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INKARNÁCIÓ

Lement az utolsó turnus.
 Az üzemi étkezde konyhájában megült az ételszagtól súlyos levegő. Az állott zsír 

 és égett olaj bűze beszivárgott a köpenyek alá is, a bőr pedig – apró pórusain ke‑
resztül – valósággal lélegezte az elegyet. A lelket tovább sorvasztotta mindaz, ami a szago‑
kat kísérte : a szüntelen edénycsörömpölés, a vizes‑nyálkás mozaikkövön meg‑megcsúszó 
gumitalpak csikorgása, a pattanásig feszült idegek által kiváltott morgolódás, a napi rutin 
hátralévő, embert próbáló, utolsó fázisainak fenyegető réme.

Kovácsné megtörülte zsíros kalácsképét a konyharuhával. Bármilyen szorosra kötötte is 
fehér fejkendőjét, szürkésbarna hajából verejtéktől gyöngyöző homlokára tapadt egy zsíros 
tincs. Fűzős cipője szorította a lábfejét, a kín végigkúszott a sípcsontján, tovább a comb‑
csonton át, végül a gerincén keresztül az agyába nyilallt. Az ételkiadó ablakához lépett, 
hogy átvegye a kopott, vajszínű műanyag tálcát az idős hőfokleolvasótól. Az asszony ne‑
hézkesen bicegett a tálalóhoz, bal lábát alig tudta emelni.

Mi az istennek hívnak be nyugdíjasokat a kampányra ? ! – zsörtölődött Kovácsné. Men‑
ni se’ bír, bizonyosan a szeme se’ jó ! Hogy is tudna helyesen leolvasni egy hőmérőt ? ! De 
hangosan csak ennyit kérdett :

– Ízlett a káposztás cvekedli, Irénke ? – Nem udvariasságból, inkább csak azért, hogy 
mondjon valamit.

– Ebbe’ a kurva cukorgyárba’ állandóan csak tészta meg pörkölt van... – dünnyögte az 
öregasszony.

– Itt legalább több húst ehet…
– A káposztás tésztában hol van hús ? ! Vagy tán arra a pár karika virslire gondol, ami 

a frankfurti levesnek csúfolt löttyben úszkál ?
Kovácsné áthajolt a tálalón. Miközben elvette a tálcát, tekintete megállapodott az as‑

szony bal lábán.
– Már megint a térde, Irénke ?
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– Az hát ! Az ízületem úgy fáj, mintha kötőtűkkel szurkálnák ! Pedig feleakkora terhet 
se cipelek, mint maga. – Szó se róla, mérlegelésnél a mutató jottányit se csúszott volna 
nyolcvankilenc alá. Persze Kovácsné nem állt mérlegre soha.

Goromba vénasszony ! – gondolta Kovácsné, pedig maga is csak annyira volt barátsá‑
gos, mint holmi lópokróc.

Amikor a nyugdíjas hőfokleolvasó elvánszorgott, Kovácsné lehunyta a szemét. Sóhaj‑
tott, aztán beszedte a tálcát a leveses‑ és lapostányérral. Az ételmaradékok láttán elfogta 
a hányinger.

– Vége – mondta a tizenhét éves Julcsi.
– Vége, hát ! – vágta rá Sanyi, az együgyű kisegítő. Már indult a kijárat felé, hogy elfüs‑

töljön egy szál mezítlábas Kossuthot.
Kovácsné agyában ekkor jelent meg a kép.
Nem először.
Valami oknál fogva napok óta motoszkált benne ez az ábránd, ez a vízió.
A csejtei vár...
Fogalma sem volt, hol van Csejte, de azt tudta, hogy a várat így hívják...
– Aranka néni ! Aranka néni !
Kiszakította magát a révületből. Talán megőrült kicsikét ? ! Kétség sem férhet hozzá, aki 

ébren is álmodik, az bolond !
– Itt maradok segíteni, Aranka néni ! – szólongatta Julcsi.
Ez is inkább maradt volna az iskolapadban ! – jutott Kovácsné eszébe.
– Péntek van – szólt oda.
– Tudom, hogy péntek van, de hadd segítsek !
– Eredjetek haza ! – parancsolta Kovácsné. – Családotok van, engem meg nem vár ott‑

hon senki !
Mindenki tudta, hogy Kovács az elmúlt évben adta vissza lelkét a Teremtőnek. Viszony‑

lag fiatalon, de az alkohol már csak ilyen.
– Nem a konyhafőnök dolga lenne a rendrakás – szólalt meg Géza, az egyik szakács. A kö‑

zépkorú Tibor bőszen bólogatott a mosogatók fölött, de közben arra gondolt, hogy Gézá‑
nak meg Julcsinak teljesen elmentek hazulról. Minek kell folyton ez az akadékoskodás ? ! 
Hétről hétre ugyanaz a nóta ! Ők az irgalmas szamaritánusok, Kovácsné meg a munka hő‑
se ! Ha egyedül akarja rendbe tenni a konyhát meg elmosni azokat az átkozott üstöket, mi‑
nek ellenkezni ? Kovácsné mosogat, sikál, pucol, ők meg mennek a dolgukra, oszt joccakát !

