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Gyomok
 – Az életed ajándék – mondogatja Elvira, a halál görkorcsolyás angyala.

  

Anita kihajol az ablakon, és rágyújt. Körülötte bánatvirágok – petúniák és muskátlik – nyíl-
nak, jobb kéz felől pedig, a kitört ablakon át fadongók rajzanak a szomszédos hálószobába. 
Kamaszkorában a folyóparton, ahol nyári estéit töltötte barátaival, a híd tartópillérén egy na-
pon megjelent a felirat: Our place to drink and fuck, és Anita biztosra veszi, hogy az elhagyott 
lakásban is felkerült már a falra a méhek egyetemes nyelvén írott üzenet: Our place to breed 
and die. A szemközti szomszédnál harsog a tévé, a lakásban azonban egy lélek sem látható, 
mintha törpeméretű lények laknák a szépen berendezett szobákat – vagy valaki, aki a sző-
nyegen fekve tévézik. Csak a plafonig érő dracénák, citromfák és tigrisnyelvek moccannak 
néha a kereszthuzatban, sejtelmes árnyakat vetve egy festményre, amely vagy szentkép, vagy 
a szkafanderes Gagarint ábrázolja. A szomszédok halála után Anita szeretné örökölni a nö-
vényeiket, amelyeket az íróasztal és a szekrény melletti üres helyre tervez állítani. Ha végzett, 
elnyomja a cigarettát a petúniák közé bújtatott hamuzóban, és kitereli a háló légterébe sza-
badult füstfoszlányokat. Azóta, hogy Norbi felszerelte a plafonra a füstjelzőt, így kezdődik 
az életében minden munkanap.

  

Időközben megérkezik a férje kutyájukkal, Ruszlánnal, ő pedig, aki írott szövegben üldözi 
a többértelműséget nyilvánvalóvá tevő macskakörmöket, és az értelmiségi jogán elfordul va-
lahányszor ugyanezt élőszóban két ujjal a levegőbe kaparva jelzik, zuhanyozás után, a tükör 
előtt felölti azokat a ráncot vető, mosott pasztell és hamuszín, csipkés, fátyolszerű vintage-
ruhákat, amelyeket annyira szeret, az utóbbi időben pedig szerencséjére divatba jöttek. Fel-
visz magára egy réteg festéket és különös, kontyszerű dolgot alakít ki a fején, több-kevesebb 
sikerrel idézve egy feledésbe merült, özönvíz előtti hajviseletet. Anitának a pasztellhez és 
a szürkékhez illő seszínű bőre, homokszín szeme, fakó haja és szélfútta lelke van. Az ideális-
tól való eltérések, a test csipkébe takart, felpúposodó és kitüremkedő tökéletlenségei bizo-
nyos instabilitást kölcsönöznek a tükörben látott képnek, mintha csak a körvonalak csúsz-
kálnának az érzékelés felszínén, hasonlóan ahhoz a kellemetlen, nyűgös érzéshez, amikor az 
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ember egy sör után, egy erre alkalmatlan időpontban éppen csak spicces lesz, ráadásul az al-
koholtól izzadni is kezd.

Amikor végzett a készülődéssel, Anita újra kijelenti, hogy gyűlöli a munkahelyét – bár 
a tény, hogy nincs hétfő, javít a közérzetén –, bekapcsolja a fülhallgatóját, majd nem sokkal 
ezután belép az irodaház forgóajtóján, áthalad az open office-on, és megpillantja az asztalán 
a billentyűzet alá csúsztatott cédulát.

Még nem nyúl hozzá, előbb, úgy tűnik, rákérdezne, hogyan került oda, ez azonban nem 
lesz könnyű, mert Anita roppant távolságtartó a kolléganőivel. Nem jár velük ebédelni, tor-
názni és pizzázni, nem ragasztja tele színes emlékeztetőkkel az irodai térfelét övező mélyzöld 
parafát. Csevegni nem hajlandó, viszont azt képzeli, pompás a humora, és, ha egyáltalán 
megszólal, olyan ütemre szórja magából a tréfás megállapításokat, mint ahogy kivert kutyák 
csóválják a farkukat, mielőtt az ember lábszárába harapnának. Néha egy kocsis bájával feje-
zi ki magát, máskor idejétmúlt trágárságokkal él. Kedvenc szava az anyaszomorító, és meg 
sem fordul a fejében, hogy kollégái jófejségből kacagnak vele. Hogy létezhet, még ha ő nem 
is érzi át, teamen belüli összetartás.

– Ez meg mi a halál? – kérdezi végül, a csajok pedig felkuncognak, kivéve Fannit, aki, mint 
mindig, zavarában egy kicsit csücsörít, aztán egyikük beszámol róla, hogy a moszkvai kollé-
ga, aki az utóbbi napokban náluk tartózkodott, aznap reggel, mielőtt a reptérre indult vol-
na, többször is érdeklődött felőle, ők pedig sajnos nem tudtak mit mondani – már azon túl, 
persze, hogy náluk, ugye, törzsórák vannak, a lényeg tehát, hogy a napi nyolc, heti negyven 
és havi n óraszám meglegyen, ez pedig, ha úgy vesszük, szuper rendszer, bár oda vezet, hogy 
néhány kolléga megengedi magának a késő délelőtti beérkezést, azzal, hogy majd este úgyis 
tovább marad. Anita tapintatból nem kérdez rá, hogyan mondták el mindezt ők, akik nem-
hogy oroszul, de még angolul is csak alig-alig tudnak,* és alapvetően nem a nemzetközi, ha-
nem a hazai piacot látják el. A billentyűzet alá csúsztatott üzenetet egy négybe tűrt kockás 
füzetlapra írták. A füzetlap szélére piros margót húztak, de lehetetlen megállapítani, hogy 
gyárilag, vagy utólag, vonalzó és golyóstoll segítségével. Anita, aki utóbbi változatot részesíti 
előnyben, elképzeli, hogy Iván gombostűt döf a füzet megrebbenő szárnyaiba, a peremük-
től másfél centire, majd az asztal fölé görnyedve megmargózza a lapokat. A technika korá-
ban, egy multicég munkatársaként pontosan ilyen oroszokra vágyik. Még azt is megbocsát-
ja, hogy Iván az üzenetet – a teljes nevét, magán-e-mail-címét és telefonszámát (országkó-
dostól, pedánsan és, a címzett munkakörét tekintve, teljesen fölöslegesen) – csupa nyomta-
tott nagybetűvel vetette papírra, mintha kétkedne Anita képességeiben. Ráébred, hogy sor-
sa életében először olyan bársonyosan alakul, mint egy igazi lányregény.

