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„…csak a csontok kopogása hallik…”
(Esterházy Péter : A szív segédigéi)

A nemzetközi szakértői bizottságot másnap kora délutánra várták a São Pauló-i 
Igazságügyi Orvosszakértői Intézethez. Az épület a városi halottasház vigasz-
talanul szürke, posztkoloniális épületkomplexumában kapott elhelyezést, köz-

vetlenül a város legnagyobb kórháza mellett. Újonnan épült, merész felhőkarcolóival, ha-
talmas parkjaival, fényes üzletsoraival és egyre terjeszkedő favelanegyedeivel a város a re-
ményteli jövő és a reményt vesztett nyomor lebilincselő keveréke volt. Dél-Amerika ak-
kor legnépesebb nagyvárosa, a nyolcvanas évek közepén már több mint hatmilliós metro-
polisz, az új világ fényes fároszaként tündökölt.

Mint legyek a dögöt, a bejárat előtti térséget újságírók lepték el, a kapuban pedig ide-
gesen toporogtak a bizottság fogadására felkészült asszisztensek. Ahonnan állt, a kapu dé-
li oldalán, Inácio jól látta a sarkon bekanyarodó Chevrolet limuzint, amelyik az utolsó-
ként érkező csapatot, a Wiesenthal Központ embereit hozta. A sötétített ablaküvegű limu-
zin mélyéről kikászálódó Clyde Snow-ból először csak egy bordó, varrott cowboycsizma 
orra tűnt föl.

A brazil személyzet vakítóan fehér laborköpenye. (Omo)
Inácio mélylila árnyalatra borotvált, kakaóbarna arcbőre. (Gillette)
A szemközti kórházat övező pálmasor haragoszöldje, a trópusi téli napsütés fakó fénye, 

a portugálmintás járda apró kockás fekete-fehérje.
Remegő lábakkal fölkísértem őket a terembe, ahol általában az autopsziákat végeztük, 

és amelynek közepén egy hosszú, keramitlapokkal borított fa vizsgálóasztal állt. Inácio rá-
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gyújt, letüdőz, kifújja a füstöt. A szokatlanul nagy belmagasságú teremben a tudósok cso-
portokba verődve, halkan beszélgettek. Csak Menachem Russek és Richard Helmer áll-
dogáltak kissé félrehúzódva, ezzel is jelezve bizonyos fokú különállásukat. A kávéját elmé-
lyülten kavargató Russekről, az izraeliek fő nácivadászáról azt rebesgették, hogy napon-
ta vált szállodát. Helmer, a halk szavú, nyugat-német antropológus kibámult a magas ab-
lakon, mint aki valahonnan kívülről remél felmentést. Inácio boldogan nyugtázta, hogy 
Helmer igen bizonytalanul beszél angolul, s ekkor ismét felmerült benne, hogy megszó-
líthatná németül. Az adott helyzetben azonban ez teljesen elképzelhetetlen volt, a tudó-
sok rendjét szigorú hierarchia szabályozta. Ő csak a slepp egy jelentéktelen tagja, Helmer 
viszont, akár beszél angolul, akár nem, nemzetközi sztár.

Az ajtóban egyszer csak feltűnt Romeu Tuma, São Paulo ötvenes, szír származású rend-
őrfőnöke, s evvel véget is vetett a teremben eluralkodó, fontoskodó sutyorgásnak. Minden 
szem rászegeződött. Tuma legendás figura volt, fegyvertelenül mászkált, nem ivott és nem 
dohányzott. Hírnevét néhány évvel korábban, 1978-ban alapozta meg, amikor sikerült el-
kapnia Gustav Franz Wagnert, Sobibor „Hóhérát”. A katonai diktatúra alatt Tuma azt a bi-
zalmi feladatot kapta, hogy épüljön be diák- és munkáscsoportokba. Elmondása szerint, 
némely kollégájával ellentétben, ő a maga részéről soha nem raboltatott el, és nem kínzott 
meg senkit, mivel, így Tuma, erkölcstelennek és szánalmasan amatőr marhaságnak tartot-
ta az efféle módszereket. Láttára Inácio szíve hevesebben vert. Tuma találkozhatott Rudi-
val valamelyik börtönben. Vagy tudhat valamit a hollétéről. Netán éppen ő jelentette fel.

Csak a csontok kopogása hallik.
A sírnál megjelent több tanú egybehangzó állítása szerint, mondta Romeu Tuma a te-

remben összegyűlteknek, az Embuban exhumált csontok a feltételezett személy maradvá-
nyai. Majd korábbi, elhamarkodott kijelentéséből okulva sietett hozzátenni, hogy termé-
szetesen az Önök feladata a minden kétséget kizáró, végleges azonosítást elvégezni. Ezek 
után Dr. Wilmes Roberto Teixeira, a vitatott csontok hivatalos őrzője ismertette a tervezett 
munkamódszert és a menetrendet, majd szélnek eresztette a csalódott szakértőket. Clyde 
Snow, aki, ugye, korábban már csúnyán dehonesztáló megjegyzéseket tett a brazilok mun-
kamódszereire, most jobbnak látta, ha hallgat. Ugyanakkor mégiscsak elképesztőnek tar-
totta, hogy a csontvázat nem mutatták meg nekik már aznap, s valami gyanús machináci-
ót sejtett. Megérzései most sem csalták meg, erről azonban nem tudhatott.

