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N em érte meglepetésként, amikor egy áprilisi napon Norbi ráírt Facebookon, hogy 
fussanak már össze egy sörre, rég dumáltak. Komoly összegben mert volna fo-
gadni, hogy a nagy újság az, hogy Norbi otthagyja az egyetemet. Így is volt, a kö-

vetkező vizsgaidőszaknak már neki sem fut. Különben is, a munkahelyén alig négy hónap 
után új pozíciót adtak neki, lett egy háromfős csapata, extra feladatokat kapott, és hozzá 
valamivel több pénzt. Egyáltalán mivel foglalkozol, mi a pontos munkád? Norbi csak le-
gyintett és mosolygott, mint Barney Stinson, de Márton rájött, hogy neki tényleg fogal-
ma sincs, még csak körülbelül sem tudja, mit csinál. Ezért Norbi kifejtette pár percben, 
hogy német ügyfelek accountjait monitorozza, elvégzi a heti és havi clearinget, úgynevezett 
Mahnungokat küld ki, rendszeresen egyeztet a menedzsmenttel – szóval még semmi ko-
moly, egyelőre, mondta. Hát, azért komolyan hangzik! Norbi röhögött, kezdésnek jó lesz.

Ennyire nem jött be az egyetem? Hát, ennyire, baszki. Ha össze kell hasonlítanom, hogy 
hol tanultam többet négy hónap alatt, itt vagy az egyetemen – hát, ne hülyéskedj, még 
összehasonlítási alap sincs. Vicc az a hely, te! És tele van nyomorékkal. Csicska pedál-
gépekkel, akik még az előadónál is jobban tudják az anyagot, felmondják neked az 
összes lábjegyzetet visszafelé. Á, nem nekem való. Neked mondjuk lehet, hogy be-
jönne, tele van kis piperkőc fiúkákkal, pont az eseteid. Hm? Nem jössz át egy-
szer terepszemlére? Márton még csak udvariasságból sem nevetett, lehangolt 
volt. Egyik pillanatról a másikra rátört a felismerés, persze nem először, hogy 
Norbival eltávolodtak egymástól. Pedig milyen jól indult a nyár! Tök jól el-
voltak a reggeli műszakok előtt, jól bekajáltak a belvárosi pékségben, az-
tán kibumliztak a Tescóhoz, lenyomták a napot, este meg pizzázás, fil-
mezés vagy grillezés Mártonéknál. Szerette volna, ha megragadnak ab-
ban az egy hónapban.

Na, most komolyan. Nálad nem alakul semmi? Márton lemon-
dóan sóhajtott. Nálam? Dehogyis. Engem nem szokás észreven-
ni. Jaj, te szegény, cukkolta Norbi, de próbált segítőkészen viselked-
ni. Jó, nálad ez biztos eleve nehezebb. De azért még ne fordulj magadba! 
Szoktál eljárni ide-oda? Én, hova? Na, hova, faszikám, emberek közé! Vagy hogy 
akarsz megismerkedni valakivel? Mondattanórán? Jó, hagyjuk, zárta le Márton, fölállt 
az asztaltól, és hozott inkább még egy kört. Mikor visszajött, Norbi villogó tekintettel né-
zett rá. A nagy hírt még el sem meséltem. Nem? Jesszus. Márton első gondolata az volt, 
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hogy csak ezt ne, nehogy azt mondd, hogy megint összejössz Katával, mert beverem a ké-
ped. Aggódó tekintettel, magában már előre dühösen nézett Norbira, aki nagyot kortyolt 

a sörből, majd megtörölte a száját, az asztalra könyökölt, és azt mondta: kaptam egy 
lakást. Apám szarházi üzlettársa végre elvesztette a pert, minden pénz ná-

lunk maradt. A részleteket nem tudom, mert már annyi éve húzó-
dik az egész, hogy rég elvesztettem a fonalat, meg őszin-
tén, nem is nagyon érdekel. És csak így kaptál egy lakást? 