  

Anita nagyanyja, Elvira azok közé az emberek közé tartozik, akiket már születésükkor is az 
elmúlás szele leng körül. Természetfeletti ereje, mint a Medúzának, neki is a tekintetében 
lakik: látni rajta, hogy valaha szép volt. Korábban azt lehetett látni, hogy valamikor szép 
lesz, a két állapot között pedig nincsen lényegi különbség, Elvira ugyanis a múltra és a jö-
vőre ugyanolyan szívesen emlékezik. Ha görkorcsolyát húz és mosolyogni kezd, beragyog-
ja a borongós bánat.

Csecsemőként, alig pár hónappal világra jötte után, a város első autóbalesetében elvesz-
ti szüleit. Soványék számára ez az elsőség – az előzmények teljes hiánya – az elkerülhetőség-
gel lesz egyenértékű, csak még jobban felnagyítva a szerencsétlenség mértékét. Elvira nevel-
tetésének gondjait ezután távoli rokonok, szegről-végről nagybácsik és nagynénik, aggszűz 
másod-unokanővérek és idegenbe szakadt barátok veszik a vállukra, ő pedig körülajnározva, 
a lehetőségekhez képest fényes körülmények között cseperedik fel. Mivel családja szüntele-
nül érezteti vele, hogy jóval többet is kész lenne adni neki, mint amire pillanatnyilag futja, 

 * – viszont elhiszik, hogy anyanyelvük a világ legkifejezőbb nyelve, amely hangzóinak lágy hullámzásával a terem-
tés velejéből is megérint valamit, így – egyedüli módon a világ nyelvei között – azok az őt nem beszélők számá-
ra is érthető, vagy pontosabban érezhető. A szférák zenéjébe vetett makacs bizalom a világ magyarjait arra kész-
teti, hogy a föld bármely pontján az anyanyelvükön egyre hangosabban üvöltve próbálják megértetni magukat.
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kialakul benne a meggyőződés, hogy ő már sosem kapja meg azt, ami jár. Kisemmizettségét 
irigységgel és gyanakvással kezeli.

Felnövekvése folyamán leginkább önmaga és közvetlen környezete foglalkoztatja, így szem 
elől téveszti a társadalmi paradigmaváltást, mely során a tanulás és kibontakozás lehetősé-
ge a kiváltságosokról és tehetségesekről a kiváltságosokra és stréberekre származik át. Sikeres 
főiskolai felvételijét – bár meglepődik rajta – ennek értelmében nem intő jelként értelme-
zi. Könyvelést és gyorsírást tanul, miközben, inkább illendőségből, mint meggyőződésből, 
a családalapítással is aktívan foglalkozni kezd. Férj helyett voltaképpen macskára vágyik, er-
ről azonban a rokonság, valamint a társadalom hallani sem akar: tudott tény ugyanis, hogy 
az állat nem lakásba való. Amikor szomszédjuk egy családi barátja, a vasutastársaság fiatal 
dolgozója, és a műkedvelő teniszklub vezetője, megkéri a kezét, Elvira igent mond – vagy 
tulajdonképpen nem is igent, egészen pontosan ezt feleli: természetesen.

Az esemény mindkettejük számára előírásosan illúzióromboló, a világ pedig ezek után új-
ból lesújt: ahelyett, hogy a bájtalan és kortalan anyaság biztos imperatívuszát mint egyedüli 
opciót kínálná Elvirának, két ellentétes eszmével ejti zavarba – egyfelől a gyermekáldás felé 
terelgeti, másfelől az önmegvalósítás délibábjával csapja be.

A nemrég kitanult gyorsírás idegen nyelv lesz a számára, amely kerek, könnyen kezelhető 
egységekre tagolja a világ ágas-bogas dolgait. Az így képződő jelek néha gyöngysorra, néha 
virágládákkal és kávéházi teraszokkal övezett utcák macskaköveire emlékeztetik – az időből, 
amikor a férjét ugyan még nem ismerte, de már kíváncsian várta, hogy a sorsa beteljesüljön. 
Esténként felüt egy képes világatlaszt, és a bolygó különböző pontjain képzel el sétálóutcákat, 
amelyeket a kávéházakban kapható, többnyire habos sütemények és a ládákban nyíló dísznö-
vények különböztetnek meg egymástól. Mivel megérzi, hogy sem szakmai kiteljesedésre, sem 
gyermeknevelésre nem alkalmas, figyelmét egyelőre a mindennapjait átszövő történelem köti le.

Ismert jelenség, hogy összefüggő elbeszélésre vágyó képzeletünk a nemzet történetét ki-
adó eseményeket az emberélet stádiumainak, népek arculatát pedig emberi személyek jelle-
mének felelteti meg, Elvira azonban ezzel ellentétes műveletet hajt végre: saját létét vizsgál-
ja a haza sorsa felől. Boldogtalansága ettől fogva az üdvözülés ígéretével kecsegteti. Házassá-
ga második évében Elvira a halál angyalává alakul.

Esküvőjük után férjéhez költözik, egy házba, amit nem a vasúttársaság, és nem is a tenisz-
klub biztosít nekik, hanem a családi tradíció. A ház egy fővároshoz közeli, ám mégis félree-
ső területen épült, így munkába menet az otthonukat övező tölgyesen kell átvágniuk. Férje 
döntése arról, hogy ideköltözzenek, irracionális és megingathatatlan. A házat, amelyet Elvi-
ra első perctől fogva idegennek érez, összetákolt jellege – a központi szoba-konyhához bá-
tortalan kezek húztak fel több hullámban bővítéseket – nem teheti otthonosabbá. A tölgyes 
területén egykor sárkánygyíkok legeltek, ezek trappolásába, ha a fákat köd takarja be, a nap 
pedig alig pislákol, a csillár néha még beleremeg.

