
10

Nem volt egyszerű odabent eljutnom a pulthoz, valamivel elmúlt éjfél, valószínű-
leg csúcson volt a tömeg, ami azért nem jelentett elviselhetetlenül sok embert, 
csak épp a szűk térben összetorlódott, és a pár órányi ivás után már felpuhult 

testek közt nem mindig volt egyértelmű, hol találom az átjárót. Végül sikerült keresztül-
verekednem magam a sörcsapokhoz, és némi hadonászás után sorra is kerültem. Hirtelen 
nehéz volt eldöntenem, hogy a pultos csaj dekoltázsa kapja el jobban a tekintetem, vagy 
a szemöldöke, pontosabban a szemöldökének a hiánya. Nyilván, egy józanabb pillanat-
ban nem akad meg rajta a szemem ennyire, de most egy pár másodpercig hagytam ma-
gam gátlástalanul bámulni. Soha nem értettem ezt a szemöldökproblémát, hogy bizonyos 
nők miért irtják ki ezt a jelentéktelen kis szőrvonalat ilyen kíméletlen vadsággal a homlo-
kukról, és miért biggyesztenek a helyébe egy ilyen valamit, ami a leginkább egy alkoho-
los filccel poénból odahúzott csíkra emlékeztet. És milyen az a nézőpont, mert lennie kell 
ilyennek, amiből ez szépnek látszik ? Zavaromban inkább a csaj dekoltázsára kaptam a te-
kintetem, aztán ismét föl, arca pusztaságában elkóborolt báránykákként legelésző szeme-
ire, majd nagy nehezen kinyögtem, hogy mit akarok. És csak akkor röhögtem el magam, 
amikor hátat fordított nekem, hogy levegyen két korsót a polcról.

Az asztalunkhoz visszatérőben elhatároztam, hogy másfelé terelem a beszélgetésünk fo-
nalát. Ahogy leültem, rögtön belekezdtem, és röviden elmeséltem, hogyan léptem le Pest-
ről hirtelen felindulásból, és hogy a főnököm azt akarja, hogy találjak valami helyi témát, 
amiről írhatok neki, különben kidob.

– Tulajdonképpen Balázs mondta, hogy kérdezzelek meg titeket – tettem hozzá végül 
Tubára nézve, aki egy nagy bólintással jelezte, hogy valóban így volt.

– Hm, ez nem olyan egyszerű, eléggé benne vagyunk az uborkaszezonban – mondta 
Ákos, a halántékát kaparászva.

– Talán a strandról lehetne valamit, ott volt egy-két furcsa felújítás – szólalt meg Laci.
– Hát, annál azért valami fajsúlyosabb dolog kéne – feleltem. – Nem volt mostanában 

valami politikai balhé ?
– Az a helyzet – dőlt előre Ákos, – hogy itt 2010-óta minden kurvára be van állva. Ne-

künk magunknak is ez a legnagyobb bajunk.
– De hová is írsz te amúgy ? – kérdezte Zsombor.

K r u s o v s z K y  D é n e s r e g é n y r é s z l e t
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– A Reflexbe – feleltem, és rögtön éreztem, hogy ezzel nem aratok osztatlan sikert.
– Aha. Hát, valakinek oda is kell – mondta Ákos, és elnevette magát, amire a többi-

ek is egy laza röhögéssel reagáltak, aztán megvontuk a vállunkat, és koccintottunk egyet.
– És mi a helyzet a szanatóriummal ? – szólalt meg váratlanul Tuba.
– Miféle szanatóriummal ? – kérdeztem.
– Emlékszel a régi tüdőgondozóra ?
– Ami a Romhányi-kúriában van ?
– Volt – szúrta be Ákos.
– Emlékszem, persze. Oda vittek mindig tüdőszűrésre, mi van vele ?
– Nem tudom, hogy ez érdekes-e neked – mondta Laci, – de év elején bezárták az egé-

szet, és azóta ott rohad üresen.
– Már amúgy is szar állapotban volt – tette hozzá Tuba.
– Szar állapotban, az biztos, és innentől csak egyre szarabban lesz – folytatta Laci. – Az 

önkormányzat nem hajlandó költeni rá, inkább elküldik a betegeket Nyíregyházára vagy 
Debrecenbe vagy a halál faszára.

