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N émettanárunkat, K. Júliát fiatalsága és lelkiismeretes elkötelezettsége megkülön-
böztette a  többi tanártól, akik a  tudás átadásának ürügyén saját frusztrált éle-
tük megoldatlan problémáit tukmálták ránk. K. Júlia alakja, finom vékony ujjai, 

körmei ápoltsága, visszafogott, úgymond decens megjelenése még a teljesen elvadult, pat-
tanásos kamaszokat is térdre kényszerítette. Júlia első pillanattól szimpatizált velem, ami-
nek eredményeképpen igyekeztem tiszteletben tartani a német órák számomra kínosan 
unalmas menetét, de azt is gondoltam, hogy nem vagyok tanítható, ezen a szinten nem.

Júlia áttetsző arcbőre, érzékeny orrcimpái, amelyek egy elég hegyes orr végét tették hú-
sosabbá, merészen szántották a félhomályos osztályterem izzadt, párás levegőjét. Szoknyá-
ban és pulóverben járt, meg a hozzá tartozó kardigánban, amelynek apró, gyöngyházfé-
nyes gombjai voltak. A szoknya hangsúlyosan feszült a derék és a csípő vonalában, de mi-
előtt még kirajzolhatta volna a fenék kerekded ívét, kibővült és lágyabban hullott közel 
térd magasságig. Járása hajlékonysága, rugalmassága viszont pótolni látszott a szoknya bő-
ségével palástolt fenék vonalainak hiányát. A vékony szövésű, többnyire pasztellszínű pu-
lóver kirajzolta a melleket szabászati pontossággal körülíró melltartót.

Volt idő arra, hogy megfigyeljem diszkrét ringásukat és a mellbimbók rajzolatának időn-
kénti felsejlését, amit a hőmérséklet ingadozása befolyásolt, mint arra később rájöttem.

Júlia magas sarkúba szorított lábán az ujjak nem nyomorodtak, ráncolódtak össze, amit 
nem tudom milyen okból, de az igazi elegancia és jó ízlés jelének tartottam. Júliát nem lát-
tam szépnek, de ha megszólalt németül, akkor a megfigyelt részletek harmonikus egység-
be rendeződtek.

Júlia melle nem hagyott nyugodni, még akkor sem, amikor kardigánját fázósan ösz-
szehúzta magán, ezzel megszüntetve a kihívó látványt. Bizonyára látszott, hogy tekinte-
tem röntgenként vizslatja minden mozdulatát, ha háttal állt, akkor azon tűnődtem, hogy 
a melltartó kapcsai milyen mélyen nyomódnak a bőrébe, és hogy a nyomok mennyi idő 
múlva tűnhetnek el. A szorongatott keblek nyilván szinte fellélegeztek, ha lekerült róluk 
a selymes, elasztikus anyag, és a hát kissé vastagabb bőre gyorsan ledobta magáról a szorí-
tás árulkodó nyomait.

Júliának tisztában kellett lennie azzal, hogy hol járnak a gondolataim, és ennek tudatá-
ban én még erőteljesebben gondoltam rá, ő pedig megértően fordult az osztály felé, nem 
kerülte a tekintetem, én kaptam el előbb.
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A mellettem ülő, félig vak, haját Misi unokatestvéremhez hasonlóan mosószappannal 
mosó és tartósító Iván, akit természetszerűen jellegzetes szag lengett körül, mereven néz-
te Júliát, és félkegyelmű mosollyal várta a kinyilatkoztatást. Iván szemüvegének csiszolá-
sa kizárta, hogy a fiú valós képet nyerjen bármilyen élőlényről, ezért a mosoly nem érzel-
mi életének kedélyes megnyilvánulásaként jelent meg az arcán, hanem az erőlködő vicso-
rítás megszelídült grimaszaként. Iván öltönye ugyanattól a szabótól lehetett, mint Olivé-
ré, azzal a különbséggel, hogy Ivánét már egy szerencsétlen generáció végighordhatta, mi-
re úgy döntöttek, hogy újra életet lehelnek a cérnával összetartott textilhalmazba, és Ivánt 
szemelték ki a bátor folytatásra.

