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K ora reggel. A MÁV szabadterület határánál vagyok, második otthonomban. A bó-
démat a rókaúton közelítem meg. Tudatosulnak a valós színek. A zöld nem gépzöld, 
sem falzöld, sem kerítészöld vagy monitorzöld. A szürke, a fehér, a barna mind 

igaziak, ha nem is alapszínek. A gravitáció olyan alacsony, hogy vérezni kezdek mindkét 
orrlukamból. A szélcsönd se hasonlít a templomi csöndhöz. Egyszerre minden olyan való-
ságosnak látszik körülöttem. Azon gondolkodom, kitől kérhetnék segítséget, hogy elma-
gyarázza nekem a női lélek működését? Sanyi az egyetlen ismerősöm, aki erről a kérdésről 
órákig tud beszélni, persze ő is csak sötétben tapogatózik. Egyszer valamiért nagyon meg-
haragudott rám. Kiabált egy csomó dolgot, amiből egy szót sem tudtam felfogni.

Elérem a bódét, leülök a küszöbre. Meleg van. Kifújom magam. A férfiszereppel min-
dig is voltak gondjaim, főleg azzal, hogy konkrétan megértsem, mit akarnak a nők. Hogy 
mit gondolnak magukban. Hogyan kell beszélni velük. Mit kell mondani, és általában mi 
a helyes magatartás. Mit kell gondolnia egy férfinak, és mivel védekezhet.

Anyám egyszer azt mondta a feleségemnek és Klárikának, hogy egész gyerekkoromban 
apahiánytól szenvedtem. Ezt a feltételezését két esettel illusztrálta. Jött hozzánk egy cigány 
szobafestő meszelni, nagypocakú, fekete ember. Annak folyton a szőrös, tetovált hasát bok-
szoltam meg a lábát ölelgettem. Nem tudott dolgozni tőlem a cigány. Aztán már ő is visz-
szaölelgetett, fölkapott, földobott, összecsókolt, én meg kacagtam. Azt akartam, hogy lak-
jon nálunk. Az utcán meg egyszer belekötöttem a rendőrbe, és addig beszélgettem vele, míg 
megígérte, hogy feleségül veszi anyámat. A rendőr nagyon nevetett. Anyám szerint hiány-
zik belőlem a spiritusz. Apahiány. Ezért nem tudtam megtartani a feleségemet. Ezért szö-
kött meg Gusztival, a százhúsz kilós villanyszerelővel. Anyám látta egy tüntetésen, beszélt 
is vele. Anyám az utóbbi időben politikai tüntetésekre jár. Értelmes magyar srác, ezt gon-
dolja a Gusztiról. Abban a férfiban, velem ellentétben nagyon is van spiritusz. Tisztában 
van az érdekeivel, dolgozik, pénzt keres, fontos számára a haza, a család.
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Beatrix nekem csak jót akart. Ezerszer elmondta, hogy változzak meg, nekem azonban 
eszem ágában sem volt megváltozni. Anyám szerint csak magamnak tehetek szemrehányást, 
amiért elhagyott. A fenyegetőzést meg, hogy kinyírom azt a rohadék villanyszerelőt, sürgő-
sen felejtsem el, mert ebből bajom lehet. Ezt Mikuláskor mondta anyám. Azt is hozzátet-
te, hogy ígérgetni még nem elég, hogy megváltozom. Mindenkinek, Beatrixnek, a külön-
féle hivatalokban, például Körössényi Antalnénak, ügygazdámnak is számtalanszor meg-
fogadtam, a nagy esküt is letettem, hogy gyökerestül megváltozom. És nem ám csak apró-
cseprő dolgokban, hanem gyökeresen, teljes egészében. Változtatok a gondolkodásmódo-
mon, a viselkedésemen. A dolgokhoz való hozzáállásomon. Ígértem, olyan leszek, mintha 
kicseréltek volna, csak egy kis türelmet kértem, amíg a nagy változtatást végrehajtom ma-
gamon. De ezek az ígéretek szavak maradtak. Üres duma. Ő, anyám, és mindenki más is 
hitt nekem, és én mindenkit a legszemtelenebb módon becsaptam. Amit mindenki mond, 
az nekem smafu, egyik fülemen be, a másikon ki. Ezzel eljátszottam az emberek bizalmát, 
mondta anyám. Ez konokság. Klárika is tanúsíthatja, hogy sajnos még sokkal olyanabb 
lettem, mint voltam. Így a velem szemben tanúsított türelem és megértés tövig elkopott.

Mindebből én azt szűrtem le, hogy Guszti, a villanyszerelő gyárilag más. Vagy alapvető-
en megváltozott. Ez teszi őt velem ellentétben igazi férfivá. Olyanná, amilyenről a nők ál-
modozni szoktak. Legalábbis anyám szerint.

