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Sz erettem zárás után ejtőzni a panorámás medencében. Ilyenkor teljes volt a csend. 
Csak én, a melegvíz, a csillagok, Budapest fényei és egy kis tepertő. De még 
mielőtt átengedtem volna magamat az élvezeteknek, rendszerint ellenőriztem 

a medencéket, átnéztem az öltözőket, összegyűjtöttem és a portásfülkébe raktam az elha-
gyott holmikat. Bepillantottam a mosdókba, hogy van-e szappan és elegendő papír másnap-
ra; még a szemetet is felszedtem. Nem az én feladatom volt, de szerettem ügyelni a rendre, 
gondoskodni a vendégek kényelméről.

Miután végeztem, kiléptem a tetőteraszra és a medencéhez sétáltam. Meglepetésemre 
a medence melletti napozóágyon egy úr ücsörgött. Habár a vendégeknek ilyenkor már kint 
a helyük, de hát, istenem… Végre valaki, aki olyan, mint én. Nyilván azért maradt zárás 
után, mert ő is kedveli a magányt és a csendet. Nyitvatartási időben nehéz elmerülni a sa-
ját gondolatainkban, miközben állandó mozgás van. De igen, ez az úr tudja, hogy hogyan 
kell élvezkedni. Aki a saját nyugalmáért képes szembeszállni a rendszerrel, abban mindig 
van valami tiszteletreméltó.

– Jó estét! – mondtam neki, mire ő csak annyit felelt:
– Ah…  – Ezt köszönésnek vettem. Fürdőmesterként a  nyögés volt a  specialitásom. 

Hallottam én már mindenféle nyögést az elmúlt negyven évben. Kiválóan meg tudtam 
állapítani, hogy ki miért nyög. Másként nyögnek a  tizenhat fokos medencében, mint 
a negyvenkétfokosban. Teljesen máshogy szól egy „ah” vagy egy „oh”, evés előtt és után. 
Eltérően nyögnek a gyerekek és a nyugdíjasok. És másként a nyugágyon pihenők. De szá-
momra a legkedvesebb az, amit kánon-nyögésnek hívok: ezt a fiatal suhancok adják ki, ami-
kor meglátnak egy-egy csinibabát bikiniben.

Kiültem a medence szélére, és letettem magam mellé a törölközőmet meg a tepertős 
zacskómat.

– Remek esténk van! – folytattam a beszélgetést, a férfi pedig búgón felsóhajtott.
Némán lógattam a  lábamat a gőzölgő vízbe, hogy szokjam, mert a hirtelen forróság-

tól néha elájulok. Megtöröltem gyöngyöző homlokomat, majd belecsúsztam a vízbe. Feje-
met hátravetettem, arcomat az ég felé fordítottam. Felettébb jól éreztem magamat. És az 
is tetszett, hogy végre osztozhattam a csendben valakivel. Ilyenkor mutatkozik meg, ki ki-
csoda valójában.

S Z I L Á G Y I  Z S Ó F I A  E M M A n o v e l l a

Az ismerős idegen
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Úgy éreztem, kiváló közös ejtőzésben lesz részünk.
Megadtuk a  módját. Néha felsóhajtott, ekkor én is felsóhajtottam. Szippantgattuk 

a gőzt, élveztük, ahogy a hűvös szél olykor-olykor megcirógat bennünket. Bevallom, za-
varban voltam. Nem szoktam hozzá, hogy másokkal pezsgőfürdőzőm a félhomályban. Az 
arcom is biztosan kipirult.

Épp, hogy lehunytam a szememet, az úr egyszer csak azt mondta:
– Hm… – Volt valami ebben a „hm”-ben, valami egészen ismerős. Elégedetten vissza-

hümmögtem, mire ő megint hümmögött egyet. Mintha egy régi barátomat üdvözölném 
személyében. Kicsit magamnak tudtam be, hogy ennyire élvezi a helyzetet, hisz el is küld-
hettem volna. Nem láttam az arcát, mert háttal ült nekem, de a lámpáktól és a gőztől egyéb-
ként se lehetett sok mindent látni.

