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remix
A Westendben találkoztunk, és elmondta, hogy a pasija reggel megverte, aztán 

próbálta kiengesztelni, hogy jobb családokban is előfordul, és mikor Adél nem 
bocsátott meg, elrohant, hogy akkor ő felmászik a Szabadság hídra, és tényleg 

fel is mászott, ott ül a Turulon, minden portálon vezető híranyag.
Ma nem is akartam kimozdulni, úgy terveztem, minél tovább ágyban maradok, de az 

ember nem hagyja cserben a barátnőjét, hesteg terézanya. Általában csak délután nézek 
be az irodába, most még ráadásul szabin is vagyok, akár egész nap heverészhetnék. Ott-
hon dolgozom, ruhákat tervezek, és ahhoz, hogy ruhákat tervezzek, nem kell látnom, hogy 
mások hogyan terveznek ruhákat. Home office. Délelőtt soha nem megyek sehová. Fur-
csa fények és szagok, rossz irányból süt a nap, és máris rettenetes a kánikula. Az emberek 
szédelegve bóklásznak az utcán, csoportokba gyűlnek a vízpermetet spriccelő kapuk alatt, 
amit a főpolgármester úr állított a csomópontokra. Egy falon futó szalaghíren olvasom, 
hogy a melegtől eltört a sín a Filatorigátnál, kisiklott a szentendrei HÉV. Ha tehetjük, ma-
radjunk otthon, és igyunk sok vizet. Az átlagember ilyenkor is bevánszorog a munkahe-
lyére, és már órák óta dolgozik, legalábbis úgy tesz, mintha dolgozna: intézkedik, utasítá-
sokat hajt végre, tárgyal, levelekre válaszol, pontot tesz ügyek végére, benyal, intrikál, lóg, 
fontoskodik, megalázza vagy megdicsőíti a beosztottjait.

Megnézem magam egy kirakatban: testhezálló, spagettipántos pamuttop, fehér farmer-
szoknya, kilátszik egy csík a hasamból a köldököm fölött. Telitalpú háncsszandál, tengerkék 
O bag táska. Belépek a Westendbe, a kellemesen hűvös levegőbe némi kanálisszag szivárog. 
Aranyozott tábla hirdeti, hogy a vízesést egy távoli ország pazarló nagyvonalúságának kö-
szönhetjük. Érmék a hab alatt, a mozgólépcsőről nézem, hogy nyálkás víz csorog a falon.

Nem sietek, van még időm, sétálok, nézelődöm. Melltartós női torzók forognak kör-
be egy kirakatban, fölöttük felirat színes égőkből: a te stílusod, a te színed, a te tested. 
Képtelen vagyok a folyamatos morajlás forrását beazonosítani. Légkondik zúgnak a fal-
ban, építkeznek a szomszédos pályaudvaron, vagonokat hegesztenek össze, alagutat fúr-
nak a Westend alá a terroristák, helikopterek gyakorlatoznak a tetőteraszon, összehangol-
ják az akcióprotokollt, hogy kell agresszív tömeget a levegőből oszlatni. A zúgást kiegé-
szíti a mindent átitató liftzene és az üzletekből kiszűrődő különböző ritmusú elektroni-
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kus kattogás, a keleti bazárbolt előtt lógó szélharangok csilingelése. Minden mozog, vil-
log, forog, elcsúszik, kibillen, változtatja a formáját és a színét.

Nézem az embereket, és megállapítom, hogy a nyárban a legrémesebb, hogy látható-
vá válnak a katasztrofális tetoválási döntések. A két alaptípus: a fantáziátlan divattetová-
ló és az önkifejező individualista. Szárnyát kiterjesztő sas kampós csőrében aranygyűrűt 
tart Kazincbarcika felirattal. A végtelenjel fektetett nyolcasa piros love feliratba hurkoló-
dik. Attila lángoló kardja átdöfi a tollas álomfogót. Kicsit meglep a kapucnis, rövidgatyás, 
lepukkant pasas tömött ikeás zsákkal a vállán: arcán a könnycsepp alakú sittes tetkó azt 
jelenti, hogy ölt már embert. Gondolom, csak azért engedték be az őrök a plázába, mert 
mobilt tart a füléhez, amivel azt jelzi, hogy a söpredéknek nem a legalacsonyabb osztályá-
hoz tartozik, ráadásul valakinek élénken és dühösen magyaráz a telefonba.

Középen látni fent az acélkék eget, besüt a nap az átrium üvegplafonján, felragyogtatja 
az emeletek korlátjáról lógó növények zöld leveleit. Ez a tér a legvisszhangosabb, mintha 
megvadult gyerekekkel teli uszoda közepén állnék. Meglátom Adélt, nem úgy néz ki, mint 
akit valami súlyos trauma ért, energiát és határozottságot sugároz. Alapszabály, minél rosz-
szabbul vagy, annál jobban nézzél ki. Egész éjjel bulizott, nem aludt semmit, de nem lát-
szik rajta. Fegyelmezett csaj, ritkán láttam elbizonytalanodni, majrézni, sopánkodni. Ma-
gabiztosan mosolyog, ahogy jön felém, és mindenkinek oda kell néznie, a háttal állók is 
valamiért megfordulnak, félbeszakadnak a beszélgetések, a sorban álló elfelejti, mit akart 
kérni az eladótól, a pénztárosnő rossz árat üt be a gépbe, a csecsemő szájából kipottyan 
a cucli, mert egy új minőség tölti meg a teret fénnyel és sugárzással.