Zivatar kerekedik. Behúzódom a bódé sarkába, de ide is bever az eső. Egy lukon át a fe-
jemre is potyog. A kismadarak hangosan csipognak a fákon. Sanyi tudna egyedül segíte-
ni a nagy titok megfejtésében, hogy mit akarnak a nők. Érti, amit én nem. Azt, hogy mi 
is valójában a nő, az összes létezők közt számomra a legabszurdabb lény. Ő képes a lehe-
tő legtermészetesebb viszonyba keveredni a nőkkel, hatni rájuk. A legrövidebb időn belül 
mindent elérni, amit akar. Én nemhogy ismeretlen nőket, de férfiakat vagy gyerekeket sem 
mertem megszólítani. Még értő koromban is csak alig. Megszólítani egy ismeretlent, ez 
mára túl van a lehetőségeim határán. Most, ha ugrás után egy nyílt térségen találom ma-
gam, a legnagyobb erőfeszítésem arra irányul, nehogy valakivel szót kelljen váltanom. El-
kerülni a társalgási helyzeteket.

Ha mégis sarokba szorulok, és megszólítanak, halandzsázni kezdek. Őbelába, mondom, 
elpelva, ulube. Finya fészok. Azt gondolják, hogy külföldi vagyok. Esetleg siketnémának tet-
tetem magam. Mutogatok a számra és a fülemre. Hessegető mozdulatokat teszek a kezem-
mel. Az sem rossz, ha köhögni kezdek, a köhögő emberektől mindenki fél. A cigizés miatt 
bármikor tudok hosszas köhögést produkálni, ki tudok váltani magamból szabályos, per-
ceken át tartó köhögőgörcsöket. De van, hogy ez sem segít. Akkor kínos pillanatok kez-
dődnek, a tolakodók lassan és hangosan elismétlik a közlendőjüket, amire én nyöszörgő 
hangokat hallatok. Van, hogy rám jön a röhögés, és egyre jobban kacagok. Végül már ke-
gyetlenül hahotázok és levegő után kapkodok. Nekem az utca az arcok pokla. Meg szok-
tak ijedni tőlem, és gyorsan odébbállnak. Aki nem, az szánakozva néz rám, aztán udvari-
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asan meghajlik. Néha megütnek, a falnak löknek. Mindenáron ki akarják csikarni, hogy 
megszólaljak, a hangomra kíváncsiak, de én nem beszélek. Egy kezemen meg tudom szá-
molni, hány emberrel álltam szóba az utóbbi években. Nekem ebből a szarból, hogy isme-
retlen emberekkel kelljen beszélnem, már értő koromban elegem lett. Most meg amúgy 
sem értem, mit mondanak, mit akarnak. A nap hallgat. A felhők hallgatnak. A természet 
nem óhajt beszélgetni. Jeleket bocsájt ki, üzen, de nem vár választ. Meggyötör, meg is öl, 
de nem kommunikál. A MÁV szabadterület nem tesz fel kérdéseket, egy mókus, egy bo-
gár, egy gomba, egy döglött kóbormacska nem tesztel. Nem kóstolgat, nem állapít meg 
semmit. Viszont a Petőfi Sándor utcán vagy Radnóti Miklóson, esetenként a Bartók Bélán 
lehetetlen elkerülni a hozzám beszélő fejeket. A Széchenyi István utcáról nem is beszélve. 
Egy másik világ, másféle módon kiismerhetetlen utcáin ismeretlen fogalom a beszédhiba. 
A hibbantak országában ismeretlen fogalom a beszédterror. Ott nem foglalkoznak ilyes-
mivel. A beszédvilágra háború és pusztulás vár, és én helyeslem ezt a háborút. Nekem már 
késő, én már lemaradok a győzelemről, úgyhogy nem vagyok kisegítve.

Az eső eláll, a kis tócsákat mohón beissza a föld. Szereznem kéne ide egy pokrócot meg 
egy szivacsmatracot. A rég álmodott lócát is össze kéne ütnöm. Most olyan gyorsan rohan-
nak az események. Úgy érzem, a jövőm kúposan kicsúcsosodik, összezárul a fejem fölött. 
Ennek a kúpnak a belső felületén siklok, mint egy játszótéren a csúszdán, vissza a múltam-
ba. Gonosz varázsló kastélya. Nekilátok az intimtornámnak, tizenöt emelés, tizenöt eresz-
tés. Remélem, elmúlik a fejfájásom.

Léptek zizegnek az avaron, kilesek a bódém mögé. Egy ázott fácán kapirgál. Előveszem 
a szatyromból a homályos petpalackot, pár korty bor lötyög még az alján. Megint elered az 
eső. Már nem zivatar, csöndes, áztató eső. A bor rossz. Úgy rossz, hogy jó. Valahol, egy tá-
voli faluban az utcákon a cseresznyefák már elvirágoztak, de még borsózöld gurbics a gyü-
mölcs. Egy esőkabátos nagymama most szépen, megfontoltan kerekezik hazafelé a régi, el-
gazosodott temetőből, a kormányon keresztbe fektetett gereblye, a hátsó ülésen esőkabá-
tos kislány kapaszkodik. A hűvös időben régi ruhákat, cipőt, petpalackokat dobnak a tűzre 
faluszerte. Nehéz, szürke füst terjeng az utcákon. Nagy, vizes bundájú kutyák lapítanak az 
eresz alatt. A nagyika a kocsma utcáját messzire elkerülve, a hosszabb utat választja. A re-
formátus templom felé hajtja a biciklit. Az utcán mindenki előre köszön a néninek, a kis-
lány vidáman integet. Az emelkedőn a nagymama arca megkeményedik. A falu végén, a ci-
gánysoron egy asszony a lábas aljáról kapargatja fel a leégett krumplistésztát, három kutya 
mohón lesi a falatot. Mindez túl messze van.

