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M Á N – V Á R H E G Y I  R É K A e l b e s z é l é s

M olnár Laci az egyetemi irodában ült, kint sötét és hideg, bent meg a neon-
fény. A húga telefonon hívta, hogy elmondja, az anyjuk rákos. Undorító feb-
ruári délután volt.

Legkevésbé ahhoz volt kedve, hogy az anyjával foglalkozzon. Özvegy Molnárné Marit 
egyébként sokan szerették, pedig agresszív volt és velejéig rosszkedvű. Negyven évig dol-
gozott a recepción és terjesztette a kórt, de nem csak a munkahelyén, hanem a buszon, az 
utcán, a közértben és leginkább otthon, hiszen mint annyian mások, ő is a szeretteit bün-
tette legszívesebben. A fiát imádta, a lányát megtűrte, a férjét elhasználta. Amikor Lacit 
felvették az egyetemre, és a jó eredménye miatt ingyen kapott kollégiumi helyet, az any-
ja sírva könyörgött, hogy ne menjen, azt ő nem bírja ki, az ajtó elé vetette magát, felmos-
ta magával a földet. Azután is minden egyes távol töltött hétvégéért meg kellett küzde-
ni, pedig az anyja sokat tett azért, hogy a fia nélkülözhetetlen legyen otthon. Leszakadt 
a polc, elromlott a vécétartály, történt valami, amihez férfikéz kellett, de ezzel melléfogott, 
mert Laci nem volt hajlandó sem fúrni, sem kalapálni, ellentétben Tündével, aki bármit 
megtett volna egy kis szeretetért. Így is méltatlanul hosszú évekig tartott, amíg Laci elér-
te, hogy csak az ünnepekre kelljen hazajárnia. Erre az anyja fogta magát, megöregedett, 
egészségügyi problémái támadtak, és most már haldoklik is.

– Felháborító – nyögte Laci a telefonba.
– Könyörgöm, csak most ne – mondta Tün-

de a vonal másik végén. – Egész életében mást 
sem csinált, csak téged pátyolgatott, a te sebe-
idet nyalogatta…

– Nem tudott volna várni még húsz évet ? Én 
még egyszerűen nem tartok itt.

– Mennyire tipikus, úristen, te még mindig 
azt hiszed, hogy…

– Nem is arról van szó, hogy még nem bo-
csátottam meg neki – töprengett Laci. – Pedig 
bennem megvan a  szándék a  megbocsátásra, 
de ahhoz idő kell. És még akkor sem garantált.

NEON NEON
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– Nincs idő ! Nem valószínű, hogy megéri a nyarat.
Ezt hallva Laci az égvilágon nem érzett semmit.
– Azt szeretné, ha a következő hónapokra hazaköltöznél – fe-

jezte be Tünde.
– A következő hónapokra ? Talán nekem nincs munkahelyem, 

talán nekem nem kell mindennap dolgoznom ? – kérdezte Laci, 
és tetszett neki a hangja teátrális csengése. – És te ? Harminchá-
rom éves vagy, mégse tudsz felmutatni egyetlen komoly kapcso-
latot sem, nincs családod, nincs gyereked ! Oké, elköltöztél ott-
honról, de gratulálok, sikerült úgy munkahelyet választani, hogy 
ott dolgozol három méterre tőle. Mindig ott akarsz lenni a köze-
lében ! Nem tudom, mit mondjak, őszintén sajnállak.

Laci valóban sajnálta a húgát, de ez nem jelentette azt, hogy 
együtt is érezne vele. Ha néhanapján találkoztak, ha egy karácso-
nyi estén megittak együtt mindent, ami a bárszekrényben év köz-
ben összegyűlt, bepárásodott szemmel magyarázta, hogy mennyi-
re hasonlítanak ők ketten egymásra, és Tündének el kell innen 
jönnie, amíg még nem késő, míg fiatalságának valamicske mara-
dékát őrzi, jöjjön el Pestre, nála ellakhat, csak ismerje be végre, 
ismerje el, hogy ha nem vigyáz, akkor holnapra megöregszik, és 
pont olyan lesz, mint az anyjuk, meg se lehet majd különböztet-
ni őket egymástól. Néhány óra, hol egy is elég volt, aztán Tün-
de sírni kezdett. Úgy sírt, ahogy az anyja szokott, nincsenek ér-
vek, csak a hisztéria, és ebből Lacinak elege volt, mint ahogy eb-
ből a telefonos beszélgetésből is. Rossz szájízzel, de eltökélten tet-
te le a kagylót. Nem megy haza.

