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–	Beszélgessünk a görögről – mondja a pszichiáterem.
– Megint ? – nyögök fel.
– Igen – feleli. – Azt hiszem, ez elkerülhetetlen.

– De már többször elmeséltem ! – ellenkezem. – És semmi újat nem tudok mondani.
– Azért csak vegyük át még egyszer – vet rám szigorú pillantást dr. Alpár.
A pszichiáterem meggyőződése, hogy a jelen problémái feldolgozatlan és kibeszéletlen 

traumák formájában a múltban gyökereznek. „Amíg ezeket nem dolgozza fel, amíg eze-
ket nem tesszük helyre, addig csak egy helyben toporgunk és a múlt újra és újra meg fog 
történni”, figyelmeztet minden találkozásunk alkalmával. – Még mindig úgy érzem, hogy 
nem fogta fel ennek az esetnek a valódi jelentőségét – folytatja dr. Alpár, majd így biztat 
a mesélésre : – Meglátja, rá fog jönni, hogy szoros kapcsolat van a között, ami a göröggel 
történt, és a problémák közt, amelyek miatt most itt ülünk.

– Értem – felelem kissé csalódottan. Unom már ezt a történetet, de nem ellenkezem 
tovább.

– A görög… – kezdenék bele, de a pszi- chiáter rögtön köz-
bevág.

– A neve még mindig nem jut eszé- be ? – kérdi, miközben 
a noteszéban lapoz.

– Nem – felelem. – Sajnálom, de nagyon régen volt.
Dr.  Alpár megjegyzés nél- kül hagyja a mentegetőzésemet, 

csak a kezével int, hogy rend- ben, így is jó, folytassam tovább.
– …szóval a  göröggel ugyanabban a kollégiumban laktunk 

az egyetemi években. Nagydarab, kövér, szőrös fickó volt…
– Honnan tudja ? – vág megint közbe dr. Alpár.
– Mit ?
– Hogy sző- rös volt – feleli a pszichiáter színtelen hangon. 

– Látta levet-
kőzve ?

– Nem 
– felelem 

K ö t t e r  t a m á s n o v e l l a

Istenek
és	emBerek
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az igazság-
nak  többé-

kevésbé 
megfelelően.

– Aha – biccent, de enyhe kétke- dést vélek ki-
hallani a hangjából. – Akkor hon- nan tudja ?

– A karja legalábbis csupa szőr volt… és a mellka-
sa is... de ezt nem onnan tudom, ahogy maga gondolja – 
zavarodok bele a magyarázkodás- ba. Úgy érzem, a beszél-

getésünk kihallgatás jelleget kezd ölteni, de végül úgy döntök, 
hogy nem teszem szóvá.

– Nem feküdtem le vele, ha éppen tudni akarja – mondom 
még rövid csend után.

– Rendben – feleli ugyanolyan színtelen hangon, mint 
az előbb.

– Egyébként miért olyan fontos a külseje ? – szegezi nekem 
az újabb kérdést, miután lejegyez valamit a füzetébe.

Egyszerre úgy érzem, be kell hunynom a szemem, hogy vála-
szolni tudjak.

– Mert annyira ronda volt, hogy néha megijedtem tőle – mondom, majd remegő han-
gon, még mindig csukott szemmel hozzáteszem : – Sokszor azt vettem észre, hogy néz. 
Tisztában vagyok vele, hogy nincs ebben semmi különös, de olyan átható volt a pillantá-
sa, hogy a hideg kirázott tőle. – Aztán rövid csönd után még eszembe jut : – Valamit min-
dig mormogott is közben, de hogy mit, azt nem tudom. Nem érettem... gondolom azért, 
mert görögül volt… de abban biztos vagyok, hogy minden alkalommal ugyanazt mondta.

– Szóval, ha a görög jóképű, akkor másként sült volna el a dolog – pillant fel a jegyzeteiből.
– Na, de kérem ! – kiáltok fel magamról megfeledkezve. – Nem ! Nem – tiltakozom he-

vesen. – Ennek ehhez semmi köze !
A következő emlékeim vannak a görögről : egyszer, negyedévesek voltunk, tartott egy 