Azért nem semmi! Hát, nem semmi, persze. De korábban 
mit kaptam tőlük? Neked nem kell részleteznem. Egyéb-

ként meg eddig is a nevükön volt, valami raktárnak vagy 
minek használták, amíg apám mobilos meg DVD-s bizniszei 

be nem csődöltek. Szóval azt mondta, ők kipakolják, és ha ki-
festem meg rendbe hozom, beköltözhetek. Á, szóval innen fúj 

a szél, somolygott Márton, közben pedig rettentően megköny-
nyebbült, hogy nem Kata a nagy hír. Elkelne a segítség a festésnél, 

mi? Miről beszélsz, legyintett Norbi, már rég kifestettük az Árpi-
val, tip-top lett a pecó. Márton leforrázva ült az asztalnál, de annyi-

ra, hogy nem sokon múlott, hogy menten elbőgje magát. Ez most ko-
moly? Hát ide jutottak? Már egy rohadt szívességre sem őt kéri meg, 

hanem valami újonnan megismert jöttmentet? Nem értette, hol ron-
totta el, mit tett, hogy ezt érdemelte. Mielőtt tényleg kifakadt volna, in-

kább a szájához emelte a poharát, lefojtotta a könnyeit a sör maradéká-
val. Norbi is így tett, de mielőtt beleivott volna a sörbe, elröhögte magát, 

nagy habfelhőt prüszkölt a levegőbe. Csak szívatlak, te hülye, persze, hogy 
elkelne a segítség! Ha ráérsz.

A lakásavatóra csak július elején került sor, megvárták a vizsgaidőszak végét. Meg aztán, 
mint ahogy arra Márton számított is, jóval több teendő volt egy szimpla tisztasági festés-
nél. Először is a hálóban és a nappaliban föl kellett szedni az atomragasztóval rögzített sző-
nyeget, majd padlót kellett lerakni. Márton apja is jött, miután nagyjából három perc után 
nyilvánvalóvá vált, hogy ketten nem fognak boldogulni. Zoli amúgy is épp a nagy munkák 
előtt volt, még nem indult be a fesztiválszezon, jól jött neki az a kis pénz, aminek a kifi-
zetéséhez Norbi ragaszkodott. Ha már ott volt, lecserélte a konyhabútor tropára ment fo-
gantyúit és a fiókok csúszósíneit is.

A felújításon kívül bőven volt takarítani való is, de Mártont nem izgatták különösebben 
a vizsgák, úgy érezte, annyit mindegyikre tanult, hogy hármassal átcsússzon. Különben is 
hülye lett volna a kollégiumban rohadni és tanulni, mikor Kata többnyire otthon volt az 
anyjával, akinek megint kificamodott valamije – miközben ő ismét együtt lóghat Norbival! 
Mennyire hiányzott már a társasága, a sok hülye poénja, a nagy pofája, a vaskos bölcsessé-
gei, még a rettenetes zenék is, amiket a telefonjáról bömböltetett. Hihetetlen, de amióta 
Norbi dolgozni kezdett, főállásban pénzt keresni, még jobban nézett ki, mint előtte. Már-
kás ingeket és öltönynadrágokat vett, dizájnos napszemüveget, minimalista ezüst karórát. 
Néha úgy várt Mártonra a tanszék épülete előtt, mint egy modell. Ő ilyenkor mindig elpi-
rult, aztán fölpattantak a hetes buszra, és leszálltak a Róna utcánál. A lakás felé menet be-
ugrottak a sarki kis Tescóba, bennfentesen korzóztak a sorok között, megvették a mirelit 
pizzát és az energiaitalokat, majd a lakásban átöltöztek melósba, és kezdődhetett a munka.