Ezen a februári délutánon Laci a Horváth Gáborral és Ács Ágival közös irodájában ült 
az egyetemen, már a telefonhívást megelőzően se érezte jól magát, másnapos volt, és az 
ivás miatt még a lelkifurdalás is gyötörte. Ági a galérián szenvedett, a bőrdíványon kinyúl-
va várta, hogy hasson a fájdalomcsillapító. A tegnap esti ivás nem volt szándékos, valaki 
megvédett egy disszertációt, és ez ordítozós, táncolós, hajnalig tartó mulatozásba torkol-
lott, ami Lacit valahogy lelkileg is megviselte. Az utóbbi években nem voltak ilyen bulik. 
Időnként becsúszik ez-az, de inkább a mentális egészség szempontjából érdekes, hogy né-
ha legyen valami. Legfontosabb a munka, a rendszeres testmozgás és a megfelelő men-
nyiségű pihenés.

Laci legfőbb szenvedélye egy ideje saját fiatalsága volt, saját múló fiatalsága, s a minél 
hosszabb elnyújtásáért egyre többet tett. Ügyelt a táplálkozására, szorgalmasan lúgosított, 
szedte a táplálék-kiegészítőket, sportolt, itta a zöld teát és a napi három liter folyadékot, 
hosszú ideje rá se nézett egyetlen pizzás táskára vagy fasírtos zsömlére, pedig a húszas éve-
iben ilyeneken élt. Tervezte, hogy pilatesre fog járni.

Jó lett volna, ha van mellette egy lány, egy nő, akivel ezt meg lehet osztani, aki gondos-
kodik róla, hogy elegendő gyümölcsöt egyen, aki reggelenként zöld turmixot csinál neki. 
Egyre többet olvasott arról, hogy mennyire egészséges a zöld turmix rendszeres fogyasztá-
sa. A szex hiánya is aggasztotta, nem csupán élvezeti szempontból, hanem mert a szex fia-
talít, és őt már nagyon régen nem fiatalította sem ez, sem a napi háromszori, teljes szívből 
jövő nevetés, ami szintén fontos. Meg egy gerinckímélő matrac, és persze kevés stressz. In-
kább zéró stressz. De a stressz mindenhol ott volt, még abban a szégyenben is, amit ami-
att érzett, hogy ilyen dolgokkal foglalkozik, mint a fiatalság. Mindenesetre nem beszélt 
róla senkinek. Tudta, hogy hozzá, mint egyetemen tanító, művelt, tanulmányokat publi-
káló, ereje teljében lévő férfihoz ez egyszerűen méltatlan.

– Történt valami az anyáddal ? – kérdezte Ági a galériáról. Úgy tűnik, félálomban hal-
lotta a telefonbeszélgetést.

– Rákos – válaszolta Laci, és meglepődött, hogy milyen gyászosan cseng a hangja. Pe-
dig ő tényleg nem szereti az anyját, persze lehet, hogy van benne mélyen valami, ami sze-
reti, a sejtjei, az emlékei, de ő már rég lemondott róla. A húgát szereti, de őt meg minek.
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– Ó bazdmeg, sajnálom ! – Ági négykézláb a galéria széléhez mászott, hogy onnan néz-
zen le rá, és a tekintetével részvétet nyilvánítson. Laci legyintett, fogalmazott magában egy 
mondatot arról, hogy miért nem érdekli az anyja közelgő halála, de ekkor kicsapódott az 
ajtó, és betolatott rajta Horváth Gábor egy csapat diákkal, akik a kezükben az indexüket 
szorongatták, és arcukról az elsőévesek pökhendi boldogsága sütött. Az egyik csajt már 
látta, megjelent egy óráján, pedig arra rajta kívül más gólya nem járt. Jó csaj, nagy mellek, 
igéző szemek, és mekkora figyelemmel hallgatta az előadását ! Nem érthetett belőle sokat, 
alig múlhatott tizennyolc, a kamaszháj sem olvadt le róla még. Laci ismerte az ilyeneket. 
Minden szemináriumára, előadására jutott belőlük. Óra közben bűvölték, utána pióca-
ként tapadtak, másnap bejelölték a facebookon, minden fórumon kifejezték rajongásu-
kat. De aztán amikor az élet úgy hozta, hogy elkezdődhetett volna köztük valami, valami 
komoly, akkor rendre kiderült, hogy alkalmatlanok, hogy idegenkednek a rendes, tisztes-
séges érzelmektől, és csak kefélni akarnak.