A Kisképzőben lettünk barátnők, később valami vendéglátós menedzserképzőt végzett, 
hotelekben, modellügynökségeknél dolgozott. Néha hónapokig nem látjuk egymást, de 
aztán csetelünk, találkozunk, pontosan ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Mélyebb és bo-
nyolultabb dolog fűz össze minket, mint a jó csajok szokásosan gyakorlatias szövetsége. 
Úgy látom az outfitjéből, ma ő sem dolgozik, jump suitban van, egybevarrt ujjatlan fel-
ső és short, fehér alapon kék búzavirágmintákkal. Magas sarkú pántos szandálján erede-
ti Swarovski kristályok. Tökéletes alak, fenékig érő szögegyenes fekete sörény, mondjuk, 
az ilyen hajnál mindig gyanús, hogy hajbevarrással készült, de az övé igazi. A  Louis 
Vuitton táskával túlárazza magát, gondolom, a Vaterán vette használtan, 
tökmindegy, itt és most ő a legjobb csaj, engem is beleszámítva, pedig 
csak egy recepciós a Telepromo Interphone Direct Logic matt-
üveg irodaházában a Váci úton. Macskaszemre van kifestve, 
talán a szokásosnál kicsit több a smink. A legintelligensebb 
ajakkontúr-tetoválás, amit valaha láttam. Olajosan fény-
lő testparfüm a  szolibarna bőrén, megpusziljuk egy-
mást, a gyömbéres-lime-os illatot nem az orrommal 
szívom be, hanem szinte lenyelem, belülről itat át. 
Bal vállán pitypangos tetkó sirályként elrepülő bó-
bitákkal, úton levést jelent, flörtölést és könnyű 
erkölcsöt. Kínos divattetkó, sok ezer nő bőrén 
változnak madárrá a szállongó szöszök, de neki 
ez is jól áll. Az emberek megbámulnak minket, 
csinálhatnánk egy szelfit az instára, hesteg pláza-
cicák, de ez most nem az a helyzet, talán később.

Kiválasztunk egy asztalt, leülünk, váratlanul 
mélyen belesüppedünk a  foteljainkba, az asz-
tallap fölött nézünk egymásra, mint a gyerekek. 
Ha hátradőlünk, messze kerülünk egymástól, így 
nem lehet beszélgetni. A  rejtélyes zúgáshoz a  rit-
must a hangszerboltból kiszűrődő basszus adja, eh-
hez jön a szökőkút csobogása, a csoszogó léptek, a cipő-
sarkak kopogása, a szandálcsattogás. Egy csecsemő böm-
böl teli torokból a pénzváltó mellett. Felzúg a turmixgép. 
Egy nő oroszul kiabál a  bugyirózsaszín fedőlapos mobiljába.
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Átülünk egy másik asztalhoz, szorosan egymás 
mellé, megszabadulunk a káráló orosz nőtől, és 
közelebb kerülünk a  pulthoz, ahol mindjárt 
rendelni fogunk. A másik asztalnál egy pöty-
työs ruhás duci tinicsaj rezegteti a lábát az asz-
tal alatt, egy huszonöt körüli szőke lánnyal be-
szélget, aki mintha éppen azt mondaná neki, 
de lehet, hogy rosszul hallom, mert nagyon 
furcsa, hogy valaki ilyeneket mond, hogy az 
isten szerelmére.

Ugyanott gödrös az arcuk, talán testvé-
rek, bár a testük nagyon más, botsáska és háj-

henger. Szemben egy magányos pasi ül a széké-
ben elterülve, lecsúszva, lazán szétvetett lábak-

kal. Manspread, így hívják angolul ezt a hányaveti 
pózt, csak férfi ül így, és azt jelenti, hogy mindenkit 

leszar. Gyanúsan parókaszerű vagy durván hollófeketé-
re festett haj, sárga keretes napszemüveg, széles karéjban 

átizzadt Rock Café Timbuktu feliratú póló, keki rövidnadrág, 
visszeres lábikrák. Fel se pillant, mikor átülünk, nem érdekli Adél 

se, a megtestesült Vénusz. Egy férfipartnerétől szakítófélben lévő paler-
mói barista. Viszolygás helyett részvéttel vegyes szánalmat érzek, talán némi kí-

váncsiságot is, hogy ki ez a magányos faszi ebben a szerkóban, ezzel a kinézettel, aki most 
az asztalra hajol, és kanalazni kezdi a málnás shake-et. Minden figyelme a gépies, redu-
kált mozgássorra összpontosul: kanalazás, szájba lapátolás, nyammogás, nyelés, kis pihe-
nés, aztán elölről újra. Az érdeklődés felizzó szikrája gyorsan kialszik, nem nézek rá töb-
bé. Zsibbadt és erőtlen vagyok a váratlan délelőtti aktivitástól. Kialvatlanság, a test keserű 
elégedetlensége. Nem is reggeliztem, és meglepődve konstatálom, hogy rágyújtanék, pe-
dig évek óta nem dohányzom. Idegesít ez a falakból előmorajló szakadatlan zúgás, egy ér-
zékeny dúcot irritál a fejemben.

A szokásosnál markánsabb smink mellett azt is regisztrálom, hogy Adél hangja reked-
ten kásás, és mintha nem tudna rendesen artikulálni. Megbeszéljük, hogy helyesen dön-
töttünk a Westend és a Costa Coffee mellett, odakint elviselhetetlen a hőség, nem lett vol-
na okos valamelyik kávéházi teraszra kiülni, jobb bent a hűvösben. Fölállunk a pulthoz, 
Adél kibogozza a táskájára kötött mustársága kendőt, és az asztalra dobja, nehogy elfog-
lalják. Margarita koktélt kér a robotszerű pultos csajtól, én egy cappuccinót. Tavaly óta 
piát is árulnak. A lány a fejünk fölé nézve elismétli a rendelést, mintha félne, hogy elfelej-
ti, amíg a kávégéphez fordul. Rám néz, és megkérdi, hogy sima cappuccinót kérek vagy 
art lattét, vagyis hogy legyen-e a habon egy celebnek a képe, mondjuk a Gogolák Tibié. 
Nem, mondom, sima cappuccinót kérek, celeb nélkül. Bólint, rendben van, mondja, el-
töpreng valamin, magában még egyszer elismétli a rendelésünket. Odafordul a kávégéphez, 
és bizonytalan kezekkel matatni kezd. Valami puha drogon lehet, szpidesz lighton például.