Lágy hangon beszélni kezdtem hozzá. Elmondtam neki, hogy ez itt a nagybetűs fürdő. 
Feredő, ahogy Csokonai írta, ugye. Van több is az országban, de a törökfürdő az igazi. Ha-
bár százötven évig itt ültek a nyakunkon, amiért haragszom is, de valljuk be, hogy ez jó 
kis oszmán cucc lett. Volt ízlésük, tehetségük. Drónok meg egyéb levegőben cikornyázó 
robotszörnyetegek nélkül felhúzni egy ilyet… szemre, érti? Maga ezt biztosan érti, hiszen 
azért ejtőzik zárás után, mert így az igazi élmény. Rituálé.

– Nem bánja, ha eszek egy kis tepertőt? Maga is kér?
– Ah… – lehelte elutasító hangon.
– Rendben, de szóljon, ha megkívánja. Én addig eszegetek belőle – válaszoltam, majd 

visszatértem a gondolataimhoz. Szerettem elmesélni, miért lettem fürdőmester. Eleve el-
rendeltetett. Gyerekkoromban az első szavam is a török „hamam” volt. Ez magyarul any-
nyit tesz: forró. Habár anyám szerint inkább „hamham”, amikor megláttam apámat, ahogy 
szeli a szalámit. De a jelenem igazolja a múltam. A sorsom ott és akkor megpecsételődött. 
Ráadásul anyám lángosos volt, apám pedig úszómester. Érdekes, mi? Predesztináció, ugye… 
Anyám hasában szívhattam magamba az olaj és a klór szagát. Nekem ez a kettő máig na-
gyon kedves.

– Oh… – nyögte tiszta érdeklődéssel a hangjában, amitől én teljesen kivirultam, hogy 
ennyire kíváncsi az életemre, ezért lázasabban folytattam a mesélést. Örömmel beszéltem 
neki arról, hogy minden maradandó élményem vízhez köthető. Életem első pofonját ak-
kor kaptam, amikor kihívtam egy úszóversenyre az iskola legfickósabb fiúját, hogy elkáp-
ráztassam a padtársnőmet, Julit. Le is győztem a srácot, de miután kikecmeregtem a víz-
ből, nem vettem észre, hogy leúsztam magamról a gatyámat és pucéron rohantam Juli felé. 
A lány akkora pofont kevert le, hogy ma is emlékszem hogyan csengett a fülem.

– Ah… – sóhajtotta kétkedőn, amitől úgy éreztem, bizonytalan szavaim hitelességét il-
letően. Ekkor némi éllel a hangomban megjegyeztem: nekem már tizenhárom évesen erős, 
fekete szőrzetem volt. Persze, hogy megijesztettem, hiszen több, mint negyven évvel ezelőtt 
a lányok még nem láttak ilyen gyakran férfit, mint most.

– Hm… – dünnyögte egyetértően. Nagyon jó érzés fogott el, mert a legszebb emlékei-
met eleveníthettem fel. Ritka, hogy az embert figyelmesen hallgatják. Kifejezetten utálom, 
ha valaki a szavamba vág, ilyenkor el is megy a kedvem a beszédtől. Egy történetnek íve, 
szerkezete van. Főleg, ahogy én mesélek. Ha valaki rosszkor szól bele, tönkre is tehet egy 
gondosan kiszámított fordulatot. De ez az idegen tényleg jó társaság volt. Egyre nagyobb 
érdeklődést mutatott, folyamatosan és hosszan nyögdécselt.