Nyakkendő nélkül senki sem látta Ivánt, aki – csak hogy mániám igazolódjon – termé-
szetesen zsidó származású volt, és meglepő felsőbbséggel viszonyult hozzám és izgága ter-
mészetemhez, amit ugyanakkor nem tudni, honnan származó iróniával vett tudomásul. Azt 
mondanom se kell, hogy Iván beszélt közülünk a legjobban németül. És talán egyedüliként 
vette komolyan azt a kivételes perspektívát, hogy ebben az iskolában, ebben az osztályban 
idegenvezetői vizsgát tehet. Ő látta magát, amennyire látott, idegenvezetőként, amint egy 
zsúfolt buszon Budapest nevezetességeit sorolja pusztán az időérzékére hagyatkozva, hely-
lyel-közzel eltalálva, hol jár éppen a busz.

Júlia szerint az én képességeim kihasználatlanul, hogy ne mondjam, parlagon hevertek. 
A fölényes német nyelvtudásnak csak a látszatát produkáltam, ami leginkább a megtévesz-
tően némethű kiejtésnek és néhány germanizmus helyénvaló használatának volt köszön-
hető. De valójában a német nyelv a család szétesésével vesztett a jelentőségéből, és még egy 
lényeges körülmény gyengítette, hogy tudniillik a mindinkább fontosabbá váló rockzene 
az angol nyelv felé fordított.

Ekkoriban találta ki Júlia, hogy az osztály adjon elő részleteket a Koldusopera című zenés 
játékból, természetesen németül. Ettől megpezsdült az élet, még én is belevetettem magam 
a küzdelembe, aminek az volt a tétje, hogy vajon kire osztja Júlia Bicska Maxi szerepét. Jú-
lia nem siette el a dolgot, amivel elég hosszan fenn tudta tartani az érdeklődésemet, habár 
nem gondoltam, hogy miattam teszi. Ez volt a téma még az osztálykiránduláson is, ame-
lyet jószerivel egy farmotoros busz fedélzetén töltöttünk, mert az út hosszabb volt, mint az 
erdőben eltöltött idő, pontosabban a kiemelten fontos, társadalmi célú makkszedés. Mint 
kiderült, a makk bizonyos összetevői nélkülözhetetlenek a gyógyszergyártásban.

Nem utólag fedeztem fel a makkszedésben rejlő jelképes tartalmakat, hanem az esemény 
megtörténtekor is láttam magam, ahogy éhes kismalacként, zsákkal a kezemben csörtetek 
az erdőben, és makkot gyűjtök. Amit az is mulatságosabbá tett, hogy Olivér, aki osztály-
főnökünk lévén kötelezően részt vett a makkszedésben, egy fa alatt ülve próbálta az éppen 
arra haladó szorgalmas malacokat még hatékonyabb munkára ösztönözni. Lett is eredmé-
nye, mert aki arra járt, odakurjantott, hogy „Szedem a makkot, tanár úr!”.

Én is sorra kerültem abban a kalandban, amely a fiúk jórészének osztályrészül jutott: Túl-
koros Magda medúza fejű, medúza mellű lány volt, haját többnyire kontyban viselte, a ren-
detlen szőke hajzat kendőként keretezte az arcát, ami ilyenkor nem volt ellenszenves. Sze-
me álmodozón, piszkos kéken pislogott lomha mozgásával egy ritmusban. Magda nem 
titkolta, hogy küldetésként élte meg a  többnyire félénk fiúk beavatását, minek eredmé-
nyeképpen ezek a fiatalemberek meglepő változáson estek át, és mindegyik Bicska Maxi-
nak érezhette magát.

A makkszedés remek alkalom volt arra, hogy Magda újfent megajándékozza bájainak 
könnyed feltárásával azokat, akik eddig kimaradtak ebből a nem mindennapi élvezetből, 
mint jómagam is.

Nem kerestem a lehetőséget, noha a beszámolók, mi tagadás, felkeltették az érdeklődése-
met, és ezt testi érzemények is kísérték, de mindig úgy gondoltam, hogy a közös élmények 
közönséges helyzetbe hoznának, amitől ösztönösen irtóztam.

Az meglepett, hogy Ny. Lajos is igénybe vette Magda szolgálatait, amit egyértelműen 
gyengeségének tulajdonítottam, azon kívül arra is bizonyíték volt, hogy Anna milyen mél-
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tatlan személyre pazarolja szerelmét. Ugyanakkor Magda köntörfalazás nélküli kihívó ma-
gatartása, szirénéneke mellett nem lehetett közömbösen elmenni.

A kiránduláson többen sompolyogtak Magda körül, aki lomha mozdulataival csak imi-
tálta a makkszedést, és arra várt, hogy a fiúk közül valaki megtölti a zsákját makkal.

Erdei kóborlásomban tagadhatatlanul lappangott némi céltudatosság, hogy észrevétlen 
közelebb kerüljek Magdához, és láthassam, félig telt zsákom láttán miként reagál megje-
lenésemre.