előadást valamelyik szemináriumon, de egy szót sem értettem belőle. Az egyik téli estén, 
miközben a kollégiumba tartottam, egy láthatatlan erő arra kényszerített, hogy felnézzek 
az épületre. Este volt, az emeletünk kivilágított ablaksorát, mint egy hiányos fogsort, csak 
itt-ott törte meg egy-egy sötétbe burkolózó szoba. Amikor a szemem végigfutott rajta, az 
egyik ablak mögött, a sötétben mintha a görög alakja sejlett volna fel. Egyenesen engem 
bámult. Egyszer – még ugyanabban az évben – az egyik szakesten arra lettem figyelmes, 
de inkább csak megéreztem, hogy valaki oldalról egészen közel hajol az arcomhoz, s csak 
hosszú másodpercek után mertem odafordítani a fejem. A görög állt mellettem. Izzad-
ságcseppek gurultak végig himlőhelyes arcán, apró malacszemével hunyorgott a vastag, 
műanyagkeretes szemüveg mögött. Valamit mondott, de nem értettem, mert hangos volt 
a zene, ezért mindenki kiabált körülöttem, de azt azért láttam, hogy mozog a szája és sza-
vakat formál. Odaszóltam neki, hogy mi van vagy mi kéne, vagy valami hasonló durva-
ságot, de nem sértődött meg. A kérdésemet válasz nélkül hagyta, majd szép lassan, akár 
egy ragadozó, egy veszélyes ragadozó, amikor elmegy a kedve a zsákmánytól, előbb a fe-
jét fordította el, aztán minden sietség nélkül, lomha, puha léptekkel elsomfordált. Krisz-
ta, a szobatársnőm akkor azt mondta, hogy a görög – mert mások is így hívták a kollégi-
umban – kettyós, meg azt, hogy vigyázzak vele.  

Hosszú hallgatás. Dr. Alpár jegyzetel a füzetébe, és csak akkor szólal meg, amikor vég-
zett az írással.

– Na, folytassuk most onnan, hogy maga és a görög a szobában vannak – mondja, mi-
közben megint beír valamit a füzetbe.

Éjfél felé járt az idő, az ágyam szélén ültem, és szédültem ; rettenetesen szédültem, s bár 
hallottam, hogy beszélnek körülöttem, nem értettem, mit mondanak, csak torz zörejek 
jutottak el hozzám. Később csend lett, én pedig lehunytam a szemem. Az este valamilyen 
kollégiumi bulival indult ; sört ittunk vodkával és táncoltunk. Később felmentünk az eme-
letre, és szobáról szobára jártunk. Azt hiszem, csókolóztam is valakivel.  
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Órák telhettek el, mire magamhoz tértem. Hangokra riadtam fel. Az ágyról lelógó, szét-
vetett lábaim közt a görög állt. Ő beszélt hozzám. Behunytam a szemem, és vártam né-
hány másodpercet ; abban reménykedtem, hogy álmodom vagy a szemem káprázik. De 
nem, amikor újra kinyitottam a szemem, a görög nem tűnt el, ahogy reméltem. Még min-
dig ott állt, letolt nadrággal, a farka, mint egy dárda, egyenest rám szegeződött. Egész tes-
te zihált, húsos arcán a kövér verítékcseppek apró patakokká álltak össze és végigfolytak 
rajta. Őrült volt a tekintete, a pupillája kitágult. A keze, akár egy régi gőzgép hajtókarja, 
egyenletesen járt előre hátra, előre hátra és megint csak előre hátra ; és közben beszélt hoz-
zám, megállás nélkül beszélt hozzám.

– Azt hiszem, akkor is görögül beszélt – felelem dr. Alpár kérdésére.
– Miből gondolja ? – kérdi a pszichiáter, miközben a jegyzetfüzet fölé emeli a tollát.
– Úgy hangzott.
– Tud görögül ?
– Nem. – Dr. Alpár megjegyzés nélkül hagyja a válaszomat, de azért lejegyez valamit 

a füzetébe. – De úgy tűnt, valami fontos dolgot akar közölni – teszem még hozzá. 
Ijesztő volt, ahogy csak mondta, mondta. Egy szót sem értettem belőle, de a hangsúly-

ból, ahogy a szavakat kiejtette, a mondatok ritmusából, a monoton hangot időnként fel-
váltó fenyegető hangnemből szinte ösztönösen egy beszédre, egy fontos kinyilatkoztatást 
tartalmazó beszédre asszociáltam.

– Úgy gondolja, hogy a görög valami fontosat akart közölni magával, miközben… – 
Egy pillanatra elakad. – …miközben fizikailag kifejezte a vágyait ?