Másnap kora reggel ugyanis Dr. de Mello maga mellé vette Inációt, és nagy titokban 
kikocsiztak Embuba, a Nossa Senhora do Rosário temetőbe. Az előző napon kiásott sír 
mellett égő mécsesek sorakoztak, és a földkupacot friss virágokkal szórták tele. Inácio 
ezen egy pillanatra eltűnődött, majd lesegítette Dr. de Mellót a sírba. Odalent letérdel-
tek, és nekiláttak keresgélni. Kis lapátjaikkal puhán meglazították a földet, kapirgáltak. 
Először egy fog, aztán néhány kisujjcsont került elő. Ekkor zajokat hallottak odafent-
ről. A sírból kikémlelve egy tévéstábot láttak közeledni, nyomukban a két nyugat-né-
met antropológus. Aznap más dolguk nem lévén, Helmer és Endris úgy gondolták, ki-
néznek a temetőbe, a brazil tévéstáb meg valahogy kiszagolta a hevenyészett pótexhu-
málást. Hogy basznák meg, mondta Dr. de Mello, azzal gyorsan átpasszolta Inációnak 
a kis plasztikzacskóba gyűjtött csontokat, a nyugat-németek segedelmével nagy nehezen 
kimásztak a sírból, és lesétáltak a dombról.

Katt, katt, és a kamerák is serényen forogtak.



Franca, Rudi és Inácio az Iguaçú vízesésnél. 
Franca középen áll, jobbján Rudi, balján Inácio, 
a fiúk a nő vállára fonják karjukat. Franca a dere-
kukat öleli át, a háttérben kimerevítve zuhog a víz-
esés. A vízesések is állva halnak meg, mint a fák. Mosolyog-
nak a kamerába, Francán ujjatlan lenvászon ruha, apró, szí-
nes házak mintázatát nyomták a vászonra. Mintha egy vi-
dám favelatelep terült volna el Franca húszonkét éves, feszes 
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testén. Rudi alig magasabb Francánál, sovány felsőtestét az agyonmosott stones-os trikója 
fedi. A kiöltött vörös nyelv a fekete-fehér fényképen. Moonlight Mile, Brown Sugar, Can’t 
you hear me knocking, ezeket énekelte a cellában, ájulásig, így mondták, Sticky Fingers al-
bum, 1971. A felvétel talán ’79-ben készült, legkésőbb ’80 közepén, épp harmincöt éve. 
Rudit 1980 októberében vitték el. Kér sört ?

Nem kértem.



A labor egyik termében az exhumált csontvázat készítették elő, hogy nemét, faját, magas-
ságát, jobb- vagy balkezességét és egyéb, megkülönböztető tulajdonságait a tisztelt tudó-
sok meghatározzák. Egy szomszédos teremben azonban egy egészen másfajta vizsgálódás 
vette kezdetét. A laboron kívüli, tárgyalótermi bizonyítási eljáráshoz ugyanis szükségünk 
volt egy képre, amely a laikus közönség számára is láthatóvá, sőt nyilvánvalóvá teszi a sze-
mélyazonosságot. Ábrázolhatóvá kellett tennünk az érvelésünket, érti, mondta Inácio, ami, 
gondolták, vélhetően majd csillapítja a hitetlenkedők kötekedését és nemkülönben a mér-
hetetlen csalódást afelett, hogy nem sikerült ezt a fellelt testromot még élő organizmus-
ként elkapni. Akkor, amikor még könnyedén meg lehetett volna állapítani, hogy a szóban 
forgó személy egyáltalán nem Wolfgang Gerhard, osztrák üzletember, miként azt Wolf-
ram és Liselotte Bossert, a keresett személy barátai a temetés idején dokumentumokkal 
alátámasztva állították. Hanem a pártfeladatként kapott, ám az évek során általuk ugyan-
csak megkedvelt tömeggyilkosé, a halálában is gondosan fedezett doktoré. Amikor a bra-
zil rendőrség megjelent São Pauló-i otthonukban, Wolfram már éppen beszélt volna, de 
Liselotte keményen rászólt. Wolfram, ich bitte dich ! A rendőrségen azonban már az asszony 
is belátta, hogy vallaniuk kell, és végül elvezették a rendőröket a sírhoz. A belátás hasznos 
dolog, elmélkedett Inácio, mint aki magát inti. Szégyellte volna bevallani, hogy az egész 
történetben a legjobban az dühítette, hogy ez a Bossertné Oma nevét bitorolta. Liselotte. 
Még most, csaknem harminc évvel az események után is képes volt felizgatni magát rajta.