Kiállok pisálni a bódé mögé, csípős érzés a húgycsövemben. Talán felfáztam, vagy elkap-
tam valami kórságot Nilüfertől.

Még a villanykapcsolót sem tudja rendesen megszerelni, mondta a feleségem Kláriká-
nak, pár nappal azelőtt, hogy megszökött Guszti villanyszerelővel. Azt nem tette hozzá, 
hogy háromszor is próbáltam megszerelni a kapcsolót, visszanyomni a drótot a foglalat-
ba, és mindháromszor megrázott az áram. Az első áramütés után le kellett ülnöm pihenni. 
A második után már az ágyba kellett lefeküdnöm, a harmadik után pedig el is ájultam. Va-
lami kis feszültség, kóboráram azóta is cirkulál bennem. Kering az idegrendszeremben, és 
amikor váratlanul jelentkezik, akkor összerándul a testem. Le kell guggolnom, de legjobb, 
ha le is fekszem pár percre, míg elmúlik.

A feleségem, míg anyám az újabb kávét főzte, elpanaszolta Klárikának, hogy a redőny 
is félig le van szakadva. Nem lehet felhúzni rendesen. A gázórán meg folyamatosan világít 
egy gomb, és hangosan berreg, de engem nem érdekel. Sehogy se tud rávenni, hogy csi-
náljak végre valamit. Beatrixnak a fogaim sem tetszettek, mert kicsit elállóak. Nem szabá-
lyosak. A jobb fölső szemfogam helyén őrlőfog-korona. Mondtam többször is, hogy a ti-
zenhetedik születésnapomon az a metszőfog beletört a bécsi kockába, és a fogtechnikus-
nak éppen akkor csak egy őrlőfoga volt kéznél. Hiába is tiltakoztam, anyám azonnal bele-
egyezett, hogy azt ragasszák fel a helyére. Leinjekcióztak, és felragasztották azt a ronda fo-
gat. Emiatt szoktam meg, hogy nem nevethetek társaságban, mert az a fog rögtön kilátszik, 
és feltűnést kelt. A feleségemet nem érdekelték a kimerítő magyarázataim. Beatrixnak a jö-
vőben, ha vissza akar térni hozzám, el kell viselnie, a frontfogaim közt azt a kis rágófogat. 
Idővel majd kicseréltetjük. Rendbe lesz téve, szerzek rá pénzt.
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Azt a bonyolult utalásrendszert, az áttételes kifejezésmódot, a kimondatlan gondolatok 
szövevényét, ahogy az általam megismert összes nő kommunikál, már értő koromban sem 
tudtam megfejteni. Apám, a belvárosi jampec, értette. Sanyi barátom sejti. Gondolom, a sza-
kállas villanyszerelő, akiért a feleségem elhagyott, szintén tud valamit. Fogadok, hogy a pi-
ros nadrágos biztonsági őr a szociális irodában, akinek a nadrágja mélyen belevág a feneké-
be, még ő is ért valamit a női gondolatvilágból. Csak Bódog és én nem értjük. A szándék 
megvan bennünk, hogy értsük, csak a képesség hiányzik. Most, hogy az irányítás kicsúszott 
a kezemből, már reményem sem maradt, hogy valaha is megérthetem, amit egy nő akar.

Üvegdarab csillan meg a küszöb előtt. Eddig nem volt ott. A föld állandó mozgásban van, 
lassan kavarog, rág, nyel, emészt. Kövek, csontok, cserépdarabkák kerülnek elő. Amit a föld 
nem tud megemészteni, azt kiköpi. Ezzel is jelzi, hogy él. Jelez valamit, de választ nem vár. 
Próbálom értelmezni a figyelmeztető jeleket. Érzem, hogy valami történni fog velem, nem 
is olyan soká. Sodródom valami felé. Ezt a valamit néha érzékelem is, de inkább csak fol-
tokat látok, amik elmozdulnak a helyükről. Egymásba folynak, mint a higanycsöppek, és 
megint szétválnak. Mintha emberi alakokat látnék imbolyogni a ködben, a kórház utcáján. 
Saját magamat és még valakit. Megint félelmet és undort érzek. Messze van még az az idő, 
míg a titokzatos kép minden részlete összeáll, amíg világosan láthatom, mi az, ami vár, de 
ugrásról ugrásra egyre közelebb jutok hozzá. Olyasmi lesz, ami csak egyszer történhet meg 
az életben, de aminek mindenképpen meg kell történnie. Nem lesz figyelmeztető előzmény. 
A dolog hétköznapi lesz és érvényes. Az egyetlen érvényes dolog az életemben. Talán azon-
nal észre sem veszem majd, hogy történik, máshol jár majd az eszem. Lehet, a leghétköz-
napibb apróság az egész, de az is lehet, hogy az életembe kerül. Nem számít. Az egyetlen, 
amit biztosan tudok, hogy közeledik hozzám, egyszer elér. A fontos dolgaimat még előt-
te el kell intéznem, hogy utólag már ne maradjon semmi, amiért szemrehányást tehetné-
nek nekem. Úgy képzelem, hogy azután a bizonyos dolog után már semmilyen tenniva-
lóm nem marad. Semmi, ami fontos, amit muszáj elrendezni. A muszáj fogalma kiiktató-
dik az életemből, és akkor az ugrálás is megszűnik. A gravitáció megmarad ugyan, de ko-
rántsem lesz akkora jelentősége. Új arcom lesz, új szemem és fülem, szám. Akkor sem lesz 
semmim, ahogy most sincs. Soha nem is volt semmim, és törvényszerű, hogy nem is lesz. 
Úgy telt el az eddigi életem, hogy csak ideiglenesen birtokolhattam dolgokat, tárgyakat. 
Ha a nadrágomra nézek, a leváló talpú cipőmre nézek, vagy erre a régi könyvemre, azt ér-
zem, hogy nem az enyémek. Számomra teljesen idegen holmik. Idegen és ismeretlen min-
den, ami a bőrömön kívül van. Amiről azt képzeltem, hogy a tulajdonom, véletlenül bir-
tokoltam. Otromba tévedés történhetett. Hiba. Amit eddig a magaménak képzeltem, az 
tévedésből volt csak nálam, átmenetileg.