Laci ezt kihasználhatta volna, hiszen valamennyi szex mégiscsak több, mint a semen-
nyi szex, de képtelen volt rá. Az igazság az, hogy tartott ezektől a lányoktól, ezektől a mai 
lányoktól, akiket gyanúsnak talált. Még maszturbálni is képtelen volt rájuk, pedig az in-
ternet tele volt a félmeztelen, csücsörítő szájú fényképeikkel.

– Srácok, nem probléma, ha tartunk egy gyors óramegbeszélést ? – kérdezte Gábor, és 
választ sem várva hellyel kínálta diákjait. A nagymellű lány becsörtetett és ledobta ma-
gát a Lacihoz legközelebb eső székre, párnás, gondosan manikűrözött kezét az íróasztalá-
ra helyezte, hogy órákra ott maradjon a nyoma. Mélyen dekoltált pulóver, miniszoknya, 
áttetsző harisnya, csizma. Az indexére pillantva Laci megtudhatta, hogy valamilyen Ka-
tinka a neve, amitől rögvest megvető gondolatai támadtak, persze, nem volt elég a szü-

lőknek Katalinnak vagy Katának nevez-
ni ezt a szerencsétlent, nekik anyakönyv-
be kellett foglalni, hogy az ő lányuk Ka-
tinka, akit nem lehet csak úgy lekatizni.

Miközben az óramegbeszélés zajlott, 
Katinka fészkelődött, a  jobb lábát átve-
tette a bal lábán, majd a bal lábát a jobb 
lábán, megigazította a  haját, mentolos 
cukorkát vett elő, és mindenkit körbe-
kínált, beleértve Lacit is. Nem fogadta 
el. Felnézett a galériára, Ágit kereste, de 
a  lány már akkor visszafeküdt a bőrka-
napéra, amikor Gábor és diákjai besereg-
lettek a szobába. Elhatározta, hogy dol-
gozni kezd, átnéz egy-két anyagot, meg-
mozgatta az egeret, nyomogatta a gom-
bokat, lassan kivilágosodott a képernyő, 
szerencsére semmi kompromittáló nem 
volt rajta, pedig egy másodpercre bele-
állt a  frász, hogy valamelyik hallgató-
lány facebook-profilja lesz majd ott. De 
csak egy konszolidált dokumentum volt, 
a tetején cím, alatta semmi. Persze, mert 
a pendrive-járól akart valamit átmásolni. 
Előkotorta hát a  pendrive-ot a  nadrág-
zsebéből, és lehajolt, hogy bedugja a szá-
mítógépbe, de akkor Katinka csizmás lá-
bával került szembe, mintha azért hajolt 
volna le, hogy megcsókolja. A lány nem 
húzta el, sőt szemtelenül megtornáztatta 
lábujjait, és a vékony barna bőrcsizmán 
átütött az ujjak finom mozdulata, mint-
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ha éppen zongorázni készült volna velük. Ugyanolyan párnás lehetett a lábfeje, akárcsak 
a keze, két nagy gondosan manikűrözött tappancs, rajta nyilván aranypántos szandál és 
csillogó lábujjgyűrű. Laci talán mozdulatlanná vált egy másodpercre. Talán Katinka ezt 
használta ki, hogy ismét megcserélje a lábait, utólag legalábbis így tűnik. Most a jobb lá-
bát vetette át a balon, és tette ezt úgy, hogy Laci egyszer csak meglássa, egy pillanatra far-
kasszemet nézhessen a harisnyáján át is látszó meztelen, csupaszra borotvált puncijával.