– Főleg oda – motyogta Tuba mellettem.
– Az egész kis villa szépen átalakul patkányfészekké – mondta Ákos. – Aztán egy jól he-

lyezkedő valaki majd szerencsésen megveszi törmelékáron.
– Már most megvan, hogy kié lesz, és ebből nem is igen csinálnak titkot – tette hozzá Laci.
– Oké, ez nem rossz irány – mondtam.
– Maradjon köztünk, de néha bemegyünk egy kicsit lazítani – szólalt meg Zsombor va-

lamivel halkabban, mire a többiek kényelmetlenül mocorogni kezdtek.
– Hogy érted, hogy lazítani ? – kérdeztem.
– Semmi komoly – mondta, és mentegetőző tekintettel Ákosra majd Lacira pillantott, – 

csak odamegyünk egy-egy sörrel, és körbenézünk.
– Elég para tud lenni éjszaka, de épp ez benne a jó – tette hozzá Laci. – És amúgy is, 

ki tudja, egyáltalán meddig áll még. Lehet, hogy nemsoká stadiont építenek a helyére.
– De hogy, van hozzá kulcsotok ? – kérdeztem.
– Azt ne hidd, hogy be van zárva – felelte Ákos.
Egy pillanatra elgondolkodtam, aztán egy vállrándítással folytattam.
– Mondjuk kurvára megnézném, tizenhárom éves korom óta nem voltam ott.
– Basszus, akkor fogjunk pár sört, és menjünk – vigyorodott el Zsombor, és úgy tűnt, 

a többiek sincsenek egészen ellene.
Még időben odaértünk a sarki kisbolthoz, amit a helyiek éjjel-nappalinak hívtak, ha-

bár minden nap egykor bezárt, és csak reggel hatkor nyitott újra. Vettünk néhány sört, 
aztán elindultunk fölfelé az Ady Endre úton, a lakótelep négyemeletes házsora mentén. 
A forró nyári éjszakában sok ablak nyitva volt, némelyiket kék vibrálással töltötte be a té-
vé fénye. Ha épp nem szóltunk egymáshoz, azt is hallani lehetett foszlányokban, hogy mit 
néznek ; híradót, akciófilmet, zenei csatornát. A Romhányi-kúria már külvárosnak számí-
tott, de nem kellett hozzá így sem húsz percnél többet baktatnunk. Az Adyról ráfordul-
tunk a Mártírok útjára, arról nem messze letértünk a Rózsa utcába, és pár száz méter után 
ott álltunk az egykori szanatórium rozsdás vaskerítése előtt. A kiskapu, amire egy ismert 
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biztonsági cég figyelmeztető táblája volt kifüggesztve, valóban nem volt bezárva, egy ösz-
szetekert drótszállal rögzítették csak a kerítésoszlophoz, de azt Ákos pár gyakorlott moz-
dulattal simán lekapta.

– És ez ? – mutattam az őrző-védő cég táblájára.
– Kamu – vágta rá Zsombor, és belépett a kertbe.
Valaha ez a kúria egy többgenerációs kisbirtokos családot kiszolgált, őket aztán, gon-