Elvirában lobog a remény, hogy a ház nem marad sokáig a tulajdonukban. Elszigeteltsége 
a barátnőitől való elhidegüléssel egyenértékű – addig számos, nagyon közeli barátnője volt, 
akiknek hiányában szörnyen unatkozik. Az unalom az első, férjéért meghozott áldozat. (A tény, 
hogy hétvégéik zömét korzózással, színházlátogatással, időnkénti cukrászdázással töltik a fő-
városban, nem enyhít az őt kínzó elvágyódáson: kirándulásaik nyomán képzeletében minden 
urbanizált országrész álombeli, száz csodát ígérő tájjá alakul.) Ekkoriban rögzülnek az őt egy 
életen át végigkísérő szófordulatai: a majd elmúlik, valamint a már megszoktam. Mindennap-
jaiban a megszokás valóban egyre nagyobb szerepet játszik, és már rövid távon is a külvilág és 
közte húzódó árok drasztikus elmélyülését eredményezi. A nyugtalanság, amelyet a furcsa és 
ismeretlen dolgok váltanak ki benne, az erdőben meghatványozódik. A szorongás elméje ár-
nyas zugaiból nyújtja elő törékeny kacsocskáit és félős indácskáit, és fokozatosan mindent benő.

Legnagyobb bánatát mégis saját teste jelenti, amely a rágcsálótermetet sugalló Elvira névvel 
összhangban aprócska, az erdőbe költözésük óta pedig megállás nélkül töpörödik. Fizikuma 
egyetlen előnye, hogy természetesnek láttatja a rossz közérzetét. Az évek során háromszor ve-
tél el, egyszer aggodalomból, egyszer a szeretettől, egyszer pedig a kommunisták miatt. Mivel 
az éntudatot illetlenségnek érzi, fájdalma egyetemes. Ötvenhatban volt a legcsúnyább veszté-
sem – mondja később utódainak, Anitában pedig kialakul egy kép nagyanyjáról, aki görkor-
csolyás lábát készségesen szétdobva a messziről érkező történelem előtt veszít, veszít, veszít.
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Anita férjét emberfeletti béketűréssel áldotta meg az ég, emiatt nemcsak elkíséri Anitát egy 
bélyegkiállításra, amely senkit sem érdekel, de később még úgy is tesz, mintha az egész az ő 
ötlete lett volna.

Nem árulja el feleségének – és, ami azt illeti, másnak sem –, hol tanulta a rá jellemző ár-
tatlanságot, annak azonban az információra már nincs is szüksége, hiszen Norbi egy hóna-
pon belül külföldre költözik. A bélyegkiállítás az egyik utolsó közös programjuk, Anita pe-
dig nézelődés közben azon gondolkodik, hogy belelát-e utólag bármiféle fantomromantikát.

Norbival sok évvel korábban, a felnőtt és bohém korszakát követően házasodott össze, 
amikor először akarta csak felnőttnek érezni magát, és még nem tudott róla, hogy a házas-
ság öregít. Most, egyik utolsó együtt töltött hétvégéjükön a filatelista központból vacsoráz-
ni indulnak, és feltett szándékuk, hogy berúgjanak, ezzel is megszentelve a pihenés céljából 
rájuk bízott két napot. Anita férje önként hozza fel a madarak témáját, megállapítva, hogy 
az egzotikus bélyegektől elvárja, a honiak esetében pedig külön díjazza az antik hangulatot 
(bár mondandóját rosszul rendszerezi, így legkevesebb tíz percébe kerül, amíg a fenti követ-
keztetésig, egy tapogatódzó okfejtés és két önellentmondás után sikerül eljutnia). Emellett 
azt is világossá teszi, hogy a látottakra a későbbiekben emlékezni akar.

Másnap reggel, miután megszólal az ébresztő, mert sétálni kell vinni a kutyát, Anita ösz-
szegömbölyödve hallgatja a paplan által megszűrt motozást, és elhiszi, hogy sosem kell majd 
fölkelnie. Gyermekkorában, ébredés előtt gyakran látott a fejénél édességeket, és próbálta tet-
ten érni a pillanatot, amikor álom és ébrenlét átfedésbe kerül: az álom még a párnáján tart-
ja a levendulás cukrot, amit annyira szeret, miközben az ébrenlét a kezét már mozdulni en-
gedi. Most, ha elégedetlen a sorsával, közös munkahelyüket bünteti.

Mondj nekem, ha tudsz – szenveleg Norbinak – csak egy írót, aki multicégnél dolgozott!
Kurt Vonnegut – vágja rá az, több mint készségesen.

  

Miután a vesztések véget érnek, megszületik Anita anyja, majd egy fiú, akit az Ervin névre 
keresztelnek. Az anyaságért való hálája jeléül, meg némileg inerciából is, Elvira angyalnip-
pekkel tölti meg a vitrineket, ő maga pedig, ha teheti, liliomfehér, műszálas ruhákat visel. 
Tekintete az egyik mellén csecsemőt, a másikon kutyakölyköt tartó polinéz nőé, akinek tör-
zsében a kutyahús ínyencfalatnak számít.

Időközben magára öltött sziklaszilárd béketűrése alárendelődik a kor nevelési elveinek. Ervinék 
apja rendet tart otthon, tudniillik eljár a keze, ha késik az ebéd, vagy a lakás nem elég tiszta, ezt 
pedig Elvira a lelke mélyén természetesnek ismeri el. Mivel a két gyermeket is fel kell nevelni 
valahogy, mószerolni tanul, így a piszkos munkát nemsokára a férjére hagyhatja. A tettlegességet 
nem bírja, kezét mellkasára préselve menekül a látvány elől. Ha mégis rekcúmoznia kell, fejet 
sosem üt, csak nadrágot porol, ezt az irányelvet pedig mindkét gyerekkel tisztességesen ismerteti.

Ilyesmire azonban csak nagy ritkán kerül sor, az erdei házban jellemzően példás béke ho-
nol. Hétvégenként virág vagy illatos fenyőág kerül a konyhaasztalra. Az ebédet szépen, csend-
ben, egészséges étvággyal költik el; a második befejeztével férje kenyérbélből gyúr golyóbi-
sokat, és tenyeréből eteti Elvirát.