Felpattant az asztaltól, egyik kezével kikapcsolta a monitort, másikkal felkapta a táská-
ját, kiszaladok enni, mondta, és két ugrással már kint is volt a folyosón, biztos csodálkoz-
tak, lassabban kellett volna kijönni, kimértebben, ezzel a sietséggel talán elárulta zavarát. 
És a zavar az ilyen Katinka-féléknek csak olaj a tűzre.

De mi van, ha rosszul látott ? A folyosó végén már egyáltalán nem volt benne biztos, 
hogy Katinka nem viselt bugyit. Másnapos, rosszul van, az anyja haldoklik, és ő egyszerű-
en fél ezektől a fiatal lányoktól. Egy egyetemi hallgató nem lehet ennyire elvetemült. Rá-
adásul tél van. Az épületből kilépve aztán ismételten meg volt győződve róla, hogy Ka-
tinka pontosan ilyen elvetemült, hogy az egyetemi hallgatók elvetemültek, hogy Katin-
ka villantott, és biztos mások is villantanak, mert ezt olvassák az interneten, hogy a híres 
emberek villantanak, és azt hiszik ezek a kis hülyék, hogy akkor nekik is kell. Mert ennyi 
eszük van az egyetemi hallgatóknak.

Nem ment el a zebráig, az autók között futott át az út másik oldalára, néhányan du-
dáltak, egy bicikli lefékezett. De ha valóban erről van szó, gondolkozott tovább, miköz-
ben a bio ételbár felé tartott, ha villantott a kiscsaj, az miért készíti ki őt ? Miért nem él-
vezte a látványt ? Miért nem esett jól neki, hogy felkínálta magát ? Miért nem örül ennek ? 
Miért nem képes örülni ennek, faggatta ma-
gát bent az ételbárban, és már majdnem ar-
ra a következtetésre jutott, hogy ennek is az 
anyja az oka, amikor váratlanul magára von-
ta a figyelmét a sorban előtte álló rendelése.

– Egy adag búzafűlé – mondta egy fáradt 
hangú nő. Kis pohárban kapta kézhez a mé-
regzöld színű búzafűlevet, aztán egy adag 
homoktövist kért, és amíg a kiszolgáló töl-
tött, addig a búzafüvet fel is hajtotta. Aztán 
megkapta a homoktövist, és két deci frissen 
préselt répát kért, és amíg a kiszolgáló cent-
rifugázott, addig a homoktövist is megitta.

Laci elmosolyodott. A  nő egyik oldal-
ra pillantott, majd a másikra, a szűk kifőz-
dében mindkét falat tükrökkel borították, 
úgyhogy először az arca jobb, majd bal ol-
dalát nézte meg. Laci ismerte ezt a pillan-
tást, ezt a kutató pillantást ; vajon hatott már 
a búzafű, vajon hatott már a homoktövis ? 
Annyi idős lehetett, mint ő, talán idősebb 
egy-két évvel. Jólöltözött, értelmes munkát 
végző nőnek tűnt, akinek egy kicsit már 
mindenből elege van.

Megkapta a répalevet, megkérdezte, hogy 
mi a főétel, közben rutinosan kidobta a fél-
decis műanyag poharakat, töltött paprika, 
válaszolta az eladó, mivel van töltve, hajdi-
nával, és a cukor, kérdezte, cukorilag milyen 
ez a töltött paprika ? A kiszolgáló hátrakiál-
tott a konyhába, milyen cukor van a töltött 
paprikában, nádcukor, kiabált vissza valaki, 
hát jó, mondta a nő, akkor abból kérek, és 
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hozzá egy adag köretet is. Rántott szójaszelet is van, mondta a kiszolgáló, a nő ennek lát-
hatóan örült, akkor azt is kér, két szép szeletet, és a másik főételből, ami mi is, rakott zöld-
ségek kölessel, abból elvitelre kér egy adagot, mehet púpozva.

Laci nem hitt a fülének. Ugyanezt a sorozatot szokta kérni ő is. A búzafűlével, a homok-
tövissel, a répával, két főétellel, egyik itt, másik dobozban. Nem olcsó így étkezni. A nő köz-
ben kiitta a répalevet, fizetett, és tálcájával az egyik tükör előtt álló asztalsávra hurcolkodott.