Csapongtam, kalandoztam emlékeim tárházában, néha fegyelmeznem kellett magamat, 
hogy ne hadarjak annyira, mert ejtőzünk, ugye. Beszéltem neki arról, hogy az anyám nem 
tudott velem lenni, amikor átvettem az érettségi bizonyítványomat, mert belehalt, amikor 
meglátta, hogy apám mellélépett az ugrótoronynak, ami a lángosos bódéból úgy tűnhetett, 
hogy épp fejjel tart a betonba. Apámnak semmi baja nem lett, de anyám ájultan borult 
bele a forró olajba. Mindig mosolyogtam, ha a szüleimre gondoltam. Jó emberek voltak.
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Természetesen életem első berúgása is vízhez köthető. Amikor megtudtam, hogy si-
keres fürdőmesteri vizsgát tettem; a barátaimmal lementünk a házunkhoz közeli tóhoz, 
és elterveztük, hogy részegen átússzuk. Már a levetkőzés is nehezünkre esett, de végül 
az elszántságunk győzött. Majdnem belefulladtam. Akkor döntöttem el, hogy soha töb-
bé nem iszom.

Lassan elérkeztünk életem legfontosabb és legszomorúbb élményéhez, Fannihoz. Nagy 
szerelmem barna hajú, zöldszemű nő volt, akivel itt ismerkedtem meg. Csodálatos, tüzes 
asszony! Imádott engem, de én is lestem minden sóhaját, mint valami engedelmes cirkuszi 
ló. Remek humora volt, és nagyon jó természete. Semmin nem sértődött meg, így a vég-
letekig tudtuk mulattatni egymást. Meg hát… semmit nem kellett kétszer mondani neki.

Felnevettem, mire az úr is cinkosan felnyögött.
Mielőtt folytattam volna a Fannival kapcsolatos történteket, sodortam egy cigarettát 

a medence szélén és az új barátomat is megkínáltam, de nem felelt. Biztos nagyon várta, 
hogy folytassam, nemhiába, kiváló előadó vagyok. Megtöröltem a homlokomat, szívtam 
egy slukkot és ugyanazzal lendülettel folytattam.

Szóval, a kis huncut Fanni… felidéztem barátomnak megismerkedésünket: véletlenül 
elcsíptem, ahogy borotválkozik az egyik medence szélén, ezért megszólítottam, hogy bi-
zony ilyet itt nem illik. Ekkor ő zavartan bevallotta, még sosem járt közösségi fürdőben, és 
erről fogalma sem volt. (Ezt a világ legkacérabban csilingelő hangján adta elő nekem.) Iga-
zat beszélt. Tele volt aranyékszerekkel, mint egy hercegnő. És ha valami, akkor a formás 
combok nem hazudnak. Gazdag csibének tűnt, akinek fogalma sincs arról, hogy műkö-
dik a világ. A vendégem volt aznap. Rengeteget beszélgettünk. Ez a tündér még egy zsem-
lét sem vajazott meg életében. Mindent tudni akart a fürdőről. Én a legnagyobb örömmel 
avattam be, még a mosdóba is elkísértem, mert félt, hogy magassarkú papucsában elcsú-
szik. És hát, istenem! El sem mentem az ajtó elől, amíg nem végzett. Hallottam, ahogy le-
húzza a nedves bugyiját, és azt is, ahogy szakít a vécépapírból.

Ennél a pontnál istenigazából felnyögött az új barátom. Biztos voltam benne, ugyan-
így tett volna a helyemben. Sőt, lehet, már a  folyosón kioldotta volna a bikinijét. De 
hadd folytassam a történetet kedves barátommal: elmeséltem neki, hogy Fanni bevallot-
ta, mennyire megszeretett, de házasságban él. Viszont a férjét nem szereti. A szülők in-
tézték a házasságot, hogy még vagyonosabbak legyenek. Életemben akkor először voltam 
szomorú, amiért egyszerű közalkalmazottként élek. Elkezdtem tehát fürdősókkal seftel-
ni, hogy tehetősebb legyek. Hatalmas a kereslet a különleges sókra, mert olcsóbb, mint 
a drog, és ha megfelelő illóolajokkal keverjük, ugyanolyan illuminált állapotba kerülhe-
tünk. Én is szoktam tenni a cigimbe. Nyugtatja az idegeket, habár kissé meggyötri az em-
ber nyálkahártyáját.