– Indulj, Géza ! – Kovácsné szeme bökött, mint a vasvilla. – Várnak a kölykeid !
A szakács levette a sapkáját, fekete üstökébe túrt. A kölykeim... ? ! Hogy enne meg a ros‑

seb, te hájas boszorkány !
A konyhások elszállingóztak, Kovácsné végre egyedül maradt.
Szerette a péntekeket. Már a hét elején várta az utolsó munkanapot. Most rendet tesz, 

úgy egy‑másfél óra alatt kitakarítja a konyhát, hogy csillogjon‑villogjon minden, aztán…
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A három autoklávval kezdte. A hatalmas automata üstök úgy néztek 
ki – és úgy is működtek –, mint valami óriási kukták. A falikúthoz csat‑
lakoztatott konyhai slagot odahúzta az elsőhöz, majd kiöblítette az étel‑
maradékokat. Aztán zsíroldót töltött bele, végül tisztára sikálta a rozsda‑
mentes acélöblöt.

A másodiknál megpihent kissé, mert már alig kapott levegőt. Erről nem 
csupán a súlyfölöslege tehetett, hanem a törött orrcsontja is, amely némi‑
leg deformálódva forrt össze. Ez még lány korában történt. Rémálmaiban 
gyakorta fölidéződött az az este, amikor elmondta az apjának, hogy terhes. 
A konyhaasztalnál ült, éppen verset tanult. Irodalomkönyve fölött mor‑
mogva azt is hozzátette, fogalma sincs, ki a gyerek apja. Az Öreg komóto‑
san fölkelt a sámliról, ahol addig cigarettafüstbe burkolózva a napilapot si‑
labizálta, lánya mögé lépett, aztán úgy vágta annak fejét a konyhaasztalhoz, 
hogy eltörött az orra. A szétfröccsenő vér rögvest átitatta József Attila Ódáját.

Kovácsné – aki Bartos Arankaként látta meg a napvilágot negyvennyolc 
esztendővel ezelőtt – hozzákezdett a második üst sikálásához. Köpenye alatt 
már patakokban csorgott az izzadság, a haját átfogó kendőjéből csapzottan 
buktak alá a tincsek. A gyerek halva született. Lány lett volna, de ez akkor 
már vajmi kevéssé érdekelte. Addig csinos lánynak tartották, de görbe or‑
rával elveszett minden vonzereje. Negyvenéves koráig nem ment férjhez, 
akkor is csupán a keszeg, elálló fülű, alkoholista Kovács Pista jutott neki. 
A testiség teljesen kiveszett az életéből, a kósza numerákat nem számolva, 
amik a sötét raktárban estek meg véle nagy ritkán. Azokban sem volt túl 
sok köszönet, mert állandóan attól rettegett, hogy a fölstószolt, ötvenki‑
lós cukroszsákok egyszer majd a nyakába szakadnak, mint ahogy a szeren‑
csétlen Cseri Zsuzsával történt. A tenyeres‑talpas, kétgyerekes asszonyt úgy 
nekiszorította Radó Feri a magas halomnak, hogy az ütemes mozgástól le‑
omlott zsáktömeg maga alá temette az önkívületben tobzódó szerelmese‑
ket. Azonnal szörnyethaltak mindketten. A balesetet kivizsgálták. Kovács‑
né nem szeretett volna sem Cseri Zsuzsa férje, sem Radó Feri feleségének 
a helyében lenni.

Igen, a cukorgyár csarnokai, raktárai fura titkokat rejtenek !
Akár a csejtei vár pincéje…
Miért jár örökösen a fejében ez a kép ? !
A harmadik autokláv után föltakarította a kopott fekete‑fehér mozaik‑