Miközben várjuk, hogy a lány kiszolgáljon, Adél kinyitja a táskát, és kivesz belőle egy 
tubust, amit idefelé jövet vett a Rossmannban, egy világítós körömlakkot. Megkapjuk 
a koktélt és a kávét, Adél fizet, leülünk az asztalunkhoz. Mellettünk a két csaj, szemben 
a parókás pasi. Adél az asztal fölé hajolva egy kis ecsettel lila masszát ken a körmére. Rá-
zogatja és fújja, hogy gyorsabban száradjon. Az eladó szerint egy ilyen tubusba száz szent-
jánosbogár világító anyagát teszik bele, tiszta bió. Befejezi a pamacsolást, rám néz, sóhajt, 
és belekezd a mondókájába. Reggel összeverekedett a pasijával, aki aztán könyörgött, hogy 
bocsásson meg, majd eléggé zaklatott állapotban elrohant, és felmászott a Szabadság híd-
ra. Adél majdnem közömbös, száraz hangon beszél, mint aki nem számít együttérzésre, 
de az eseményeket a lehető legpontosabban szeretné elmondani. Először azt hitte, hogy 
a Pali csak fenyegetőzik az öngyilkossággal, de tényleg felmászott a pillérre, sőt fel is hív-
ta a magasból, hogy megmutassa neki a várost madártávlatból, de az Adél kinyomta, mu-
togassa másnak a Vida a várost madártávlatból, őt nem érdekli a város, miután összever-
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te. Később bekapcsolta a tévét, egy szemtanú éppen mesélte, hogy a rakpartról nézte vé-
gig, ahogy Vida Pali nem az öngyilkosok szokásos útján, az emelkedő íven ment fel a pil-
lérre, hanem a toronyszerkezet összekötő elemein kapaszkodva, ahhoz hasonló ügyesség-
gel, ahogy egy csimpánz halad előre ugorva, lengve a dzsungel liánjain.

Adél iszik egy kortyot a koktéljából, és arra gondolok, hogy találkoztam néhányszor 
ezzel a Vida Palival, és kedves, figyelmes srácnak találtam, akivel jól el lehet beszélgetni, 
bár kétségtelen, hogy nem igazán figyel oda, mintha közben valami járna a fejében, más-
sal lenne elfoglalva, talán nem is valami konkrét üggyel, hanem az élete nagy gondjával. 
Depisnek tűnt nekem ez a Vida Pali, petyhüdt bánat vonta be az elevenségét, ami engem 
különösebben nem zavart, azt is tudom értékelni, ha valaki képes önfegyelemre és figyel-
mességre, és fenn tudja tartani egy kis jóindulattal akár lendületesnek és fordulatosnak is 
nevezhető beszélgetés látszatát. Olyasmi ez, mint az üzleti bájmosoly, ami nem üres for-
malitás, hanem azt jelzi, hogy az illető ura a gesztusainak, kontroll alatt tartja a testét, tu-
datosan irányítja a cselekedeteit és a mimikáját. Ez az előzékeny udvariassági mosollyal 
arról biztosít, hogy érzékeli és elismeri a jelenlétedet, készen áll további értelmes interak-
ciókra, például egy boltban történő találkozás esetén a gördülékeny és mindkét fél számá-
ra gyümölcsöző eladó-vevő viszony problémátlan kialakítására.

Amikor néhány éve, talán az én hatásomra is, Adél elkezdett környezettudatosabban 
élni: zacskómentes július, mélyalmos biotojás, satöbbi, elmesélte, hogy a Pali milyen zök-
kenőmentesen alkalmazkodott a háztartásukban bevezetett változásokhoz. Elfogadta az 
új szabályokat, a közértben nem szakított le többé minden pomelóhoz külön hártyazacs-
kót, miközben azért afelől sem hagyott kétséget, hogy egyáltalán nem hiszi, hogy ezzel 
bármit javítanának a világ állapotán, csak a saját lelkiismeretüket próbálják megnyugtatni. 
A mélyalmos rántottát csak az Adél kedvéért fogyasztja, és ez nem jelent számára megpró-
báltatást, mert a mélyalmos tojás alig drágább, és ugyanolyan az íze, mint a lapos almosé, 
ha ezt így nevezik, bár ő kételkedik abban is, hogy ezek a besorolások és kategóriák hite-
lesnek tekinthetők-e egy olyan helyen, ahol mindent áthat a csalás, az önérdek, a profitéh-
ség és a másik megvetésének szenvedélye, ezen a helyen miért pont a tyúkok kotlási körül-
ményeivel kapcsolatosan állítana valaki igazat. A lényeg, hogy a Vida Pali nem problémá-
zott, nem okvetetlenkedett az ökotudatosság bevezetésekor, azóta is szelektál és zacskótla-
nít, mint a kisisten, biózik és reformozik, mondjuk arra már nem lehetett rávenni, hogy ne 
érintsen meg távol-keleti árucikket vagy ruhaneműt, mert a gyerekmunka miatt mérgező 
a kisugárzásuk, és hogy a jobb fülével mobilozzon, mert az messzebb van a szívcsakrától.

Adél közben arról beszél, hogy szerinte a Vida nem is öngyilkossági szándékkal ment 
fel a híd tetejére, hanem a mászás sportértéke miatt, mert a Vida Pali hivatásos falmászó, 
a Pókember SC igazolt versenyzője, és ezzel a drámai hatású akcióval valójában nem az 
ő bocsánatáért esedezik, hanem a falmászó kollégái előtt villog. Az volt a terve, hogy fel-
mászik, majd gyorsan eltűnik, mert egy gyorsasági bemutatóra készül, ahol egy házfal-
ra mászva egy panorámalifttel fog versenyezni. Hamar megérkeztek a rendőrök, lezárták 
a hidat, amitől azóta kábé megbénult a város, emberek százai várják, hogy a Vida mász-

szon vagy ugorjon már le, tegyen pontot az ügy vé-
gére, és mehessen mindenki a dolgára.
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A szomszéd asztalnál a szőke csaj csilingelve felnevet. Félprofilból látom, Adél is oda-
pillant, a duci barátnő vagy húg is elmosolyodik, kisimul az arca. Belekortyolok a kávém-
ba, egyelőre nem fűzök semmilyen kommentárt Adél beszámolójához, csak hüledezést és 
megdöbbenést kifejező testbeszéddel reagálok: felhúzott szemöldök, elnyíló ajkak, hitet-
lenkedő fejrázás, hébe-hóba szúrok közbe egy-egy nyögést vagy egy-egy jajt, egy ne márt, 
jelezve növekvő elképedésemet.