– Igen… talán – bizonytalanodom el.
– És mit gondol, mi lehetett ez a fontos dolog ?
– Nem tudom… hiszen nem tudok görögül.
– Igen, persze – hagyja rám csalódottan dr. Alpár. – Erre a kinyilatkoztatásra azért még 

visszatérünk – figyelmeztet. – És mi történt ezután ?
– Elájultam.
Órákig fekhettem az ágyon öntudatlan állapotban, mert már pirkadt, amikor magam-

hoz tértem. Még mindig szédültem, az agyam úgy lüktetett, mintha ki akarna szakadni 
a koponyámból. Száraz volt a szám, az ajkaim összeragadtak. Elbotorkáltam a mosdóig. 
Amikor felemeltem a fejem, a csap felett a tükörben megpillantottam az arcomat. Olyan 
volt, mint egy ing, amelyre a trópusi melegben mintákat rajzolt az izzadságtól kiütő só. 
Elhánytam magam. 

Rövid, átmeneti, bár annál kínosabb csend után dr. Alpár szólal meg.
– Szilvia, úgy gondolom, eljött az idő, amikor végre Zoltánról is beszélhetünk.
Zoltán ! Már a nevének említésétől is kellemes bizsergés járja át a testem. Egyébként 

senki sem szólítja így ; sem dr. Nagy Zoltánnak, sem vezérigazgató-helyettes úrnak ; Zo-
lizni sem Zolizzuk, még a háta mögött sem. Z, így hívja mindenki a cégnél. De hogy ez 
a Z milyen keresztnevet takar, azt sokan nem is tudják. Talán Zalán, Zétény vagy Zombor, 
találgatták a kevésbé tájékozott fiatal kollégák, amikor szóba került Z keresztneve. Z fan-

tasztikus ember, még csak harmincéves, de tulajdonképpen már ő veze-
ti a Public Investmentet. A jogi mellett közgazdász diplomája is van, elő-
adásokat tart azon az egyetemen, ahová 
én is jártam, gyakran nyilatkozik a té-
vében a gazdasági helyzetről, és nem 

mellesleg az én kedvesem.
Még csak két hete dolgoztam a 

Public Investmentnél, amikor Z – mert én is csak 
így hívom – előadást tartott a dolgozóknak. 

Diplomatakék öltönyt viselt, ugyancsak kék 
alapon apró, szürke pettyes nyakkendő-

vel. Úgy festett, mintha egy Arma-
ni-hirdetésről lépett 
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volna le. Hosszasan beszélt a piacok-
ról, a befektetői környezetről. Magabiztos 

hangon ecsetelte azokat a kedvező folyamatokat, ame-
lyek élénkítően hatnak majd a világkereskedelemre. Egy 

szebb, boldogabb és nyitottabb világról beszélt, amelyben las-
san eltűnnek majd határok. Ebben a hamarosan ránk köszöntő 

szép új világban a föld egy open space irodához hasonlít majd, a ha-
tárukat vesztett országok pedig az íróasztalokhoz ; és nekünk csak azt kell 

eldöntenünk, melyik országban nyitjuk ki a laptopunkat. A pénz, mint 
a vér az erekben, akadálytalanul áramlik majd, és nekünk nincs más dol-
gunk, mint pumpálni a pénzfolyamot, éppen úgy, ahogy a szív pumpálja 
a vért, osztotta meg velünk izgalmas látomását Z. Valamennyiünket ma-
gával ragadtak ezek a nagyívű gondolatok. Jó volt érezni, hogy ott fenn 
vannak bizonyos emberek, akiknek határozott terveik vannak, miközben 

kézben tartják a dolgokat és irányt szabnak nekik. Egyre feszültebben figyeltem Z-t. A te-
nyerem izzadt, a szívem úgy dobogott, hogy majd kiugrott a helyéről. Aztán eljött a pil-
lanat, amikor tekintetünk végleg összekapcsolódott, és attól a perctől kezdve egyszerre lé-
legeztem vele, és ő csak hozzám beszélt. Azonnal beleszerettem.

– Merre jártak mostanában ? – kérdi a pszichiáter.
– Velencében – felelem büszkén.
– A szerelmesek városában.
– Igen, a szerelmesek városában – ismétlem meg, csak mert olyan megnyugtató a sze-

relem szót kimondani.
– Jól érezte magát ? – faggat tovább.
– Igen – vágom rá. – Többé-kevésbé – finomítok. – A Hiltonban szálltunk meg – te-

szem még hozzá némi csend és néhány apró köhintés után, mintegy mentegetőzéskép-
pen, bár nem annak szánom.