Vérzik a hüvelykujjam begye, mély és friss vágást látok rajta. Elég sok vért tudok kinyom-
ni belőle. A vér szépen lecsurog a csuklómra, onnan csöpög a bódém küszöbére. Nem tu-
dom, hogy szereztem ezt a sebet. Megvágtam valahogy a hüvelykujjamat. Esetleg megtá-
madtak, és védekeznem kellett. Nincs emlékem róla. A vérem túl sűrű és sós. Mintha a bő-
röm és a vérem se lenne már az enyém. Bármikor visszakövetelheti tőlem a valódi tulaj-
donos. Eddig még mindent, amit a magaménak hittem, visszakövetelték tőlem, és én vita 
vagy tiltakozás nélkül vissza is adtam. Vagy egyszerűen csak indoklás nélkül elvették, kitép-
ték a kezemből. Ugyanígy bármikor elvehetik a bőrömet, a véremet, még a nevemet is. Pa-
pírok nélkül, ítélet nélkül. Ebből a szempontból kicsit sem különbözöm egy állattól vagy 
egy tárgytól, amit adnak-vesznek, passzolgatnak.

Már egy százforintos nagyságú vérpaca gyűlt össze a lábam előtt, a bódé küszöbén. Ha 
szeretet által lehetne birtokolni a dolgokat és a fontos személyeket, akkor Beatrix még min-
dig velem lenne. Itt ülne mellettem a lépcsőn. De a birtokjogban nem érv a legfájdalma-
sabb szerelem sem. Nincs olyan paragrafus, hogy az enyém, mert szeretem, sőt. Olyat már 
inkább el tudok képzelni, hogy az enyém, mert utálom. Pusztán azért, mert szeretem és 
hiányzik, nem kaphatom vissza. Beatrix sosem volt hajlandó elkísérni ide, rühellte a MÁV 
szabadterületnek még a környékét is. Szerinte itt csak patkányok vannak, veszett rókák, el-
vadult macskák és mocsok. Az egész egy nagy rozsdaövezet. A Gólyakalifába sem ült be ve-
lem soha a részegek miatt. Egyedül anyámhoz volt hajlandó eljönni, akkora barátnők let-
tek, bár hozzá se mindig együtt mentünk. Általában engem előreküldött, vagy ő ment oda 
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hamarabb. Sétálni sem szeretett velem, mert nekem állító-
lag nagyon idegesítő a járásom, hülye járás szerinte. Hogy 
úgy megyek az utcán, mint egy bohóc vagy egy félcédu-
lás. Állandóan megállok, vagy megelőzöm őt, vagy direkt 
lemaradok, mintha semmi közünk sem volna egymáshoz. 
Elbambulok, hirtelen leguggolok, vagy hátraarcot csinálok, 
és minden ok nélkül elkezdek szaladni, vagy üveget gyűj-
tök. Így indokolta anyámnak is, hogy miért külön érke-
zünk. Anyám igazat adott a feleségemnek. Megerősítette, 
hogy tényleg teljesen idióta módon közlekedem, a buszról 
is korábban akarok leszállni, mint kéne. Beatrixnak, ha 
egyszer vissza akarna jönni hozzám, el kell fogadnia, hogy 
úgy járok, ahogy helyesnek és célravezetőnek tartom, vagy 
ahogy a szükség hozza.