Amikor sikkasztáson kapják, ismerősei pedig, akik segíthetnének, éppen mindnyájan el-
foglaltak, hasonló gyöngédséggel orvosolja önkezével a bajt: egy sejtelmes vasárnapon, a bő-
séges és egészen jó ebéd után, miközben a család többi része feszülő gyomorral szunyókál 
a ház különböző pontjain, Ervinék apja egy korty vízzel kiöblíti a száját, a mosogatóba köp, 
cigarettára gyújt, majd a padlásra megy, ahol felakasztja magát. Lelke – egy kilazult cserép 
tanúsága szerint – a tetőn keresztül közvetlenül az égbe vétetik, ahol otthonosan érzi magát, 
és szorgos levélváltásba kezd gyermekeivel. A túlvilágról írott leveleit szálkás betűk jellem-
zik, valamint olyan könnyed hangvétel, amelyre életében semmiképp nem ragadtatta volna 
magát. Anekdotázik mindennapi teendőiről, a hárfázás csinjáról-binjáról, és új barátai vi-
selt dolgairól. Csak a táplálék mennyisége terheli meg, legnagyobb bánatára ugyanis poca-
kot növeszt, és bohókás medvére kezd hasonlítani.
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A lányok részben félreértették a helyzetet, Iván ugyanis még nem kollégájuk, hanem egy 
gyógyszerészeti cikkeket forgalmazó, Anitáék cége által felvásárolandó vállalat ügynökeinek 
vezetőjeként az orosz piac sajátosságairól beszámolni érkezett.

A kelet-európai terjeszkedéssel kapcsolatos fejleményeknek ezen a ponton nem kellene Ani-
tát érinteniük, a megbeszélések nyilvánvalóan angolul zajlanak és legnagyobb részükre még 
a teamleadere sem hivatalos, házon belül azonban úgy döntenek, kedves gesztus lesz össze-
hozni kettejüket. A megfelelő emailes felkészítő után saját, illetve a HR-es csapat teamleadere 
egy tál süteménnyel és az orosszal meglátogatja asztalánál Anitát.

Ő a széles mosolyba bámul és regisztrálja a fogakon a nikotinnyomokat.
– Hogy érzed magad nálunk? – érdeklődik.
– Nem is tudom – hangzik az elbizonytalanító felelet.
– Kávéztál már ma?
– Hát persze, kétszer is – vágja rá az orosz.
Kerek arcú, szőke és göndör, otthonosan párnás, és – bár Anita erről nem tudhat – telje-

sen szőrtelen mellkassal. Horgas orra rajzolt madárhoz teszi hasonlatossá, lapockái alá háj-
szárnyak gyűrődnek. Bal kezével az asztalára támaszkodik egy pillanatra, aztán felkapja a te-
nyerét. Tömpe, ügyetlennek tűnő ujjai ellenére biztosra vehető, hogy gitározik, hiszen ez 
minden egyetemet végzett oroszra igaz. Valamikor régen, egy nyelvóráján Anita azt találta 
mondani, hogy „a maguk Viszockija”. Tanára, fittyet hányva a tényre, hogy minél gyengéb-
ben bír az ember egy nyelvet, annál túlzóbban használ személyes névmásokat, a földbirto-
kos lomha örömével felelt: „Lesz ő még egyszer a mi Viszockijunk.”

A pár nap alatt, amit az orosz náluk tölt, egyetlen dolog válik egyértelművé: hogy Anita 
szerepvállalása a projektben felesleges. A vendég ennek ellenére minden ebédszünetben meg-
keresi, és elbeszélgetnek, szünetenként tíz percet. Anitában végül még az is felmerül, hogy 
Iván udvariasságból méri az időt: a tíz perc leteltével, többször saját szavába vágva, kapkod-
va elköszön. Beszélgetéseikből nem sok derül ki, bár Anita rájön, hogy a vendég korát ille-
tően tévedett (a valósnál fiatalabbnak hitte), így már a vállalatban betöltött magas funkció-
ja sem tűnik valószerűtlennek.

Régen hozzászokott, hogy hasonló, félhivatalos beszélgetések során megdicsérik a nyelv-
tudását, ehelyett az orosz kiigazít pár pontatlanságot és nyelvtani hibát, amelyekre a válasza-
iban felfigyel. A látogatás utolsó napján – vendégének másnap délelőtt kell Moszkvába in-
dulnia – mindennek ellenére megemlíti, hogy bármire is volna annak szüksége, ő személy 
szerint rendelkezésre áll, felvetése pedig a vártnál élénkebb fogadtatásra lel:

– Nagyszerű. Ajánlj egy éttermet, aminek nincs ilyen hangulata – kéri Iván, és az ilyen szó-
nál színpadiasan körbemutat.

Anita listáz pár szerethető helyet, sőt, googlemapsen még az útvonalat is előzékenyen 
megtervezi, beszélgetőpartnere azonban a lista felénél türelmét vesztve bólint, kezet fognak 
és elbúcsúzik.

Másnap viszont a billentyűzet alatt ott várja Anitát a már ismert cetli, az orosz teljes nevével, 
amelyet nyilván korábban is említettek neki, és amelyet azóta valóban elfelejtett; telefonszá-
mával, amelyet drága lenne Európából hívni, és e-mail-címével. Megnyitja postaládáját (egy 
üzenet vár rá a teamleaderétől, fordítani való, üdvözlet az új, orosz kollégáknak, plusz össze 
kell állítania az aznapi fanpage-anyagot), és a facebookot (amivel ugyan nem megy teljesen 
biztosra, de minden más közösségi oldalról törölte a felhasználófiókját), rákeres az oroszra, 
majd megállapítja, hogy az egyetlen ilyen nevű – portrékép nélküli – személy filatelistaként 
határozza meg magát. A biztonság kedvéért ismerősnek jelöli, majd a magáncíméről küld 
Ivánnak egy levelet – ebben, úgy véli, sikerül a hivatalos és bizalmas hangvétel között oko-
san kitartania –, örül, írja, hogy megismerhette, és reméli, hogy jól utazott (Anita őszintén 
szégyelli, hogy ebben hazudnia kell), végül érdeklődik, lesz-e még a közeljövőben dolga ná-
luk, és megköszöni az asztalán hagyott üzenetet. Eldönti, hogy délutánig nem nézi meg sem 
a facebookját, sem a leveleit, ehelyett székében hátradőlve, békésen pördül pár fordulatot, 
később pedig hol dolgozik, hol az orosz lélek parttalanságáról értekezik barátnőjével, akinek 
naiv kedvességére pillanatnyilag igényt tart. Este, mielőtt hazaindulna, megállapítja, hogy 
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a facebookos felkérésre nem érkezett válasz, az emailre viszont, gyaníthatóan már a földet érést 
követő percekben, igen: ő is nagyon örül, állítja Iván, köszön mindent, valamint, ha céges 
ügyei nem is lesznek már náluk, tervezi a következő hónapban néhány napra meglátogatni.

Anita már tudja is, mit visel majd, ha kimegy elé a repülőtérre: farmert és bársonyblúzt, 
októberbarnát, mint a vadállatok vizslató tekintete.