dolom, a kommunisták kirakták valahová. Ha szerencséjük volt, csak egy környékbeli fa-
lu, Vid vagy Tedej szélére, ha nem volt szerencséjük, akkor a Hortobágy valamelyik bün-
tetőtelepére. A fasort mindenesetre, ami az épülethez vezető kocsiutat övezte, nyilván ők 
ültették még, de nem valószínű, hogy sokat hűsölhettek az árnyékában. A környékbeli 
épületekhez képest hatalmas kertben állt a kúria. Amikor felhúzták ide, talán még nem is 
voltak szomszédai, most csupa hetvenes-nyolcvanas évekbeli sátortetős kockaház állt kö-
rülötte, de egyik se annyira közel, hogy félő lett volna, valaki rajtakap minket, ahogy át-
vágunk a gazos udvaron. Az U alakú épület jobb szárnya mellett mentünk végig a hátsó 
bejárat felé. A valaha zöldre mázolt spalettákról lepergett a festék, rozzantan lógtak a zsa-
nérjaikon, de amelyiket lehetett, azt ráhajtották az ablaktáblákra. A hátsó ajtó valóban nem 
volt lelakatolva, de nem is nyílt könnyen, Ákos és Zsombor próbálták kifeszíteni, miköz-
ben Laci és Tuba a telefonjaikkal világítottak nekik. Megint hugyoznom kellett, és amíg 
a többiek az ajtóval bíbelődtek, tettem pár lépést a hátsó kert elvadult bozótosa felé. A tá-
voli utcalámpák épp annyi fényt adtak, hogy ne bukjak orra, és nagyjából ki tudjam ven-
ni az előttem álló tereptárgyak körvonalát. Ebben a halvány derengésben először nem is 
ismertem fel, hogy a kerti pavilon romjai előtt állok, pedig elég jól emlékeztem az épület-
re ; régen a vizsgálatok előtt mindig itt kellett várakoznunk az osztállyal. Elővettem a far-
kam, és komótosan oldalba hugyoztam a faragott fa lépcsőfokok maradványait. Mire vé-
geztem, Tuba jelent meg mellettem a telefonján bekapcsolt zseblámpával.

– Baszki, egy pillanatra azt hittem, már leléptél – mondta.
– Csak hugyoznom kellet.
– Ja – bólintott egyet, aztán körbevezette a fénypászmát a pavilonroncson. A teteje be-

szakadt, a padlódeszkák rései közül pedig hosszú szárú gyomnövények furakodtak elő. 
Azt viszont csak most, a fényben vettem észre, hogy a kis épület milyen precízen körbe 
van rakva szeméttel. Mindenfelé kiszakadt zsákok, összetört bútorok, sitt és konyhai hul-
ladék hevert, még egy betört képernyőjű régi számítógép-monitort is ott hagyott valaki.

– Tök nehéz lehetett ezt a sok szart idecipelni – mondtam. – Sosem értettem ezt az il-
legális szemétlerakás dolgot.

– Majd megérted – dünnyögte Tuba, aztán sarkon fordult, és elindult a többiek felé.
Az ajtó már tárva nyitva állt, és a srácok telefonjainak fénye egy távolabbi teremben vil-

lódzott. Valaha fehér csempével volt kirakva a folyosó, ám ami időközben lehullott, azt csak 
másféle színűvel tudták kipótolni ; én így emlékeztem rá, tarkán, szabálytalanul, de most 
már ezek a pótlások is többnyire a földön hevertek összetörve. Utolértük a fiúkat, akik épp 
egy elhagyatott orvosi íróasztal fiókjait nyitogatták, aztán együtt vonultunk át a vizsgáló-
ba. Úgy tűnt, a használható, értékes gépeket elvitték, de minden mást itthagytak. A falon 
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néhány szemléltető ábra lógott, egy tüdő metszeti rajza, egy információs tábla a TBC-ről, 
az egyik sarokban meg egy gyerekeknek szóló képregényszerűség, aminek egy hörgőcs-
ke volt a főszereplője. Az üveges vitrinszekrényekben is ott állt még pár üres gyógyszeres 
karton, néhány nyomtatott brossúra meg űrlap, és pár poros üvegfiola. A fiúk otthono-
san vonultak egyik teremről a másikra, mi meg Tubával úgy követtük a telefonjaik rebbe-
nő fényét, mintha fáklyás emberek után csoszogtunk volna egy középkori kazamatában.

– A másik szárny lesz az érdekes, gyertek ! – kiáltott hátra Ákos, mi meg igyekeztünk 
nem lemaradni mögöttük.