– Egy adag búzafűlé, egy adag homoktövis, két deci frissen facsart répa – kezdte Laci, 
mire a nő felkapta a tekintetét, és ijedten nézett rá a tükörből.

– Ugyanazt, mint neki – mondta olyan kedvesen, amilyen kedvesen csak tudta, majd 
a nő felé fordulva hozzátette : – Én is mindig ezt szoktam rendelni. Az egyik főételből itt 
eszek, a másikat elvitelre kérem. Vacsorának.

Miután fizetett, letelepedett a nő mellé.
– Nem az igazi a rántott szelet – mondta néhány falás után. – Jó szokott lenni, de ez 

most nem az.
A nő rágott.
– Nekem ízlik – mondta végül.
Laci gyorsan bemutatkozott, és még egyszer elnézést kért, hogy ugyanazt rendelte. De 

tényleg ezt szokta.
– Klári – bólintott a nő. – Inkább a nők szokták végigrendelni a frissen facsart itallapot 

– mondta rövid szünet után, és felvont szemöldökéből Laci arra következtetett, hogy ezt 
kérdésnek szánja. – Legalábbis nem ezek a típusú pasik, mint amilyennek látszol, hanem 
az ilyen pilates- meg bodyart-oktató félék.

Laci vigyorogva bólintott, és mintha titok lenne, suttogva vallotta be, hogy érdekli 
a pilates.

– Tudom, elég ciki, de szeretnék járni pilatesre. A hathetes program állítólag csodát 
tud tenni.

– Ne is mondd, tudom, miről beszélsz. Éves bérletem van – mosolygott Klári. Aztán el-
kapva a tekintetét Laciról, véletlenül egyenesen a tükörbe, magára nézett. – Lehet, hogy 
nem látszik rajtam.

– Dehogynem – vágta rá a férfi.
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– Akkor nem hiábavaló a küz-
delem – nevette el magát a  nő. 
Nem fejtette ki, hogy milyen küz-
delemre gondol, Laci mindeneset-
re úgy értette, hogy az övéhez ha-
sonló küzdelmet folytathat ő is, 
bio kaják, semmi cigi, semmi al-
kohol, testmozgás és pozitív gon-
dolkodás.

– Ne viccelj, a  korodhoz ké-
pest jól nézel ki – mondta a férfi, 
biztatásnak szánta, mégis rosszul 
hangzott, ahogy kijött a száján. – 
Mármint úgy értem, hogy a  sze-
medben látszik csak, hogy elmúl-
tál negyven. – Aztán hozzátette. – 
Talán negyven se vagy még.

– Valóban nem vagyok – bó-
lintott Klári, és Laci ijedt arcki-
fejezésére megrázta a fejét, ne, ne 
kezdjen mentegetőzni, nem fon-
tos, ő tudja, hogy rosszul néz ki. 
Szépek a  ruhái, szép a  tányérjá-
ban az étel, de az arca megviselt 
és szürke, annyira táskás és gyű-
rött, aminek már zavarba ejtő ér-
zés bókolni. Ő  ezt tudja, szóval 
semmi gond. Szívesen kiöntöt-
te volna a szívét. Elmesélte volna, 
milyen érzés egy nőnek a  hatal-
mát elvesztenie.

Az ebéd után elbúcsúztak, még bizonyára összefutnak, hiszen a közelben dolgoznak 
mindketten. Laci az egyetemre visszaérve bánta meg, hogy nem kérte el a nő telefonszámát, 
és legfőképpen nem kérdezte meg tőle, hogy az elvitelre kért kaját magának vagy másnak 
viszi. Az irodából már eltűntek a diákok, ahogy Horváth Gábor is, aki csak egy cetlit ha-
gyott a monitorjára ragasztva : „este BL !”. Mindig kirakja neki a cetlit, pedig a legritkáb-
ban megy vele Bajnokok Ligáját nézni. Régen együtt ültek végig minden meccset, de saj-
nos ez is ivással jár, ezért Laci kényszerítette magát, hogy leszokjon róla. Gábor nem sér-
tődött meg, sőt következetesen úgy viselkedett, mintha továbbra is minden kedd és szer-
da estét együtt innának végig. Ezért Laci tulajdonképpen hálás volt.