  

Amióta Elvira nincs jól, a ház, amelyben lakik, új életre kel, gyorsan cserélődő létformák vi-
dám sereglete lakja be. A küszöböt megemeli a fű, az éléskamra falán moha virágzik, az ab-
laktáblákon katicák vonulnak, mint csöppnyi traktorok, a bútorokra maszlag kúszik és a há-
lószobákban bokrosodik az angyaltrombita. A padláson Anita nagyapjának elárvult berettje 
madárfészekké alakul.

Fülesbagoly – gondolja Anita, amikor először látja a két fiókát.
Szólíts csak uhunak – gondolják erre válaszként az uhuk.
Ervin élő kövületként áll a konyhában a páfrányok között, és nehezen lélegzik a készü-

lő ebéd fűszeres gőzfelhőiben. Mint otthon általában, most is pizsamát visel, összeráncolt 
homlokkal főz, arcán a legmélyebb, ismeretlen eredetű kétségbeesés kifejezésével. Régen fel-
figyelt már a gyanús lassúságra, amely a csontjaiba vette magát, és amely miatt mindent az 
erejét meghaladó feladatnak érzékel – megüti, ha azt várják tőle, hogy egy hét alatt befejez-
zen egy teljes könyvborítót, de titkon terhessé válnak számára Anita időnkénti látogatásai is, 
amelyek a pizsamája lecserélését feltételezik. Ádámcsutkája föl-le jár: talán a nyak vékony-
sága teszi, hogy úgy tűnik, mintha körkörösen mozogna, amolyan páternoszterként, amely 
a kulcscsont szintjére érve egy szemvillanásnyi időre a mellkasba merül, hogy aztán, az állka-
pocscsontig emelkedve a másodperc egy töredékére újra eltűnjék, mielőtt megindulna lefelé.

Főzés közben aznapi álmán gondolkodik: unokahúgát látta egy furcsán megtervezett, 
a burjánzás benyomását kelteni igyekvő kertben, amelyet szökőkutak sorfala szegélyezett, 
közepén hüllő bőrére emlékeztető, foltos törzsű platán állt. Ennek tövében Ervin dohány-
zóasztalkát és nyugágyakat vett észre. Anita egy szökőkút mellett téblábolt, zsebre dugott 
kézzel ingatta magát, aztán rágyújtott, Ervint pedig, aki nemsokára felébredt, megokolha-
tatlan, követelődző öröm töltötte el. Azóta minden oldalról körüljárta, forgatta, és, mint jó 
kórboncnok, darabokra tilolta a jelenést, reméli ugyanis, hogy, ha sikerül megfejtenie, Ani-
ta cserébe újra megszereti.

Egyelőre azonban nem jut semmire, csalódása pedig az étel minőségére is kihat; a vala-
mikor mesterműnek ígérkező ebédet nem járja át az ízek egységes dallama, a fogások erőt-
lenül követik egymást, így Ervin a Poekilopleuronról, az összetákolt dinoszauruszról nevezi 
el őket – az állatról, amelynek bordái három különböző csonttípust képviseltek. A desszert 
befejeztével cukrot szór a padlóra a hangyáknak, majd nyomorultul várja Anitát – vagyis 
mondatról mondatra eltervezi beszélgetésüket, miközben zsebében egy mosástól megkövült 
zsebkendőt gyúrogat.

Ervin büszke szakácstudományára, azonban mégis ódzkodna művészetként meghatároz-
ni, hiszen – szögezi le egy alkalommal – ő életében már a valódi múzsák kondérjába is be-
leszagolt. Tőle szokatlan lélekjelenléttel kerüli ki a HR-es csapdát: nem hagyja, hogy Nor-
bi okosan elhelyezett csalik mentén végtelen eszmefuttatásra csábítsa, monológra, amelyet 
minden porcikájukkal unnának, Ervin pedig, ha sikerülne végre befejeznie, megsemmisül-
ne, örökre elnémulna, egy távoli pontot bámulna a falon – az így generált szégyen tudniillik 
másnapra odaadássá alakul. Ehelyett szótlanul táplálkoznak tovább, Norbi meggörnyedve 
eszik, rágás közben a tányérján maradt falatokat szemlélve, és nincs szó, amely leírná, hogy 
Anita nagybátyját ez a látvány mennyire ingerli.

Míg Anita képtelen felismerni a füstöt a szagtól elválasztó illékony határt, így ebédjeit új-
ra és újra odaégeti, addig nagybátyja komponál: vallja, hogy a legtöbb ételnél érdemes há-
rom, kontrasztos ízt (és esetleg állagot) ütköztetni (a kettő az európai kultúrkörben teljes –, 
a négy viszont már otromba túlzásnak tűnik), valamint ismételten kihangsúlyozza, hogy fő-
zéskor az összetevők színe a véltnél többet nyom a latban, más szóval: vizuális téren meg-
nyilvánuló gusztusunk állandó hatást gyakorol gasztronómiai preferenciáinkra, nem vélet-
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len, hogy más lelki alkat szükséges a paprika petrezselyemmel való társításához, mint a sár-
ga- és fehérrépa vegyítéséhez, vagy ahhoz a vakmerőséghez, amellyel az ember a cékla bor-
dóját az édesburgonya sárgájával ötvözi, tetézve mindezt még némi kakukkfűzölddel is. Er-
vinnél, aki a festményeit tálalja fel, a paprika többnyire a vágy derűjét, a mártás szétfoszló 
drappja az elválás kegyelmét jelöli; sós és omlós, édes, csípős, ropogós közti összhang töké-
lye tartja fenn az állandó étvágyat. Máskor a narancssárga és pasztell színeket részesíti előny-
ben, tudva, hogy Anita felismeri bennük az alkony tétova fényeit.

Ha Norbi is velük ebédel, Ervin természetesen gondoskodik róla, hogy az asztalra szárnyas – 
tyúk, pulyka, esetleg kacsa – kerüljön, amelyet ő maga is megkóstol, hiszen, mint mondja, 
egy értelmiségi csak ne tagadja meg (magától) az újházi tyúklevest. Legjobb receptjeit velük 
is megosztja, a pörköltszószba, mondja például, kell egy kis whiskey, nem sok, csak amennyit 
egy kiskakas verejtékezik. Ma, Norbi hiányában, lencseleves lesz sajtos pirítóssal (az őszies szí-
nek közé csipetnyi petrezselymet pimaszkodik), másodikra viszont zöldséges rétesek, töltött 
zöldségek, piték, aranyló burgonya és pollentarudacskák hadtesteit vonultatja fel, azaz újra 
elveti a sulykot, saját tehetségének bűvölete fog ki rajta, így figyelmen kívül hagyja a baná-
lis tényt, hogy Anita térfogata nem határtalan. A desszertként felszolgált kardamomos kalá-
csot, amelynek egyik szárába rózsa, másikba fűszeres banánlekvárt rejtett, tetejét pedig dió-
val szórta meg, egyenesen aznapi álma inspirálta, unokahúga végül mégis érintetlenül hagyja.