Rövid, de annál áthatóbb csend következik.
– Ezek szerint ott is megtörtént – közli, mint egy tényt, egy lesújtó és egyben megvál-

toztathatatlan tényt dr. Alpár.
– Igen – bólintok, miután szomorúan veszem tudomásul, hogy a Hilton említése sem-

milyen hatással sincs rá.    
– Velencében is ugyanúgy zajlott minden, mint Villányban ? – ránt ki az újabb, ezúttal 

még mélyebb és zsibbasztóbb csendből a pszichiáter hangja.
– Igen.
Nem telt el két hét az előadás után, és Z a szobámban várt egy palack bor társaságában ; 

csapatépítő tréningen voltunk Villányban. Lefizette a portást, lemásoltatta a szobám kár-
tyáját, így jutott be. „Tölthetek ?”, kérdezte a legnagyobb természetességgel, amikor be-
léptem. Nem tudom, hogy a meglepetésem vagy az örömöm volt-e a nagyobb, amikor 
megpillantottam. Mint egy szobor, úgy ült a fotelban. A lábait mereven összezárta, a ke-
zét a combján nyugtatta. „Igen… kérek”, feleltem eléggé bénán.

„Figyeltelek.” Ezzel a vallomással állt elő két pohár bor után Z. „A harmadik sorban ül-
tél.” „Tudom”, feleltem olyan csábosan, ahogy tőlem tellett.

Még két üveg bort ittunk meg. „Figyeld meg, ahogy a dió és a szegfűszeg illata a fa-
hordóban érlelt nedűben keveredik”, ez volt Z utolsó mondata, amire emlékszem, aztán 
hosszú ideig úgy éreztem, mintha lebegnék. „Fáraó vagyok ! Az istenek leszármazottja va-
gyok ! Istenkirály vagyok !” Z üvöltésére ébredtem fel. Mintha egy sötét, ablaktalan helyi-
ségből léptem volna ki a déli napsütésbe : valahányszor résnyire kinyitottam a szemem, el-
vakított és visszaűzött az éles, bántó fény a tompa sötétségbe. Hosszú másodpercek teltek 
el, mialatt vakon tapogattam magam körül, amíg végül milliméterről milliméterre telje-
sen ki tudtam nyitni a szemem. A szobában minden lámpa égett, mintegy fénykörbe von-
va Z izmos, hibátlan alakját. Még mindig ordítozott. „A kibaszott pénz ura vagyok ! Ural-
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kodom a jelenetek és jövőtök felett ! Istenkirály, egy kibaszott Fáraó vagyok ! !” Szétvettet 
lábakkal állt felettem, teljesen meztelen volt. „Zoltán…”, nyögtem fel, amikor végre tel-
jesen magamhoz tértem. „Hogy ki, földi halandó ? Ezért egyetlen mozdulattal elpusztít-
hatnálak”, rivallt rám, aztán lehajolt, megragadta a derekamat, megfordított, és kénysze-
rített, hogy négykézlábra álljak.

– Most már érti, mire céloztam az előbb a göröggel kapcsolatban ?
– Mire ? – értetlenkedem, pedig tudni vélem, hogy mire is gondol a pszichiáter.
– Hát nem látja, hogy Zoltán, vagy ahogy maguk nevezik, Z sem tett mást, mint a gö-

rög ? Ami magának a metafizika, a kommunikáció, az érintés és az átadás legmagasabb 
foka, az nekik csak birtoklást, kielégülést és trófeát jelent. És ez független helytől és idő-
től és attól is, hogy az illetőt görögnek vagy éppen fáraónak nevezzük. – Dr. Alpár most 
először veti le a hűvös távolságtartás maszkját, félig felemelkedik a fotelben, úgy szór-
ja rám a dörgedelmeit. – A puszta aktus meg egy metafizikai vágy frigye a legpusztítóbb 
mezaliansza testnek és léleknek.

Nem igazán értem, hogy mit mond, de nem teszem szóvá. A görög említésétől a kollé-
giumi szoba hervasztó sivársága villan fel előttem. Mintha filmet néznék. Ahogy a kame-
ra a szoba ablaka felé közeledik, lépésről lépésre tágul a látótér, míg végül szemem elé tá-
rul a kinti táj puszta valósága : a kollégium környéke, a külváros harmadik világbeli pok-
la. De hála istennek, feltűnik Z is ebben a különös látomásban, és a kép gyorsan változik. 
Mintegy ellensúlyozandó a sok szörnyűséget, előbb a visszafogottan elegáns Hilton-beli 
lakosztályunk tűnik fel a vásznon. Aztán, ahogy a kamera itt is az ablakhoz ér, a lagúnák 
zöldeskék színe, a Canal Grandén lomhán sikló vaporettók és a köztük cikázó motorcsó-
nakok színes kavalkádja tölti be a látómezőt. Olyan az egész, mint egy festmény.

– Kedves dr. Alpár, maga is tanult történelmet – mosolyodom el, mert vele ellentétben 
én már behódoltam az isteneknek. – Igazán illene tudnia, hogy Görögországban soha, de 
soha nem uralkodtak fáraók.   
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