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G urultam le a biciklin a nyugtalan zugi lejtőn, amikor a sötétben az első pelyhek 
puha érintéssel az arcomnak repültek. Amikor leszálltam a gondoskodóközpont 
előtt, már szakadt a hó.

Az általános, fehér hullásban hiába világosodott ki, megmaradt a borongás. Azt lehe-
tett hinni, hogy ég és föld helyet cseréltek. Az ég sustorgó szürkeségbe veszett, míg a föld 
fehéren és némán világított. Kísértetként tűntek el és bukkantak elő a járókelők és autók 
a pelyhek között. Az utakon villogó lámpájú, nagy hókotrók jártak, hullámban fröcsköl-
ték szét a havat, járható nyomot hagyva maguk után.

Egész nap ki se dugtam az orrom a gondoskodóközpontból. Először reggelit tálaltam 
a bentlakóknak, Olának, Hansnak, Pernek és a többieknek, majd takarítottam az apartma-
nok valamelyikében. Ez utóbbiak között úgy rollereztem oda-vissza az üvegfalú folyosókon 
a több száz méteres távokat, mintha egy másik évszakban maradtam volna, ahonnan a me-
legből, a pálmaliliomok közül illusztrációként nézhetném a sűrű havazást, amely bár nagy-
szabású és testközeli volt az üveg túloldalán, a hidegét és az anyagát mégsem érzékeltem.

Az évszakváltás csak azután lett kézzelfogható, hogy munka után kiléptem a központ 
ajtaján, és biciklizni kezdtem a kerékmintás havon. A fehér prém perceken belül felgyűlt 
a ruhámon. Majd észre se vettem, és ráhajtottam egy régi tócsa behavazott jegére. A bi-
cikli kicsúszott alólam, elestem, de a mindenféle rétegek miatt olyan tompán csapódtam 
be, hogy nem ütöttem meg magam.

Erzsi és Vali nem mentek oviba, otthon maradtak Borival, aki idő előtt hazahozta Misit 
az iskolából a hasfájása miatt. Míg Misi a heverőn nyögdécselve legózott, Bori a lányok-
kal gyurmázott a padlón. Beléptem közéjük az ablakon keresztül, köszöntem, de nem kel-
tettem túl nagy feltűnést, pedig behoztam magammal egy nagy piros hólapátot. A terasz-
ajtót óvatosan kinyitottam, miközben szórtam vissza a beömlő havat. Kisebbfajta expe-
díció volt, amíg utat toltam magamnak az állványig, ahol leráztam minden egyes össze-
fagyott ruhadarabot annak a fenyőnek a társaságában, amely most nagyban kussolt a hó 
alatt. Miután újrateregettem a mosókonyhában, kimentem, és a Land Rovert ástam ki és 
söpörtem le a ház előtt.

Éppen akkor parkoltam le a kakashalmi faluközpontban, amikor begördült a havon 
a sogndali busz a középiskolás és az afrikai menekült ingázókkal, akik között Justin is leszállt.
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Mivel bőven maradt a tegnap esti királyrákból és Erzsi moszatba göngyölt tekercseiből, 
a főzőcske aznap elmaradt. Bori még előző este rábólintott, hogy vacsora előtt futhatunk 
egyet Justinnel a gleccserfolyó mellett. A terv azonban a havazás miatt eltolódott jövő ta-
vaszra. Arra gondoltam, hogy helyette inkább úszni menjünk.

Egy elfelejtett strandnadrágomon kívül hoztam Justinnek Bori ruhatárából egy pár ba-
kancsot a hozzá való gyapjúzoknival. Szerettem volna, ha ott helyben, a buszmegálló pad-
ján lecseréli velük a papucsát, amit aznap is mezítláb viselt, és lilára voltak benne fagyva 
a lábai. De Justin mosolyogva hárított, mondván, hogy ezt a rövid sétát már igazán ki-
bírja az uszodáig.

Elröstelltem magam, hogy miért akarok anyáskodni fölötte. Miközben elindultunk, 
inkább a legújabb könyvszerzeményemet mutattam neki, egy Tor Ulven-monográfiát.

A Rimi 1000 mozgássérültvécéjén túl a folyosón egy egész bevásárlóközpont kezdődött, 
a Pyramiden, ahol az üzletek között volt egy papírbolt és egy közkönyvtár. A papírbolt 
állványán krimiket és egyéb ponyvairodalmat árultak, míg a könyvtár előtt egy faládába 
azokat a könyveket dobták, amiket az utóbbi években senki se kölcsönzött ki. Míg a kri-
mik és ponyvák papírkötésű könyvek voltak, a kiselejtezett kötetek között időnként gyö-
nyörű kiadványok akadtak. Míg a ponyvát úgy-ahogy megvették, ezek a könyvek ingyen 
se kellettek. Innen vittem haza például a Don Quijote egy nagyalakú, illusztrált példányát, 
egy bőrkötéses, reprezentatív A romlás virágait és több regényt Doris Lessingtől, aki akko-
riban kapott irodalmi Nobel-díjat. Aznap hazafelé, miután elhasaltam a biciklivel, bele-
néztem a könyvtár előtti ládába, vajon leselejteztek-e valami értékes könyvet mostanában. 
Nem csalódtam. Ott volt az a Tor Ulven-monográfia, amit sokat forgattam korábban hely-
ben, de direkt nem kölcsönöztem ki, arra számítva, hogy idővel kidobják, és megöröklöm.