kockás padozatot, aztán a mosogatókat is tisztára sikálta. Az esküvője Ko‑
vács Pistával nem volt nagy szám. A legközelebbi kocsmában tartották, éj‑
fél után már alig lődörgött egy‑két vendég a gépzenére, miközben újdon‑
sült férje részegen hortyogott a hátsó traktusban. Kölcsönkapott öltöny‑
zakója a  széke támláján gyűrődött, fehér ingét sárgás izzadságfoltok tar‑
kították, meglazított nyakkendőjét hányadékcsöppek pöttyözték. Ahogy 
elnézte, kétsége sem maradt afelől, milyen élet vár rá. Legalább csalódnia 
nem kellett. Amikor az embere tavaly meghalt, inkább megkönnyebbülést 
érzett, mintsem fájdalmat. Megszabadult a heti veréstől – mert bár Kovács 
Pista vékonydongájú volt ugyan, mégis akkorát tudott ütni, hogy Aran‑
ka füle napokig csöngött egy‑egy jobban sikeredett pofon után –, meg at‑
tól, hogy havonta félrészegen rámásszon az ágyában (mivel külön szobában 
aludtak). A borgőzös leheletét most is az arcán érezte, nem volt az a kölni, 
amely képes lett volna elnyomni az áporodott dohányszagot, Pista testé‑
nek bűzös kipárolgását. Szerencsére az ötödik‑hatodik döfésre a férje szer‑
száma elsült, majd a tohonya disznó lehengeredett róla, hogy aztán az éj‑
szaka hátralévő részét a padlón horkolja végig.

Kovácsné elégedetten tekintett végig birodalmán, a  cukorgyár üzemi 
konyháján. Befejezte a  takarítást. Odalépett a középső üsthöz – ez volt 
a kedvence –, és teliengedte vízzel. Beállította a hőfokszabályozót, s  las‑
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san vetkőzni kezdett. Mindig a munka jelentette számára az örömet – akár 
a gyárban, akár odahaza. Dolgozott és nem gondolkodott közben. Boldog‑
ságot nem hozott néki se gyerek, se férfi, de még az evés sem. Nem értet‑
te, miért hízott el ennyire ; nem zabált, sokat mozgott. Aztán megfigyelte, 
hogy a hozzá hasonlatosan kövér asszonyok mind boldogtalanok. Levonta 
tehát a kétes következtetést : a boldogság és a testsúly között fordított ará‑
nyosság áll fönn ! Munkáját, szorgalmát elismerték, de ez semmit sem szá‑
mított. Ő lepődött meg legjobban, amikor kinevezték konyhafőnöknek. 
Úgy okoskodott, ezt inkább annak köszönhette, hogy a cukorraktárban az 
üzemi párttitkár is megdöngette egypárszor. Kassai elvtárs mindig hátul‑
ról szerette, eres kezeivel keményen markolászta lógó melleit, az orgazmus 
pillanatában pedig a fülébe lihegett – Imádom azt a hájas valagadat, Aran‑
ka ! Jól tudott főzni, de leginkább a rend megőrzéséhez, a fegyelem betar‑
tatásához volt tehetsége. A takarításban találta meg élete értelmét, kettős 
ábrándot kergetve. Azt vallotta, ha valakinek nincs rend a környezetében, 
akkor saját magában sincs. Ez nyilvánvaló önáltatásnak tűnt, hiszen so‑
sem élt békében önmagával, lelkében pedig körülbelül akkora rend uralko‑
dott, mint házuk elhanyagolt padlásán (erre már nem terjedt ki a mániája, 
mert oda sosem ment föl). A másik dőre idea abból fakadt, hogy ha foly‑
ton dolgozni látják, fontosnak és nélkülözhetetlennek is gondolják. Fon‑
tosságának hangsúlyozása végett, ha nem talált magának elfoglaltságot, ta‑
karított. Ha nem tudott aludni, kipucolta a sütőt. Függönyt mosott, por‑
szívózott, ha kellett, ha nem. De életének legnagyobb élvezetét csupán pár 
hónapja fedezte föl.

Levetette fűzős cipőjét, méretes melltartóját, buggyos alsóját. Porciká‑
it átjárta a megkönnyebbülés. Testhajlataiban megült az izzadság. Mezíte‑
len karján, combján rezgett a hús, hája teljességgel eltakarta a szemérmét. 
Nehézkesen átlépett az autokláv peremén, aztán nyakig merült a forró víz‑
ben. A gyűrött képes újságban pillantotta meg... A Stern magazin Kassai 
elvtárs zsebéből csúszott ki, amikor fölhúzta a cipzárt a sliccén. Egyre na‑
gyobb a segged, Aranka ! És ezért én megőrülök ! Valóban, Kassai elvtárs 
felesége – Kovácsné egyszer látta csupán – összeaszott némber volt, mint 
tarlón a kóró. Se melle, se feneke, mintha két szelet szikkadt kenyeret ta‑
pasztottak volna egymáshoz valami láthatatlan zsiradékkal. Arca beesett 
volt, csak hatalmas orra ágaskodott a sokdioptriás okuláré alól. Ha lenne 
puha testrésze… ! – panaszkodott két öklelés közt Kassai elvtárs. Mint te ! 
Óóó... olyan, mint neked itt... Jaaajjj... – s az elcsukló hörgés már jelezte 
is : az aktus befejeződött, mindketten mehetnek vissza dolgozni. Hála is‑
tennek, megint nem estek ránk a zsákok, gondolta magában megkönnyeb‑
bülten Kovácsné, aztán fölvette a földről az újságot. Műszak után belela‑
pozott, tekintete megállapodott egy fotón. A képen két férfi és három nő 
ült egy kisebb medencében. A víz felszínén buborékokat látott, a nők ke‑
zében pedig karcsú pezsgőspoharakat. Aha, így élnek hát a vasfüggönyön 
túl, merengett a kép előtt. A férfiak és a nők lába összeér a víz alatt, gond‑
talanul vihorásznak és drága italokat vedelnek…

