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M egpillantotta élete szerelmét. S már akkor, abban a pillanatban tudta, pontosan 
tudta, ez sem tart, ez sem tarthat soká. Biztosan nem tart majd örökké. Az el-
bontott gyerekkor romjain talált törmeléket felhasználva megpróbálna magá-

ból valami alakot összegyúrni? Lesz esélye így élni? Idegen volt saját földjén. Soha be nem 
fogadott. Emiatt aztán máshová vágyott. Mindig máshová. El innen Dekadenciából, va-
lami nagyobb, élettel telibb, vidámabb és talán arctalanabb, de mozgó és hullámzó töme-
gekkel együtt élő városba! El innen! Albérleti szobák hidegsége, hétköznapok sorozatlövései 
elől elbújni a nagyvárosi tömeg keverékében. Valahol, egy metropoliszban. Mindegy, hogy 
keleten, északon vagy délen, netán nyugaton, mindegy, csak ne itt! El akart bújni. Olyan 
helyen, ahol nem keresik, ahol picike, de élő rész lehet, de nem kell az egészet, a nagyot 
cipelni, holt anyaggá válni a súlyoktól! Kereste az irányt. Elindult. Így lett menekülésből 
új élete. Inasnak állt egyszer régen a Mester mellé, lett aztán segéd, és így megtanulta tőle, 
milyen az élet, milyen a munka, milyen a műhelyben és azon kívül a létezés. Nem ácsmes-
ter, nem kovács, nem aranymetsző, nem freskófestő, nem tudós, csak egy egyszerű kisvá-
rosi fényképész lett a mestere. Egy műhely várta. Ott jó volt neki. Ott jó.

