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R., ötvenes férfi, mély levegőt vett és a zuhany alá vizelt. Szerette érezni, ahogy 
a testét masszírozó víz melege elvegyül a belőle kispriccoló vizelet melegével. 
Más is szereti, az tuti. Nincs olyan ember, aki ne húgyozna a zuhany alatt, gon-

dolta R., bár az ilyesmit nyilvánosan elítélik, ő is elítéli, a gyereknek is tiltották, erre tisz-
tán emlékszik. Érdekes lenne megkérdezni, mennyi eredménnyel, gondolta később, mi-
közben óvatos mozdulatokkal leitatta a vizet a mellkasára hímzett széncinkéről. De a gye-
rek úgysem értené, nem jutottak még idáig a nyelvtanfolyamon. És ha a szavak külön-kü-
lön meg is volnának neki, akkor sem tudná összerakni őket, nem állnának össze cinkosan 
rákacsintó egésszé. Mert az a karrierista anyja és a fantáziátlan Nyugat egy életre kinevelte 
belőle a szaftos, semmihez nem hasonlítható kelet-európai humorérzéket.

Az ötvenes R. élete azon a napon nem a fia bejelentése miatt ért fordulóponthoz (el-
utazik, mondta, pontosabban : hazautazik, egészítette ki R., mert erre a fia nyelvtudásá-
ból nem tellett; és már nem is fog telni, tette hozzá R., visszamegy, és újra elfelejt min-
dent, pedig milyen szépen belejött, gondolta még elérzékenyülve), hanem mert törölkö-
zés közben először vette észre, hogy a mellkasára vastag cérnával, sűrű öltésekkel felhím-
zett és emiatt kikezdhetetlen cinege körül gyanúsan meglöttyedt a bőr. Ez R.-nek az öreg-
kort, a fokozatos leépülést és végül a halált juttatta eszébe. De az is lehet, hogy mégis volt 
valamelyes köze a dolognak fia újbóli elvesztéséhez (bár R. egyszerű ember létére is tisztá-
ban volt azzal, hogy az elvesztés szó itt túl erős).

R. egy időben szívesebben vette volna, ha anyja a széncinke helyett Jura Gagarint hím-
zi a mellkasára (ezt egyébként születési éve – az űrbeszállásé – is indokolta; az 1961-ben, 
a Jura évében született gyerekek mintegy horoszkópnak engedelmeskedve, ha nem is űr-
utazók, de legalábbis pilóták szerettek volna lenni; ez alól R. sem volt kivétel). Az a tény 
azonban, hogy anyja fejében a madármotívumon kívül más lehetőség még csak meg sem 
fordult, arról tanúskodott, hogy a hímzésnek járulékos jelentéstartalma nincs. Egyszerűen 
szép. (R. anyja világéletében szerette az orosz gobelineket, és, istennek legyen hála, olyan 
körülmények között élt, hogy az évek során rengeteg orosz gobelinnel hozta össze a sors.)

R. viszonylag izmos vállakkal dicsekedhetett (ezt a szkanderezésnek, a fizikai munkának, 
és – mostanság időről időre – az edzőteremnek köszönhette). A hasa viszonylag lapos volt 
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(a fentiekből kifolyólag), bár egy kis pocakot azért eresztett (a sör miatt, meg mert így csi-
nos). Az arca legtöbbször borostás, a szeme viszont kék volt, ugyanolyan átható kék, mint 
a mellén a széncinkéé. R. anyja valószínűleg a fia szemét mintázta a madáréról.

Hacsak nem fordítva, szokták hozzátenni R. ismerősei, akik nem értették meg rögtön 
a viccet.

A cinke egyébként túl nagy volt ahhoz, hogy elférjen a mellkasán, sőt tulajdonkép-
pen csak köldöknél ért véget, valahol a madár begyében pedig R. sporadikus fájást érzé-
kelt. Eddig (amíg fiatal volt), azzal tréfálkozott, hogy a széncinkének saját szíve van. Má-
tól (hogy megöregedett) a körvonalazhatatlan sajgás leginkább a gyomorfekélyre, rákra és 
időskori inkontinenciára fogja emlékeztetni. Lemondóan csipkedte meg magán a leffedt 
húst. Nem mondaná, hogy nem számított erre a fejleményre, de tegnap még egész feszes-
nek tűnt. A széncinke gyerekkorában együtt növekedett R.-rel. Öregedni azonban, az erős 
varrásnak köszönhetően, nem öregedett.