Tehát Fanni meghívott a villájába, mert a férje elutazott. Az egész hétvégét együtt töl-
töttük. Fürödtünk a medencében, főztünk, zenét hallgattunk, és minden bútort végigsze-
relmeskedtünk a házban. A padlón elterülve is megnéztem volna gyönyörű idomait, de 
volt egy rémesen barátságtalan kutyája, aki miatt nem lehetett. Akárhova mentem, a dög 
jött utánam, és megállás nélkül ugatott. De Fannihoz tartozott, és én akkor mindent sze-
rettem, amihez csak hozzáért. A hétvége egy lusta pillanatában az én istennőm egyszerre 
gyors mozdulattal kivett két tízforintost a zakóm zsebéből. Először nem értettem, mi cél-
ból, de aztán megragadta a kezemet, és azt mondta, most elmegyünk egy fotós barátjához. 
Akart egy közös képet, amit falra tehet, de a férje miatt elvontan kell szerepelnünk rajta. 
Miután megérkeztünk a stúdióba, ledobta minden ruháját, és elnyúlt a kanapén. A pénz-
érméket egyesével megnyalta, és a mellbimbójára helyezte. Azt hittem, azon nyomban ki-
gyulladok, és velem együtt az egész helyiség. Miután végeztünk, az érméket a zakóm zse-
bébe süllyesztette, és rám kacsintott.

Ezeket az érméket hordom a nyakamban. Soha nem veszem le őket.
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Érzelmeimet itt már alig tudtam uralni, de azért igyekeztem folytatni a történetet.
Szóval, miután visszamentünk a villába, a nagy hempergőzés közepette ajtócsapódást 

hallottunk. Váratlanul hazaért Fanni férje. Istennőm felpattant, és betaszigált a szekrény-
be. De a hülye kutya ugatni kezdte a rejtekhelyemet, és addig acsarkodott, amíg a férje rám 
nyitott. Kiráncigált a szekrényből, majd képzelje: letolta a nadrágját, és azt mondta, hogy 
vegyem a számba. Fanni azonnal felvillanyozódott, én viszont úgy megijedtem, hogy rög-
tön kiszaladtam a villából. A szerelem pedig örökre megszakította velem a kapcsolatot. Ta-
lán bátrabbnak kellett volna bizonyulnom, és…

Már nem tudtam folytatni drága barátomnak a mesélést. Megindult a világ körülöt-
tem. Rosszul lettem. Újra magam előtt láttam Fannit. Ahogy piros szájához emeli a mu-
tatóujját, és rám kacsint, majd elneveti magát. Ahogy elszaladt előlem, várva, hogy utána 
fussak és elkapjam, összecsókoljam. Attól féltem, a szívem átszakítja a mellkasomat. Zo-
kogni kezdtem. Meglett férfiember létemre ömlöttek a könnyeim, de a barátom továbbra 
is teljesen nyugodtan ücsörgött. Nem értettem, hogy tudott ennyire lemenni alfába, mi-
kor én így szenvedek.

Felszívtam magamat és azt kiabáltam:
– Én a nőket szeretem, hát mit kellett volna tennem?
De ahogy ezt kiejtettem, azonnal megkönnyebbültem. Az égre néztem és csendesen li-

hegtem. Egy kicsit talán túl goromba voltam vele. Elszégyelltem magamat. Mentségem-
re szolgáljon, hogy érzelmeim elsodortak. Évek óta fel sem hoztam ezt a témát. Ő akarta, 
hogy meséljek. Méghozzá ilyen részletesen feltárva életem legfájóbb emlékét. Amikor az 
ember saját múltjáról beszél, elkerülhetetlen, hogy ne élje át újra. Ám mégis…

Kiléptem a medencéből, de amikor bocsánatkérően a vállára tettem a kezemet, észre-
vettem, hogy egy csinos, barna hajú hölgyike térdepel előtte. Már épp a nyelvemen volt 
egy „na de, uram”, amikor a nőt nézve hirtelen bevillant Fanni felvillanyozódott arca. Erős 
gondolattól vezérelve a hölgy mellé térdeltem. De ekkor a nő felsikított és akkora maflást 
adott, hogy elterültem a csempén.

Egyáltalán nem bántam. Fanni biztosan büszke lett volna rám.   
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