Amikor a szakértői csapatot végre a csontváz közelébe engedték, izgatottan körbeállták 
a hosszú asztalt, amelyen a brazil kollégák már anatómiai rendben kirakták a csontokat 
(az apró tévedéseket Snow-ék diszkréten korrigálták). A sírásók által csúnyán megrongált, 
erősen töredezett, kisebb- nagyobb darabokból álló koponyát megpillantva egy pillanatra 
még a tartózkodó Richard Helmer arcán is a bosszúság és hitetlenkedés jelei mutatkoztak. 
Finoman kézbe vette az egyetlen épen maradt darabot, a craniumot, majd letette, és a te-

nyerébe söpörte a maradék csonttörmeléket. Úgy meredt rá, mintha 
a saját sorsát akarta volna kiolvasni belőle. A többiek aggodal-

masan tekintgettek felé. Nos, mi a véleménye, Dr. Helmer ? 
A szőke, nyugatnémet antropológus hallgatott. A nyitott 

ablakon át tisztán hallatszott a lenti erős forgalom zaja. 
Azt hiszem, menni fog, mondta végül Dr. Helmer, ösz-
sze tudom rakni. A megkönnyebbülés úgy terjedt szét 

a teremben, mint egy löket dúsított oxigén.
Amíg a szomszédos teremben Helmer kicsomagolta a Nyu-

gat-Németországból hozatott felszerelését, a többiek megállapítot-
ták a csontváz nemét, faját, magasságát és bizonyos korábbi beteg-

ségeit, sőt, az állkapocsról készült röntgenfelvételek és 
a fellelt fogak vizsgálatával azt is, hogy az illető-

nek egy jókora, jellegzetes rés volt a két met-
szőfoga között.

Egy hasadék az idő 
szövetén.
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Végül a hosszú csontok kérgében végbement mikroszkopikus változások alapján be tud-
ták lőni a halál beállta előtti pillanatban még élő test hozzávetőleges korát is. A rendelke-
zésre álló adatok alapján a szakértői csapat megállapította, hogy halálának időpontjában 
az exhumált test a hatvanas évei végén járhatott. S ha 1979-ben M. doktor valóban fuldo-
kolt az Atlanti-óceán vízében, s ekkor Wolfram Bossert valóban megpróbálta kimenteni, 
miként azt Bosserték állították, s ha Wolfram hősies erőfeszítései ellenére a doktort való-
ban már csak holtan tudta kihúzni a Praia da Bertioga homokjára, mely tevékenység kö-
vetkeztében Wolfram maga is csaknem megfulladt, akkor ez a csontváz valóban azon ke-
resett személy földi maradványait képezte, aki 1979-ben, amikor Wolfgang Gerhardként 
belefulladt az Atlanti-óceánba, csaknem betöltötte hatvannyolcadik életévét.

Inácio felállt, kiment a  konyhába, behozott egy jéghideg, dobozos Brahma sört, és 
rögtön töltött magának, mint aki napok óta szomjazik. Megkínálhatom, kérdezte végül. 
A sörhab kicsit túlfolyt a pohara peremén, rá a pecsétes terítőre. Inkább kimentem az er-
kélyre elszívni egy cigarettát.

A bizonyítási eljáráshoz azonban egy képre is szükségük volt. Egy képre, amely a bíróság 
tagjai, a nácivadászok, a sajtó képviselői és a sajtóból tájékozódók milliói, a túlélők, a túl-
élők leszármazottai és a Föld milliárd lakója számára minden kétséget kizáróan bizonyíta-
ná, hogy a megtalált koponya azé, akit negyven éve hiába kerestek, akiért, mint mondták, 
tűvé tették egész Dél-Amerikát (jóllehet Buenos Airesben még saját néven szerepelt a tele-
fonkönyvben, halló, igen, itt én beszélek, kit keres ?), azé, akinek rothadó teste beépült az 
ásványokba, s örökre megmérgezte a testet körülölelő földet, azé, aki miatt elpusztultak 
a környéken legelő állatok, akinek föld csorgott a bordái közé, akinek élet és halál felet-
ti, szelektív uralma százezrek pusztulását hozta, egyet jobbra, kettőt balra, hogy a csont-
váz övé, és senki másé, hogy itt, ebben a teremben a Halál Angyala fütyörész. Hogy noha 
kétségbeejtően elkéstünk, végül mégis megtaláltuk. Hogy az idő olvadó jégtáblája alól vé-
gül felszínre került a kutyatetem. Hogy itt, éppen itt van elásva, ni. Ehhez kellett egy kép, 
hogy mindenki a saját szemével győződhessen meg a csontváz eredeti személyazonosságá-
ról, a minden kétséget kizáró azonosságról.



[…]



Kétségkívül a szemgödör és az orrnyílás hártyavékony csontjaihoz kellett a legtöbb türe-
lem. Hosszú, süket órák teltek el. Miután kitartó, aprólékos munkával, csipesz és ragasz-
tó segítségével Richard Helmer sikeresen rekonstruálta az exhumált koponyát, nekilátott, 
hogy a tengerentúlról odaszállított berendezéseivel megkezdje a bizonyítási eljárást. A végén, 
mint remélték, egy újonnan alkotott, korábban még nem létező kép lesz a döntő bizonyíték.