Kezdetben, amikor asztalhoz ülnek, Ervin – száját kezével eltakarva – hord össze balgasá-
gokat, azután elhallgat. A szószos csendbe, ami a konyhát megüli, szétfőtt krumpliként me-
rülnek a kelletlen szavak.

Anita és nagybátyja – mindketten okos, művelt, mondanivalóban dúskáló emberek – bi-
zonyíthatnák, hogy napjainkban is lehet még értelmes beszélgetéseket folytatni; találkozó-
ik során ennek ellenére sosem sikerül egyetlen értelmes témát sem előhalászniuk, feszengé-
sükkel tehát csupán a logika zátonyra futását demonstrálják. Anita kínjában végül elmesé-
li, hogy a cég orosz facebook-oldalára szánt, újrahasznosításra ösztönző bejegyzéseken dol-
gozik, már hetek óta, mert ez nehéz terep, fontos, de céltalan is egyben, legfőképpen pedig 
szörnyen unalmas, újabban így hát idézetekhez nyúl. A minap azt írta, hogy az ember a PET-
palackot, mint talált tárgyat, visszaadja, Ervin azonban elmulaszt nevetni, kicsit tépelődik, 
majd kijelenti, ezeknek semmi sem szent, és megvizsgálja a kézfején húzódó nem túl mély 
karcolást. Közvetlenül ezután újabb falatot töm a szájába, magára hagyva Anitát a nyomasz-
tó ellentmondással, amely a közbevetés súlya és annak indokolatlansága között feszül. Elvi-
ra tyúkjai a konyhában totyognak, a csempék közt sarjadó füvet tépdesik, vagy az asztal alatt 
kutatnak morzsák és giliszták után.

  

Anitának akkor a legjobb távoznia, amikor, nem sokkal a délutáni kávé után, nagybátyja 
hallgatása elkezd a méltóságra hasonlítani. Búcsúzáskor alaposan megnézi magának azt, ami 
Ervinből maradt: a mosástól szürke pólót, a csapott vállakat és a szeplős piszkafa-karokat. 
A pókhasa is meglottyadt, és ennek akár örülhetne is, ha nincs a nyomasztó megvilágítás.

Hát szia – majd, a szörnyű mondaton enyhítendő, felemeli a kezét és integet.

  

Norbi társaságban öt percnél hosszabb ideig képes beszélgetni arról, hogy mit evett. Legvon-
zóbb tulajdonsága, az intelligenciája, a szenvedély és érdeklődés – szinte – mindenre kiter-
jedő hiányával párosul. A fagylaltok terén is fantáziátlan, csak a csokoládéban és vaníliában 
bízik meg igazán, a mogyoró és a puncs már hatalmas kihívás a számára, egy-egy pisztácia 
után pedig úgy tesz, mint aki megmászta a Csomolungmát.

Földrajzot végzett, Anita azonban sosem tudja meg, hogy ezen belül mi volt a szakterü-
lete. A kérdéses időszakból nem maradtak barátai sem – az egy Bántó Ferit leszámítva, aki-
vel évente néhányszor összefut, és akitől egykor síelni tanult. Fiatalkorában szívesen spor-
tolt, telente síelt, nyaranta túrázott, ezekről a túrákról pedig fennmaradt egy sor jellegte-
len fénykép, amelyek megtekintésétől Anita eltekint. Közös nyaralásaik során, amelyek cél-
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pontja jellemzően a tengerpart, legtöbbször elmennek „járni” is – és ez a járás mindig va-
lami természetvédelmi turistaközpontban történik, példának okáért Plitvicén, ahonnan 
egy-két zsugornyi helyi sörrel és egy halom rosszul megkomponált fotóval térnek haza, va-
lamint a szilárd meggyőződéssel, hogy nem kicsit szép a hely, és hogy Norbi nem is irigyli 
a horvátokat (hehe, wink-wink). Tény ugyanakkor, hogy ha Anita megértőbb lenne, nem 
feledkezne meg a gyönyörű, masszív atlaszról, amelyet Norbi nyugalmas perceiben lapoz-
gat, és időről időre a mosógépen felejt – már csak azért sem, mert innen mindig ő viszi visz-
sza helyére, a könyvespolcra.

Norbi igénytelen derűvel és olyan lelkesedéssel, melynek részletei Anita számára teljesen 
ködbe vesznek, hagyja maga mögött az aktuális nehézségeket és kétségeket. Traumák helyett 
céljai vannak, magatartását a keep smiling-ba vetett korlátlan hite határozza meg. Szereti 
a munkáját, vagy legalábbis hajlandó megbecsülni a körülményt, hogy van neki. Nagysze-
rű teamet vezet és minden kollégáról szorgosan jegyzetel (így tartja számon hobbiikat, szü-
letési időpontjukat, családi állapotukat és mindent, ami megértésükben támpontot jelent-
het). Mindenkihez van egy jó vagy vicces szava, és büszke rá, hogy a teamjében szeretik és 
tisztelik. Jó fejnek számít, bár a többi csopveznél gyakrabban meneszt alárendelteket. Lazí-
tásképp híreket olvas, amiket később, a péntek esti sörözéseken megbeszélhet a barátaival. 
Legalább három gyereket akar, és amikor a munkahelye kerül szóba, mindig siet kijelenteni: 
hát én bizony megtaláltam az igazit. Hisz az egyetemes emberi jogokban, valamint abban, 
hogy a rossz gondolatok beteggé teszik. Parvenü módon prűd (valahányszor társaságban il-
letlen témák kerülnek szóba, lesüti a szemét és úgy kuncog, mint egy szobalány), az atlaszá-
ban pedig piros golyóstollal javítja ki a sajtóhibákat (az Atlantisz nagy A, jegyzi fel a margó-
ra, és ez már a második alkalom!!!).