Tekintete végigsöpört a makulátlanra suvikszolt konyhán. No, ha nem 
lenne tetejük, ezek az üstök pont úgy néznének ki, mint az a kád vagy mi 
az isten abban az újságban, jutott eszébe. Talán a tető nem is zavaró, fűzte 
tovább. Csukott szemmel élvezte a meleg víz bársonyos simogatását. Csak 
a pezsgő hiányzott meg a társaság, de azok nélkül is elvolt.

A csejtei vár...
Ez a kép azóta kísértette, amióta szokásává vált a péntekenkénti fürdés. 

A párhuzamot nem fedezte föl.
Kovácsné beáztatott egy konyharuhát, végigtörülte holdvilágképét. Me‑

leg, mint a szűzlányok vére. Talán meg is fiatalítják... Talán széppé is varázsol‑
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hatják... Talán eltüntethetik a tokáját, a görbedt orrát ! Úgy fél óráig maradt, akkor már hűl‑
ni kezdett a víz. Föltápászkodott, de ellazult lába megcsúszott a rozsdamentes acélon. Ha‑
talmas csobbanással vágódott vissza. Hogy esését tompítsa, kétségbeesetten próbált meg‑
kapaszkodni az üst oldalában. Keze az automata nyomógombra tévedt, az autokláv teteje 
pedig rácsukódott. Mire fölhúzhatta volna magát, a biztonsági retesz is kattant.

Kovácsné először föl sem fogta, mi történt. Aztán pár pillanat múltán rájött, hogy meg 
fog halni. A tetőt fölnyomni képtelenség, kiabálni, dörömbölni fölösleges, hiszen rajta kí‑
vül egy árva lélek sincs a konyhán – mindenkit hazaküldött. Persze, dörömbölt és kiálto‑
zott. Ütötte az üst oldalát, tetejét, mígnem megnyomorodott a keze. Üvöltött, míg el nem 
fogyott a hangja. A torka már úgy fájt, mintha éles pengékkel hasogatták volna. A víz fo‑
lyamatosan melegedett, a pokoli kuktát láthatatlan ördögök fűtötték. Ahogy ép esze el‑
hagyta, mintha hallotta volna túlvilági kacagásukat. Teljességgel mindegy volt, a levegő‑
je fogy el elébb, vagy a forró víz öli meg. Tán jobb volna megfulladni ! Valahol azt hallot‑
ta, a halál közeledtével lepörög az ember lelki szeme előtt az élete. Ettől félt a leginkább ! 
Sorjáztak is a képek, de nem szánalmas gyermekkoráról, nem fásult emlékeiről, nem hal‑
va született gyermekéről, nem Kovács Pistáról meg Kassai elvtársról. A pörgő‑forgó víziók 
másról meséltek. Meghalt, vitéz férjről, nagyszerű harcosról, reménytelen szerelemről, a pin‑
cében egy furcsa szerkezetről, amely lányok vérét veszi, befalazott szobáról...

Kovácsné az arcába karmolt. Rövid, tompa körmei mély árkokat szántottak bőrébe. Vé‑
re lassan csordult a forró vízbe. Megbomlott elméje már nem tudott különbséget tenni 
valós és vélt között. Tágra nyitotta száját, hagyta, hogy a torkát, aztán a tüdejét is kitöltse 
az elviselhetetlenül égető láva. Merthogy annak képzelte a folyadékot, amelyben ernyedt 
teste tehetetlenül úszkált.

Kovácsné úgy halt meg, ahogy élt...
Máskor, máshol...



Hétfő reggel az elsőként érkező Tibor csodálkozva vette észre a csukott fedelű autoklávot. 
Ezt meg ki az isten hagyta bekapcsolva, dünnyögte. Csak nem Kovácsné ? ! Hisz az lehe‑
tetlen ! Megnyomta a gombot az üst oldalán. A fölemelkedő tető alól kiáramló gőztől elő‑
ször semmit sem látott. Meresztgette a szemét, aztán észrevette a csont‑ és bőrdarabokat, 
amelyek a felszínre buktak. Amikor eljutott a tudatáig, mit lát, elhányta magát – egyene‑
sen bele az üstbe.

A hányadék úgy lebegett Kovácsné szétfőtt teteme körül, mint zsírhártyák az aranyló 
tyúkhúslevesen.   
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ciklus egyik darabja.