Többnyire egyébként csak hülyültek, beszélgettek – nem csoda, hogy több mint egy hó-
napba telt a lakás fölújítása. De végül kész lettek, valami adok-veszek Facebook-csoportban 
alig ötvenezer forintból Norbi szervált egy kopott étkezőasztalt, két széket, egy foltos mat-
racot és egy kinyitható kanapét. Ez utóbbit vendégágynak szánta, de amint először kinyi-
tották és kipróbálták, rájöttek, hogy baromi kényelmetlen, aludni képtelenség rajta. De-
hogy képtelenség, erősködött Márton, mikor első alkalommal aludt a lakásban, simán el-
alszok itt. Hullafáradtak voltak mindketten, a  fürdőszoba és a vécé megsárgult csempé-
jét suvickolták egész este. Jól van, Marci, ne kelljen könyörögnöm. Keresztbe is elférünk 
itt ketten, mondta Norbi, majd arrébb kúszott, hogy helyet adjon Mártonnak maga mel-
lett a matracon.
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Nyitva hagyták az erkély ajtaját, és lekapcsolták a villanyt, hogy ne jöjjenek be a szú-
nyogok. Kivégeztek még egy üveg bort, bár Norbinak már egy pohár is megártott. Kavar-
gott velük az üres szoba, de nem bánták, átadták magukat a szédítő forgásnak, elégedet-
ten néztek végig a helyiségen. Sokat dolgoztak, és szépen kipucolták. Már bőven elmúlt éj-
fél, elcsendesedett a Róna utca, ők pedig átvették az utca csendjét. Norbi pár másodperc-
cel később az oldalára is fordult, és halkan szuszogni kezdett. Márton a nyakát nézte, alig 
pár centire volt tőle, látta, ahogy az utcai lámpa halvány fényében lüktet egy ér. Gyönyö-
rű nyaka volt, nem is gondolta volna, hogy egy férfinyak szép is lehet. A rövid szőke pihé-
ket figyelte a tarkóján. Elképzelte, ahogy közel hajol hozzá, és óvatosan megcsókolja. Épp 
csak annyira, hogy Norbi ne ébredjen föl. Finom szellő fújt be az ablakon, a távolból ha-
rangszó hallatszott. Forgott vele a szoba. Nem gondolkodott, Norbi csípőjére tette a kezét, 
mintegy támpontként, hogy elmúljon végre a szédülés. El is múlt. Norbi tovább szuszo-
gott, és lassan az ő feje is elnehezült. A szemét próbálta még nyitva tartani, ameddig lehet, 
nem akarta, hogy véget érjen ez a nap.

A július eleji lakásavatóra Norbi tizenhat ismerősét hívta meg, aminek hallatán Már-
tonban rögtön megkérdőjeleződött, hogy tényleg ennyire ne találta volna meg a helyét az 
egyetemen. De, mint kiderült, egyetemi csoporttársak közül csak két lányt és egy fiút hí-
vott meg, ez utóbbit kifejezetten és nagyon nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy esetleg 
összehozza Mártonnal. A többi vendég újdonsült munkahelyi haver volt, egy ismeretlen 
eredetű unokatestvér, valamint – legnagyobb meglepetésére – Kata, aki nem sokat teketó-
riázott, gondolkodás nélkül eljött a buliba. Együtt mentek a hetes busszal a Tisza István 
térig, a buszút alatt Kata kétszer is határozottan kijelentette: ő már túlvan ezen az egészen, 
kedves ismerősként gondol csupán Norbira, örül a sikereinek és az új lakásának, és igazá-
ból főleg annak, hogy elszabadul Edit mellől egy kicsit, és bulizhat végre egyet.

Márton arra számított, hogy Norbi kicsinosítja a kérót, vagy ha azt nem is, legalább hoz 
néhány összecsukható széket. Semmi ilyesmi nem történt, egy százwattos erősítőn kívül 
mást nem tartott fontosnak beszerezni, persze kaját és piát is kerített. Hogy ne legyen rög-
tön beköltözéskor összetűzés a szomszéddal, inkább meghívta őt is, egy harmincas köny-
velőnő volt, aki egykedvűen fogadta a meghívást, de aztán jól szót értett mindenkivel, né-
hány pohár után még táncolt is.