Adél áttér a viszonyuk általános jellemzésére: a veszekedések egyik fő oka, hogy ő néha 
elmenne szórakozni, de a Vida nem szeret szórakozni, pedig annak idején, mikor megismer-
kedtek, minden hétvégén szórakoztak. Most már csak a meló maradt, meg a marketingelés, 
az üzlet meg a sport, a falmászás, ezek foglalják le a Vida összes gondolatát. Az utóbbi idő-
ben már a munkáját se élvezi, elvégzi, belekötni nem lehet, továbbra is megbecsülik a mar-
ketingosztályon, de az Adél tudja, hogy már nem érdekli őt a marketingelés, és a mun-
katársai se, mert ők viszont minden idegszálukkal az üzletre összpontosítanak, és nem le-
het velük a falmászás rejtelmeiről beszélgetni. A falmászással kapcsolatos gondolatait ki-
zárólag a sporttársaival és Adéllal tudja megosztani, esténként órákig tud a falmászásról 
mesélni, ilyenkor csupa lobogó szenvedély, ami más szempontból nem jellemző rá. Sok-
szor ugyanazt a gondolatot többször egymás után kifejti, próbálja minél jobban kibontani, 
részletezni, és ilyenkor az Adél úgy érzi, hogy bárki ülhetne a Palival szemben. Ötödször 
hallja ugyanazt, figyelmeztetnie kellene a Vidát, hogy Palikám, ezt már mondtad, találj ki 
valami újat, erőltesd meg az agyad, mert ez így kurva unalmas, de nem mond ilyet, nem 
akarja a Vidát megsérteni, csak bíztatóan bólogat és látszólag feszülten figyelve hallgatja 
a falmászással kapcsolatos önismétlő lamentálásokat. Vidának valami kényszerből fakadó-
an újra és újra el kell mondania, ami belülről feszíti, naponta többször is, mint egy mant-
rát vagy imát, ez a versenyekre való lelki felkészülés része, a problémákon rágódni, mond-
juk például a testsúly és a testalkat viszonyán. A falmászók általában vékonyak és sokat 
fogyasztanak, mert úgy kell megerősödniük, hogy közben a tömegük ne nőjön, ami nem 
egyszerű feladat, sok odafigyelést és önmegtartóztatást igényel. Az alap tehát a nyúlánk-
ság és a szálkásítás, a hosszú kéz és hosszú láb, ami kellő inassággal és izomerővel párosul-
va lehetővé teszi, hogy a falmászó minél könnyebben és gyorsabban kapaszkodjon fel az 
újabb és újabb fogásokra. Vida otthon is végez végtaghosszabbító gyakorlatokat, öntött-
vas súlyokat köt a lábára, és lóg a húzódzkodórúdról, aminek következtében a karja nőtt 
is két centit egy év alatt. Sok múlhat ezen, akár egy aranyérem sorsa. És a két centi valójá-
ban négy centi, mert összeadódik, erre jött rá a Pali, és azóta nem a karhosz-
szúságra, hanem a karfesztávra koncentrál. Úgy méri meg, 
hogy centivel a kezében tiszta erőből szét-
tárja a karját, hogy meg-
feszülnek rajta az ösz-
szes izmok, úgy néz 
ki ilyenkor, mint Jé-
zus a  keresztfán, és 
akkor megnézi a cen-
tit, és az eredményt 
beírja az edzésnaplóba, 
karfesztáv ekkor és ek-
kor ennyi és ennyi. A lá-
ba viszont megmakacsol-
ta magát, kötöttek az iz-
mai, hiába nyújtja húsz-
kilós súlyokkal, pontosan 
olyan hosszú, mint tavaly.

Adél most már nem is 
próbál erősnek látszani, le-
foszlik róla a magabiztosság 
máza, és lényegében panasz-
kodni kezd, remegő hangon, 
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egy olyan sérülékeny és kiszolgáltatott Adélt 
mutatva meg, akit eddig legföljebb csak sejt-
hettem a dögös és megingathatatlanul ma-
gabiztos bestia álarca mögött. Bepillan-
tást enged a Vidával közös életük nehéz-
ségeibe, és mindezekből talán már sej-
tem, mondja, hogy miért érzi néha úgy, 
hogy mindjárt megtébolyodik, és mi-
ért lenne szüksége néha egy kis kikap-
csolódásra, lazulásra, nevetésre, táncra, 
de a Palinak munka és edzés után se 
kedve, se energiája nem marad ilyesmi-
re, mert minden este összehorzsolt testtel 
és kitikkadva érkezik haza. Olyan a kar-
ja, mint a gereblye, az egész ember csupa 
rost, egy félisten, olyan a Vida, ami imponál 
is neki, nem mondja, hogy nem imponál, de az 
már nem imponál, hogy amikor minden falra fel-
mászott többféle stílusban, karral függeszkedve vagy 
fejjel lefelé, akkor otthon már csak arra marad energiája, 
hogy ül a tévé előtt, nézi a Gogolák-showt, és nem szól hozzá egy 
árva szót sem. Ez a két véglet van nála: a végtelen és önismétlő monológok és szónoklatok 
a magnéziáról és a klímaválságról, vagy a teljesen beforduló, elutasító passzív mogorvaság.

Nagyon durva, szúrom közbe, és az Adél előveszi a telóját, és mutat rajta egy listát, amit 
a Vida küldött neki decemberben, hogy mit kér a Jézuskától karácsonyra: acélkarabiner, 
lengőcsiga, magnéziazsák. Hitetlenkedve rázom a fejem, hogy én még ilyet nem pipáltam.