Valóban létezett volna az a  világ? Kitalálta az emlékeket valódi történések helyett? 
Emlékgyáros lett. Ó, milyen sokat fog még ezzel egyszer foglalkozni! Messze még a jövő, 
legalább olyan messze, mint a múlt. És közben egyszerre van minden. Ez volt ő, aki any-
nyira nem tudott, nem mert élni, mert őt annyira nem engedték élni, hogy inkább min-
den kitalált volt körülötte, benne. Csak így lehetett az övé a világ! Hogy mások életét, em-
lékeit átáramoltatta magán. Gyártotta az emlékeket. Mint egy teaszűrőn át a drága kiol-
dódó festékanyag, úgy mosódott szét benne a mások érzéseiből, élményeiből, szerelmei-
ből és csalódásaiból kioldódott életesszencia. Végre lett élete, amiről legalább hihette azt, 
hogy kicsit az övé. A mások által elszórt morzsákból építkezett, apró vízcseppekből sepre-
getett össze óceánokat, lavór mosdóvízből óceánnyi hullámverést. Porszemből hegylánco-
latokat, levélke töredékéből végeláthatatlan dzsungelt. Egy csábosnak vélt pillantásból sze-
relmi regényt alkotott, egy udvarias kézfogásból kétnapos heves szerelmeskedést, egy ide-
gesebben odavetett szóból hosszú, fárasztó drámát. Csak ezt tudta! Mikrovilágot tágítani 
galaxis méretűvé. Elhitte az apró dolgok fontosságát. Elkezdte akkor a munkát a műhely-
ben. Végre, otthonra lelt. Egy helyre, ahol a morzsáiból az ő álomvilágában egy másik, tel-
jesen birtokolható világmindenséget építgethetett, csalódások, pofonok, fájdalmak, bán-
tások nélkül. Magánmindenséget!
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A rendről, a reggeli kelésről, a rendszerességről korábban sem gondolt mást, most vi-
szont megbizonyosodott a rendszeresség előnyeiről. Ez a napi nyolckor nyitás, a fél nyolc-
kor munkaruhába átöltözve jelentkezés a főnöknél, majd lépcső és műterem takarítása, té-
len a bejárat előtti friss, ropogós hó elsepregetése, ez jót tett neki. Rendet hoztak az életébe! 
A fotózáshoz használt hátterek elrendezése, mindenféle kellékek letisztogatása, a műterem 
régi, de megkímélt bútordarabjainak letörölgetése, ezt szinte élvezte. Finommotorikus fel-
adatok. Meg a laboratóriumi munkák! A titokzatos sók, bugyogó, mérges folyadékok, szú-
rós szagú vegyszerek kikészítése, a hatalmas fényképezőgépekben akár a végtelent is meg-
csillogtatni képes, de csupán a műterem méreteihez rövidített gyújtópontú, nehéz üveg-
ből csiszolt hallgatag lencsék szarvasbőrrel való áttörlése bizonyos idő után egyféle szertar-
tássá nemesedtek nála. A lencsében fejre állt világ jobban tetszett neki, mint a valódi. Az 
anyagraktárban már teljesen vakon is eltájékozódott igen rövid időn belül, sőt, bármikor 
tapintásról is jól felismerte a sima és a raszteres fotópapírokat, bekötött szemmel is hajszál-
pontosra vágta a méreteket, tudta, hány centi madzagot kell levágni a kész fényképekből 
összerakott csomagocskák átkötéséhez. A filmek makacsul penderedő celluloidszalagjával 
igen ügyesen és pontosan bánt alig néhány nap után. A fényképek szárításában, fényesíté-
sében, körbevágásában, festett és kasírozott háttérkészítésben is igen gyors és ötletes tudott 
lenni. Mindehhez kellően tapintatos volt, finoman csendes, halk és udvarias, mindig tud-
ta, mikor és miért kell éppen eltűnni a képből. Pláne olyankor, ha bizonyos nőszemélyek 
látogatták meg éppen a mestert a műhelyben, amit a Mester inkább műteremnek említett 
mások előtt. A Mester és családja ott lakott a műhely mellet-
ti szolgálati lakásban. A család, hát igen! Feleség, három 
lány, egy kései szülésből világra érkezett igen beteges kis-
fiú. A  feleség egy rossz sztereotípia lehetne kocsmai be-
szélgetéseknél, maga a valóságos áldatlan állapot, egy re-
génybe illő rossz választás. De csak sztereotípia gyanús. 
Egyébként egy fájdalmas sorsú, szomorú életű, boldogta-
lan asszony. Egy golyvás, levert, negyvenötnél alig idősebb 
nő, akit mindig finom likőrillat leng körbe, és állandóan 
és zavaróan hangosan nevet, miközben egy régi japán le-
gyezővel legyezgeti magát, ha hideg van, ha meleg, de így 
is csak alig tudja palástolni a kínlódását egy ideje tartó vál-
tozó korának makacs és kezeletlen hőhullámai miatt. A lá-
nyok, mint valami orgonasípok. A legidősebb a segéd úrnál 
is bő öt évvel idősebb, huszonöt éven tán túl is, magát bol-
dognak mondja, s ezzel dicsekszik fűnek-fának. Ez az, aki 
már férjezett, két kisgyermek anyja, aki naponta jár látoga-
tóba. Idegesítően vékony hangú, nagy mellű, szőke és piros-
pozsgás, jól táplált, és kínosan tiszta ruhákban járó, de még-
is úgy tűnik, kissé lompos. Anyatigris. Rögeszmésen kézmo-
só, percenként a fürdőszobába rohanó nő ez, aki állandóan 
a rendetlenségre panaszkodik, sápítozva. A középső lány egye-
temista, vékony, de csontos testalkatú, apró mellű, barna hajú, 
nagy tenyere van és szivarozik, szinte folyamatosan, ő hamaro-
san diplomát szerez, huszonhárom múlt. Van benn valami férfias, talán kétlaki sze-
xusú, de ha így is van, semmit nem látni ebből, mert sem férfiak, sem nők iránt 
nem érdeklődik, csak és kizárólag a tudomány iránt. Igazából senki nem tudja, 
mégis mindenki sejteni véli róla, hogy aszexuális. Alt hangja már-már tenorba 
hajló néha. Ő az, aki eredetileg festőnek készült, aztán matematikus lett. Ő az, 
aki ritkán van itthon, nyári szünetben pedig régi szenvedélyét kiélve állandó-
an a folyóparton fest, vagy a tetőtér déli felében lévő kis szobában külön-
leges matematikai feladványokat elemez. A szoba az ő saját mik ro bi ro dal-
ma. Amellett, hogy nyaranta fest, olykor szobrászkodáshoz való agyagot 
is használ, mindent kiken ezzel az agyaggal, és rettenetes terpentin sza-
got és rendetlenséget hagy állandóan maga után, amit a szünet utolsó 