Tudomásom szerint Magda senkit sem tüntetett ki megkülönböztetett érzelmekkel, úgy 
vette a fiúkat, mint isteni adományt, mindegyiket megbecsülte, és saját élvezetére használta 
őket, nem is gondolva arra, hogy szolgálataival a beavatás bonyolult és korlátozott eshető-
ségeit bővítette. Nem figyelt a fiúkra, csak saját kielégíthetetlen vágyai irányították. Nem 
ismertem a fehérmájú kifejezést, egyáltalán nem találkozott a képzeletemben a valódi je-
lenséget fedő látomással, és nem tudtam a máj fehérségét összekapcsolni Magda melle vé-
kony, zebracsíkokhoz hasonló bőrének fektében elterpeszkedő ballonszerűségével. Ezt a lát-
ványt is csak nagy erőfeszítések árán voltam képes létrehozni, mert a csúszós melltartó ki-
kapcsolása, hiába képzeltem el annyiszor, nem bizonyult könnyű feladatnak. Magda végül 
kelletlenül megoldotta az ellenállást tanúsító ruhadarab eltávolítását, hogy teljes valójában 
feltáruljon előttem medúzamelle, hatalmas, barna, ellaposodó bimbójával, amelyet meg-
érintve hiába vártam, hogy megkeményedik, ahogy korábban elképzeltem, csak az én fü-
tyim kezdte feszíteni az alsónadrágom derékban szoros gumiját.

Magda segített volna, hogy a kényelmetlen póz, amiben féloldalasan, félig térdepelve 
a helyemet kerestem, számára is használható legyen. Jobb karom a zsibbadás jeleit mutat-
ta, mintha hangyák szaladgálnának rajta fel s alá, a ballal a mellét markoltam, de nem mer-
tem teljes testtel ráfordulni, mígnem Magda magára rántott, és a nadrágomban kezdett 
kotorászni. Akkor is tudtam, hogy nem fogom kibírni röhögés nélkül, habár könnyeztem 
az erőlködéstől, viszont elviselhetetlenül kínzott a zsibbadás. Magda keze a nadrágomban, 
megmarkolta a makkomat, amely még ki sem bújt a védelmet adó bőr alól, és azt érez-
tem, hogy nem is szabad hagynom, hogy a makkszedés ilyen evidensen eggyé forrjon való-
di makkommal, amit még rajtam kívül soha senki nem érintett. Tudtam, hogy most sem 
lesz másképp, és a könnyes röhögés mentett meg a szégyentől.

Úgy éreztem, férfias tartásomban megerősödve jöttem ki a kalandból, még ha a látszat amel-
lett szólt is, hogy én is Magda beavatottjai közé tartozom. Ennek egy haszna volt, hogy 
azok, akik természetesnek vették, hogy élek a lehetőséggel, megnyugvással észlelték, nem 
vagyok különb náluk, sőt, ha a sorrendet tekintjük, akkor igen csak a végén kullogok. De 
ezzel elismerték, hogy bármennyire is különbözőnek tartottak maguktól, a természet paran-
csa rám is ugyanúgy vonatkozik, mint mindenkire. Magdának arcizma sem rándult, ami-
kor értelemszerűen engem is a büszke megesettek közé soroltak.

Olcsó cinkosságot vásároltam azzal, hogy hallgattam, s kényszeredetten vigyorogtam, 
amikor a részletek felől érdeklődtek vagy bennfentes megjegyzést tettek. Magda áldásos 
tevékenysége révén sokan lépték át a férfivá érés vélt küszöbét, nekem nem kis dilemmát 
okozott, hogy a lány iránti megvetésem, undorom vajon nem csak a kudarc palástolására 
szolgáló érzés-e. A megbánás nem ritka pillanataiban arra gondoltam, jobb lett volna túl-
esni a félelmetesnek tartott aktuson. Ilyenkor irigykedve pillantottam körbe, és túlontúl 
fényes tekinteteket és kiegyenesedett hátakat láttam, de ha győzedelmeskedett a megtar-
tóztatásból táplálkozó fensőbbséges érzés, akkor ugyanazok a tekintetek zavarosak, a há-
tak hajlottabbak lettek.
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A hőség csak nem akart véget érni. Apám unszolására elmentem vele a Lukács 
uszodába. Ő mindennap ott volt. Nekem minden uszoda, nyilvános fürdőhely, 
ahol emberek vetkőznek, és kipárolgásaik közelébe kerülhettem, visszataszító 