Hajnalban, taxival érkezett az Intézetbe, ahol még csak egyedül én voltam bent. Min-
denképpen ott akartam lenni, mire Helmer bejön, mintha Rudi sorsa függött volna at-
tól, hogy kettesben lehessek vele, hogy közelről figyelhessem munkálkodását. Valahol ott, 
a keze között remélte meglelni a fivére nyomát. Helmer a labor felé sietett, s intett, hogy 
kövessem. Odabent óvatosan leemelte a parafaállványon várakozó koponyát, és felemel-
te, hogy újra szemügyre vegye művét. Elégedettnek tűnt. Azon a júniusi hajnalon, a São 
Pauló-i városi halottasház laborjában hirtelen, a szemem láttára elevenedett meg a dán ki-
rályfi, akinek történetét Oma annyiszor elmesélte nekünk. Az aranyozott lapszélekkel dí-
szített könyv ilyenkor az ölében hevert, időnként belenézett, felolvasta egy-egy kedvenc 
sorát, de amúgy fejből mesélte. A koponyához intézett aznapi kérdés most arra irányult, 
vajon valóban megkerült-e az a bizonyos eltűnt személy, vajon valóban annak csontjait 
adta-e ki a föld, akit negyven éve elnyelt. Egy eltűnt, egy desaparecido, aki nem csak egy 
volt a sok közül. Aki egy valóságos sztár. Aki nem áldozat, de feltehetően halandó. Ru-
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di egy volt, és a többi eltűnt is mind egy meg egy meg egy 
meg egy, mélyen a föld felszíne alatt, amelyen naponta já-
runk. Mindegyik egy és egy és egy.

Inácio kiitta a sörét, és újabb cigarettára gyújtott. Tizenöt éves 
kora óta dohányzott, mozi előtt és mozi után csoportokba verődve fújták 

a füstöt a kiskamaszok. Minden amerikai filmet megnézett, amit Zé Aurélio, 
az itapetiningai mozigépész hozott. Az Aurora moziban a filmek gyakran elsza-

kadtak, olyankor, mintha az utolsó reményüktől fosztották volna meg őket. 
A kényszerű, nyomasztó szünetek alatt – mert soha nem lehetett tudni, va-

jon sikerül-e újraindítani a filmet – hangos vita alakult ki a kemény fa-
padokon szorongó nézők között a film végkimenetelét illetően. A mai 
napig úgy gyújtott rá, ahogy a vásznon elérhetetlen távolságban lebegő 
árnyaktól tanulta, megfontolt, érett lassúsággal. Katt, a visszapattintott 

fedél fémje a fémen. Amikor Rudival beköltöztek a városba, első fizetésé-
ből egy Zippót vett. Hogy miért nem inkább csajokra költi a lóvéját (garotas, 

grana), kérdezte a bátyja, minek ez a majomkodás. A csajok jöttek, mentek, de 
a Zippója még mindig megvan, kell, mondta Inácio, legalább egy biztos pont.

Felállt, kinézett az ablakon. Lent, a  forgalmas utcán délutáni dugó volt. 
A szemközti oldalon sorakozó boltok kirakatüvegén megcsillant a lemenő nap, 
Loteria Nacional, férfi szabó (ingeket is, méretre), méteráru, patika, elektro-
mos készülékek, egy divatárubutik és egy kalapszalon. Az alapítás éve 1954, 
patinás, régimódi cégér, fekete alapon arany betűk, Chapéus Karady & Frank. 

Egy ideje mások vitték a boltot, miután a kalapos hölgyek Amerikába emig-
ráltak. Azt beszélték, az egyikük egy kiöregedett, európai díva volt, amit a hölgy 

gondosan titkolt, mégis kitudódott. Az ilyesmi mindig kitudódik, fontoskodott 
Inácio, az emberek szeretik azt, amit mindenki tud, de nem volna szabad.

Mindezt a  volt feleségétől, Francától tudja, aki munka után, mielőtt haza-
ment a szanaszét hagyott, üres lakásba, szeretett a kalapszalonban kicsit elidőz-
ni, a tulajdonossal diskurálni. Az új modelleket is rendre felpróbálta, jó kalapfeje 
volt. Nézze, például itt. Franca persze Rudiba volt szerelmes. Amikor Rudi eltűnt, 
Francát is letartóztatták, a testén sok évvel később is tisztán látszottak a kihallga-

tás nyomai. Nem árulta el Rudi hollétét, noha naphosszat lógatták a papagájrú-
don, pau de arara, ájulásig. Vagy ha nem, akkor a vaginájába elektromos vezetéket 
dugtak. Egy katonai rendőrségi aktában – másolata itt – Inácio egy mindkettőjü-
ket érintő vallatási jegyzőkönyvet talál, Francát és Rudit egymás szeme láttára kí-
nozták meg, elektrosokk, víz alá merítés, sokk, merítés, sokk, merítés. Az aktából 
négy fekete-fehér fénykép csúszott ki.