Most érzékeltetni próbáltam Justinnel a szerzeményem jelentőségét, és szavalni kezd-
tem Tor Ulven egyik versét, amit kívülről tudtam:

– Víznek lenni / a vízben / Kőnek lenni / a kőben.
– Vagy szeretni a kezet – folytatta Justin – ami megmarkolja a követ / a víz alatt.
– Ne már! Te is ismered?
– A kedvenc költője annak a lengyel nőnek, aki a norvégtanárunk a tanfolyamon. Erre 

a „köves” versre csak véletlenül emlékeztem. Egy másikat viszont direkt megtanultatott ve-
lünk kívülről. Zuhanok és / zuhanok / a saját aknámban / önmagam / rétegein át / romváro-
sokon keresztül / ahol csak egy alvó foglár / maradt / nyelv előtti lakóhelyeken át / barlangokon 
át / ahol a falon látszik / az első kéz nyoma: a te kezedé. / Zuhanok. Zuhanok. / Alapok nélküli 
/ azonban / nem vagyok. / De ezek az alapok is / zuhannak. Senkié / nem lesz / az utolsó / szó.

Miután levetkőztünk, átmentünk a zuhanyzóba. Tor Ulven kapcsán a szokásos mohó 
lendülettel beszélgettünk. Kivéve, hogy kerültem Justint a tekintetemmel. Az ekkorra már 
kiderült, hogy nem homokos, csak én raktam össze tévesen a jeleket a saját előítéleteim 
alapján. Azt viszont nem tudhattam, mennyire szégyelli a meztelenségét. Az eritreai keresz-
tények például szégyenlősek voltak, a szomáliai muzulmánok még inkább. Kerültem a te-
kintetemmel, és csak tusolás közben néztem rá először. A sildes sapkáját fennhagyva állt 
a zuhany alatt, úgy, hogy a fejét nem tartotta a vízsugár alá. A buszmegállói papucsjelenet 
után nem volt erőm figyelmeztetni, hogy vegye le magáról azt a hülye sapkát. Nem sokkal 
azután, hogy kiléptünk a nagymedence csarnokába, megtalált minket az egyik úszómester, 
és barátságos mosollyal közölte, hogy csak megmosott hajjal lehet használni az uszodát.

A zuhanyzóba visszamenve Justinnek nem akaródzott levenni a sapkáját. Kedvünkre 
elálldigálhattunk a nedves betonfalak között, nem háborgatott bennünket senki. A mun-
kából hazatért kakashalmiak a middagjukat, a napi melegételüket ették családi körben, 
aminek az időpontja kőbe volt vésve. Az egész uszodában rajtunk kívül csak egy csoport 
fiatal volt, a dialektusuk alapján kelet-norvégiai turisták, akik a nagycsarnok ugrótor nyai-
nál hangoskodtak.

Elárulta végül, hogy olyan forradásnyomok vannak a fején, amelyeket nem szívesen 
mutogatna. Előkotortam a táskámból egy fürdősapkát, a kezébe nyomtam, és mondtam 
neki, hogy megvárom benn a nagymedencénél.

Úgy úszott, mint egy csík. Eleven propellerként csapkodott a vízben. A mozgássor, amit 
előadott, pillangózásszerű mellúszásra hasonlított, amivel én csak gyorsúszásban tudtam 
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tartani a tempót. Fél óra kimerítő úszás után átmentünk a szaunába. A forró deszkán el-
terülve megint Tor Ulvenre terelődött a szó, de most magáról a személyről meséltem, azt, 
amit megtudtam a monográfiából. Tudniillik, hogy egész életét ugyanabban a házban él-
te le, és nemcsak hogy Oslóból, a szülővárosából nem tette ki a lábát, de voltak évek, ami-
kor a házának a küszöbét se lépte át a szociofóbiája miatt. Justin felvetette, hogy Ulven 
ebben az otthonülő életmódjában nagyban hasonlított a norvégok másik nagy huszadik 
századi költőjére, Olav H. Haugére, aki szintén ugyanabban a házban lakott egész életé-
ben, és szülőfaluját, a Hardanger-fjod melletti Ulviket évtizedekig csak olyankor hagyta 
el, amikor kényszerzubbonyba kötözve a bolondokházába cipelték. Kiderült, hogy a len-
gyel nőtől függetlenül ismeri Haugét, akitől rögtön el is szavalt egy verset:

– A macska / ül az udvaron, / ahogy jössz. / Kérdezd a macskát. / Ő a tanyán a legéberebb.
A friss hóban taposva megmártóztunk a kinti hidegmedencében, majd jeges lábnyo-

mainkon visszamentünk a szaunába. Ezt az oda-visszát megismételtünk néhányszor, majd 
jóleső kimerültséggel a testünkben elindultunk kifelé a nagycsarnokból.