Anyjával szemben ugyanakkor szaftosan pimasz. Már telefonos társalgásaikat is bennfen-
tes pajzánság jellemzi, és aztán, amikor sor kerül az első látogatásra jövendőbeli anyósánál, 
Anita, bár nem szokása, többször is elpirul. Norbi anyukája szívesen emlegeti egyetlen fia fo-
gantatásának körülményeit, annak pedig – miközben rendet tesz, elmosogat, kipakolja a szá-
rítóból a száraz edényeket, kiporszívóz és letörölgeti a nippeket –, mindig van egy-egy, a be-
számolóhoz kapcsolódó frappáns élce, amelyeket Anita siet elfelejteni. Férje apjával szeren-
csére nem találkozik, az ugyanis már régen nyugatra költözött; aznap, amikor átvette várva 
várt letelepedési engedélyét, a boldogságtól agyvérzése lett, így most a lemondás levendula-
illatú lábvizében tapicskolva tengeti napjait egy elsőosztályú szanatóriumban. Ablaka a fü-
vészkertre néz, szobáját pedig betölti a fenyőrigók, cinkék és más gyűlölt, ám beazonosítat-
lan madarak lármája, amely délben tetőpontjára hág.

  

Ervin apja a sorsdöntő napon frissen vasalt, ködszürke nadrágot húz, fehér, kikeményített 
inget és tengerkék mellényt, de, mintha a cipőt már túlzásnak tartaná, zokniban és papucs-
ban marad. Ennek dacára van olyan daliás, hogy a fütyülő cúgban is sikerül peckesen him-
bálóznia. Elvira megjavíttatja a megrekkent tetőgerendát, és, mivel szereti a haláleseteket egy 
mondatban sommázni, az ő emlékére is költ egy szállóigét: harisnyás lelke a mennybe utazott. 
A kockás papucsot évekkel később Ervin viseli el.

Elvira nem házasodik már újra. Torkig van a férfiakkal, állítja, miközben görkorcsolyájá-
val a konyhában kering. Máskor a két gyerekre hivatkozik: hogy a gyászt kiheverje, gondos-
kodást áraszt magából, mivel pedig a tökéletes gyöngédség egy és oszthatatlan, választ a gyer-
mekei között és attól fogva csak egyiküket kényezteti. Lódenkabátjában szélcibálta, szomo-
rú esernyőre hasonlít.

  

Norbi, ha gyermekkoráról nem is beszél soha, egy napon elhoz anyjától és a hálószobájuk 
falára akaszt egy képet: ezen ötévesen, mackós szvetterben látható. Praktikus megfontolá-
sokból cselekszik így, a gyámoltalan madártekintet, amivel a kisfiú Anitára néz, a legtöbb 
veszekedésnek elejét veszi.
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Tény egyébként, hogy Norbi felnőttkorára is szép ember maradt: dús hajú, kobaltkék sze-
mű férfi, akinek ferde mosolya a feleségét Ervinre emlékezteti. Gyönyörű, rózsaszín körmei 
vannak, és valószerűtlenül hosszú ujjai, főként a lábfején, de apró, kerek pocakot visel, a fe-
neke pedig gömbölyű, nőiesen párnás, és ezen a csütörtöki edzés sem segít. Anitát nem za-
varja sem férje pocakja, sem a feneke, vallja, hogy teste így lesz egyedi, és, ha az meztelenül 
fekszik mellette az ágyon, gyakran érzi, hogy valami újszerű, izgalmas vonást kell rajta felfe-
deznie (mint gyermekkorában, amikor arról álmodott, hogy házukban elrejtett kincset, tit-
kos szobát vagy kísértetet talál). Végül, mint már annyiszor, rájön, hogy Norbi farka az apró 
anyajeggyel kis, menekülő állatra emlékezteti; a szendeséget ismeri fel benne, amellyel gyer-
mek férje a falról pillant le rá, és meghatott boldogság nyilall belé.

  

Norbi ártatlanul büszke – egyébként nem rossz – angoljára, humorérzékébe pedig egyenesen 
szerelmes. A lelkifurdalás legapróbb jele nélkül lop poénokat, amelyeket nemegyszer a poén 
szerzőjénél süt el, és Anita nem tudja megszokni, hogy ebben rajta kívül senki sem lát kivet-
nivalót. Megfigyeli, hogy férje és barátai tréfákkal beépített terepen tájékozódnak, vagy pon-
tosabban éppen a csattanók alakulnak beszélgetés közben térképpé, amelyet Norbi tökéle-
tesen olvas: mindig tudja, hol törjön előre, hol kanyarodjon egy váratlan élccel jobbra vagy 
balra, melyik téren érdemes megpihenni, rágyújtani és felemlegetni közös barátaink legjobb 
bemondásait, illetve melyik zsákutcába kell befordulni – a közösen bejárt zsákutcák ugyan-
is erősítik az összetartozás érzését a barátok között.

Norbi emellett hetente egyszer (időnként kétszer is), edzőterembe jár, és havonta – kétha-
vonta bébiszittel az unokanővérénél, aki ilyenkor bevásárolni vagy moziba megy. Többször 
megkéri Anitát, hogy tartson velük, ha legközelebb fagyiznak vagy sétálnak, és nem veszi visz-
szautasításnak, amikor azt hallja, hogy erről kategorikusan szó sem lehet. Inkább bátorítóan 
mosolyog, valahányszor felesége a kutyával játszik, és megjegyzi, hogy pompás köztük a kom-
munikáció. Hálás Ruszlánnak, aki a labdáért aranyosan vágtatva tágítja családjuk horizontjait, 
és beismeri, hogy nem azért nem kételkedik, mert nem gondolkodik, hanem azért, mert más-
képpen megbolondulna. A történet azonban nem úgy alakul, ahogyan alakulnia kellene: Ani-
ta nem becsüli meg, ő pedig Párizsba költözik, ahol később egy kolléganője kisfiára felügyel.

Az utolsó éjszakán, amelyet együtt töltenek, Anita feltesz néhány rég halogatott, szemé-
lyes kérdést, azt állítva, hogy a válaszok segítenék a kialakult helyzet megértésében. Ruszlán 
nyugodtan lélegzik köztük, és mindketten az alvó kutyát simogatják, miközben Norbi ha-
bozva közli, hogy ilyesmikbe talán már nem menne bele.