Egyszer csak kiértünk egy nagyobb csarnokba, aminek a közepén, két lehámlott vako-
latú dór oszlop között egy kétszárnyú ajtó állt, belülről lelakatolva. Ez volt régen a főbejá-
rat, a falakon vékony fapálcákból eszkábált hirdetőtáblák függtek, de az egykori üzenete-
ket szisztematikusan letépkedték róluk. Lámpánk fénye a hátrahagyott rajzszögek alá szo-
rult papírsarkok vaktérképén szántott végig. A csarnok túloldalát egy osztott táblás tej-
üveg fal zárta le, itt-ott már berepedt vagy ki is tört rajta egy-egy ablakrész ; a srácok már 
ennek a falnak a túloldalán jártak, legalábbis a nyikorogva mozgó rozzant lengőajtó erre 
utalt. Azt a folyosórészt, ami innen következett, még sosem láttam. Hosszabb és szűkebb 
is volt, mint a jobb szárnybeli, így a kétoldalt nyíló termei is valamivel tágasabbnak tűn-
tek. Nemcsak hogy nem jártam itt gyerekkoromban soha, de valami hideglelős félelem 
futott végig rajtam már attól is, ha csak eszembe jutott ez a részleg. Ez volt az úgyneve-
zett szanatórium, ahol az akut betegek feküdtek. Végiggyalogoltunk a folyosón, és közben 
jobbra-balra bevilágítottunk a termekbe. Némelyik szoba teljesen üres volt, míg egy má-
sikban meztelen vaságyak hevertek egymás hegyén-hátán. Láttam egy kisebb szobát, ami 
dugig volt pakolva mindenféle szétszedett műszerekkel, amikből úgy lógtak ki a drótkö-
tegek, mint disznóölésen a felvágott hasú állatból a belei. Aztán benéztem egy másik te-
rembe, csupa összetört bútorral volt tele, egy pillanatra meg is torpantam, talán ez tűnt 
a  leghátborzongatóbbnak ; mintha valaki egyenként, dühödten csapta volna falhoz eze-
ket a székeket meg virágtartókat meg ki tudja még mit. Ezután pár orvosi szoba követke-
zett, gyér berendezéssel, majd a végén kiszélesedett a folyosó. Ez lehetett a közösségi tér, 
néhány kifoszlott fotel állt itt a kopott linóleumpadlón, a háttérben polcok, rajtuk ösz-
sze-vissza egy-két könyvvel, kicsit távolabb tévéállvány, de tévé sehol. Innen nyílt a mos-
dó meg egy kis konyhahelyiség is, a hátsó sarokban pedig egy jókora vasajtó állt becsukva.

– Na milyen ? – kérdezte Laci, az egyik fotelban ülve, majd rágyújtott.
– Egész otthonos – válaszoltam egy grimasszal, aztán kivettem egy sört a földre rakott 

reklámszatyorból. – Szóval itt szoktatok lazulni ?
– Aha.
– Érdekes.
Már épp kérdezni akartam valamit, amikor megjelent a háttérben Zsombor, két szék-

kel meg egy éjjeli szekrénynek látszó valamivel a kezében.
– Faszom, eléggé lehasználtuk a helyet – mondta, – nem nagyon találtam mást.
– Ez is jó lesz – szólalt meg Ákos, és a fal tövéből felemelt egy súlyos tárgyat. – Szóval – 

folytatta, – muszáj néha kiereszteni a gőzt.
Amint ezt kimondta, a magasba lendítette a kezében lévő valamit, és lesújtott vele a szék-

re. Egyszerre volt valahogy tompán kongó és szálkásan repedő hangja a csapásnak. A szék 
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ripityára tört, a srácok pedig egy elismerő tapssal jutalmazták a produkciót. Tubára néz-
tem, aki egy zavart mozdulattal épp a homlokára tolta a szemüvegét, és amikor észrevet-
te, hogy bámulom, egy nagyot rántott a vállán.

– Most én, most én ! – kiáltott Zsombor, és átvette Ákostól a tárgyat, amit így egy kicsit 
közelebbről is megnézhettem ; egy jókora vascső volt, talán egy korlát kifűrészelt darab-
ja. Zsombor is a magasba lendítette a csövet, aztán rásózott egy nagyot az éjjeliszekrény-
kére, ami szinte szétrobbant az ütése alatt. Ő még lelkesebb tapsot kapott, mint az előbb 
Ákos. Meglepetésemre Tuba lépett ezután oda hozzá, kivette a kezéből a csövet, és még 
mielőtt bárki bármit mondhatott volna, többször egymás után lesújtott az utolsó székre, 
amíg teljesen szét nem zúzta.