volt. Ezúttal sem volt másképp, utáltam a vizes, csúszós követ az öltözőben, a szagot, ami 
húgyból, izzadságból és diszkrétnek nem mondható lábszagból tevődött össze. Csak a szá-
mon át vettem levegőt, hogy ne érezzem a bűzt. Azt sem szerettem, ahogy feltűnően fehér 
testtel végigmentem a hol fedett, hol nyitott folyosókon, hogy aztán egy közönséges lép-
csősoron felcaplatva a napozóteraszon lyukadjak ki. Annyi bronzra sült napimádót, mint 
itt, máshol nem láthattam, az olajtól csöpögő barna bőrök között a fehérségem rokkant-
ságnak számított. Ehhez járult az orrom azonnali hólyagos égettsége, ami csak fokozta a kí-
vülállást. Elsősorban a test felmagasztosulását láttam megvalósulni a város felett elterülő te-
tőteraszon, a védtelen teknő magába fogadta a szépség felsőbbrendűségét hirdetők kivált-
ságosait. Választhattam, vagy kívül maradok, vagy bőrszínem azonnali megváltoztatásával 
alkalmazkodom, és ezzel elismerem a szépek különleges jogait.

Apám teste, bőrszíne tökéletesen megfelelt a kívánalmaknak. Hanyatt feküdt a  legin-
kább kerítéslécekhez hasonlatos farácsozatú napozóágyon. Közel s távol egyetlen üres ágy 
sem akadt számomra, így nem tehettem mást, először az ágy szélére ültem félfenékkel, de 
ez több szempontból is kényelmetlen volt: beárnyékolta apám izmos lábát, amin nem ha-
gyott nyomot se a kor, se a börtönévek, és nekem se esett jól, még akár egy fél testtel is ki-
emelkedni a tömegből, így leültem a napozóágy mellett a kőre. Törökülésben próbáltam 
egyensúlyozni magam, hol hátra támasztottam a kezem, amíg el nem zsibbadt, vagy az ágy 
szélébe kapaszkodtam. Apám feje alatt törülköző, hogy kényelmesen szemlélhesse a vál-
tozatos pózokban napozó közönséget. Első pillantásra is látszott, hogy többségükben nők, 
de mint a szelídnek látszó folyóban a megbúvó krokodilok, olyan észrevétlenül tarkította 
a területet néhány férfi. Ezekhez tartoztunk mi is.

Apám nem beszélt, a lentről felszűrődő folyamatos csobogás, visszhangos kiáltások, a kö-
zeli villamos csikorgó sivítása és a felforrósodott levegő – képzeletem szerinti – önsúlyá-
tól keletkező hangja betöltötte a kettőnk közötti csekély távolságot is. Kissé megnyugodva, 
megtalálva a megfelelő pózt, magam is körülnéztem, igyekeztem a mellkasomat úgy tarta-
ni, hogy kellemesen megfeszülő mellizmaim még tekintélyesebbnek hassanak. A női tes-
tek legtöbbje csak kényszernek tekintette a  fürdőruhának becézett elasztikus szövetdara-
bokat, habár egy sem akadt, aki levette volna, hacsak nem hason fekve, a hátsó pántot ki-
csomózva, belátást engedve a hónaljhoz közeli mellkezdemény többnyire világítóan fehé-
ren maradt bőr felületére. Ez a fehérség visszahozta az emberi gyarlóság, tökéletlenség tar-
tományába a vizsgált személyeket. Olyként értékeltem, mint Thetisz istennő két – mutató 
és hüvelyk – ujjának összecsippentett, árulkodó és veszélyt hordozó nyomát. Felkavart és 
meg is nyugtatott egyúttal. Megannyi sebezhető Achilles hevert a közelemben.

A hanyatt fekvők megpróbálták a legkisebb felületre korlátozni a bikinik alsó és felső 
részeit, a fanszőrzet felső határát súroló hajtogatások látni engedték, attól függően ki mi-
kortól hódolt a napfürdőnek, a fehérből világosbarnába hajló csíkot, ami finom átmenetet 
képzett az amúgy sötétbarna has irányába.

Apám a feje alatt lévő törülközőhalomból kiemelt egy apró tárgyat, ami elsőre egy tran-
zisztoros rádióra emlékeztetett, de hamar rájöttem, ahhoz túl kicsi. Ahogy a kezembe vet-
tem és óvatosan forgattam ide-oda, kiderült, hogy egy miniatűr fényképezőgéppel van dol-
gom. Elképesztő aprócska kereső és beépített lencse, az egész nem volt nagyobb, mint két 
gyufásskatulya. Apám szerint a kémek sem dolgoznak manapság jobb gépekkel, és meg-
mutatta, hogy miként simul a tenyérbe és hogyan lehet észrevétlenül használni, majd ki-
nyitotta, és megmutatta, hogy milyen finom, vékony, speciálisan erre rendszeresített film 
van a gépben.

