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Anélkül, hogy figyelt volna rájuk, válogatás nélkül zubogtak át rajta az emlékei. 
Emlékek Rékáról és Lucáról, kielégíthetetlen belső vágyairól, hazug gesztusairól. 
Az egyetlen megnyugtató gondolata az volt, hogy megállapított magában egy ér-

tékmérő eszközt. A tartósság mérlegét. „Itt van például a  lakásom. Ez már tíz éve nyo-
mon követi az életem történéseit. Ez valóság. Ugyan nem tűnik tíz évnek, pedig ennek 
a lakásnak a falai közé érkezett még Dorottya is. Meg aztán mások is ; Janka vagy Eszter. 
Ez a lakás tartós. Valós értéket jelent. Minden nap jelen idejű. Egyik-másik munkám tar-
tós, mert miután elkészült, kimerevült az időben. Az ugyan kérdés, hogy mennyi ideig 
lesz képes újra és újra átörökíteni magát a jelenbe, de az értékszavatosságuk léptéke min-
denképp más nagyságrendbe illeszkedik, mint az átutazó nőké. Emlékszem, Dorottyával 
olyan intenzív érzelmi életet éltünk, hogy kis híján tönkrementünk. És most ez az emlék 
mintha nem is az enyém volna. Valójában már csak a kapcsolat során készült fotókon ke-
resztül emlékszem néhány helyzetre. Volt olyan szerető, aki újra és újra felbukkant, évek 
távlatából is. Ezek a kapcsolatok, a mából elgondolva, voltaképpen értékesebbnek tűnnek 
föl, mint a vérre menő csatározásokban fogant és hosszan fennálló, puskaporszagú kap-
csolatok, amelyekből egy-egy fénykép maradt csupán a fiókmélyen.

Ez persze nagyon nagy tudás. Az ismeretlenből előlépő újakra már csak ezt a mércét kell 
ráillesztenem : a lehetséges végtelenre szavatolták, vagy csak átutazó lesz ?”

Ezért a gondolatért Tamás sietve megfeddte magát. „Ha az időbeli végtelen zálogát ke-
resem a másikban, biztosan elkergetem magam mellől.”

Végállomás.
Leszállt a villamosról, és elindult az erdő fái közé, neki a dombnak.
Az volt az elgondolása, hogy a közeledő alkonyatban majd talál a nagy tisztáson ku-

tyát sétáltató családokat, sárkányt eregető gyerekeket, elektromos repülőmodelleket röp-
tető örökgyerek bácsikat, akik megfelelő alanyokká válhatnak.

Az erdőben egy pillanatra megállt. Teljes volt a  csend, a gyöngülő napfény átszitált 
a  tölgyerdő lombjain. Eszébe nem jutott, hogy ezt a pillanatot tárgyiasítsa. Ellenkező-
leg. Mélyen át akarta érezni, amire most mintha nyiladozott is volna egy kevés lehetőség.

Ahogy kilépett a Hármashatárhegy előtt futó óriási tisztásra, meglepetésére nem talált 
embereket, és a fények is mintha szaporábban kúsztak volna az esztergomi hegyek mögé, 
mint ahogy azt elképzelte.

A levegő állt. Minden moccanatlannak és némának hatott. Az volt az érzése, hogy az 
életnek rögzült egy pillanata, amelyben éppen tartózkodott, s  így ennek a pillanatnak 
a fogságába esett.
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Nem cirregtek a tücskök, nem susogtak a tisztásszéli lombok, nem pittyogtak a madarak.
A szemben lévő dombon viszont valami pislákolt. Tamás megszaporázta lépteit, hogy 

közelebb jusson a fényforráshoz.
A völgyben húzódó tisztáson átjutnia valóságos küzdelem volt. Úgy tűnt, a levegő fi-

zikai akadályt gördít a léptei elé ; a táj hőmérséklettel vagy bármilyen érzékelhető anyag-
gal nem rendelkező, viszkózus közeggé vált, amely elnyelt hangot és mozgást. Hogy kép-
zelgéseit megnyugtassa, elővette a fényképezőgépét, és gyorsan exponált. Illetve mégsem. 
A gép ugyan nem mutatott semmilyen hibaüzenetet, de a tükör – minden próbálkozása 
ellenére – nem csattant.