– Na, akkor keressünk még valamit – szólalt meg Laci, a többiek pedig lelkes röhögés-
sel kísért csatakiáltásokkal indultak a távolabbi termek felé. Egy ideig zavartan álldogál-
tam ott, rágyújtottam, kiittam a maradék söröm, aztán elkezdtem úgy tenni, mintha ke-
resgélnék én is. Közben Ákos vissza is tért pár újabb székkel, Tuba is hozott valamit, La-
ci a konyhából húzott ki egy szekrénykét, Zsombor meg az egyik könyvespolcot kezdte 
taszigálni. Kézről kézre járt a cső, és egyszer csak eljutott hozzám. A hangulat akkor már 
eléggé magasan volt, kurjongatva, huhogva biztattak a többiek, bennem meg nyilván dol-
gozott az alkohol is, utána ráadásul eszembe jutott a telefonbeszélgetés Magdával, és vá-
ratlanul megfeszült a karjaimban valami. Felkaptam a rudat, és szarrá vertem a kisszek-
rényt, amit Laci hozott. Meglepően kézre állt ez a kellemesen hűvös vasdarab, lecsaptam 
vele egyszer kissé zavartan, másodszor már lazábban eleresztve magam, harmadjára meg 
apait-anyait beleadva, egy vadállati vicsorral. Ahogy átadtam a rudat, kibontottam még 
egy sört, és elkezdtem azonnal újabb szétverhető dolog után nézni. A keresgélés közben 
keveredtem a nagy vasajtó mellé, és ahogy megéreztem magam mellett a hűvösét, a vál-
lammal ösztönösen megpróbáltam betaszítani. Nem nyílt ki, de egy aprót moccant. Újra 
nekiveselkedtem, és aztán mint egy megvadult faltörő kos, egymás után többször nekiug-
rottam. Már épp egy újabb rohamot akartam indítani ellene lihegve, amikor megéreztem, 
hogy a többiek odaléptek mellém, és ők is nekifeszülnek az ajtónak. Lassan, centiről cen-
tire sikerült betolnunk, valószínűleg lelazulhattak a zsanérjai, és a nehéz vastesttel az alj-
zatbetonon kellett végigszántanunk.

A vasajtó mögött egy tágas, de sűrűn telepakolt raktárhelyiség tárult fel. A bejárathoz 
közelebb eső részen egy halom szék állt egymásra pakolva, mögöttük néhány íróasztal, 
pár egyajtós szekrény, meg két nagyobb bútor letakarva ponyvával. A terem hátsó felében 
dexion polcok sorakoztak jól megpakolva a legkülönfélébb méretű és formájú dobozokkal. 
A többiek egymást túlkiabálva csaptak le gyorsan a székekre és a szekrényekre, én meg Tu-
bával a hátam mögött elkezdtem vérszomjasan a nagyobb bútorok felé benyomulni. Tu-
ba a magasba emelte a telefonját, hogy minél jobb fényt adjon, én pedig megragadtam 
az egyik ponyva sarkát, és egy nagyot rántottam rajta. Nehéz porfelhő terített be minket 
a mozdulatom nyomán, köhögve, hunyorogva néztük, hogy mit találtunk. De nem bútor 
volt az, hanem egy nagy vashenger, kicsi, kerek ablakokkal meg mérőórákkal. Úgy nézett 
ki, mint egy miniatűr tengeralattjáró, azt leszámítva, hogy az egyik vége nyitott volt. Egy-
másra meredtünk Tubával, mint akik azt kérdezik, „mi a fasz ez ?”, de a körülöttünk ter-
jengő portól még mindig nem bírtunk megszólalni. Odaléptem a másik ponyvához, azt 
már óvatosabban, lassan húztam félre, és az alól is egy ugyanilyen szerkezet került elő. Kö-
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zelebb férkőztünk hozzá, és elkezdtük körbevilágítani a telefonjainkkal. Úgy festett a két 
gépezet, mintha egy nagyon régen készült sci-fi díszletéhez tartoztak volna. A vastag, fe-
hér zománcfestékréteg nehéz csavarokat és kallantyúkat fedett be, a mérőórák számomra 
ismeretlen mértékegységeket mutattak, a kis ablakokon bevilágítva pedig csak valami sötét 
csillogást lehetett látni. A nyitott oldal aljára egy párnaszerű kitüremkedés volt felszerel-
ve, aminek a műbőr borítása a sok használat alatt egészen fényesre kopott. Megkopogtat-
tam a gép oldalát, azt hittem úgy fog kongani majd, mint egy üres benzineshordó, de en-
nek inkább olyan hangja volt, mint valami súlyos gázzal színültig töltött búvárpalacknak.