A vérzés elállt, a kis tócsa szélei bealvadtak, a közepe is be-
bőrösödött. Egyetlen pontocska van a belsejében, ami még 
élő, és nedvesen csillog, mint egy piros szembogár. Beat-
rix abban a házibuliban, ahol megismerkedtünk, és aho-
va nem emlékszem, hogy keveredtem, részeg volt és han-
gos. Azt állította, hogy egyszer a szülővárosában, Makón, 
követni kezdtem. Mentem utána az utcán, és ő akármer-
re kanyargott, nem tudott lerázni. Azután meg mellé lép-
tem és megfogtam a kezét. Ez nagy hatással volt rá, mond-
ta a házibulin. Valójában soha nem jártam Makón. Ha jár-
tam volna, emlékeznék rá. Gondoltam, hogy összetéveszt 
valakivel. Ott, azon a bulin láttam először életemben. Az 
is abszurd feltételezés, hogy valaha is meg mertem volna 
fogni egy idegen lány kezét az utcán vagy bárhol máshol. 
Ilyesmihez soha nem volt bátorságom. Beatrix talán álmá-
ban látott ilyesmit. Másoknak elmondtam abban a buliban, 
hogy életemben először látom Beatrixot. Ezen sokan nevet-
tek ott. A végén inkább hagytam, hogy mindenki azt higy-
gye, csakugyan így ismerkedtünk össze. Aztán együtt jöt-
tünk el a buliból, és az utcán részegen csókolózni kezdtünk.

Éles, szúró fájdalom a megvágott ujjamban. Ha igaz len-
ne, hogy megtámadtak, és én védekeztem, hova tűnt a tá-
madó. A támadóim, akik az utcán, a Gólyakalifában vagy 
a különböző hivatalokban rám szoktak rontani, sosem tűn-
nek el csak úgy. Sokáig ott maradnak a környéken. Fenye-
getőznek. Esetenként követnek az utcán, hogy újra megtá-
madhassanak. A támadás előtti pillanatban a támadó egész 
testemben végigmér. Kiszámítja, mekkorát kell ütnie vagy 
rúgnia, hogy a földre kerüljek, és rám taposhasson. Milyen 
szögből kell pofán vernie. Amikor megvernek, mindent 
megvernek, ami bennem van. Megverik a szorongásaimat, 
az aznapi tapasztalataimat, az aznap szerzett ismereteimet. 
Megverik a gondolatmeneteimet, a vissza- és előrenézései-
met. Nagyon megverik a kíváncsiságomat, a szomjúságomat, 
éhségemet, a kérdőjeleimet, a felkiáltójeleimet. Megverik 
a sejtéseimet, az elméleteimet, az ábrándjaimat és a fantá-
ziaképeimet. Miközben engem bántanak, emberek mennek 
el mellettünk. Cigarettáznak vagy pipáznak, rágót rágnak. 
Bekapják a hamburgerük utolsó falatját. Piszkos vagy tisz-
ta kabátot viselnek. Telefonálnak vagy köpködnek, károm-
kodnak a gyerekükre. Udvarolnak a szerelmüknek. Az ilyen 
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támadások után, amennyire rajtam áll, igyekszem kerülni azokat a helyeket, ahol bántot-
tak. Tudtommal ezekre a támadásokra soha nem szolgáltatok okot. Ezeknek a támadások-
nak nincs semmiféle előszele. Én nem csináltam semmit, amiért engem bárkinek meg kel-
lene támadnia, és bántalmaznia kellene. Ha az embert megtámadják és bántalmazzák, ami 
velem sűrűn megesik, legjobb, ha nem védekezik, mert azzal csak tovább bőszíti a bántal-
mazóját. Ha tud, fusson el. Ha nem tud elfutni, adja meg magát. Emelje magasba a kezét. 
Próbálja megbékíteni a támadóját. Így szerencsés esetben megúszható a bántalmazás. Ezen 
a módon néha elkerülhetők a súlyosabb sérülések, a koponya szétzúzása, a kéz, a láb, a bor-
dák szilánkosra törése. Az én csontrendszerem mindig törékeny volt. Egyszer anyám nagy-
jából véletlenül eltörte a kisujjamat. De a koponyám a legsérülékenyebb. Számos esetben 
tört be, vagy repedt meg a koponyacsontom. Legjobban a fejemre kell vigyáznom. Az or-
vosok is többször elmondták, hogy a koponyacsontom olyan vékony, mint a tojáshéj. Egy 
ilyen rendkívül vékony koponyacsonttal akár egy közepes pofonba is belehalhat az ember. 
Egyszer egy CT vizsgálat után, ahol anyámmal az állandó fejfájásom miatt voltam, a du-
ci, fekete hajú asszisztensnő azt mondta, ilyen bonyolult koponyaformát még nem látott 
életében, és biztos nagyon érdekes gondolataim lehetnek. Éppen beszélgetni kezdtem vol-

na ezzel a jó húsban lévő középkorú nővel, de anyám arrébb tolt, és ő maga kezdett el szö-
vegelni vele. Alig értettem, miről. Az biztos, hogy az asszisztensnő nagyon dicsérgetett en-
gem, hogy milyen hatalmas és klassz agyam van. Sosem fogom megtudni, valójában meny-
nyire bonyolult az agyam. Ez az egész ugrálós életem is az agyam összetettsége miatt lehet. 
A mutáns szürkeállományom olyan iramban dolgozik, hogy én sem tudom követni. Talán 
az evolúció következő lépcsőfoka vagyok.