67



68

napján ő maga ragyogóan feltakarít, elrakja a jegyzeteit. Munka közben, feladatok megol-
dásakor mindig fütyöl, néha kissé hamisan, de ez nem idegesítő. Egyéniség. Senkire nem 
hasonlít, mondják, olyan kakukkfióka ő, aki a dédpapa művészhajlamait valósítja meg, de 
tudni kell, hogy a dédpapa anno járási statisztikusként lett ismert. Aggódnak érte a szülők, 
persze oktalanul. A legkisebb lányka gimnazista még. Jellemzően ebből a lehúzó közegből 
nagyon elvágyódó nagykamasz, aki 17 éves korára még olyan kis nyakigláb, még sem mel-
lének, sem a fenekének igazi nő formája sincs, minden csak sejtelmes lázasan eleven kez-
demény rajta, rendkívül izgató ugyan, de elriasztó is egyben. Olyan csupa kezelába lány-
ka. Nyurga, picit szabálytalan fogsorú, emiatt szégyenlős mosolyú. Mivel hirtelen megnőtt, 
hátgerincferdülése van, bal oldalt a nyakánál egy pici púpja, ami idegesíti, és ezt takargat-
ná el, ha tehetné, a háta közepéig érő csigagöndör, szinte égően vörös hajával. Mindehhez 
még rendkívül erősen szeplős is, és átlátszóan sápadt bőrű. Tengerzöld szemű, finom ujjú 
és muzikális, pohárrepesztő erősen tud sikoltani, ez néha igen fontos tényező! Énekléskor 
bájosan szép és tiszta szoprán hangja van, tökéletes hallás jár ehhez a hanghoz. Nagy ál-
modozó, verseket hangosan olvasó, és holdtöltekor a kert füvén mezítláb, egy szál csalán-
szövetből készült, combközépig érő hálóingben sétálgató és halkan dudolászó kis boszor-
ka, aki néha hajnalonta fel-felsikít! Talán örömöt szerez magának olyankor? Senki nem mer 

erről beszélni a házban. Szobája tabu, mindenkinek tilos oda a belépés. Úgy 
tud nézni azzal a tengerzöld szemével, hogy a barna csomagolás alatt a fény-

képpapír megbarnul a tekintetétől. Ezt az inas segéd gondolja így legalább-
is, mert egyszer még odakerülésekor megbarnult egy doboz fényképpapír, 
mert a raktárból kifelé jövet a szűk kis folyosón ezzel a kis boszorkánnyal 
találkozott, aki igen erősen ránézett a dobozra. A szűk folyosón akarva 
akaratlan egymáshoz kellett simulniuk. A segéd ekkor még a munkakö-
penye durva szövetén át is megérezte a lány aprócska melleinek dárda-

hegyes bimbóit, ágyékánál pedig a kamaszlány csípőjének nyiladozó 
lepkeformáját. Ahogy először, úgy mindig ezek után is jól leizzasztot-

ták a segéd urat az ilyenféle koccanások. Nem ő, de a lány keres-
te az alkalmat ezekre a simulásokra. Titkos kis játékuk lett ez, 
ilyenkor egymás szemébe bámultak, s ki-ki a maga tengerén 
hajókázott kicsit. A homlokuk közt ilyen találkozások alkal-

mával kishíján ívfény gyulladt ki. Mindketten érezték, egyszer 
majd valami fontos és végzetes történni fog kettejükkel. Ez most, a mesélés 
pillanatában még a jövő zenéje, de a néhai segéd ma is jól emlékszik a tör-
ténésekre és ígéri, el is fogja mondani. Előbb még az öcsikéről néhány szót. 
A kisfiú, ez egy csenevész, beteges gyerek, aki a lehető legtöbb időt a műhely, 
műterem környékén töltötte. Tanulni nem szeretett, inkább a masinákat ta-
nulmányozta, s a Mester, akinek ő volt a kedvenc gyermeke, néha fotózni is 
engedte őt. Vékonyka volt, félénk, sok fájdalom égett a szemében, látszat-
ra semmi baja nem volt, de mégis, valahogy tudni, érezni lehetett, ez a ko-
rához képest koravén, túl okos, túl rendes kisfiú nem lesz hosszú-életű ezen 
a földön. Sztereotípia. Jellegzetes regényszereplő. Meg is hal időben, s ezzel 
a tragédiák robbantója. Talán még szó esik róla, hiszen az emlékgyárban ő is 
alapanyag. Ott mindenki az.