Franca szemből, véres fejjel, dacosan néz a kamerába, megátalkodott, csontke-
mény szépsége, mint egy bevehetetlen erőd, csak még inkább erőszakra ingerli 
fogvatartóit. Franca profilból, a haja a füle mögé simítva, állát felszegi. Rudi ar-
ca szemből, a szeméből semmi sem látszik, az arca feldagadva, a cafatokban ló-

gó, véres stones-os trikóján a kiöltött nyelv, ekkor még nem vetkőztették mezte-
lenre, ez nyilván közvetlenül a letartóztatása után készülhetett, aztán Rudi profil-
ból, a fülcimpája már hiányzik.

Kiszabadulása után két évvel Inácio feleségül veszi Francát ; a közéjük fészkelő-
dő hiány árnyékos kontúrjai napról napra élesednek. A Franca bőrébe égetett min-
den csikknyom a fivéréhez vezette, mint egy sötétben is tisztán kitapintható vak-
térkép. Egy évvel később Franca ismét beáll a gerillákhoz, egy akció során újra le-
tartóztatják. A megfőzött feijoada a rezsón várta Inációt, amikor munka után, éj-
szaka hazament a halottasházból. Az étel még meleg volt. Francát egy fogolycsere 
keretében hetvenedmagával kiutasítják az országból, Chilébe viszik őket, Allen-
de halála után azonban menekülniük kell. Állítólag, egy „bajtársával”, mondja 
Inácio, és mintha az idézőjel fájdalmasan többet sejtetne, papírok nélkül eljut-

nak Európába, ahol hónapokig tartó bujkálás után végül Németországban köt-
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nek ki. Inácio úgy tudja, hogy Franca a Humboldt Egyetemen folytatta orvosi tanulmá-
nyait, a szegények orvosa akart lenni. A bajtársa – és nyilván szeretője, mondja ki most 
már Inácio a keserű igazságot – úgy mesélte másoknak, hogy Francát egyre rettenetesebb 
rémálmok kínozták, több hónapig a pszichiátrián kezelik. Saját diagnózisa szerint pszi-
chotikus állapotba került, és ebbe, így mondta a szeretője, nem akart belenyugodni. Egy 
napon, az egyetemről jövet, egy vonat alá veti magát a Zoologischer Garten S-Bahn meg-
állóban. Egy szemtanú elmondása szerint ahogy lement a lépcsőn, egyenesen a peron fe-
lé tartott, ahol gondolkodás nélkül az éppen beérkező vonat elé vetette magát. Ez volt 
Franca, ez a megalkuvás nélküli eltökéltség. Ekkor harmincegy éves volt. Teljes nevén 
Francisca Maria Auxiliadora Freitas, Minas Gerais állam szülötte volt. Át akarták szabni 
az arcomat, mondta volna Franca, mondja Inácio, azért verték főleg azt, nem bírták elvi-
selni a szépségemet. Amíg kezelésbe vették, hangos, afrikai eredetű macumba zene szólt 
a kihallgatószobában, amitől a kihallgatórendőrök szinte transzba jöttek, arcuk kipirult, 
a szemük csillogott, egyre hangosabban ziháltak. Franca önkéntelenül vigyorgott, amikor 
ezt mesélte, mondja Inácio. Ha szörnyűséget látott vagy mondott, nem bírta ki vigyorgás 
nélkül. Ez érthetően felbőszítette kihallgatóit, és csak fokozta hevületüket. Amikor letar-
tóztatták őket, egy egész kis fegyverraktár volt náluk, egy 45-ös Colt, egy 44-es vadász-
puska, egy Winchester, nagy adag dinamit, gránátok és még sok egyéb. A 45-ös Colt volt 
a kedvence, meg a feijoada füstölthússal és banánnal. Franca meztelen testére nem küld-
tek krokodilokat és kígyókat, ez a módszer csak később jutott a szervek eszébe. Ehelyett 
a hüvelyébe áramot vezettek, míg egyre hangosabban szóltak a macumba dobjai.

Só queima ponto quem pode queimar
Só queima ponto quem pode queimar
o meu ponto é seguro, não pode falhar
o meu ponto é seguro, não pode falhar.

Saravá, Oxô, Iemanjá ! Aiêe, aiê.



Helmer kis kézifúróval egy-egy lyukat fúrt az állkapocs mindkét oldalába, aztán még ket-
tőt a craniumba, a halánték fölött egy hajszálnyival. Az állkapocshoz pici rugókat erősített, 
majd apró csavarokkal az állkapcsot a koponyacsonthoz rögzítette. Végül az állkapocs kö-
zé helyezte a megtalált protézist, amely szépen kiegészítette a megmaradt eredeti fogakat.