– Gyertek már ! – kiáltott be Ákos odakintről, amitől egészen összerezdültem. Tuba 
azon nyomban megfordult, felkapta az utolsó odabent álldogáló széket, és kirohant vele 
a vasajtón. Vidám hergeléssel fogadták odakint. Egy rövid ideig még nézegettem a szer-
kezeteket, ismerősek voltak valahonnan, de nem jöttem rá, hol láthattam már hasonlókat.

– Bálint, mi a szart csinálsz ? – kiáltott be ismét Ákos. Erre otthagytam a két gépet, és 
jobb híján az egyik íróasztalt kezdtem kifelé rángatni magammal. Előtte belenéztem a fi-
ókjaiba, üres volt mind, és nem is tűnt nehéznek az asztal, csak épp fogás nem akadt raj-
ta. Téptem, húztam a lábát a földön, mert egyszerűen nem bírtam eléggé alányúlni, az-
tán egyszer csak kicsúszott a kezemből, és hangos csattanással az oldalára borult. Ideges-
ségemben belerúgtam egyet, amitől arrébb csúszott egy fél métert, és leszakadt a hátulja. 
Ahogy a telefonommal rávilágítottam, a levált furnérlap és az egyik fiók közötti kis rés-
ben észrevettem valamit. Egy szögletes csomag volt, újságpapírba tekerve. Kiszedtem on-
nan, leraktam a padlóra, és elkezdtem széthajtogatni a papírt, de óvatosan kellett csinál-
nom, mert nagyon könnyen szakadt a csomagolás ; különösen, hogy csak az egyik keze-
met használhattam, a másikkal a telefont tartottam.

Egy régi Polimer kazetta hevert előttem a földön, rávilágítottam közelebbről a gerincé-
re, és egy halvány ceruzafeliratot próbáltam hunyorogva elolvasni rajta : A. F. 1986. május 
6-10. A következő pillanatban Tuba jelent meg az ajtórésben.

– Az meg mi a franc ? – kérdezte az arcomba fordított telefonnal.
– Egy kazetta.
– Azt látom, de honnan ?
– Most esett ki az asztalból.
Ahogy az asztal szót kimondtam, Tuba röhögve a mellettem heverő bútorra világított.
– Bevállalós vagy, öregem – mondta, aztán eltette a telefonját, és alányúlt az egyik lá-

bának. – Na, segítek.
Nem igazán hagyott választási lehetőséget, úgyhogy reflexből felkaptam a kazettát, és 

betömtem a farzsebembe, aztán megragadtam az asztal másik lábát. A többiek mintha már 
kezdtek volna fáradni, lihegve támaszkodtak a falnak mindhárman az elképesztő fa tör me-
lék ha lom túloldalán. Miután letettük a földre a zsákmányt, végigvilágítottam a fiúkon ; 
izzadt arccal, átszellemülten vigyorogva szuszogtak. Félig-meddig kötelességből elkezd-
tem csapkodni az új áldozatot, de egy idő után átadtam a csövet Tubának, hátha ő többre 
megy vele. Nem is vallott kudarcot, úgy látszik, mélyebb düh sistergett benne, mint ben-
nem, pedig igyekeztem megint Magdára, aztán meg Julira gondolni, de már ez sem segített.