Adél kortyol az italából, és a lakkozott körmű kezét rázogatja, ráfúj, hogy száradjon, 
a másik kezével beárnyékolja, megnézi közelről, hogy világít-e, de még mindig nem vilá-
gít. Két pasi sétál el a kávézó mellett, látom a szemem sarkából, hogy vigyorogva bámul-
nak, sőt az egyik ideinteget. Rutinosan nem nézünk oda, semmilyen irányba nem nézünk, 
nehogy valami közeledős vagy csajozós akciót generáljunk, ilyenkor még hangsúlyosab-
ban csak egymásra figyelünk, a külvilág nem létezik. Sótlan, mondja maga elé Adél, sót-
lan ember a Vida, és hogy pár napja is fent volt náluk néhány haver, és szerintem miről 
beszélgettek egész álló este? A húzódzkodásról, igen, a húzódzkodásról, ami az edzések ál-
landó velejárója és alapgyakorlata, és a Vida Pali otthon is minden ajtóra felszerelt egy ru-
dat, és mikor átmegy egyik szobából a másikba, akkor az ajtóban húzódzkodik néhányat, 
csak úgy menet közben. Ez a szabály, hogy akkor mehet át, hogy mondjuk a szekrény-
ből kivegye a tiszta zoknit, ha az áthaladáshoz való jogot néhány húzódzkodással megvál-
totta magának. Bemenet, kijövet öt-tíz húzódzkodás, néha fél karral, mondjuk abból ke-
veset tud, ballal csak hármat, gyenge a balkeze, ez az ő nagy bánata, ezen dolgozik most, 
a balkaros húzódzkodáson. És az Adél ott ült ezekkel a haverokkal egész este, és esélye 
sem volt bekapcsolódni a beszélgetésbe, csak hallgatta őket fagyott mosollyal az arcán. 
Egy idő után a húzódzkodásról áttértek a magnézia hasonlóan fontos és kimeríthetetlen-
nek tűnő témájára, ezt kenik mászás előtt a kezükre, hogy jobban tapadjon, és ziának be-
cézik. A ziától új lendületet kapott a beszélgetés, egymás szavába vágva vitatkoztak, hogy 
ki melyik típusú ziát részesíti előnyben, a porózust, a folyékonyt, a golyó vagy kocka ala-
kút, és hogy melyik márka vált be legjobban, melyik ziáról derült ki, hogy használhatatlan 
fos, mert olyan, mint a zsírkréta, és minden akasztás előtt turkálni kell a zsákban, és kavi-
csok maradnak a tasak alján, ami azért, valljuk be, vérlázító. Egész este a húzódzkodásról 
és a ziáról folyt a beszélgetés, alaposan körüljárták és kielemezték ezt a két témát, ő pedig 
mintha ott se lett volna, egyszer sem szóltak hozzá, ő csak egy díszletelem volt, egy eleven 
díszpárna az ülőgarnitúra sarkában. Persze ha jóindulatúan nézzük a dolgot, tapintatból 
nézték levegőnek, mivel tudták, hogy hiába a csaja a Vidának, hiába hallgatja hónapok 
óta a Vida monológjait esténként, se a húzódzkodáshoz, se a ziához nem tudna érdemle-
gesen, építő jelleggel hozzászólni.
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Megkérdezem, hogy min-
dig ilyen unalmas-e, mikor 
vendégek jönnek hozzájuk, 
és azt mondja, hogy még 
ennél is sokkal unalma-
sabb, órákig jártatják a szá-

jukat, nem isznak alkoholt, 
csak frissen facsart gyümölcs-

leveket, ő meg csak üldögél ott 
velük némán. Művelődjön, szokta 
neki javasolni Vida, ha utólag pa-

naszkodik, hogy nem értette a be-
szélgetést, figyeljen, tanuljon, tájéko-

zódjon, művelődjön, de hát a  faszom mű-
velődik, mondja Adél, ő biztos, hogy nem fog 

művelődni, főleg nem parancsszóra, ő még fia-
tal, élni akar, nem művelődni, minek művelőd-

jön, nem tud a fenekén ülni öt óra hosszat, és mű-
velődni meg beszélgetni. Na jó, biztos kibírná, és 

művelődne is, ha közben néha buliznának is, de eb-
ben a társaságban mindenki olyan szigorú és fegyelmezett, 

hogy az ilyen összejövetelek után úgy érzi, mintha egy hosszú és unalmas bírósági tár-
gyalást kellett volna végigülnie. Falmászás, üzlet, politika, ez a három érdekli őket. Elő-

ző alkalommal a japán női falmászók technikai felkészültségéről, a lángoló esőerdőkről és 
az orosz oligarchákról témázgattak órákig, és ő akkor sem tudott megszólalni, mert csak 
hülyeséget mondott volna.

Adél elmegy a mosdóba, egyedül maradok. Nem igaz, hogy egyáltalán nem művelődik, 
sorozatokat néz, fent van az instán, olvas is, főleg erotikus regényeket, de ízléssel válogatva. 
Emlékszem, az egyik nyaralásra hozott egy könyvet, aztán jól felhúzta magát, mert az író 
szerszámnak nevezte a faszt, fel is olvasott egy részletet, hogy Rodrigo előhalászta sliccéből 
méretes szerszámát, ő ilyen hülyeséget nem olvas, jelentette ki, és a sarokba vágta a könyvet.

Hallgatom a morajlást, mintha nem a  falakból jönne, hanem a  levegőben keletkez-
ne, vagyis maga a levegő zúgna. A festett hajú férfi elővesz egy miniventilátort, és az ar-
cára irányítja. A pici lapátok surrogva pörögnek, ő pedig csukott szemmel, elégedetten 
hűsöl, fekete haja kilobog oldalt a füle fölött. A pöttyös ruhás lány a másik asztalnál el-
gondolkodva rágja a körmét, miközben a szőke oktató hangsúlyokkal magyaráz neki va-
lamit. A dagi iszik egy korty kávét, kezét összetéve egy pillanatra rimánkodó tartást vesz 
fel, de gyorsan korrigál, megint a körmét rágja. Figyel a szőkére, nem veszi le róla a te-
kintetét, valami fontos ügyet tárgyalnak. A szőke kávészínű karján látszik, hogy időben 
elkezdte a szezonális barnulást, ezt az árnyalatot csak fokozatosan növekvő időtartamú, 
előre megtervezett napfürdőzésekkel és minőségi naptejek és testápolók használatával ér-
hette el. A húgának vagy barátnőjének viszont lisztfehér a bőre, egy percet sem napozott, 
nem is fog, semmi értelme, csak leégne, és ha nem égne le, akkor is fölösleges erőfeszítés, 
egy jobb bőrszín semmit nem változtatna kétségbeejtő egzisztenciális helyzetén, a nők pi-
aci értékskáláján elfoglalt szerény besorolásán, és amúgy is már régóta olyan jól befészkel-
te magát a lemondás és búskomorság biztonságába. Nincs igaza, egy kis szín tompítaná 
az arcára fagyott életundort.