A vicsorgó koponya beszélt ugyan magáról, de nem önmagáért beszélt.
Kellett valaki, aki a mondanivalóját megérti és lefordítja egy mindenki számára ért-

hető nyelvre. Ha látom, hiszem is, erre épült Dr. Helmer módszere. 
A hetvenes évek végére a lelkes amatőr fényképész és antropoló-
gus kifejlesztett egy eljárást, melynek segedelmével egy fénykép 
videóképét egy koponya videóképére tudták vetíteni. Mint 
Jézus leplét, rávetítették egyiket a másikra. Több száz kopo-
nya tanulmányozása, és azok absztrakt, mértani formákká 
való redukálása után kieli egyetemi laboratóriumában a sze-
rény és hallgatag Dr. Helmer egyre csak tökéletesítette az 
eltűnt személyek azonosságának megállapítására kifejlesz-
tett módszerét. Egy napon a nyugat-német bíróság bizonyí-
tó erejűnek ismerte el az eljárást. Ez volt Dr. Richard Helmer 
nagy napja. Feleségével aznap este pezsgőt bontottak (Crémant 
d’Alsace Brut, 1976), és korán ágyba bújtak.

Úgy okoskodott, hogy minden koponya teljesen egyedi, mint egy ujjle-
nyomat, és ha sikerül a koponya egyedi tulajdonságait rávetíteni és hajszál-
pontosan egy vonalba hozni a fényképen látható arc egyedi vonásaival, ak-
kor vélhetően összepréselhető és semmissé tehető a két kép között eltelt idő 
masszív tömbje, amely az áttétekkel terjedő, beteges bizonytalanságot szüli.
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Ahogy roncstelepeken lapítják szét az autókat, úgy.
Chevy, Ford, Fiat, egykutya, rreccs.

Helmer csendben nekilátott a munkának. Kiteregette a magával hozott táblázatait, ame-
lyek a korábban tanulmányozott, több száz koponya adatait tartalmazták. Miután pon-
tosan felmérte az adott koponya méreteit, a táblázatokban lévő adatok alapján harminc 
gombostűt olyan módon helyezett el a koponya felületén, hogy a bőrréteg elhelyezke-
dését jelző fehér pontok mentén kirajzolódjon a hiányzó bőrréteg vastagsága és kontúr-
ja. A bőr és a csontok közti távolság tanulmányozása nem volt újdonság, Helmer csupán 
folytatta és saját méréseivel kiegészítette az előző évszázadban élt anatómusok munkáját. 
Az így kipreparált, leginkább egy sündisznóra hasonlító, gombostűkkel megtűzdelt ko-
ponyát Helmer egy tartóállványra helyezte. Egy másik állványra a keresett személy életé-
nek különböző korszakaiból származó fényképeket helyezett.

Helmer úgy dolgozott, mint akit valami csendes őrület szállt meg. Mint aki transz-
ban van. Mint akinek az egész pályafutása ettől az egy naptól függ. Fiatal tiszt szemből és 
profilból, akkurátus fényképek egy 1938-as SS-dossziéból. Ezeket későbbi korszakokból 
származó fényképek követték. A szökésben lévő tettes vásárlás közben, kezében cekkerrel ; 

a szökésben lévő tettes a trópusi háza verandáján ingujjban újságot olvas ; 
a szökésben lévő tettes a tengerparton koktélozik a bará-

taival. Az ábrázolt események Helmer érdeklődé-
si körén kívül estek. Közömbös volt számára, 
hogy az alany éppen mit csinál, és kivel. Egye-
dül a bőr és a csontok közötti távolság érdekel-
te, az érdekelte, hogy az ábrázolt arc körvona-

lai alatt miképpen rajzolódik ki a koponya. Az, 
hogy miként érhető tetten és hozható helyre az el-

vesztegetett idő.
Beállította a két videokamerát, az egyiket a kopo-

nyára, a másikat az épp soron következő fényképre irányí-
totta. A koponyát mindig olyan irányba forgatta, amilyen 

szögből a fényképet készítették. A két videóképet Helmer egy 
harmadik gépbe csatornázta, amelyik az ekképpen egymás-
ra vetített két képet egyesítette, és az így nyert harmadik 
képet egy monitorra kivetítette. Helmer titokzatos varázs-
gépe képes volt két képből és két idősíkból egyet csinálni. 
Inácio lélegzetvisszafojtva figyelt, nehogy valahogy megza-
varja Helmer istentelen mesterkedését.

– Elektronikus szuperimpozíció – vetette oda Helmer 
mosolyogva, mint egy jóságos tanár bácsi ; nem a szája, 
csak a szeme mosolygott. Az első hangosan kimondott szó 

volt azon a reggelen. Az arc, a szemek, az orr és a száj, 
a  fej minden felismerhető jegye egyezik, mutatta 
Helmer. Maga is látja, ugye, kérdezte a német. Bó-
lintottam. Most már, gondolta Inácio, csak a báty-

ja hiányzó testét kellett megtalálnia. Egy tes-
tet, amelyen éppígy kimutatható a bőr és 

a  csontok közötti távolság. A  távolság, 
amely képes lenne áthidalni az időköz-

ben eltelt csaknem hat esztendőt, és 
a hiábavalónak megélt életét.

