szerepekre, a hasonmásom nőként időzött ezen a földön, s így, nagy valószí-
nűséggel, nem rendelkezett azokkal az emocionális áthallásokkal, amelyek birtokában én 
végletesen képtelen voltam kitölteni az életemen eluralkodó űrt. Ő boldog és büszke volt 
nagyszámú családja, utódai körében, én pedig mindenkitől elhagyatva, a társadalom meg-
becsült tagjaként, de örökös félreértések mellékútjain próbáltam a békés, konfliktusokat 
kerülő, a kapcsolatok terén tökéletesen semleges szerepeket eljátszani.
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A pszichológusnő elsápadt, amikor kellő magyarázattal rávilágítottam az ebbéli, hosszú 
utazásom során kiérlelődött tapasztalatomra, mesélem Umamaroff úrnak. Bizonyos vizs-
gálatok a legkevésbé sem az én érvényes tudatállapotomat erősítették.

Ahogyan rámutattam az ikertestvérem biológiailag termékeny lényére, a saját magam 
eszményi nyitottságára, valamiként lehullott a lepel rólam, már a legkevésbé sem éreztem 
kényelmetlennek a hullaház homályában való meghasonlásomat. Ha nem fogadtam volna 
el a ravatalon fekvő testi valóságom hitelességét, hiszen az az idegen lény, aki immár a zárt 
koporsóban feküdt, tökéletesen én voltam, ugyanakkor nem gondoltam többé arra a kép-
mutatásra, amely engemet erre a távoli vidékre űzött. Tudatosan csak hosszan tartó hezitá-
lás után fogadjuk el a minket negligáló tények környezetünkben való felerősödését. Néha 
leválik a testünkről egy szikla, amely alágurul pusztítóan egy termékeny völgybe, de tud-
nunk kell, hogy mindez csak az észrevétlenül hozzánk tapadt, mások véleményét, okosko-
dását szervetlenül keretező, hajlékonyságunkat követni képtelen idegen test.

Érdekes paradoxon, mesélem a pszichológusnőnek, hogy az írásművészetben legkevés-
bé sem az elbeszélés tárgya, mint inkább annak a módja válik érzéki igazsággá. S ekként 
a szerző nem is lelhet sosem gyógyírt az elmesélhetetlen lelki sebeire. A kegyetlenség lát-
szatától semmiképpen nem a közönségesnek gondolt illem fosztott meg, csupán az a tény, 
hogy az ismeretlen árnyékából kilépve, végre szerepet vállalhassak egy magamba mélyen 
beágyazódott tévedésben.

A pszichológusnővel való hosszú és valós szenvedélyeket sem mellőző kapcsolatunk min-
den esetre megszakadni látszik, mondja Tüzessy Umamaroff úrnak. Ott álltam a rendelő-
jében, fekete kosztümben, és éreztem, ahogy halkan sír a gigám.   
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