„A kurva anyját !”
Dühösen felnézett újra a fény felé, de nem fordult vissza : az alig érzékelhető mozgás úgy 

vonzotta lényét, mint az élet és halál szférái közt bolyongót a túlvilág. Tekintete egyenesen 
a fel-felvillanó fénypontra szegeződött, törzsben kissé előredőlt, és vinni kezdték a lábai.

Az időtlenségben nem telik az idő, az időtlenség terében azonban mégsem lehetetlen 
a közlekedés.

„Ez a Paprikás-patak. Ez pedig a Vöröskővár utca. Épp csak itt van balra a Gerecsepusztai 
Boldogasszony templom. Anyámékkal gyakran kijöttünk ide sétálni.” A fényforrás most 
már tisztán azonosítható volt : méretes tűzrakás, sőt valóságos máglya.

Egyszerre mélyen dübögő dobok hangzottak fel. Aztán egy nemtelen, torokhangú ének-
szó. Nem volt semmilyen nyelve ; semmilyen gondolatot nem artikulált.

Tamás felkaptatott a  tisztásra, és megállt. A mág lya körül több tucat ember hajlon-
gott a villogó tűz fényében. Ruháik színesek voltak, mozdulataik táncra hasonlított, de 
ez a tánc nem ismert semmilyen szemérmet, semmilyen ma nírt, inkább volt egy állati vá-
gyaktól hajtott közös taglejtés. Széles terpeszben álltak, ülepüket mélyen le en ged ve tér-
dük közé, hogy combjuk és lábszáruk derékszöget zárt be, és egy érthetetlen, vakkanga-
tó kántálás ütemére, a csípőjük oldalirányú mozgatásával úsztatták törzsüket. Kinyújtott 
karjukat hol a fejük fölé emelték, és rázták széttárt kézfejüket, hol leengedték a lábuk elé, 
és hajoltak utána mélyen törzsből.

Tamás egy bokor mögé húzódott. Szíve a fülében dobolt.
A máglya közepére egy feketére kormosodott vasrudat vertek, csúcsán, épp csak pilla-

natokra kibukva a lángnyelvek alól, három koponya fityegett. Tamás próbálta kitalálni, 
milyen élőlényből származhatnak, de ahhoz túl messze volt.

Egy kéz csúszott a kezébe. Tamás ijedtében hátravetette magát a bokorba, de a kéz meg-
tartotta. Egy raszta nő izmos karja húzta vissza. Ágyékát apró termetű rágcsálókból fűzött 
szoknyaféle fedte, egyébként meztelen volt. Teste fekete korommal kifestve.

– Egy bámész férfi. Az illetéktelenek nem maradnak bün-
tetlenül – mondta, de közben vékony, kemény szá-
ja mosolyba feszült. – Majd a többiek döntenek.

A  gallyak recsegve engedték el foglyu-
kat. Az összekormozott ősasszony lábujj-
hegyen futva vonta maga után Tamást 
a tűzhöz ; tenyere kíméletlenül fogta 
bilincsbe tenyerét, s ahogy megtet-
ték a maradék pár métert, bokája 
körül csörgött csontból fűzött lán-
ca, hátát csapkodta hosszú fekete 
kanóchaja, bicepszén kidagadt egy 
vastag ér, kicsi, kemény melle patto-
gott a földet érés ütemére, csípőjét ver-
desték a parányi állattetemek.

Tamás meglepetésére a rítus töretlenül foly-
tatódott. Mindegyik szempár vetett felé egy pil-
lantást, de sem a meglepettség, sem a tudomásulvé-
tel nem fejeződött ki az arcokon. Tamás szerint ez há-
rom dolgot jelenthetett : vagy érdektelen a jelenléte, amit 
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nem tartott valószínűnek, ha már egyszer iderángatták, vagy szigorúan tilos kizökkenni 
a rítus kereteiből, vagy – ez volna persze a legrosszabb – már várták.