Itt élt hát az inas, a segéd, ennek a családnak a mozgásterében, a nagy sza-
lon feletti, tetőtérbeli, kicsike, de saját lakosztályban. Ágy, szekrény, mosdó, 

szék és asztalka fértek el a kis szobában. A zuhany és egyebek a festő és ma-
tematikus kisasszony műtermével közös, állandóan terpentin illatú folyo-

són voltak. Kicsi helyen élt az inas segéd úr, de elég volt ez neki a lét-
hez. Több tán nem is kellett. Elvonulásnak, a világ megtanuláshoz 

kellő saját magányához elég ennyi hely. Ablak az ég felé. Csendesre 
kényszerített lépésekkel, lassú, megfontolt tevékenységgel kellett 

élnie. Alatta, mellette mindenki, ahogy ő is, éjjel, nappal, ébe-
ren, álmodva, alva, álmodozva, figyelve, remegve, a másikra va-

lamiért éppen irigykedve élt. A Mester lakása az alsóbb szin-
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ten maga egy szép és tágas, nagy lakás, három és fél szoba, hatalmas hall, konyha, élés-
kamra, fürdőszoba, egy pici kis raktár és mellé egy magán sötétkamra is járt ehhez. 
Különleges fotók előhívásához, mert igen, ilyenek is voltak. Különleges fotók. Mik 
ezek? Kik rendelik ezeket? Ki fizeti a révészt? A segéd, ha el is gondolkodott ezen, 
rosszérzéseit inkább elhessegette, és nem kívánt mindenről tudni. A különleges 
képek ritka alkalmakkor, mindig zárt ajtók mögött, a nagy műterem világításá-
nál készültek. Az ott lévő gondosan takarított és karbantartott súlyos, dí-
szes drapériák, finom bútorok, lágy szőnyegek selymek kavalkádjában 
elhelyezett mezítelen testeket ábrázoltak, más-más pózban. (A póz! 
Emlékezz a receptkönyvben lévő képre! Ahogy az, úgy ezek sem ama-
tőr felvételek voltak. Általában hatszor kilences méretűek, szépia szí-
nűek, vérlúgsós technikával előhívott és rögzített képek, olyan mester-
munkafélék. Jól felszerelt műteremben készültek, a testek szépen be vol-
tak világítva, ízlésesen elrendezett, láthatón használt kereveten feküdtek, 
anatómiai és fényképészi szempontból igen pontosan beállítva. Minden 
árnyéknak, homálynak meg volt a maga szerepe. Művészfotók.) Ezeket szeret-
te készíteni nagy műgonddal a mester, és ezekhez a képekhez keresett gyakran mo-
delleket az éjszakában. Dekadenciában soha, ott a nők, mivel mindenki mindenkit ismer, 
soha nem merték volna ilyenre adni a fejüket. A mester a szomszéd városokban, Sáncon, 
Kálváriáson, Várasban vadászott alanyokra, sőt olykor a Keleti Metropoliszig, vagy Vinlandiáig 
is elutazott, különleges esetekben még a Fővárosig is elmerészkedett fényképezni vágyott 
testeket becserkészni. Telt, teltebb, még teltebb, gömbölyű és körte alakú fiatal nőket, lá-
nyokat keresett. Meg karcsúakat, csontsoványakat, kis és nagymellűeket, szóval mindenfé-
lét. Minek kellett ez neki? Perverzióit élte ki? Mások ferde hajlamait táplálta? Zsarolták? 
Pénzt keresett vele? Élvezte? Utálta? Nincs válasz ezekre a kérdésekre. Egy a tény, csinálta 
ezeket a képeket, láthatatlanul gyarapodott, ha gyarapodott, mert kifelé semmi nem lát-
szott abból, hogy ez valami külön kiemelt bevételt hozott volna. Okos volt a mester. És 