Dr. Helmer addig soha nem 
látott, soha nem létezett képe-

ket hozott létre, egyiket a má-
sik után, mint valami sá-

mán, egy orixá. Hol fé-
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lig holt, hol félig élő volt rajtuk a halál vigyorgó angyala. Hol 
a csontból, hol a húsból, hol a bőrből látszott több. Egy öltönybe, 
nyakkendőbe és kalapba öltöztetett koponyát kreált, aki egyszerre volt 
alany és tárgy, élő és holt. A kalap tökéletesen illeszkedett a koponya 
fejére. Helmer kreatúrája az egybeesés, az azonosság tökéle-
tes képi bizonyítékaként vetült a monitorra. Inácio 
Helmerre nézett, aztán a koponyára, majd visz-
sza Helmerre. Az artériáiba friss vér, a tüdejé-
be friss levegő tolult. Továbbzökkent a meg-
akadt idő, és lassan mozgásba lendült.

Néhány perccel később az időközben meg-
érkezett tudós kollégák is bepréselődtek Helmer 
laboratóriumába. Az ördögien létrehozott kép min-
den korábbi mérésüket, megállapításukat igazolta. Mint-
ha egész tudományos pályafutásuk szellemképét látták volna ki-
vetülni. S mintha a példátlan, ördögi gonosztettek elkövetőjét csak egy hasonlóan ördö-
gi masinával lehetett volna elkapni. Most maguk is láthatják, amit eddig csak állítottak, 
mondta Helmer a megilletődött kollégáknak ; ez itt valóban nem Wolfgang Gerhard, ha-
nem a Halál Angyala.

Még az éjjel megírták a jelentést, másnap megtartották a sajtókonferenciát. A konfe-
rencia egy előre megbeszélt pillanatában Helmer intett Inációnak, aki egy dobozból óva-
tosan kiemelte és az összegyűlt tömegnek felmutatta a még mindig vigyorgó koponyát.

Katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt, katt. Aztán a koponya 
visszakerült a dobozba.

Aztán eltelt harminc év.



Mélyen beúszik a Praia da Bertioga hullámtörésén túlra, könnyedén szeli a vizet, mint aki 
álmodik, álmában izzad, izzad a vízben, és nahát, ez végtére is lehetetlen, az ember még-
sem izzadhat úszás közben, erre gondol, érzi a helyzet álnokságát, de az álmok, mondta 
Oma, nem hazudnak, forgolódik, átizzadt könnyű takaróját lerúgja magáról, szép, egyen-
letes tempóban halad a fuldokló test felé, látja, hogy kiáltozik, de hallani nem hall sem-
mit, az álmoknak nincs hangsávja, némán peregnek a képek, de a bőre, a bőre érzi, hogy 
hol van, érzi a hullámok fodrozódását, orrában ott a só illata, a tengeré vagy a saját izzad-
ságáé, látja, ahogy a mögötte megtörő hullámok a part felé sietnek halaszthatatlan ügyben, 
hé, hová mentek !, de már el is görögtek, két vékony kar hadonászik a vízben, a hozzájuk 
tartozó fej néha lebukik a víz alá, ilyenkor gyorsítani próbál a tempóján, belehúz, majd 
kiszakad a szíve, annyira dobog, hallja, ahogy a víz alatt dobog a szíve, mi lesz, ha nem 
fogja tudni kimenteni a fuldoklót, akit feltétlenül ki kell mentenie, még nem tudja, ki az, 
de érzi, hogy ha nem sikerül, akkor vele fog alámerülni ő is, szeli a tengervizet egyenle-
tes, erős karcsapásokkal, a fuldokló mégis mintha néha távolodna, ez felbőszíti, álmában 
dühös lesz, hogy erőfeszítéseit így megcsúfolja Iemanjá, a tenger istennője, mint aki azt 
mondja, itt úgyis az történik, amit én akarok, kicsi szívem, hiába ez a nagy erőlködés, itt 
az úrnő én vagyok, senki más, újévkor lehet nekem virágokkal teli ladikokat tolni a vízbe, 
rajtuk égő gyertyák, mindent lehet, de dönteni én fogok, meu bem, kár is erőlködni, de ő 
azért csak erőlködik, időnként rémesen prüszköl, köhög a tüdejébe ment víztől, kicsit ő is 
fuldoklik, aztán a hátára fekszik, hogy pihenjen egy keveset, hogy összeszedje a maradék 
erejét, hogy el tudja végre érni ezt a hol közeledő, hol távolodó, fuldokló testet, végtére is 
egy fuldoklót az ember kiment, akárki is az, nicht wahr ? Oma szeme huncutul villan, ne-
tán megfontolás tárgyát képezné, hogy kit indulunk kimenteni, és kit nem ?, netán sorsára 
hagyjuk, ha nem tetszik nekünk ?, na kicsikém, csak őszintén, ugyanakkor honnan tudhat-
nánk, hogy valóban ez-e a sorsa, és nem az, hogy valaki egyszer csak jön, és kimenti a ha-
bokból, mint egy valóságos szent, amiért is örökre lekötelezettje lesz megmentőjének, de 
vajon jó-e valakinek örökre lekötelezve lenni, onnan a vízből, a hullámok kicsapódó pá-
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Bán Zsófia : 1957-ben született Rio de Janeiróban. Író, esszéista, kritikus, műveit német, angol, spanyol, 
cseh, szlovén és számos más nyelvre lefordították. Legutóbbi, Amikor még csak az állatok éltek című 
prózakötetét a  berlini Haus der Kulturen der Welt nemzetközi irodalmi díjára jelölték (Suhrkamp, 
németre fordította Terézia Mora). Turul és dínó című esszékötete 2016-ban jelent meg a Magvető 
Kiadónál. 2015–16-ban a DAAD ösztöndíjasa volt Berlinben. Jelenleg Méreg című regényén dolgozik. 
Az eLTe Amerikanisztika Tanszékén oktat irodalmat és vizuális kultúrát.