Rám pislantott vidáman és kis pantomimmel előadta, hogy most elindul és lefényképezi 
a legszebb női idomokat, azután pedig átadja nekem a gépet, hogy én is válogassak, majd 
a kész képeket összehasonlítva megállapítjuk, hogy ki, mit lát vonzóbbnak és ki volt képes 
a legintimebb kompozíciókat készíteni.

Szóhoz nem jutottam az ötlet „hallatán”, de amúgy sem lett volna időm tiltakozni vagy 
kérdéseket feltenni, végül is vidám csínynek minősítettem a dolgot, és máris láttam apá-
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mat akcióban, ahogy lassan, mintha csak keresne valakit, elindul az ágyak között. A távol-
ból is láttam, hogy a tenyerébe simuló gépet milyen ügyesen, hol teljesen kifordítva a csuk-
lóját, hol a karját kinyújtva fordítja a megcélzott test felé, habár ezek még csak amolyan 
előtanulmányok lehettek, mert a gép parányi lencséje nem került közel a megörökíteni vá-
gyott testrészhez.

Ennek is eljött az ideje, ekkor már úgy tekintettem az egészre, mint valami rögtönzött 
koreográfia szerinti táncra, amit csak én láthattam annak, a többiek, mivel csak részletei-
ben figyelhettek fel apám keringésére, mint ragadozó a prédája körül, nem észlelhették. Ha 
kellett, kihasználta a véletlenek adta lehetőséget, ágyról lecsúszott napszemüveg vagy szél-
fútta újság visszahelyezése adott alkalmat, hogy udvarias mozdulattal olyan közel kerüljön 
kiszemelt áldozatához, hogy a pillanatra felemelt kézben a gép hangtalan kattintással rög-
zíthette akár a nő domborodó háromszögét egy finom, középen betüremkedő vonallal, ami 
a szeméremdombot osztotta két részre.

Látta, hogy minden mozdulatát követem, és néha még fel is szisszentem, hogy vajon 
nem viszi-e túlzásba és mi lesz, ha lebukik, hogyan fogja kimagyarázni, közben az izzad-
ság szokásos hideg cseppjei gördültek le a hónom alatt. De inkább azért, mert egyre köze-
ledett a pillanat, amikor nekem is útra kellett indulnom, hogy bizonyítsam, képes vagyok 
hasonló cserkészteljesítményre.

Apám a visszafelé keringőző úton már nagyon magabiztosan válogatta motívumait, akár 
úgy is, hogy megbotlott, egyik kezével a feltápászkodását segítette, a másikkal így átmene-
ti közelségbe került egy szépen kerekedő mellel.

Visszaérve rám mosolygott, hogy még bármilyen kibúvó nyafogást megelőzzön, és a ke-
zembe csúsztatta az izzadságtól kissé nedves masinát, majd, mint aki jól végezte dolgát, hát-
radőlt és egy biztató mozdulattal, taszítással elindított utamon. Nem volt mit tenni, elhe-
lyeztem a gépet a tenyeremben, közben azon gondolkodtam, hogy apám női testek részle-
tei iránti vonzalma még milyen nem várt fordulatokat hozhat, és az is megfordult a fejem-
ben, ha valaki tetten ér, ahogy a lába között próbálom elsütni a fényképezőgépemet, akkor 
apám mit fog kitalálni, hogy kimentsen a felbőszült nősereg karmaiból. De hiába erőltet-
tem az agyam, hogy esetleg a jelenségről megfogalmazhatok valami érdemlegeset, amire 
hivatkozva visszautasíthatom a kémkedést, amikor vészes közelségbe kerültem egy éppen 
fektéből felülő nő majdnem teljesen láthatóvá váló mellével, ugyanis a kicsomózódott bi-
kini felső nyaki újrakötése néhány másodpercet késett és én még elkaphattam, nem csak 
pillantásommal, a súlyos keblek fehérségét.

Ez a  meglepetésszerű siker megacélozta lépteimet, és már nem gondolkodtam azon, 
hogy elbliccelem a feladatot, ahogy visszanéztem, láttam apám biztató bólintását, hogy lát-
ta a szép akciót és elismeréssel adózott reflexem hibátlan működésének.   
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