rossz alvó. Ingerlékeny és olykor zavart, különösen akkoriban, amikor már várható volt 
a fekete autósok érkezése. Járt és vadászott, elviselte a családját, a családja őt próbálta meg 
elviselni. Titokzatos volt. Sokszor fáradt és szinte hisztérikus, de ugyanennyiszer tomboló-
an vidám és harsány is. Kétpólusú személyiség. Mint egy tudathasadásos. Vadászott, kere-
sett, felcsípett, meggyőzött, vagy utasításra beszervezett és megzsarolt nőket? Ezt sem lehet 
soha már megtudni. Szenvedélyesen fényképezett. Ha sikerült modellt találnia – márpe-
dig hetente egyet mindig sikerült – akkor a segédet a műterem, műhely elé állította őrség-
be. Sok zajt, beszélgetést kénytelen volt a segéd ott végighallgatni. Semmire nem tudott 
már akár tíz perc múlva sem emlékezni. Csak zsongott a feje ezektől a helyzetektől. Mint-
ha valami védangyala olyan tehetséget adott volna neki, hogy tudjon, mindenképpen ta-
nuljon meg gyorsan feledni felesleges dolgokat. Ilyenkor egy göndör, vörös, nyaki púpocs-
kát takaró hajfürtre gondolt. Be nem vallva magának a benne lobogó, perzselő érzelmeket. 
Szabad éreznie az embernek? Érdemes volt-e gondolkodni mélyen, elemezve a lehetséges 
következményeken, miközben a szerelem égeti az embert? Talán igen, talán nem. A segéd 
arra emlékezett, amikor magára a fotózásra sor került, sokszor a Mester korábbi utasításá-
nak megfelelően szándékosan addig állítgatta, csavargatta a fényeket, rendezgette lassan 
a drapériákat, míg a fotómodellek el nem kezdtek fázni az amúgy észak felé néző ablakú, 
elég hűvös műteremben. Ahol tulajdonképen nem is volt fűtőtest, a tervezéskor így gon-
dolva a nagy lámpák hűtésére és általuk kisugárzott hőre. Hiába, ilyen érdekesen sülnek el 
a tervgazdálkodás erényei! A Mesternek azonban ez a tervezés segített egyik régi rögeszmé-
je megvalósításában, e szerint a fényképen igen érzéki tud lenni a picit borzongó, a hideg-
től peckesen meredő mellbimbójú női test. Szocialista tervgazdálkodás és érzékiség! Micso-
da ellentmondás! A fényképezés után nem mellesleg aztán igen hálásak voltak azok a leka-
pott nők, amikor a fotózás végén a legnagyobb erejű lámpa mellett, annak hőbuborékjában 
öltözködhettek fel. A nagy fényben jutalomként élték meg a kifizetésre kerülő tiszteletdí-
jat is. A Mester titkos életének részei voltak ezek a nők. A fura utazásai, néha két vagy há-
rom napig tartó távollétei, a bezárkózásai ezek után a kiruccanások után állandó szikrázást 
eredményeztek a feleséggel. S ha végre haza is ért, ha a család követelte az ő jelenlétét, azt 
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feleslegesen tette, mert azonnal bevonult a saját kis sötétkamrájába, dolgozni! Oda, 
ebbe a magánszférába még ő, a segéd is csak akkor tehette be a lábát, ha takarí-
tani kellett. A Mesternek ez a titkos élete a májára hatott ki végül a legjobban, 
megjegyzésként annyit, májzsugor vitte el, a rendszerváltás után, de azt a vegy-
szerek használatának tudta be a boncolása. Szóval az volt, hogy a Mester a ha-