Nézem a sétáló embereket, figyelem, hogy felismerhetők-e trendek az öltözködésben. 
Csak halvány szabályszerűségeket lehet érzékelni, a húsz alatti csajok továbbra is vonzód-
nak a hasitasihoz, a harminc alattiak a hátizsákot preferálják, afölött viszont kötelező az 
oldaltáska, a retikül különböző posztmodern és poszthumán mutációi, de ez sem új fejle-
mény. Vagy hogy a szájfelfújás néhány éve beelőzte a mellnagyobbítást, mostanra viszont 
kiegyenlítődött a verseny, ugyanannyi a műmell, mint a műszáj, legalább is ezen a tere-
pen, ebben a merítésben, a Westend főalléján. Feltűnő az általános stílustalanság, a szür-
keség, az esztétikai elhanyagoltság. A divat magukra hagyta az embereket, teljes a tanács-
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talanság és zűrzavar. Egyeseknél az elveszettség feltűnőbb, sajátosabb, vállaltabb, ők mint-
ha törekednének valaminek a kifejezésére, de nincsenek támpontjaik, hiányzik az önis-
meret és az ízlés, a többiek pedig beolvadnak a nagy, jellegtelen masszába, és elvek és fo-
gódzók híján folyamatosan és könyörtelenül hibáznak. Igénytelen féligazságok, beteges 
rögeszmék, félreértések. A kiscsajok öntudatlanul huzigálják lefelé a sort alját, kényelmet-
lenül érzik magukat, teljes joggal, formátlanul nyeszlett vagy kipuffadóan szalonnás fene-
küket nem kéne a világnak mutogatniuk. A kövérek szándékosan hivalkodnak kövérsé-
gükkel, a soványak a soványságukkal, mintha ez az öngyűlölő, csak azért is kitárulkozás 
lenne valami trendféleség, a csúfsággal való általános undorkeltés kényszere. A legelőny-
telenebb megoldást választani, szemérmetlen gátlástalansággal közszemlére tenni a nyo-
masztó fizikai deformitásokat.

Leállnak a pörgő lapátok, villogni kezd egy lámpa a fogantyún, a festett hajú forgat-
ja a kezében, vizsgálgatja, gombokat nyomogat, próbálja szétszedni, nem sikerül, biztos 
lemerült az elem, mindegy most már, mélységes csalódottsággal teszi vissza a ventilátort 
a táskájába.

Megjön Adél, én pedig szeretnék tisztábban látni, hogy mi történt ma reggel, min vesz-
tek össze. Egy rövid időre átveszem az irányítást, már csak azért is, mert szerintem egy be-
szélgetés mindkét fél aktív és arányos részvételét feltételezi, nem normális, ha valaki kilenc-
ven százalékban birtokolja a beszélő pozícióját, nem hagyva teret a másiknak, és Adéllal 
vigyázni kell, mert ha nem vagyok résen, képes megállás nélkül beszélni, ami elég fárasztó, 
még akkor is, ha tudom, hogy ezzel csak azt kompenzálja, amikor a pasija meg a haver-
jai a karabinerekről, az afrikai hadurakról és Greta Thunbergről fecsegnek, ő meg csend-
ben szenved, vagyis ilyenkor Vida Palivá válik, engem pedig a saját nyomorult szerepébe 
kényszerít. Hogy az újabb szózuhatagnak elejét vegyem, vagy legalább mederbe tereljem, 
rákérdezek, hogy mi váltotta ki a reggeli balhét, miért verekedtek össze, valami oka csak 
volt, az mégsem magyarázat, hogy nem művelődik.

Az váltotta ki, mondja Adél, hogy ültek otthon tegnap a Vidával, nézték a Káli holtak 
zombis sorozat pilotját, és arra gondolt, hogy milyen lenne, ha a Káli holtak helyett a Vida 
megkérdezné, hogy mondjuk mi a fasz történt vele napközben a recepción a Direct Logic-
ban, nem csak meredne a képernyőre, és rágcsálná az ezerkalóriás izomrudacskákat és szür-
csölné az izotóniás italát, mert éppen megint némasági fogadalmat tett. Vagy kitalálnának 
valami programot, beülnének egy koktélra vagy sörre a Zöld Küllőbe vagy a Pántlikába 
a Ligetben. Mikor vége lett a Káli holtaknak, a Vida fölállt, 
hogy akkor ő most lemegy a klubba edzeni, mert na-
gyon készül az összecsapásra a panorámalifttel, éjjel 
is lejár a terembe, van hozzá kulcsa. Hétvégén és 
vasárnap is, neki meg, az Adélnak eközben az-
zal telik az ifjúsága, hogy gyönyörű nyári es-
téken egyedül hesszeli otthon a tapétát, és 
nem tud szabadulni a gondolattól, hogy 
a Vida Pali jelenlegi életében fontosabb 
szerepet játszik az a panorámalift, mint 
ő. Szóval lelépett este kilenckor edze-
ni, az Adél meg üldögélt egy ideig ott-
hon, aztán elfogta a méreg, és fölhív-
ta a Zsanit, az egyik barátnőjét, és le-
húztak a Pilvax diszkóba, ami egy pin-
cerendszer a belvárosban, mi is jártunk 
ott pár hete a pasimmal, menő helynek 
számít, a táncolók egy részének fehéren 
világított az orrlyuka a stroboszkóp fényé-
ben, a mosdóba menet pedig benyitottam 
egy kisterembe, ahol nem lehetett látni a füst-
től, mindenki pöfékelt, és azt kiabálták kórusban, 
hogy ekete, pekete, cukota pé, Ábel, Bábel, dominé. 
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A pasim szerint a Pilvax droglabor és elosztóhely, a hatóságok tudtával 
és aktív közreműködésével, amennyiben a cucc előállítását és szétterí-
tését magas rangú rendőrtisztek irányítják, Roland ezt egy szavahihető 
spanjától hallotta, akinek nyomingerek a haverjai. Egy alternatív kor-