A tűz körül táncolók körének belsejében egy feketére festett nő ugrándozott, mint egy 
gazella, aztán levágta magát a  földre, belemart egy-egy kimeredő fűcsomóba, fejét fel-
szegte, bőgött és vonaglott. Aztán megint felugrott, és ide-oda szökdécselt, mint a zergék.

Tamás szemében derengeni kezdett egy másik embercsoport a  tűz mögött, egyelőre 
azonban nem látta, inkább csak érzékelte a homályban úszó arcokat.

A bilincsszerű kézszorítás ekkor engedett el. Tamás hátralépett, de a mozdulat félúton 
megakadt. Hanyatt vágódott. Mindkét bokájára egy-egy hurkot kötöttek, melyek a túl-
oldalon szoros kezekben végződtek.

Egyetlen ötlete a fényképezőgép volt. Megpróbálta kikotorni a táskájából, de épp mi-
re sikerült kézbe vennie, a kötelek megindultak, őt pedig a göcsörtökön, gallyakon és fű-
csomókon át, vonni kezdték a földön. Tamás felkiáltott.

A sötétből három árny ugrott rá, hogy kicsavarják kezéből az apparátust, de Tamás úgy 
ölelte magához, mintha a saját gyereke lenne. Némán rúgott, harapott, és ez egyelőre tá-
vol tartotta az illetéktelen kezeket. Aztán a ruháit kezdték leszaggatni róla, ami ugyan nem 
javított a helyzetén, de a fényképezőgépet nem engedte.

Meztelenül feküdt a porban és koromban, lekötözött lábaival kapálózott.
A kántálás abbamaradt. A ruháit cibáló nőalakok elkotródtak. Hirtelen csönd támadt, 

aztán halk neszezés és várakozásra utaló mozdulatlanság. Majd kötelékek sistergése-züm-
mögése, egy erőteljes rántás ; Tamást fejjel a föld felé felvonták egy méretes fa ágára, on-
nan csüngött alá.

– Rólunk nem lehet fényképet készíteni. Nem tudtad ?
A hang a háta mögül érkezett. Tamás megpróbált megpördülni, hogy szembekerüljön 

a fog va tar tó já val, de a két köteléket – most látta csak – két külön ágra fűzték fel, enyhe 
terpeszben, így oldalvást is rögzítve volt.

– Miért nem ?
– Jaj, drága Tamás. Szép vagy és ostoba – suttogta a női hang.
Tamás felszisszent. Éles tárgyat döftek a combjába, majd lassan végigszántottak vele 

majdnem egészen a lágyékáig. Érezte, ahogy a vére fölfelé csurog a hasán. Aztán a döfés, 
a vágás megismétlődött a másik combjában is. A legnagyobb fájdalom pillanatában jutott 
eszébe az ősi reflex, hogy jó lesz, hogy jól fogja viselni magát, bármi áron.

– Mit terveztek velem ?
– Ami ilyenkor a szokásjog – suttogta ismét a hang.
– És az micsoda ?
Egy kendő került Tamás szemére ; a  tarkóján összecsomózták, erőset rántottak rajta. 

Egy váratlan pillanatban kikapták a kezéből a fényképezőgépet, hátrafogták a csuklóját, 
azt is össze hán csol ták.

– Remélem, most már kedvesebb játék következik – hangja remegett. Az éles fájdalmat 
már a rémület sem tudta felülírni. Minden izma önkéntelenné vált, rángatózott, és vele 
együtt vibrált az éjszaka hűvöse és a forró, pattogó tűz is.
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A háta mögött álló nő távozott.
A kántálás folytatódott. A máglya most vígan ropogott, a dobok felzendültek, majd egy 

fémes kolompolás is vegyült a hangzavarba, mintha egy lábost ütnének fakanállal.
Bízott benne, hogy nem sokáig kell lógnia a kötélzeten ; bokáját véresre marták a fona-

dékok, fejébe túl sok vér tolult. A combján vágott sebek izzottak.
Ekkor azonban le is engedték. Ám mielőtt a feje koppanhatott volna a földön, karok 

támaszába siklott. Eloldották – újra a szabadon futó kötelékek suhogása, zümmögése a le-
vegőben –, és a karokból font ágy úszni kezdett vele a tűz felé.