ráján át hogyan is láthatná pontosan, hogy 
mi a másik sorsa, amikor a sajátja is köd-
be-párába vész, ringatózik egy keveset há-

ton fekve, nézi az égen lustán terpeszkedő 
felhőket, dobog a szíve, de ő most csak a ten-

ger alvilágának hangjait hallja, melyek úgy húz-
zák lefelé, olyan irdatlan erővel, hogy hirtelen megretten-

ve visszafordul a hasára, és úszik tovább, a fuldokló fe-
kete pontja mintha végre közelebbről látszana, mintha 
változott volna a szélirány, és a hullámok mintha arra, 
feléje vinnék, mintha már majdnem az arcát is kive-

hetné, igen, mintha tényleg ő lenne az, Rudi, tarts ki, 
jövök már !, a szíve mintha kiszakadni készülne a mellkasából, most rajta, csakis rajta mú-
lik minden, nem számít, hogy mi volt, hogy volt, ki volt Oma Lieblingje, ki volt az első-
szülött, az okos, a tehetséges, a nagydumás sármőr, igaz, szépnek itt volt ő, de mire ment 
vele, ez most mind nem számított, a hullámok mindent egybemostak, ők ketten végül 
egyenlővé váltak, ha ugyan nem ő volt most végre fölényben, ez villant be önkéntelelnül, 
és maga is elképedt, hogy ilyesmiket gondol, amikor életről-halálról van szó, egy karcsa-
pással elhessegette, úszott tovább, de érezte, ahogy ereje fokozatosan elhagyja, pedig látta 
már a fivére száját is, amivel mintha szavakat formázott volna, de hang nem jött felé, ek-
kor saját testét hirtelen megdobta a dagály, lökte kifelé, a part felé, a fivére, túl a hullám-
törésen, viszont egyre kijjebb sodródott, míg végül először a fejét, aztán mindkét karját 
elnyelte a víz, aztán egy végső erőfeszítéssel még utoljára kinyomta a fejét a hullámokból, 
és most mintha tényleg feléje lebegett volna egy szó, a hangalakot hallotta, de a szó értel-
mét nem tudta kivenni, leginkább a Dachshundra hasonlított, két szótagú volt, az a és az 
u stimmelt, de hát ennek így semmi értelme, villant át rajta, mit akarhat most ezzel, ekkor 
újból taszított egyet rajta a beköszönő dagály, zúgott ki a part felé, mint a raketta, mon-
daná Rudi, de hogy valójában mit mondott, azt nem tudta kivenni, illetve hirtelen, mi-
előtt partot ért volna, egyszer csak beléhasított, hogy valójában mit hall, na und, ezt or-
dította a fivére ott a habokban vergődve, ezt, amiért Anya is, Oma is annyiszor megbün-
tették miután, mikor valami csínytevésért megszidták, Rudi rendre, nyeglén vállat vonva 
ezt válaszolta, na und, és akkor mi van, Apa egyszer még egy pofont is lekevert neki mi-
atta, ami végképp nem volt szokása, és ez apjukat csak még inkább feldühítette, ilyenkor 
rosszalkodását fivére bűbájos, enyhén bűntudatos rosszgyerek-vigyorral kísérte, amitől 
Anyának is, Omának is azonnal elolvadt a szíve, de annyira azért még összekapták magu-
kat, hogy a többi gyerek előtt leszidják, ne higgyék már, hogy ilyesmit lehet, és most, ez 
a két kis nyegle szó úgy röpítette ki őt a partra, mint valami égi motorcsónak, nem baj, 
öregem, kiabált Rudi, ez van, ne stenkerold magad miatta, nem érdemes, amire hirtelen 
különös megkönnyebbülés lett úrrá rajta, és izzadságban úszva, felébredt.   