Ami Norbi csoporttársát illeti, Márton mindent megpróbált, a  srácnak viszont vagy 
rossz napja volt, vagy csak nem tetszett neki a társaság, de tőszavakon túl nem sokat sike-
rült kicsikarnia belőle. Egyébként nem nézett ki rosszul, a szemüveg még külön ki is emel-
te a szép barna szemét, a haja is ügyesen be volt lőve, más viszont nem nagyon fogta meg 
Mártont, és látszólag a srác sem volt túlzottan elragadtatva. Igyekeztek fenntartani a be-
szélgetést, nehogy Norbi rájuk szálljon – mindketten tudták, hogy csak ron-
tana a helyzet kínosságán. A fiút amúgy Doriánnak hívták, amin 
Márton majdnem elröhögte magát, bár jobban belegondolva il-
lett hozzá a név, volt a srácban valami arisztokratikus. Régóta is-
mered Norbit, kérdezte Dorián. Gyerekkorunk óta, felelte Már-
ton büszkén, mintha csak valami trófeával dicsekedne. Rögtön el 
is szégyellte magát, érezte a srácon is, hogy nem számított ilyen erős 
reakcióra. Kényelmetlen csönd állt be köztük, jobb híján a többie-
ket figyelték. Én csak pár hete ismerem, a kijelentkezés miatt kezd-
tünk chatelni, folytatta aztán Dorián. Én is félbehagytam az egyete-
met. Tényleg? Hogyhogy? Hát, nyelt egy nagyot Dorián. Majdnem 
mindenből megbuktam.

Az este egyébként meglehetősen jól sikerült. Már bőven elmúlt éj-
fél, de nem tűnt úgy, mintha bárki is távozni készülne. Norbi látszólag 
nagyon jól kijött a munkatársaival, akik között volt olyan is, aki kétszer 
idősebb volt nála. Mindez valahogy mégsem számított, nagyon családias-
sá vált a légkör, főleg a sokadik üveg pezsgő után. Márton észrevette, hogy 
Norbi állandóan koccintgat ugyan, mégsem iszik. Helyette megállás nélkül 
korzózott, négy-öt percre letáborozott egy-egy beszélgetős csomópontnál, be-
dobott egy poént, majd suhant is tovább, teletöltötte az üres poharakat, új-
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ratöltötte a chipses tálkákat, átvette a pizzarendelést, és közben vissza-visszatért Márton-
hoz. Hozzá nem sok szava volt, inkább csak rámosolygott, megszorította a karját, és örült, 
hogy végre megszabadul a prosztó kollégiumtól meg a gyökér szobatársaitól, és elkezdheti 
élni azt az életet, amit elképzelt magának. Mit szólsz Doriánhoz, kérdezte váratlanul Már-
tontól, ami fölöttébb kínos volt, mivel Dorián épp mellettük állt, tökéletesen hallva a kér-
dést. Hát, ö, nagyon jófej, kezdett hebegni Márton, de Dorián, túl a sokadik pohár pezs-
gőn, rezignáltan szólt közbe: te amúgy tényleg azt hitted, hogy mi itt majd rámászunk egy-
másra? Norbi arcára fagyott a mosoly, szinte még aranyos is volt az értetlensége, Márton 
egy pillanatra tényleg elhitte, hogy őt csak a jó szándék vezérelte. Végül Dorián röhögése 
törte meg a jeget, és inkább koccintottak egy újabb pohár pezsgővel. Köztünk szólva, von-
ta félre Norbi Mártont, majd inkább rögtön ki is mentek az erkélyre, köztünk szólva, té-
vedés volt a részemről a csávó, ne haragudj. Ez nem a te színvonalad. Márton ellenkezni 
próbált, de Norbi azonnal leállította, a-a-a-a-a. Tudom én. Ismerlek.