Fölnézek a kis juharfára, megszólítom, ígérje meg, hogy többet nem bánt senki. Majd 
ha láthatatlan leszel, bólogat a juharfa. Erősen tűz a nap. Folytatom az intimtornát, tizen-
öt feszítést végzek, tizenöt elernyesztést. Egyszer Bódognak töviről-hegyire elmagyaráztam, 
mi az a férfi intimtorna. Hogyan kell elkezdeni és rendszeresen ismételni. És hogy láthatat-
lanságot okoz. Ő erre annyira zavarba jött, hogy megsajnáltam. Amikor a láthatatlanságról 
beszéltem neki, úgy elkezdett nevetni, mint egy gyerek. Ő bűnözésre használta volna ezt 
a képességet, gyilkos bosszúra az ellenségeivel szemben. Bankrablásra. Meg meztelen nők 
kilesésére. Szerinte ilyesmik, amikkel én traktálom, a valóságban nem történhetnek az em-
berrel, erről ő nem tud beszélgetni, mondta. Szívesen mesélt viszont harci cselekményekről, 
amelyeket Oszamától hallott. Vagy medvetámadásokról, amiket ő személyesen élt át, náluk 
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a magashegységben. A medvét nagyon viccesen tudja utánozni. A sebesült medve mozgá-
sát és hangját még jobban, ugrál közben és forgolódik. Xsssziu-xssssziu, ilyen hangot ad az 
eltörő, szétroppanó medvecsont. Nekem eközben nem szabad nevetnem, nehogy megsért-
sem Bódog barátomat. Mikor Bódog az erdélyi medvéket utánozza, vállmagasságba emeli 
a karját és úgy markolászik a levegőbe az arcom előtt, hogy egy igazi medve sem csinálhat-
ná jobban. Hozzá úgy tud bőgni és morogni, hogy végigfut a hátamon a hideg. Az ő falu-
jukba telente gyakran lejártak a hegyekből a medvék. A régi időkben, még Ceauşescu alatt, 
némelyik lánnyal az is megtörtént, hogy meghágta egy medve. Így akár, szerinte az sem 
kizárt, hogy benne, Bódogban is folyik valamennyi medvevér. Oszamáék falujában pedig 
a nőtlen férfiak kecskékkel szerelmeskednek. Oszama úgy mesélte neki, hogy ezt a szokást 
az orosz kommandósoktól vették át, akik tanácsadóként látogatták a törzsüket. Régi meg-
figyelés, hogy a nagy és erős dolgok vonzzák a kicsiket és gyöngéket. A szelíd és puhány 
Bódog vonzódik az erős és nagydarab Oszamához.

Engem Beatrix vonz, de egyre csak távolodik. A nagy és fényes villanyszerelő vonzásá-
ban vergődik. Szörnyű veszély menthetetlenül beleszeretni valakibe. Az ikercsillagok is vé-
gül fölfalják egymást, ez a gravitáció törvénye. Fekete lyukká változnak, ami mindent el-
nyel. Abból az állapotból nincs kiút. Egy fekete lyuk van a szívem helyén, a legnagyobb 
magány. Gondolkodtam, hány ismerősöm értené ezt. Skarufa, akinek a lakóbizottság meg-
engedte, hogy ott aludjon a szeméttárolóban, ő például megértené. A lakóbizottság szemet 
huny, mert Skarufa éjjel vigyáz a biciklikre, nappal meg tömöríti a szemetet. Ha Skarufa 
letapossa a szemetet, az használ a lakóközösségnek, így sokkal több szemét fér a konténer-
be. Skarufa ismeri az igazi magányt. Anyám nem tudja, hogy néha lejárok hozzá a szemét-
tárolóba, mert szeretek Skarufával beszélgetni, minden szavát megértem, és ő is ért en-
gem. Anyám szerint Skarufa mindig mocskos és büdös a szeméttaposástól, és minimum 
egy rablógyilkos, aki itt bujkál. Szerintem viszont Skarufa a világ legbölcsebb embere. Fel-
söpri az udvart is, vizet loccsant a ház elé az éjszakai hányás- meg pisafoltokra, kutyaszar-
ra. Patkányt is irt. Ha bárki megszólítja, lassan az illető felé fordul és elgondolkodik. Nem 
mond semmi különöset, a csönd mögött mégis érzem a benne lévő mélységes bölcsességet.