R. fiatalkora kezdetén sokáig szégyellte anyja szépérzékének látványos megszaladásait, és 
itt nem csak a hímzett madárra gondolt, amely miatt éveken át nem zuhanyozott és nem 
öltözködött mások társaságában, még tornaórák után sem, és ami a szülői jelenlét mindig 
rávetülő sötét árnyaként beszarivá és ostobává tette a másik nemmel való kapcsolatában. 
R. ki nem állhatta a virágmintás függönyöket, a bútorokat fedő varrottasokat, a tiritarka 
konyharuhákat, a nippeket, a házilag faragott ceruzákat és a horgolt izéket, amik a falak-
ról lógtak mindenhonnan. Ellenszenve a puccosan feldíszített hidegtálak iránt, bár az évek 
során lanyhult, soha nem múlt el teljesen. R. azonban nem merte szóvá tenni anyjának 
ezen hóbortjait. Nem mintha a szó szoros értelmében tartott volna tőle. Inkább attól félt, 
hogy összetörné a szívét (anyja szavajárása), ha elárulná neki, hogy fölösleges hülyeség tu-
lipánná nyesni a töltött paradicsomot.

Később megtanult tőkét kovácsolni a felsőtestét díszítő fekete sapkás madárból. A kez-
deti szégyenkezést felváltotta a büszkeség. Az ismerkedésnek immáron elengedhetetlen 
mozzanatává vált – a megfelelő időpontban – az inggombok egymás után történő, foko-
zatos kipattintása. (R. az első találkákon és állásinterjúkon e célból mindig rövid- vagy 
hosszúujjú inget viselt.) Az ezt követő reakciók alapján a szemlélőket két csoportra lehe-
tett osztani. Az első csoportba tartozók (jobb esetben az arcukhoz kapva kezüket) felkiál-
tottak : de szép ! A második csoport képviselői (ugyanazzal a kézmozdulattal) azt kérdez-
ték : nem fájt ? R. mindkét esetben azt suttogta : nagyon ! És voltaképpen nem is hazudott. 
A szépség relatív dolog, és, meg kell hagyni, az anyja aprólékos és finom munkát végzett. 
Az élethűen kivarrt cinege a fia hasfalán, mint mondják, majd’ megszólalt. Ami a fájdal-
mat illeti, R. ugyan szerencsére nem emlékezett a dologra, ám az öltések sűrűségéből ítél-
ve a művelet nem lehetetett éppen kellemes. R.-nek egyébként gyerekkorától tűfóbiája 
volt, amely elsődlegesen orvosi vérvételekkor nyilvánult meg, és hatalmas, süket és vak, 
szívszorítóan pihentető eszméletvesztésekben teljesedett ki.

A cinegére szegeződő tekintetből meg lehett állapítani, hogy megkapta-e a munkát, 
amire jelentkezett (jellemzően igen). Ha pedig a nő, akivel éppen ismeretséget kötött, re-
megő ujjaival óvatosan végigtapogatta a varrás körvonalait, R. tudta, hogy nyert ügye van.

Mindez azonban akkor történhetett meg, amikor még fiatal volt. Most egy éjszaka alatt 
megöregedett. Amikor a rémület leülepedett benne, önkéntelenül is azt kezdte fontolgat-
ni, hogyan fogalmazza meg a dolgot a közösségi médiában még a fiával való találkozás 
előtt. Általában jó humora volt, most mégsem jutott eszébe semmi használható. A dolog 
akár várhatott is volna – főként, mert attól tartott, hogy el fog késni, azt pedig soha, se-
honnan nem szokott – de R.-t újból elöntötte az értelmetlen rettegés. Mi lesz, ha meg-
hal, még mielőtt átgondolná rendesen, hogyan hozza a történteket a többiek tudomásá-
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ra ? Erősnek maradni, gondolta, és bepötyögte a státusüzenetet. Hogy látsszon, félvállról 
veszi a dolgot (és ezzel máris nyert ügye van !), utánaírt egy kettőspontot és három D be-
tűt : a jóízű röhögés világszerte közérthető, egyezményes jelét.

A fia már a kocsmában várta. Korábban ért véget a nyelvórája, mondta, a tanár sietett 
valahová. Majd legközelebb bepótolják. Bár akkor ő már nem lesz itt, valószínűleg.

– Biztosan lelépett sörözni, mondta R., és kézfejével megtörölte a homlokát. Hogy le-
het már májusban ekkora hőség ? A fia megint zöld teát ivott.

A leggyötrelmesebb az volt ezekben a találkozókban, hogy a gyerek (R. magában gye-
reknek nevezte, pedig az ő korában már családos ember volt) éppen aktív szókincse ala-
kította őket. Őszinte lelkesedéssel ragadott meg minden alkalmat a gyakorlásra, R. pedig 
amúgy sem beszélt idegen nyelveket. Társalgásuk így bús kiszámíthatósággal előbb rend-
szerint az időjárásra, majd a magyar konyha különlegességére terelődött. Ezek után fia elő-
hozakodott egy beszédtémával, amelyet érezhetően begyakorolt, és amellyel megpróbál-
ta lebontani a közéjük dermedt távolságot. R. együttérzett a gyerekkel, ezért türelmesen, 
tagoltan beszélt, és igyekezett nem meglepni semmivel. Időnként a telefonjára pillantott, 
az idő vánszorgott, a interneten pedig pörgött az élet. Néha felbátorodott fia látszólagos 
magabiztosságán és megpróbált élcelődni vele.