Újabb táncolós félóra következett, lekapcsolták a nagyvillanyt is, de a késői órára való 
tekintettel valami lazább zenét raktak be. A táncolás inkább csak ringatózás volt, de min-
denkinek jólesett a pezsgő után. Egy hirtelen partnerváltásnál Márton váratlanul Kata ke-
zét kapta el, egymásra nevettek. Hát te? Hát te? Mi újság, kérdezte Márton, és átkarol-
ta Kata derekát. Most először tűnt föl neki, mennyit fogyott az összeköltözés óta, az ő fe-
jében továbbra is egy viszonylag erős csontú lányként élt. Kata nevetett, hát mi lenne. Itt 
vagyok, nem? Márton nem értette a választ, inkább szótlanul táncolt, majd mikor véget 
ért a zene, kiléptek az erkélyre friss levegőt szívni. Azért vagy itt? Kata nevetett, leguggolt, 
majd ismét fölegyenesedett. Kiitta a poharát, aztán váratlan józansággal fordult Márton 
felé. Azért, Marci. Most mit vársz, mit mondjak?

Három körül fújtak takarodót, a társaság nagy része közösen hívott két taxit. Katának és 
Mártonnak semmi kedve nem volt visszabumlizni a sasadi kollégiumba, felvetették, hogy 
itt aludnának a kanapén, ha nem baj. Norbi kikísért mindenkit, aztán kinyitott még egy 
üveg pezsgőt, habár Márton és Kata is mondta, hogy ők már nem kérnek többet. De én 
kérek, mondta Norbi, és hosszan ivott az üvegből, majd hatalmasat böfögött. Azért ez kur-
va hosszú nap volt, gyerekek. Meg kurva hosszú hónap, tette hozzá Márton elterülve a ki-
csi kanapén. A júniusra gondolt, az első rendes vizsgaidőszakra, mert itt már nem voltak 
elbliccelhető bevezető tárgyak, mindegyik óra megizzasztotta, mondattanból pedig meg is 
bukott elsőre. Norbi is elfeküdt a kanapé szabad részén, és tovább ivott a pezsgőből. Kata 
az ágy mellé ült a földre. Veled amúgy mik vannak mostanság, kérdezte Norbi. Ezer éve… 
Igazság szerint Márton sem hallott Katáról az utóbbi hetekben. Az üzenetekre mindig több-
napos késéssel és röviden válaszolt. Márton sokáig próbált olvasni a facebookos aktivitásá-

ból. Miután ideiglenesen hazaköltözött, többet volt fenn Face-en, bár általá-
ban csak filmek plakátjait vagy egy-egy jelenetképet osztott meg. 

Marvin szobája, A szív hídjai, Sült zöld paradicsom, ilyeneket 
nézett. Nem érek most rá, Marci, kezdődik mindjárt a film, 

mondta egyszer a  telefonban. Anya erőt vett magán, és meg-
nézzük a Tortúrát! Edit bármit megnézett, amiben Kathy Bates 

játszott, mert önmagára ismert benne, de amúgy jobban szeret-
te a kellemes, lassú filmeket, ha már napközben úgyis dolgozni 

kell, mint a güzü.
Nem nagyon van mit mesélnem, mondta végül Kata. Anya nincs 

jól, de már évek óta egyre jobban azt érzem, hogy sose lesz jobban. 
Nem figyel magára, nem vigyáz a cukrára, a koleszterinje négyszáz 
fölött. Gyógytornára is kéne járnia. Mindig csak azt mondja: ilyesmi-

re legfeljebb csak a vasárnap és a hétfő közötti szabadnapon lenne ide-
je. Meg most megint összevesztek a szomszéddal a körtefa miatt, amin 

idén is rogyásig van a körte, már most alig bírják az ágak, de a szomszéd 
hagyja lepotyogni és megrohadni, mert ennyit még az éhenkórász kutyá-

juk sem tud megenni. Az udvart ellepik a darazsak, anyám meg ugye al-
lergiás. Vagyis nem tudom, tényleg az-e, de állítólag egyszer kórházba kel-