Megittuk a maradék söröket, egy-két cigit még elszívtunk, és ahogy kifújtuk magun-
kat, szépen fokozatosan a korábbi eufória is leülepedett. Végül Ákos szólalt meg, miután 
végigjáratta lámpája fénykörét párszor az elképesztő romhalmazon, amit összehoztunk.
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– Akár el is indulhatunk.
– És ezt csak úgy itthagyjuk ? – mutatott körbe Tuba a bútorhullákon.
– Miért, gondolod, nekiállunk takarítani ? – kérdezett vissza Zsombor értetlenül.
– Nem lesz ebből baj ? – néztem körbe a srácokon.
– Ne viccelj, kit érdekel ? – szólalt meg Ákos. – Itt úgyis minden el fog pusztulni.
Több kérdésem nem volt, feltápászkodtunk, lesepertük magunkat, aztán ismét körbe-

mentünk a folyosókon, és a hátsó ajtón keresztül, ahogy jöttünk, elhagytuk az épületet. 
Ákos a kapuban precízen visszatekerte a drótot a kerítésoszlopra, aztán ránk nézett egy 
hamiskás vigyorral.

– Uraim, egy élmény volt – mondta elégedetten. – Mi most még elmegyünk levezetni, 
nincs kedvetek csatlakozni ?

– Azt hiszem, nem kéne – néztem óvatosan Tubára. – Holnap esküvőre megyünk, még 
ott is teljesítenünk kell.

– Fair enough – vágta rá Ákos, aztán megveregette a vállam, a testvérét pedig megölelte. 
Lekezeltünk Lacival és Zsomborral is, majd egy darabig bizonytalanul álldogáltunk egy 
helyben, és mint akiknek nincs jobb dolga, azt figyeltük, ahogy a fiúk körvonalai eggyé 
olvadnak a rosszul megvilágított utca gomolygó sötétjével.

A hazautat ezután szinte végig szó nélkül tettük meg. Kissé sajgott a tenyerem, ahol 
a vascső megnyomta, és fél szemmel láttam, hogy Balázs is megdörzsöli néha a sajátját, de 
ezen kívül mintha semmi említésre méltó nem történt volna.

– Azt mondjuk nem tudom, hogy lesz ebből cikk – szólaltam meg végül, amikor Tubáék 
kapubejárója elé értünk.

– Majd megoldod – felelte vigyorogva, és elővette a kulcscsomóját.
Az emeleti előtérben álló vendégkanapém mellett guggolva épp a neszesszeremben tur-

káltam, amikor megéreztem, hogy farzsebemet kifeszíti valami. Hátranyúltam a kazettá-
ért, és a lámpa fényében körbeforgatva nézegettem meg újra. Emlékszem, apám is ilyen 
Polimereken tárolta kedvenc Beatles- meg Rolling Stones-válogatásait. Hirtelen jött az 
ötlet, de amikor Tuba kilépett a fürdőszobából, a kazettát felmutatva rákérdeztem, hogy 
nincs-e valamije, amivel ebbe bele lehetne hallgatni.

– Végül is – mondta a fejét vakarva, – nemrég pakolásztam a garázsban, és találtam egy 
régi walkmant. De biztos, hogy most kell ?

– Elalváshoz gondoltam – válaszoltam vigyorogva.
– Akkor várj egy kicsit.
Mire megmostam a fogam, Tuba már vissza is jött a földszintről ; egy gránitszürke kis 

készüléket tartott a kezében, meg egy régi, narancssárga szivaccsal bevont fülhallgatót, és 
egy kissé lemondó mosollyal nyújtotta felém őket.

– Legutóbb még működött – mondta. – Száz éve. A fiókban találsz elemet.
Jó éjt kívántunk egymásnak, és miután Tuba behúzta maga után a szobaajtót, a fiókban 

talált két Duracellt betoltam a kis gép hátuljába, majd könnyű takaróm alatt lustán el-
nyúltam a kanapén. Az éjjeli lámpa fényénél ismét elolvastam a feliratot : A. F. 1986. má-
jus 6-10., aztán lefújtam róla a port, és betettem a walkmanbe. Az idétlenül nagynak tű-
nő play-gomb kicsit szorult, de miután sikerült hüvelykujjamat rápréselve benyomnom, 
a kis Sony lejátszó nyögött egyet, és zörögve, cincogva elindult benne a szalag.

Krusovszky Dénes (1982) : költő, író, legutóbbi kötete Elégiazaj címmel jelent meg a Magvető Kiadónál 2015-
ben. Akik már nem leszünk sosem című regénye a 2018-as könyvhétre jelenik meg.

  