mányzati drogstratégia részeként a hátsó, titkos helyisé-
gekben hozzák létre azt a pszichoaktív szert, ami né-
hány hónapja egyfajta nemzeti drogként árasztotta el 
a fővárost, de már a nagyobb vidéki településeken is 
felbukkantak ezek a szpidesz néven futó kék kapszu-
lák, alternatíváját nyújtva a piacot évek óta uraló olcsó 
és az egészségre rendkívül káros egyennarkónak, amit 
a Dunántúlon pancsnak vagy puncsnak, az ország ke-
leti felében bodrognak hívnak. Az új készítmény, amit 
tehát a belváros közepén állítanak elő, úgy euforizál, 
hogy a felhasználók egy ideig konkrétan kék ködben 
látják a világot, a következő fázisban rögtönzött kóru-
sokat képeznek, ez a drog fő jellegzetessége és ismerte-
tőjegye, hogy hatására a baráti társaságok ad hoc dalár-
dákká alakulnak. A vegyészeknek sikerült olyan speciá-
lis hunbogyót dizájnolniuk anyarozsból, mákból, gyön-
gyösi vadkenderből, puliszőrből és a  kecskeméti ba-

rackpálinka gyökeiből, amelyben az 
amfetamin típusú gyorsítók 

és az ópiát vagy LSD 
típusú hallucinogén 

tudatmódosítók 
koktélja a  gye-
rekkori mondó-
kák és zenei em-

lékek, népdalok, 
kiszámolósok táro-

lásáért felelős memó-
riablokkot aktiválja, pon-

tosabban hiszterizálja az agy-
ban. A szer hatása alatt állókat nem 

nehéz beazonosítani, sörözők bokszai-
ban vagy sötét kapualjakban összekapaszkodva 

a Süss fel napot vagy a Kiskacsa fürdiket éneklik pat-
togó, katonás ritmusban.

Esélyes volt persze, hogy a Roland szokás szerint hülyít, sze-
reti felturbózni a sztorikat, élénk a fantáziája, nem véletlenül script 
doctor a Nemzeti Filmalapnál, de ezúttal szerintem nem túlzott, 
láttam már nem egy ilyen reppelő kórust, talán csak azzal etetett, 
hogy zsaruk fejlesztik a narkót, hesteg füllentőroli.

A Pilvax diszkó alapjáraton egy közkedvelt zenés szórakozóhely, 
a vállalkozást egy kiöregedett balett-táncos üzemelteti a fiaival, sok-

szor lent vannak ők is, egyforma karkötőt viselnek ezüst Jézuska fitye-
gővel, jelezve a rokoni összetartást és a keresztény szabadosságot, haza, csa-

lád, kokain. Ahogy Adél mesélte, tegnap este a hely házi diszkósa, DJ Pilvax tolta a talpalá-
valót, és ő egy idő után szem elől tévesztette Zsanit, viszont találkozott a Norbival, biztos 
tudom, ki a Norbi, nagy, kék szeme van, ahogy belenéz az ember, elolvad, és ilyen feszü-
lős cuccokat hord, a haja félre van borotválva, a teteje sárga, biztos ismerem, ott van min-
den buliban. Tehát ez a Norbi felkérte táncolni, és Adél a Costa Coffee-s fotelban billeg-
ve mutatja, milyen fura stílusban táncolt a Norbi, csücsörített és pattintgatott, aztán jött 
az a szám, mert vasárnap mindig nosztalgiaestét tartanak, hogy lovalovalova, és akkor az 
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Adél bevetette azt a figurát, hogy hátrahajolva billegett, a Norbi meg egyre közelebb vo-
naglott hozzá, összedörzsölődtek, és a kezével rázott fölfelé a Norbi, mintha plafonról ló-
gó forró villanykörtéket csavargatna ki-be. Átkapta Adél derekát, elkezdte hajítgatni, de 
ez már egy másik szám volt, olyan tuctucos, de nagyon romantikus. Szóval pazarul mulat-
tak a Norbival, kicsit spiccesek voltak már, de nem részegek vagy ilyesmi, és a Norbi java-
solta, hogy táncoljanak még, és jött az a szám, amiben nem énekelnek, csak úgy nyúlnak 
a hangok, és nincs ritmusa, biztos ismerem, bólintottam, hogy ismerem, csak nehogy dú-
dolni kezdjen, és megakadjon a történet, mikor a legfontosabb részhez közeledünk, mert 
hamarosan kiderül, miért verte meg az Adélt a Vida Pali, de nem derült ki, mert a Norbi-
val csak táncoltak, és furcsa volt az Adélnak, hogy igazi szikrázást vagy forróságot nem ér-
zett, nem is próbálkozott a Norbi, vagyis próbálkozott, de olyan viccesen, mintha kifigu-
rázná, ahogy egy félénk pasi megpróbál fölszedni egy bombázócsajt, tök viccesen csinál-
ta, és rengeteget nevettek, de csak úgy, mint haverok, és az Adél talán akart volna valamit 
a Norbitól, mert végre lelazult és önfeledten szórakozott, és nem kellett okosságokat hall-
gatnia a falmászásról és a lángoló esőerdőkről, lehetett ökörködni. Régóta vágyott egy ilyen 
estére, mert a Vidával olyan nehéz, és keresi a szót, hogy miért nehéz a Vidával, ráncolja 
a homlokát, humortalan, mondja ki végül az ítéletet, igen, egy humortalan és sótlan alak, 
és fogalma sincs, hogy miért nem tör már ki ennek a fojtogató kapcsolatnak a börtönéből.