lett vinni egy csípés miatt. Na, hát ilyenek vannak otthon, nem túl izgalmas.
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Norbi nem leplezte, hogy túl mélyen tényleg nem érdekli a történet, de ettől 
függetlenül csillogó szemmel nézett Katára, örült, hogy hallgathatja, sze-
rette, amikor a csendes biatorbágyi életéről mesél. Meg aztán 
kicsit bele is fáradt az este folyamán, hogy mindenki körülötte 
nyüzsög, kérdezgeti, milyen a munka, honnan lett ez a kéró, mi 
lett az egyetemmel, mik a tervei. Márton korábban elcsípett egy 
beszélgetésfoszlányt, és most, miután percek óta csöndben ültek, 
rákérdezett: tényleg külföldre akarsz költözni? Norbi újabbat böfö-
gött a pezsgőtől, de próbálta lefojtani. Hát egyszer majd igen. Miért, 
ki nem? Ti talán itt akartok maradni? Kata és Márton egymásra néz-
tek, a vállukat vonogatták. Na, ne csináljátok már! Ebben a pocsolyá-
ban, ebben a korrupt, romlott izébe, hallod, ahol még…

Jó, ebbe bele se menjünk, késő van már. Én nem akarok elmenni, je-
lentette ki Kata. Nem is tudok, anyámat mindenki magára hagyta, hagy-
jam egyedül én is?

Szóval csak ő tart itt.
Egyáltalán nem. Ide születtem, ezt ismerem.
Mást is megismerhetnél!
Persze, nyilván. Nem is azt mondom, hogy nem érdekel más. De legyünk re-

álisak, Norbi. Más dolog megismerni új országokat, új kultúrákat, és más dolog 
új életet kezdeni valahol.

Az biztos, hogy más! Biztos, hogy nem ugyanolyan, mint megöregedni Biator-
bágyon.

Most mit izélsz? Úgy mondod, mintha egy szuper ajánlat várna külföldön, és győzköd-
ni kéne, hogy fogadjam el.

Hát, nem tudom, Kata, ha várna egy szuper ajánlat, lehet, hogy tényleg győzködni kéne.
Nem lehet, hanem biztos! Azért ahhoz nagyon szuper ajánlatnak kéne lennie.
Na, és mi lenne az?
Őszintén?
Őszintén.
De nem kezdesz gúnyolódni.
Nem kezdek, na.
Valami műfordítós ösztöndíj nem lenne rossz, mondjuk Angliában vagy Írországban. 

Aztán tegyük fel, amin ott dolgozok, azt kiadnák itthon, és nagy siker lenne. Kiutaznék is-
mét, összebarátkoznék pár emberrel. Megismernék valami rendes fiút, aki elvenne, és len-
ne egy aranyos házunk. Jól keresnénk, és ki tudnánk hozni anyámat is.

Na jó, ez több sebből vérzik.
Azt mondtad, nem gúnyolódsz.
Jól van, nyugi van. Na, és neked, Marcikám? Azt hittem, te író akarsz lenni, azt’ tessék, 

már 19 éves vagy, és még nem foghatom kezembe az első könyvedet? Mintha elolvasnád, 
te hülye, gondolta magában Márton, és a gondolatra elmosolyodott. És te, kérdezték egy-
szerre Norbitól. Hogy én? Hogy én mikor veszem át az igazgatói posztot, erre vagytok kí-
váncsiak? Hamarosan, ne aggódjatok. Mondjuk most aludni kéne, de én nem vagyok ál-
mos, csak kibaszott fáradt! Rakjatok már be valami zenét! Ilyenkor? Ilyenkor hát, miért! 
Marci, rakj valamit a Third Eye-tól! Azt most inkább ne. Majd én, mondta Kata, felnyitot-
ta Norbi laptopját, berakott egy Mazzy Star-számot, és közben elmélázott Norbin, ahogy 
a pezsgőt szürcsölgeti. Vajon tényleg elköltözik? Márton helyet szorított maga mellett, így 
ő is el tudott feküdni a kanapén. Erős szél jött, a zenét csak elszórtan lehetett hallani. Pil-
lanatok alatt elaludtak.   

Moesko Péter 1990-ben született Esztergomban. Film- és norvég szakot végzett. Első kötete Megyünk 
haza címmel jelent meg 2019-ben a Műút-könyvek gondozásában.