  

Ervint egy képeskönyv tanítja meg szeretni, amelyet – a csillárremegtető trappolás miatt – az 
édesapja ajándékoz neki. A könyv az akkortájt ismert dinoszauruszokat veszi sorra, és Ervin 
nem sokára már minden fa mögött a sárkánygyíkok vadszedernél alig nagyobb szemét látja 
megcsillanni. Ebben az időben legszívesebben a házuk körüli tölgyesben csatangol, vagy, ha 
otthon marad, a padlón hasalva rajzol és fest – a szőnyeget súlyosan összemocskolva – min-
denféle, biológiai valószínűséggel alig bíró ősszörnyeket. Mivel az otthon töltött órák legfő-
képpen éjszakára tevődnek, Ervin alvásigénye bámulatosan kicsire zsugorodik: az ájulásszerű 
álom, amely a hajnali órákban elnyomja, korlátlanul pihentető űrt képez az emlékei között. 
Hatalmas munkabírással hozza létre az újabb és újabb vízfestményeket és zsírkrétarajzokat – 
ezek a tölgyesben ábrázolnak egymás mellett különböző korokból előrángatott dinoszauru-
szokat. Rajongása nem teljesen problémamentes, a múltba nézés az esztétikai élvezet mellett 
szorongáshoz vezet, ahogy tiszta éjszakákon a csillagok látványa sem okvetlenül megnyugtató.

Miközben az erdőt rója, Ervin fűszálat szopogat és azon kesereg, hogy nem Kínába szü-
letett (mely ország, írja a képeskönyv, méltán nyerte el a Sárkányhon nevet), de nem is Ameri-
kába, ahol gyermekek és villanyszerelők fedeznek fel komoly kövületeket. Társadalmunkról 
sokat elárul – panaszkodik évekkel később Anitának –, hogy a honi őslénykutatás mindösz-
sze egy kiskorú felfedezőt ismer, és az is grófi családból származott.



71

  

Egy évben, unokahúga hetedik vagy a nyolcadik születésnapjára nagy mennyiségű bonbont 
ajándékoz neki, amelyet eredeti csomagolásából kivéve egy szalvétával kibélelt bádogdoboz-
ba helyez. A dobozt előzőleg téli képekkel festette ki, élénk zöld és kék sapkák, piros csiz-
mák és kesztyűk kelnek a hóbuckák fehérében életre, apró házak vacognak, szánkók sikla-
nak tova, egy irreálisan kócos kutya lábnyomai pedig fekete kontűrt hagynak a szántalpak 
nyomában. A doboz egyik oldalán, száraz kórók között egy iszonyú részletességgel kidolgo-
zott – a begyét fedő tollpihék már-már egyenként kivehetők – maiasaura ül. A maiasaura 
jelentése jó anya. Anita nem tehet mást, a látvány hatására zokogni kezd, bő egy évtizeddel 
később pedig orosz szakra felvételizik.

  

Anita, amikor eljut hozzá a filatelista központban szervezett időszakos kiállítás híre, kivi-
rágzik, közli, hogy ilyen véletlenek márpedig nincsenek, és strandidőben, szombaton elvo-
nulnak művelődni. Érdeklődést mímelve nézelődnek, férje pedig lovagiasan örül bárminek, 
ami a bélyegekben örömforrás lehet. Ezt a bármit esetükben a madarak jelentik (az orni-
tológia iránti visszafogott érdeklődésük közös), bár találnak több dinoszauruszos sorozatot 
is – ez Norbit meglepi, Anitát nyilván kevésbé –, azokat szintén megnézik, és nem is any-
nyira a bélyegek, mint inkább a hozzájuk fűzött magyarázatok fogják meg a tekintetüket: 
Europosaurus, az izolált zsugorodás iskolapéldája, félprofil, 5 zl 20 értékben – olvassák, (tudod, 
kicsim, ezek még nem a mostani zlotyik), Küszvágó csér karcsú sziluettje, különleges darab, Bö-
lömbikapár felborzolt tollakkal, aprólékos, 1930.

Levelezésük az orosszal ekkorra rendszeressé vált, sőt, Anita már azt is tudja, mekkora szü-
netet tart Iván a különböző típusú levelekre adott válasza előtt; megszokta üzenetei cirkal-
masságát, a körülményeskedő mondatokat, amelyek mögé odaképzeli az összpontosítástól 
ráncokba futó homlokot, és frusztrálja saját, minden bizonnyal sivárabb, óvatoskodó stílu-
sa, az esetleges nyelvtani hibák, amelyekért nagyszabású leírásokkal és találó meglátásokkal 
próbálja kárpótolni (mint hetekkel ezután is, amikor, hosszas latolgatás után a bélyegkiállí-
tásról számolva be neki, néhány, egy vázlatosnak tűnő olimpiai bajnokra tett már-már pök-
hendi célzást követően rögtön a díszes tollruhákra tér: a természet látványa, írja, több más 
egészségügyi haszna mellett a közérzeten is jelentősen javít; a madármintás bélyegek ezáltal vál-
nak származási helyük idealizálásának eszközeivé. Ki tudja – élcelődik –, egy ilyen bélyeg talán 
még azt is elhitetné velem, hogy nálad, a messzi Moszkvában édenkert vár rám, bánhatjuk tehát, 
hogy az emberek már nem küldenek egymásnak postán levelet. Természetesen az ilyen eszme-
futtatások után váratnak magukra a legtöbbet Iván válaszai). Most hétvégén pedig, bár min-
den számítás szerint várható volna, mégsem érkezik tőle üzenet.

Aztán másnap este, a vasárnap alig túlélhető óráiban úgy döntenek, hogy megnéznek pár 
epizódot az éppen aktuális, nem túlzottan vicces szitkomból, amely, ha nem komédiaként 
határozná meg magát, szappanopera lenne. Anita majszolni valót dob össze, rozsfalatkákat 
kéksajttal (ezek úgy sorjáznak a fehér tálon, mint törpék miniatűr ablakai), a sajthoz pedig 
szőlőt mos és egy-egy pohár bort tölt. Ilyen náluk egy standard vacsora.

Papp-Zakor Ilka : 1989-ben született Kolozsváron. A Babeș-Bolyai Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult 
orosz és magyar filológiát. Műfordítással is foglalkozik, eddig Jerzy Pilch és Janusz Gło wacki írásait fordította 
lengyelről magyarra. Két kötete jelent meg, az Angyalvacsora a  JAK+PRAE.HU, valamint Az utolsó állatkert 
a Kalligram Kiadó gondozásában.

  