– Áldozzatok a tavasznak ! Áldozzatok a tavasznak ! – kiáltotta valaki kétszer félközvetlen 
közelségből. – Áldozzátok fel a tavasznak a telet !

Néhány lépés után Tamást lefektették egy gyékényféleségre, és a karok, amelyek az előbb 
még ágyául szolgáltak, most simogatni kezdték, sebeit homokkal dörgölték, hasán valami 
iszamós anyagot kentek körkörösen. Annyi kéz érintette, hogy voltaképpen az egész test-
felületét befedték. Simogatták combtövét is, hímtagját is, mellkasát, hónalját, vállát, nya-
kát, halántékát. Valamit rácsorgattak, aztán csontcsörgőt ráztak az arca mellett.

„Ez volna a bebalzsamozás” – gondolta Tamás, és úgy döntött, minden oka megvan rá, 
hogy féljen. A kendő szerencséjére épp annyira lecsúszott, hogy alul engedett egy hajszálrés-
nyi kilátást : női kezek mindenütt a testén, körötte vonagló törzsek és égnek meredő csípők.

Tisztán emlékezett a töménytelen mennyiségű bor csobogására a hasán, majd a velőt rá-
zó sikolyra is, ami a több tucatnyi nő torkából szakadt ki, amikor egy meztelen csípő rá-
ereszkedett Tamás péniszére. Tamás abban a pillanatban igen távol érezte magát attól, hogy 
bárkivel is közösüljön, de férfiasságának nem tudott parancsolni, mintha az a rémülettől 
függetlenné vált volna ; vígan nyújtóztatta egyirányú vágyát. Tamás próbálta csípőből ki-
tornázni magát az erőszaktevő öl alól, de újra érezte a kezeket, ahogy teljes erővel lefogják, 
szinte betonba öntik. A nő, aki közösült vele, iszonytatóan jajgatott, az életéért könyörgött, 
és mintha artikulátlan halálhörgéséből időnként értelmes szavak foszlánya szakadt volna ki.

Ezen a ponton a rítus egyetlen célja az volt, hogy Tamás magját elvegyék tőle. Semmi 
más eszköze nem maradt, mint szemét lehunyni, és teljes lényével arra összpontosítani, 
hogy megállítsa vagy legalább lassítsa a kényszerű ösztönfolyamatot.

Megszédült. Erős volt a gyanúja, hogy csak a képzelete állított csapdát számára, vagy 
– amit még titkon is csak félve gondolt – az ikrek férkőztek személyes emlékeinek a gépházába.

Amikor ugyanis beleürült az idegen nőbe, annak végső halálsikolyát és a saját ordítá-
sát követően letépték szeméről a kendőt. A farkán guggoló, feketére festett nő Réka volt. 
Szeme kifordult, csak a fehérje látszott ; szája pereme is groteszken fehérre mázolva. Lihe-
gett. Mögötte, mészfehéren Lili állt négykézláb, és nyögve vizelt, vagy valami mást csinált.

A fényképezőgép ott hevert a földön. Tamás érte nyúlt, és bekapcsolta, mire Réka fel-
eszmélt, és utána kapott, de Tamásban ekkor minden életösztön egyszerre összpontosult, 
tudata olyan tisztán ragyogott, mint egy sötétben megvilágított tűhegy.

– Te szájba baszott picsa ! – belezengett az egész tisztás, az egész domboldal.
Karjai nem éreztek épp szorítást ; teljes erőből letaszította magáról a vékony, súlytalan 

testet, hátraugrott, exponált, és mire az érte nyúló karok, és felé ugró alakok megérint-
hették volna, lőtt.

Így állt a megfagyott borzadályban, több tucat pattanásig feszülő test között. Óvatosan 
kilépett a pillanatban elfoglalt helyéről, hogy körbejárja, megszemlélje a képet kívülről is.

Visszaejtette az asztalra, és kinézett az ablakon.
Észre sem vette, hogy időközben lehűlt a lakás.   
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