Világéletemben szerettem megspórolni a felesleges mozdulatokat. Szokva voltam, hogy 
a fürdőgatyámat azzal a lendülettel toljam le, amivel keresztülhaladtam a férfizuhanyzó 
lengőajtaján, hogy a zuhanyrózsa alá már csupaszon léphessek. Most Justinnel ránk bo-
rult valami kétszemélyes, láthatatlan harang, amely alatt megcsalt a finomabb térérzékem. 
Minden idegszálammal lekötött a társasága, vittek a bevett mozdulatok, miközben a tere-
pet a nedves betonfalakkal csak nagyjából azonosítottam be. Így történhetett, hogy a ga-
tyámat néhány méterrel előbb kezdtem el letolni. Amit Justin automatikusan utánam csi-
nált. Nem a férfizuhanyzó lengőajtaján túl, hanem még innen lettünk meztelenek. Arc-
cal azonban már az ajtó felé fordultunk, és a nagycsarnoknak nem az ágyékunkat, hanem 
a csupasz fenekünket fordítottuk.

A nagycsarnokban a férfiöltöző ajtajával szemben a gyerekmedence volt. A kelet-norvég 
fiatalok, beleunva az ugrótornyokon végzett mutatványokba, közben ide vonultak át. A két 
szőrös férfifenék – egy fekete és egy fehér – látványa itt érte őket, mintegy premier plánban.

A hátunk mögött felcsapó, nyihogó röhögés zökkentett vissza bennünket abba a való-
ságba, ahol minden mozdulatnak meghatározott helye van. Ráébredtünk, hogy a gatyale-
tolásunk néhány méterrel arrébb történt, mint illett volna. De ekkor már átléptük a len-
gőajtót, és odabenn voltunk a férfizuhanyzó takarásában, ahol a meztelenségünk, amely 
az előbb még megbotránkoztatott, egyszerre jelentőségét vesztette.

Elnevettük magunkat, de részemről ez a nevetés igencsak erőltetettre sikerült.
Nem az zavart, hogy ismeretlen kelet-norvég fiatalok megláttak és kiröhögtek. Attól 

a gondolattól rémültem meg, hogy a gyerekmedencében Misi, Erzsi és Vali kispajtásai is 
pancsolhattak volna ártatlanul az anyukájukkal, apukájukkal, ahogy hamarosan pancsol-
nak is, miután megették otthon a middagjukat, és idejönnek uszodázni. De ki tudja, nem 
érkezett-e már meg az első kisgyerekes család azok közül, amelyekkel szegről-végről is-
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merjük egymást, és ha kakashalmi szokás szerint nem is vagyunk köszönőviszonyban, de 
halvány mosolyfélét küldünk egymás felé, ha semmiképpen se kerülhetjük el, hogy ösz-
szevillanjon a tekintetünk? Mi van, ha az ilyesfajta visszafogott érintkezés előjátéka után 
most a meztelen, szőrös seggemmel volt szerencséjük szembesülni? Micsoda sokkoló lát-
vány tanúi lehettek! Szerettem volna visszalopakodni, és kilesni a lengőajtó mögül, hogy 
pontosan kik vannak jelen a gyerekmedencében. De nem tetézhettem a nevetségessége-
met egy lebukással.

Már a zuhany alatt álltunk, amikor Justin felvetette, hogy az iménti fenékmegmutatás 
legyen a magyar–haiti Tor Ulven-társaság első akciója. Rögtön vettem a lapot, és mond-
tam, hogy rendben, akkor tekintsünk magunkra úgy, mint akik meg vannak alakulva.

Miután kijöttünk a zuhany alól, és a szemünkbe csorgó víztől hunyorogva nyúltunk 
a törülközőnk után, mesélni kezdtem Justinnek Nádas Péterről, a legnagyobb élő magyar 
íróról, akinek a főművében, a Párhuzamos történetekben van egy öltözői jelenet, ahol há-
rom férfi, nemük már-már megmosolyogtatóan tökéletes példányai, törülköznek fürdőzés 
után, miközben a klasszikusan mindentudó elbeszélő közbeszúrja, hogy az előbőrt vissza-
húzva alaposan meg kell törülni a makkot jó szárazra, nehogy az benyálkásodjon, és rossz 
illatúvá váljon. A megjegyzés, magyaráztam, számomra azért különösen megindító, mivel 
a férfitest egy aprócska darabjáról olyasmit árul el, aminek valóságtartalmában egyáltalá-
ban nem hiszek a saját mindennapi tapasztalataim alapján, viszont azt gyönyörűen meg-
mutatja, hogy még egy ilyen kivételes zseni, mint Nádas Péter, is halandó emberből van, 
és a tolla alól ugyanúgy kikerülhet jelentőségteljesen előadott szamárság, mint bármilyen 
más, csupán tehetséges vagy éppen tehetségtelen pályatársáé alól. Úgyhogy azt javasoltam, 
hogy a Tor Ulven-társaság második akciója legyen az, hogy ünnepélyesen szárazra töröl-
jük a makkunkat, és ezzel lerójuk tiszteletünket Nádas Péter előtt.   
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