Lehűl a levegő. Összegombolom a kockás szövetkabátomat. Van még pár szál sodort ci-
gim. Rágyújtok. Azt hiszem, gyorsabban kéne dohányoznom és többet. Ha lenne miből. 
A cigitől elmúlik a fejfájásom. Napközis tanár koromban a gyerekekkel sosem tudtam elbe-
szélgetni. A szünetekben, ha kiléptem cigizni az iskolaudvarra, mindig kicsúfoltak a fejfor-
mám miatt. Amikor meg akartam fogni őket, elszaladtak. Volt köpőcsövük, nyálas papír-
galacsinokat fújkáltak felém és apró kavicsokkal hajigáltak. Ez a napközis dolog is anyám 
ötlete volt, és Klárika talált összeköttetést abban a suliban. Beatrix is nagyon örült, mikor 
állásba kerültem, és én is azt éreztem, hogy hosszú idő után végre komoly ember vagyok, 
megváltoztam. Beatrix rögtön autóvásárlásra gondolt. Meg hogy lehetnének végre saját gye-
rekeink. Autókatalógusokat kezdett el nézegetni, és a neten fiú meg lány keresztnevek után 
kutatott, azt meg sem hallotta, amikor mondtam, hogy sosem szeretnék sem autót, sem 
saját gyereket. Alapvetően mindig undorodtam az autóktól. Teljesen értelmetlennek tar-
tottam, hogy saját kocsim legyen. Biztosra veszem, ha saját autóm lenne, mindjárt az első 
napon súlyos közlekedési balesetet okoznék. Az állás viszont fél évnél nem tartott tovább, 
mert a gyerekek és a szülők követelésére rövid úton kipenderítettek az iskolából. A csopor-
tomban volt egy perzsa kislány, két kínai kisfiú, meg három cigánygyerek. Egyedül csak 
velük tudtam szót érteni. A magyar gyerekek számomra elviselhetetlenek voltak, és ők sem 
tudtak engem elviselni. A magyar gyerekek mindenféle módon érzékeltették velem az el-
lenszenvüket. Volt egy nagyon kövér kisfiú, aki, ha a folyosón vagy az udvaron meglátott, 
szándékosan nekem rohant. Azzal szórakozott, hogy megpróbált ledönteni a lábamról. Egy-
szer el is estem, taknyoltam egy nagyot a havas latyakban. Már bujkáltam előle a szünetek-
ben. Ha észrevettem, hogy rám les, visszamenekültem a tanáriba. A többi magyar gyerek 
is a legalattomosabb merényleteket eszelte ki ellenem, ellopkodták a dolgaimat, amiket az 
asztalon tartottam, apró üvegcserepeket tettek a székemre, amibe bele is ültem és kiszakítot-
ta a nadrágomat. Rágalmaztak a szüleik és a többi tanárok előtt. Jöttek be kopogás nélkül 
a szülők, és üvöltöztek velem a tanteremben. Meg is fenyegettek párszor. Az egyik anyuka 
nekem is jött, és lökdösni kezdett a gyerekek szeme láttára. Rángatott, cibálta a ruhám, és 



36

felém sújtott az öklével. A gyerekek meg közben hangosan biztatták ezt az édesanyát, szur-
koltak neki és azt ordították, hogy üssön le. A nő egy fejjel alacsonyabb volt nálam. Torka-
szakadtából üvöltözött velem, amiből egy szót sem értettem. Ahogy próbáltam védekezni, 
a lábamat bele is ütöttem a dobogóba, és a tanári asztalban tudtam csak megkapaszkod-
ni, hogy el ne essek. Később úgy lett előadva, hogy én támadtam őrá. Egy magyar apuka 
azzal fenyegetőzött, hogy megpofoz. A magyar gyerekek a foglalkozások alatt kiszaladgál-
tak a teremből, a folyosón futkároztak és kiabáltak. A lépcsőn fölrohantak a felsőbb osztá-
lyok folyosóira. Ez ellen semmit sem tehettem. Így aztán az egész iskolában hamar elter-
jedt, hogy nem tudok rendet tartani, sőt, hogy én vagyok az, aki megvadítja a gyerekeket. 
Az igazgató-helyettesnő, aki pedig egy barátságos molett asszony volt, adott egy szóbeli fe-
gyelmit. Ez valahogy kiderült, megtudta az összes gyerek, és ettől még inkább megvadul-
tak, még kezelhetetlenebbé váltak. Wittgenstein jutott eszembe akkor, aki mint alsó tago-
zatos matektanár idegrohamot kapott. Még a legegyszerűbb dolgokat, mint az összeadás és 
a kivonás sem volt képes megértetni a gyerekekkel. Nekem, a tanári vécében több sírógör-
csöm is volt. Ment a hasam, mintha bécsi kockát ettem volna. Gyerekkoromban a felnőt-
tek fasiszta módszereitől szenvedtem, napközis tanítóként meg a gyerekek diktatúrájától.

Langyos, híg pára ereszkedik a MÁV szabadterületre, köddé sűrűsödik és hűvös növé-
nyi kipárolgással telítődik. Nem kúszik bele a városi füst, a gyárak és az autók kormos bű-
ze. Hogy ne fájjon annyira a fejem, a hüvelykujjamat szorítom, ahogy csak bírom. Aztán 
a mutatóujjamat fogom marokra, majd a középsőt tekergetem. Következik a gyűrűs és vé-
gül a kisujjam. Szorítom, ahogy csak tudom, és egy idő után el is múlik a fejgörcs. Cigim 
már nincs.