zatérései utáni sötétkamrás munka után ugyanis napokig csak ivott, le-
hetőleg tömény italt, bár arra figyelt, ha már ilyet vedel, akkor le-

gyen az minőségi. A segéd, ilyen napok után még sokszor talált 
takarításkor legkevesebb még egy deci minőségi italt magában 
kotyogtató palackot a  titkos laborban, a  szeméthalom tetején. 
Elégett negatívok, felszabdalt fényképpapír csíkok kavalkádjá-
nak tetejére gondosan odahelyezve, cetlin utasítás, hogy a mara-

dék italt a mester egészségére a segéd úrnak meg kell inni! Akko-
riban ivott először Henessy konyakot, meg Martellt, valódi Portó 

Ricoban erjesztett rumot, lengyel és szovjet vodkát, cseh párlatokat, 
magyar fütyülős barackot. Legalább mámorosan tudott takarítani! Leg-

alább nem figyelt oda, mert nem akart odafigyelni a szemétre, amit télen-
nyáron a kazánban kellett elégetnie. Ez volt az a hétvégi külön munka, havonta egy-

szer, ez volt az a bizalmi állás, amiért majdnem ugyanannyi fizetést kapott csak úgy kézből 
kézbe a mestertől, mint a segédi hivatalos állásáért. Nem tudta, csak sejtette, piszkos dol-
gokba keveredett a mester, vagy legalábbis valami miatti zsarolhatósága okán belement eb-
be a titkos fényképezésbe. Összeesküvéses dolgokon ügyködött volna? Ha igen, akkor ért-
hetők azok a rejtélyes vasárnap délutáni látogatók, akik minden hó utolsó hétvégéjén a já-
rási székhelyről érkeztek Dekadenciába. Nagy fekete autókkal, igyekezve a lehető legkisebb 
feltűnést kelteni, vasárnap délután fél öt tájban gurultak be a városkába, s a kocsit mindig 
a városháza belső udvarán állították le. Kezdetben a nagy Skoda Tudorral, majd Volgával – 
előbb abból is a 21-es, majd a 24-es került forgalomba a zsaruknál – kerestek helyet a pi-
cike városházi udvaron. Még később Tatra 603 és végül a Tatra 613 autókkal érkeztek rend-
szeresen a bőkabátos, kalapos, bőrtáskás urak, azaz bocsánat, elvtársak! A sofőr meg – az 
valami lefokozott figura lehetett, büntetésben – mindig lent maradt, vagy ott állt a sötétí-
tett hátsó ablakos kocsi mellett, vagy leült az udvaron lévő padra és újságot olvasott fél 
szemmel, valamint folyamatosan arra a kis udvarból jól látható házra figyelt, amelynek 
emeletén a Mester műhelye és lakása volt. Ilyen autókkal egyszerű földi halandó legfeljebb 
akkor utazott, ha szocialista haza ellenes tevékenység miatt bevitték az államhatóságiak. Ha 
ilyennel vitték, az nagy bajt jelentett. Faluhelyen mondták is, az ördög is fekete kocsin jár, 
mint az urak, pardon, nagyságosék, azaz az elvtársak. Mi dolga volt a Mesternek velük? Va-
jon mi lehetett? Mi más, mint a nők. Parancsba kapott hamisítás, kompromittálás. Mely-
re mindig és minden rendszerben volt, van és lesz is igény, míg tisztességes társadalmat nem 
épít az ember. Sohanapján? Talán. Mert egy „jó” fotó sok mindenre képes. Évekre rács mö-
gé juttatni valakit, vagyoni és erkölcsi teljes tönkretételhez, karaktergyilkossághoz nem kell 
sok mostanság. Ezért keresték a Mestert. Akinek a segéd megismerte a sorsát. Szerelem 
árán, magánya, bizalmi állása, a halál, a kevés jó és bőséges szomorúság révén. Mind meg-
élte ezt.

Most kellene következnie a gimnazista púpos kis boszorkány történetének! Vállalkozás 
a lehetetlenre. Megírni a földöntúlit, a csodát, a megtestesülő szerelmet, a gyilkos gyors 
halált, a kórt, ami elsorvasztotta őt. Lesznek rá szavak? Milyen egy ember? Kiismerhetet-
lenségében, kitárulkozásában, esendőségében és múlandóságában gyönyörű. Ha létezik az 
a bizonyos túlvilág, ott magas rangú szellem lehet. Egy lány, aki valamikor egyszer igazán 
élt, lehet most csupán szellem? Vagy csak emlékezetben újjáéledő álomkép lehet? Nincs 
menekvés. Ami elmúlt, nincs, aki meghalt, por, aki por, az a múlás időmérője. Hiába ma-
radnak meg a tárgyai, amik körülvették. Hiába lógnak a rendet megtartva a szekrényben 
a kis nyári ruhái, gondosan összegörgetett harisnyái, tiszta alsóneműi, melyek a test illa-
tát oly könnyedén felvették, s némelyik talán még ma is őrzi azt, hiába a pántok, zsinórok, 
trikó anyagok, szatének, bársonyok, selymek, atlasz és karton, len és pamut, mindez csak 
anyag! A viselő test eltűnésével értelmüket vesztették, anyaggá silányultak, formát nem fog-
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nak közre, tartalmatlan lett a létezésük. A gyász tárgyi bizonyítékai csupán. Ezt akkor vi-
selte, amikor megismerte őt, ezt olyan könnyedén vette fel magára, s lám emezt egy moz-
dulattal dobta le, ebből olyan kecsesen lépett, ki, s úgy simogatta le magáról amazt, hogy 
a tükrök fellángoltak, látva őt. Földöntúli volt? Égen még inneni? Valami ritka szép csil-
lagkép peremén sodródó élhető bolygó idepottyantott küldöttje volt netán? Ki voltál, vár-
rom alatt homlokon csókolt kislány? Hol sétálsz éppen? Mesélnek rólad. Figyelj! A tiéd is 
lesz e történet pár pillanata.