Iszik egy korty koktélt, aztán rátér arra a részre, hogy mikor a Vida Pali csórikám ha-
zaért a falmászásból, nem találta otthon, és hiába hívogatta, Adél nem vette fel a telóját, 
mert le volt némítva, de úgyse hallotta volna meg abban a zajban, és még ha hallja is, ak-
kor sem veszi fel, és nem hívja vissza, mert mit mondhatott volna neki, hogy a Pilvaxban 
táncol a Norbival? Mikor aztán hazaért hajnalban spiccesen, a Vida Pali át sem öltözve, 
mászófelszerelésben várt rá, a csuklópántjai és térdvédői is rajta voltak, mert edzés után 
itthon szeret zuhanyozni és tiszta ruhát venni, de erre most nem került sor, mert az Adél 
eltűnése durván kizökkentette a szokásos napi rutinjából. Pali kérdőre vonta, hogy merre 
járt és miért nem vette fel a telefont, mire Adél a vállát vonogatta, szó szót követett, Adél 
valami flegma választ adott egy újabb követelőző kérdésre, ekkor Pali odalépett hozzá, és 
az Adél egy pillanatra azt hitte, hogy át akarja ölelni, mintegy fel akarja kérni táncolni, 
a nyitott ablakon behallatszó hajnali madárcsiripelés szabálytalan ritmusára, ehelyett le-
kevert neki egy hatalmas, zúgó pofont, mire ő megtántorodott, de nem esett el, viszont 
a megtántorodás lendületét használva a kezében lévő vizespohárral tiszta erőből fejbe vág-
ta a Vida Palit. Kergetőzni kezdtek az ülőgarnitúra körül, és arra emlékszik, hogy a Vida 
elgáncsolta, és többször megütötte az inas kezével, aztán otthagyta a földön, a konyhában 
szöszmötölt sokáig, majd bejött bűnbánó képpel, mintha mi sem történt volna, hogy le-
főzte a reggeli kávét, és elnézést kért, hogy elvesztette a fejét, megesik az ilyesmi, azért volt 
dühös az Adélra, mert fontos neki, és az Adél nem tudja, mit élt át éjféltől reggelig attól 
rettegve, hogy az Adélnak valami baja esett, elkapták a Káli holtak valami sikátorban, mert 
eddig nem volt szokás, hogy eltűnik éjszakára, mire Adél azt válaszolta, hogy nagyon vicces, 
de ne erőlködjön, fölösleges, mert köztük vége mindennek. Oké, válaszolta a Vida, így is 
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jó, majd meglátjuk, minek van 
vége, mert ő most akkor felmá-
szik a Szabadság hídra, az Adél 

meg addig gondolkozzon, hogy 
ki kezdte el ezt az egészet.

Adél emlékezett a hídmászás öt-
letére, még teljesen más összefüggés-

ben, arról volt szó hetekkel ezelőtt, hogy 
ha valamelyik pókember klubos felfüggesz-

kedne a hídpillért tartó acélszerkezeten, az milyen 
istenkirály lenne, kivívná az egész szakma megbecsülését, tehát 

a dolog extrém sportteljesítményként és bátorságpróbaként merült 
fel, most viszont öngyilkossági szándékkal zsarolásnak tűnt, vagyis 

sima blöffnek, egész addig, míg Adél meg nem látta a tévében a Vidát 
a Tu rul ma dár nyakában lovagolni.
Megissza a maradék italát, én közben óvatosan felnézek, a festett hajú 

férfi gyöngyöző homlokkal és eszelős tekintettel mered a kiürült shake-es po-
harába, aztán egy pillanatra farkasszemet nézek a szőke csajjal a szomszéd asztaltól.

Adél pont úgy rázza a kezét a levegőben, hogy száradjon a körömlakk, mint mikor a for-
ró villanykörtéket ki- és becsavaró Norbit utánozta. Tessék, mondja, mit szólsz, ezt vettem 
a Rossmannban. Bemegyek okostamponért, kijövök világítós körömlakkal, hesteg impul-
zusvásárlás. Beszéd közben előre-hátra hintázik, mintha teljesen berúgott volna a koktél-
tól. Az eladócsaj azt mondta neki, hogy a lakk afrikai szentjánosbogárból készült, ő pe-
dig megkérdezte, hogy nincs-e hazaiból, mert ő tudatos vásárlóként előnyben részesíti az 
itthoni termékeket, másrészt nem szeretne ebolát kapni. Az eladó azt válaszolta, hogy ná-
lunk kihaltak a szentjánosbogarak, ráadásul védettek is, tehát ha nem haltak volna ki, kö-
römlakkot akkor sem lehetne belőlük készíteni. A világítós szépségipari termékeket Afri-
kából importálják, mert ott még majdnem mindent szabad, és az is kiderült, hogy egy tu-
bushoz száz szentjánosbogarat használnak fel, megéri, mondja Adél, száz bogár hatezerért, 
akkor egy bogár az, mennyi is, tíz az hatszáz, egy az hatvan, tök olcsó a bogi. Kérdés, túl-
éli-e, hogy kiszedik belőle a pilácsot. Szomorú, hogy a törzsi háborúk és szárazság sújtot-
ta földrészen az emberek a fényt eladják a bogarakból, ahogy az elefánt agyarát is. Lehet, 
hogy ugyanazok az orvvadászok fogják be éjjel a bogarakat sűrűn szövött hálóikba, akik 
napközben lelövik az orrszarvút és az elefántot. Na, milyen?, mutatja a körmét, mostan-
ra megszáradt. Te, ez nem is világít, vizsgálgatja csalódottan. Túl világos van itt, mondom. 
Beárnyékolja, közel hajol, a körömágy sarkában mintha pislákolna. Kérdés, hogy vissza-
vigye a boltba vagy rakjon rá még egy réteget.

Morajlik a levegő, a festett hajú pasas eltűnt, csak az üres pohár áll az asztalon félre-
billent kanállal. Felragyognak fölöttünk a korlátról lógó levelek a déli verőfényben. Szó-
val ez a helyzet, mondja Adél. Negyven órája nem aludt, a pasija fent ül a Turulon, ő pe-
dig nem tudja, mi legyen az életével. Olyan faszi kéne, aki okos, mint a Vida, és táncol, 
mint a Norbi. Félrebillenti a fejét, mosolya lehervad. Haja a vállára omlik, most mint-
ha mégis felvarrt műhaj lenne. Összemarkolja a szalvétát. Elfehéredő ujjak. Az imboly-
gó könnycseppbe szemfesték szivárog, és fekete csíkot húz az arcára. Majdnem azt mon-
dom, Adél, az isten szerelmére. Most látom először sírni. Összeszorul a torkom. Hesteg 
picsogóvénuszok. Úristen, de jó lenne most rágyújtani.   
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