Mindig úgy akartam élni, hogy ne hagyjak magam után semmiféle nyomot, még egy 
fényképet se. Semmit, ami megörökít. Nem akartam, és most se akarom, hogy szimatolja-
nak utánam, rám találjanak, kielemezzenek és megfejtsenek. Kikérdezzenek, és rám szól-
janak. Ennek a világnak az eseményeiben nem akarok részt venni. Rontsák el még jobban, 
de nélkülem. Csináljanak, amit akarnak, és ahogy akarják, de velem ne foglalkozzon sen-
ki, ne próbáljanak semmire se rákényszeríteni. Nekem jó itt a MÁV szabadterületen. El-
viseltem, és ma is elviselem, ha valamit muszáj megtenni. Ilyen esetekben anyám az örö-
kös passzív agresszív zsarolásával úgyis rávesz, hogy megtegyem, amit kell. Így az állam fe-
lé a legtöbb kötelességemet teljesítem. Az összes papírjaimat, amiket ilyen állami helyeken 
kiállítanak számomra, anyám őrzi, csak a személyimet és a lakcímkártyámat tarthatom ma-
gamnál, arra az esetre, ha jönne a rendőr. A papírjaim tartalmát, az utasításokat és előírá-
sokat, az ezekhez tartozó határidőkkel és félfogadási időpontokkal együtt anyám kívülről 
fújja. Ha menni kell, akkor megyünk. Muszáj. Anyám tisztában van vele, hogy kilenc kö-
rül szoktam kelni. Ilyenkor már nyolc előtt a konyhában csörömpöl, jön-megy a folyosón, 
csapkodja az ajtókat, sóhajtozik. Ez a  járkálás, idegeskedés, tapicskolás, lármás torokkö-
szörülés percről percre fokozódik. A zajongást az ajtóm előtti ácsorgás, hallgatózás csönd-
je szokta csak megszakítani. Én ekkor a másik oldalamra fordulok, és a fejemre szorítom 
a kispárnámat, ami viszont csak felerősíti a zajokat. A kispárnára még gyerekkoromban 
szoktatott rá, hogy ne halljam, amint az apám utáni pasijaival szexel. Természetesen attól, 
hogy a kispárnát tiszta erőmből a fülemre kellett szorítanom, csak még jobban, százszoros 
hangerővel zuhogott a dobhártyámra a férfiak élvező hörgése, elégedett morgása, lihegése, 
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ahogy utolsó lökéseikkel nyiszorogtatják az ágyrugókat. A kispárna alatt fuldokolva anyám 
nyöszörgését, fájdalmas nyögéseit kifejezetten ijesztőnek találtam.

A bódé körül sárgul a fű. Szárnyas hangyák nagy rajokba verődve, több hullámban kö-
vetik egymást. Szúnyog még nincs. Kullanccsal idén még nem találkoztam. A csereboga-
rak megdöglöttek végre. Egyszerre van minden pillanat, vagyis inkább egyszerre lehetsé-
ges, ami a tudósok szerint végtelen számú párhuzamos idősíkot feltételez. Ezt elmondtam 
Skarufának a pincében, és a szemén láttam, hogy megérti. Más az ember szeme, ha ért va-
lamit, más, ha nem. Az emberi sors összes lehetősége kifejezhető egy matematikai egyen-
lettel, aminek része a fekvő nyolcas is. Ezt Bódognak mondtam az aluljáróban, és részben 
ő is megértette a lényeget. A végén addig csavarta a gondolatot, hogy akkor egyszerre, egy 
időben, mindenkinek öngyilkosnak kell lennie. Ha az összes ember egyszerre fejezné ki is-
tennel szemben az elégedetlenségét, és öngyilkos lenne, mondta, vagyis suttogta, akkor is-
ten lépéskényszerbe kerülne. Tennie kéne valamit, amivel visszaintézi az egész elcseszett lé-
tezést. Válaszoltam, hogy a teremtés csak egy ócska, erőltetett poén a nagy dumaszínházban. 
Semmi jelentősége. Bódog erre megrázta a fejét. Isten majma a Gonosz, az súg nekem ilyen 
bűnös gondolatokat, mormogta, miközben záráskor becipeltük a vitrineket. Isten majma 
istent utánozza, mint egy ripacs bohóc, mondta. Ha isten véletlenül megbotlik, a majma 
hanyatt esik. Ha elmosolyodik, a majom hahotázik. Ha isten kérdez, a majma visszakér-
dez. Bódog szerint a valóságban csak kérdések vannak. Az egész Bibliát kérdő mondatok-
ban kellett volna megírni. A Korán viszont, amit mostanában olvasgat, sokkal magaszto-
sabb. Minden szúra után felkiáltójelet kéne rakni. A szúra kerítést jelent. Amikor ezt így, 
egy levegővel elmondta, hoztam neki a fornettitől tíz deka juhtúrós-tökmagos pogácsát. 
Álltunk a lelakatolt szerviz előtt, Oszama már korábban elment. Ez itt, amit látunk, csak 
rajzfilm, az igazi dolgok, a valóság számunkra elérhetetlen, mondtam, és megveregettem 
a hátát. Ha látnánk, akkor sem tudnánk felfogni. Halálra rémítene. Már ha létezik egyál-
talán olyan, hogy valóság, mondtam. Neked legalább a neved Bódog, haver.

Nagy lapulevelek bólogatnak a szélben, hasonlítanak az elefánt fülére. Narancssárga 
lepkeraj röppen föl alóluk, körülöttem, a fejem körül billegnek, teljesen ellepnek. Talán 
a savanyú bor szaga vonzza őket. Olyan sűrűn szálldosnak az arcom előtt, hogy eltakar-
ják az egész MÁV szabadterületet. Csiklandoznak, szagolgatnak, megnevettetnek. Most 
minden kis pillangó rám kíváncsi. Ráröpülnek a fülemre, orromra, szemhéjamra. Befol-
tozzák a sebeimet. Mintha föl akarnának emelni és azt szeretnék, hogy repüljek velük.

Fahéj és szegfűszeg illata.   
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