A délutáni óráját hamar letudta ő is egy óramegbeszéléssel, utána hosszan vitatkozott 
a tanszéki előadóval a fénymásoló használatáról, majd elugrott a nagykönyvtárba, vissza-
fele jövet belehallgatott egy kiállítás-megnyitóba, de felpaprikázódott azon, hogy rossz 
a mikrofon, és huzat van, úgyhogy hazament. Ötven percig ült a konyhaasztalnál, igyeke-
zett kilélegezni a feszültséget. Tudta, hogy a telefonja tele van a húgától kapott üzenetek-
kel, olvasatlanul kellene törölnöm az egészet, gondolta, de beérte azzal, hogy nem nyúlt 
a telefonhoz. Kicsit később bekapcsolta a számítógépét, ez meggondolatlanságnak bizo-
nyult, a postafiókjában egy levél várta Tündétől. Szöveg nem volt, csak egy nagyfelbon-
tású fénykép az anyjáról, ahogy a kórházi ágyában fekszik, beesett az arca, szürke a bőre, 
alig van haja, egyenesen a kamerába néz, mintha azt mondaná : minél jobban vagy te, an-
nál rosszabbul vagyok én.

Már kórházban van. Már rég elkezdődött a kemoterápia.
Laci rémülten ugrott fel, hátradöntötte a széket, az asztal is megmozdult, és vele együtt 

a rajta álló monitor. Felkapta a táskáját, és anélkül, hogy a villanyt lekapcsolta volna, a szá-
mítógépet elzárta volna, elmenekült a lakásból.
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Még nem kezdődött el a meccs, amikor a sörözőbe érkezett. Gábor pont szemben ült 
a falra felszerelt tévével. Felderült az arca, amikor meglátta Lacit, és kétszer is elmondta, 
hogy a mai végre jó meccs lesz, komoly rangadó. Laci a pultnál gondolkodás nélkül a sör 
mellé rövidet és egy doboz cigit is kért. Rendkívüli helyzet, ez egy rendkívüli helyzet, ma-
gyarázta magának. Kötelességem ezt a hetet végigpiálni, mormogta maga elé, és ettől vá-
ratlanul megnyugodott.

Veszélyes, gondolta két felessel később, immár Gábor mellett ülve. Veszélyes, mert túl 
jó, túl otthonos, ez kell neki, fájdalom és pia, hát ennyire szánalmas figura ő. A pálinka 
mellé efféle gondolatokkal kényeztette magát Laci. Egész jól érezte magát, csak aztán Gá-
bor megszólalt.

– Hallottam anyádról – mondta a szünetben. – Sajnálom.
– Jaj, ne – válaszolta.
Felfordult a gyomra. Magára kapta a kabátját, nem magyarázkodott, köszönt és kisie-

tett az utcára. Gyalog indult el a Körúton, és hosszan ment, hagyta, hogy átjárja ez a gyil-
kos februári hideg. Hamarosan elmúlt a hányingere, a részegsége szerencsére maradt. Va-
lahol a Wesselényi utca környékén aztán rákiáltott valaki :

– Laci !
Nehezen állt meg. Körülnézett, de nem látott senkit. Amikor másodszor hallotta a nevét, 

akkor vette észre, hogy egy söröző előtt Klári didereg. Hosszú kabátja szétnyílva, bőrkesz-
tyűs kezében feles poharat és égő cigarettát tartott. Szomorúnak tűnt. Vállat vont, pedig 
Laci nem kérdezte tőle, hogy mit keres itt. A férfi közelebb lépett, odabentről zene szólt.

– Gyűlölöm a februárt – mondta Klári, kifújta a füstöt, és a csikket az úttest irányába 
pöckölte. Majdnem eltalált egy autót. Laci ebben a pillanatban meg volt róla győződve, 
hogy ő tehet Klári depressziójáról.

– Figyelj, azt a dolgot – kezdett magyarázkodni –, hogy magadhoz képest jól nézel ki, 
azt nem úgy értettem.

A nő felröhögött, és újabb cigarettát vett elő.
– Bóknak szántam – mondta Laci, és aztán úgy alakult, hogy elsírta magát.   
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