Ő volt az, aki valóban ismerte a lapok állását és befolyásolni tudta azok járását is. Egy 
műhely titkait lehetett vele kutatni, vele, egy kamasz banyával, aki a varázslatai segítségével 
képes volt minden titkot feloldani. Amikor a segéd odakerült, erős idegenkedéssel fogad-
ta őt a lány. Tizenhét éves volt, nyurga és hirtelen megnőtt, girbegurba hátú lány, aki ke-
mény korzettban járt, ami egészen az álláig ért. Keze, lába vékony, bőre áttetsző fehér, orra 
körül ezer szeplő, magas homlokára állandóan rakoncátlan, rézvörös göndör tincsek hul-
lottak. Hangja fullasztóan búgó, de egyszerre taszítóan érdes, körmei vércsekarmok után 
másoltak, szeme, a szeme kimondhatatlan és leírhatatlan színű, változó, mint egy tenger-
öböl, hol mély, zöldeskék és nyugodt, hol tarajos hullámú azúrkék és csillámló, hol bágya-
dó mély párizsi kék, a mélyén valami dideregtető hideg csillogással. Ő nyitott ajtókat, ő 
mutatott meg mindent, mi hol található a házban, s kineki hová van jogosultsága belép-
ni, s mi annak a belépésnek a rendje. A Mester műtermébe, a műhelybe, a szolgálati ajtón, 
a laboratórium felől csak három kopogás után, jóváhagyó, lépjen be kérem válaszra volt sza-
bad benyitni. A magánlakásba kétszeri csengetés után kapott vagy nem kapott engedélyt 
az ajtót kinyitni a belépő. Az ebéd szentsége déli tizenkettő helyett, délután tizennégy óra 
volt. Hétközben és hétvégeken is. Csak indokolt esetben volt engedélyezett a távolmara-
dás. (Ó, az a nyári vihar, amely öt perccel az ebéd kezdete előtt a semmiből támadt! A vi-
har, amely a mélytengerkék szem villanásától gerjedhetett, hogy kint érje 
őket egyszer a folyó parti almáskertekben, a beszélő nyárfák alatt, a me-
séket daloló, kígyókkal beszélgető öregasszony lombkunyhójában. Ru-
hátlanul feküdtek, s a tavalyi almalevél avar volt a fekhely, a pókok 
hálóján át nézték a zúduló esőt. A lány szeplői csillagképekké álltak 
össze, testének pihéi aranyszálakká változtak, ágyéka vörös szőke er-
dő lett, nyírfák fehérsége, égerfa pirossága. Vércseppet áldozni a sze-
relemnek. Ártatlanságot a halhatatlanságáért cserébe! Szavak nélkül. 
Öröktől fogva egymást ismerő, örökkévalóan egymásra emlékezni tu-
dó ölelés. A szemekben támadt vihar villámfényénél megpecsételt szö-
vetség. Hogy soha senki mást nem lehet már úgy szeretni, mint akit 
először annyira megszeret az ember, hogy tudja, kimondja magában és 
hangosan is? Nekem ez az ember kell! Az a bűvös nap volt az egyedüli al-
kalom, amikor mindenki más tudta nélkül elkésték az ebédet. Az indokolt távolmara-
dást végül a viharral tudták megmagyarázni. Amit a Mester képtelen volt megérteni, 
hiszen az időjárásjelentés aznapra felhőtlen jóidőt jósolt. De nem számolt a kamasz ba-
nya szemében egyetlen pillanat alatt feltámadó viharral. Nem minden mérhető a mo-
dern műszerekkel sem!)

Kicsoda lett itt a segédből? Miféle hely lehetett ez? A kozmikus törvények megvál-
toztak, az idő hol előre ugrott, mikor nagyon várta már a munka végét, hogy láthas-
sa végre a lányt, hol lelassult, mikor együtt volt, akár csak egy légtérben is a lánnyal. 
A szerelem. Einstein ezzel a csillagközi univerzálisan erős és legyőzhetetlen energiával 
biztosan nem számolt az idődilatáció számításakor. Milyen gyors a gondolat? S az ér-
zés? Mérhető? Hol van az, aki gerjeszti? Hol van, akit eltalál? Volt egyszer egy város. 
A hely! Ahol megpillanthatta élete szerelmét! Ez várt akkor régen a segédre. Nem 
tudta még a végét. Hamar vége lett sajnos. Egy évig élt ott. Egy röpke évig. Ta-
vasztól tavaszig. Egy év. Semmi az, boldogságból szinte semmi. Halálsoron 
meg végtelen hosszú.