– A gulyás illatától összefut a nyál a számban, mondta az félénken mosolyogva.
– Nekem a téglahordástól fut össze, válaszolta R. A fia értetlenül fürkészte.
– Érted. Nyáladzom. Megöregedtem. R. fáradtan fújt egyet. Alaposabban megnézte a te-

lefonját. A bejegyzésével eddig öten nevettek együtt. Nem pont az, amire számított. In-
kább az, amitől rettegett, tette hozzá magában.

– Amikor gyerek voltam, egyszer kutyaszart ettem. Az egész család megférgesedett. 
Hiába szedtük a tablettákat. Az egyik nagynéném mindig kidobta őket, mert azt hitte, 
a tumorkezelés kiöli a férgeket is. És, képzeld el, tévedett. Ugye, de nevetséges. Megölt 
minden mást benne, csak a férgeket nem. Azok boldogan éltek a nénikében.

R. megütközve vonta össze a  szemöldökét. Vajon miért gondolta a gyerek, hogy ez 
a történet megnevetteti ? Voltaképpen gusztustalan és visszataszító az egész. Nem szívlel-
te soha a volt felesége családját.

– Az szerencsét hoz, nyugtázta végül könyörületből. Mármint a kutyaszar, tette hozzá. 
Ha nem is kellett volna mindjárt megenni.

Aztán rendelt még egy sört és kibámult az ablakon. A csapzott napernyőket megülte 
a por. Miért akar a gyerek mindig bent, a fülledt kocsmában üldögélni, miközben kint 
egész jó a levegő ? És mit eszik pont ezen a helyen, a kutatóállomás tövében ? Valami értel-
miségi flancot sejtett a dologban.

– Ezt még a komcsik hagyták itt, tűnt fel neki hirtelen és mutatott rögtön a szemköz-
ti épület homlokzatán a feliratra. A betűkből látszik. Hogy milyen a formájuk meg hogy 
mennyire koszosak. Azt gondolta, ez érdekelheti a fiát. Nyugaton ilyesmit biztosan nem 
látni.

– Tudod, mi az, hogy csillagvizsgáló ? – A gyerek engedelmesen bólintott. Eddig nem 
tudta, de kitalálni sem volt nehéz.

– Ügyes fiú vagy, nyugtázta R. Nagyon jól beszélsz már magyarul. Tanultál még vala-
mit itt ? Úgy értem, a nyelven kívül ?

Persze, gondolta a fiú. Azt, hogy amíg a diktatúra infantilizálja a polgárait, belőlünk ál-
landó serdülőt csinált a demokrácia kicsattanó szabadsága meg a lázadásra kényszerítő el-
lentmondás, amit saját aljasságunk lappangó tudata és a között a tény között érzünk, hogy 
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általában mélyen és háborítatlanul alszunk. A gyerek ezt természetesen angolul gondol-
ta. Vajon az apja tudja-e, amire éppen rájött ? Már ha egyáltalán rájött bármire is, és nem 
elhamarkodott a következtetés. Árulja el neki ? Nem volt biztos benne, hogy nem bántja 
meg az öreget. De aztán felülkerekedett benne a serdülőkre jellemző dac, és inkább hoz-
závágta, mint mondta.

– Te egyszerre vagy infantilis és kamasz.
Persze ő is az volt. Nem kell ahhoz diktatúra, hogy infantilissá váljék az ember. Bármi-

lyen kiszolgáltatott helyzet megteszi. Mint például az, ha csapnivalóan beszél egy nyelvet.
Az apja érdeklődve méregette. Kár, hogy visszamegy. Hiányozni fog. Talán megláto-

gathatná valamikor. Bár addigra mindent elfelejt és újra nem fognak tudni szót érteni. 
Világos, hogy az élet értelmetlen és fölösleges, de az ember attól még szeretné balesetmentesen, 
biztonságosan és lehetőségekhez mérten egy sör mellett eltölteni, ezt írta az üzenőfalára. És 
utánabiggyesztett három D betűt. Tévedett, amikor azt hitte, hogy az üzenete nem tetszik 
majd senkinek. Ha a fia hazamegy és meglátja a hozzászólásokat, megérti, hogy tökös ap-
ja van, aki megőrizte a méltóságát ebben a szorult helyzetben.

A gyerek kiment a mosdóba. R. azon kapta magát, hogy bágyadtan és szomorúan néz 
utána. Pedig, bármennyire megkedvelte is, azért a lelke mélyén szégyellt vele mutatkozni, 
mert a fiú sör helyett mindig teát ivott, mert betegesen félt attól, hogy nem zárta el ren-
desen a vizet a lakásban, és mert ahányszor bemutatkozott valakinek, kézfogás után min-
dig ösztönösen megszagolta összecsippentett hüvelyk-, mutató- és középső ujjának hegyét.

R. mérlegelte egy pillanatig döntésének etikusságát, majd előrehajolt és óvatos élvezet-
tel beleköpött a fiú teájába.

A kiskanállal pedig gondosan elkeverte.   
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