Messzi jövőbe ugorj el, mesélő, hogy egy olyan lélekről szólj, akit 
a hatalom, a felejtés, a magány, a jövő torz törvényei emésztettek el. 
Akinek az volt a bűne, hogy senki nem kereste egy évig. Dekaden-
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cia bolygón élt, azaz fog élni négyezer év múlva. Talán. Mi a bűne? Ó? Jó idők várhatók, 
ott bűn lesz az egyedi, a sajátságos. Kiveti a világ magából az ilyet. Mi lesz a bűn? Ha a vi-
lághatóság egy évig semmilyen módon, sem postán, sem személyesen, sem hologram te-
levízión, nem keres, és senki gép vagy emberfia egy évig nem tart igényt társaságodra, ak-
kor a büntetést kiszabják. Abban a várható rendszerben az ilyen lényt hatóságilag eltünte-
tik. Felszippantja a lélekbontó! Ki volt ő, miféle ez a rendszer? Azt tudni, hogy kései utód-
ja ez a lény a segédnek. Reinkarnációja is lehetne, de nem az. A segéd emlékeit álmodja. 
Ismeretlen világot, régiest, szokatlant. Egy ólmozott dobozban képeket talál. A képeken 
város, árnyék és fény. Mindegyik képen egy lány. Nyurga, vékonyka, fura páncélzatot vi-
sel, legalábbis annak véli a kései nézegető. A kép színei megfakultak. Csak a szem és a haj 
színe látszik élénknek. A szem tenger. A haj szupernova kitörés, egy vörös törpecsillag ha-
lálának csillogása. 4,8 ·1014 Herz frekvencia. Tudományosan mérhető. Ahogy a szem szí-
ne is, ez 6,9 ·1014

Ez is mérhető. Minden magyarázható. A lény, négyezer év múlva. Igen! Ő is! Ő az! Aki 
eredetileg abból az egyetlen ölelésből származik, amely ott abban a kis kunyhóban történt, 
amikor vihart támasztott egy kamasz lány a tavaszi napéjegyenlőségkor, mert elkésték az 
ebédet. A misztikus lány és földi sókkal foglalkozó segéd közt történt ölelés elindított egy 
energiafelhőt. Négyezer év múlva ér el Dekadencia bolygóra. Meghal egy lény majd. Nem 
hal meg egy lény. Csak átlényegül. Azt fogja érezni, amit a segéd. Egyetlen egyszeri mozdu-
latsort, ami minden korábbi dolgot felülír. A pillanatot, ami-
kor végre felismerték egymást ők ketten. Már nem 
csak megpillantották egymást azok, akik egymás-
nak voltak rendelve, hanem fel is ismerték a mási-
kat és tudták a dolgukat. Ám együtt nem marad-
hattak. Más a sors, és másak a vágyak.

Meghalni kell a lánynak, heveny mieloid leukémi-
ában. De még megszüli egyetlen gyermekét, kislányt, 
aki, mint az anyja, átlátszóan fehér bőrű, és lánghajú, 
szeplős és tengerszemű. Mint még százhatvan nem-
zedéken át, azaz négyezer évig minden nő, aki ebből 
az ágból sarjad. Mind fiatalon halt is meg, s mind ha-
lála előtt megszülte utódját. S egyszer vége kell, hogy 
legyen a fájdalomnak és a gyásznak, és a legrosszabb 
korban ugyan, de akkor megérkezik majd egy fiú. Az 
átok folyama megszakadna? Így lesz! Ő az, aki meg-
szólalásig hasonlít a segédre. De sem ő maga, sem őse, 
a  segéd mit sem sejtenek ezekről a  hasonlóságokról. 
Egy a biztos, álmodnak egymásról, s a nők, akiket sze-
retnek, azok róluk álmodnak. Egy világot raknak össze 
a sok foszlányból. Képeket gyűjtünk Eufóriáról! Most 
lehet! Az emlékgyár már működik!   

Szászi Zoltán (1964) költő, író. Legutóbbi kötetei a Szokott helyen 
hatkor című regény (Kalligram, 2015) és a Bábukák – kisvárosi pa-
noptikum című novellagyűjtemény (Madách, 2016). Zeherjén él.


