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Zborai Krisztina

Fragmentum
– Bocsásson meg – mondta a kísértet.

– Nem bocsátok meg – közölte a 

házigazda. – Nincs joga engem kísér-

teni! Én soha életemben nem láttam 

magát.

– Nem szabad ezt a dolgot szemé-

lyeskedésnek vennie – próbált mente-

get�zni a kísértet. – Én, ha szabad ezt 

mondanom, a hely szelleme vagyok.

– Micsoda?

– Itt laktam valaha.

– Ez mikor volt?

– Körülbelül száz éve.

– És kísértette az el�z� lakókat is? 

– tudakolta a házigazda.

– Nem – vallotta be kissé szégyen-

kezve a nem e világi –, az igazság az, 

hogy nem.

– És még azt meri mondani, hogy 

ne vegyem személyeskedésnek!

– Nézze, ha megengedi, elma-

gyarázom kétségbeejt� helyzetemet. 

–  A  kísértet sóhajtott. – Ez az egész 

eset, hogy én háborgatni vagyok önt 

kénytelen, a  véletlenek szerencsét-

len összejátszásának az eredménye… 

Kezdve azzal, hogy a modernizáció 

már a túlvilágot sem kíméli… Nem 

vagyok teljesen tisztában a részletek-

kel, de mentségemre szóljon, hogy 

száz éve vagyok halott. Az események 

ilyenkor valahogy elmennek az ember 

mellett…

A házigazda kissé szédült.

– Talán már ki is találta, hogy a 

számítógépekr�l van szó. Rengete-

get vásárolnak bel�lük odaát… Millió-

szám… Szerintem valami panama is 

lehet a beszerzések körül, de ezt most 

hagyjuk… Szóval ott az a rengeteg 

gép. Hálózatba kötve! Valamit kezdeni 

kellett velük. Ezért elhatározták, hogy 

adatbázist hoznak létre. Minden lélek-

nek regisztrálnia kell magát… És itt 

kezd�dtek a bajok.

– Nem akar regisztrálni?

– Dehogynem. De én hazajáró lé-

lek min�ségben szeretnék a rendszer-

be bekerülni. Igen el�kel� pozíció lett 

mifelénk. Sajnos, mostantól kezdve 

csak halotti bizonyítvány és lakcímkár-

tya felmutatásával lehet hazajárni… 

Azokat is beviszik a rendszerbe.

– Átkozott bürokrácia. Bosszantó. 

De hol a probléma?

– Ott, hogy én még egy szaba-

dabb világ halottja vagyok… Halotti 

bizonyítványom ugyan volt, de tönkre-

ment a nedvességt�l: kicsiny húgaim 

és szegény, özvegy édesanyám annyit 

sírdogáltak fölötte… Lakcímkártyáról 

életemben nem hallottam. Csak ha-

lálomban.

– Átérzem a problémáját… – düny-

nyögte megértéssel a házigazda.

– Úgyhogy mi, antikabb kísérte-

tek (ahogy mi nevezzük magunkat, 

a  100+ klub), most rendkívüli en-

gedéllyel kísértjük régi otthonainkat, 

hátha találunk valami régi iratot, amit 

elfogad a rendszer. Megengedi, hogy 

körülnézzek abban a szekreterben? 

Tisztán emlékszem, hogy azt a vágást 

az oldalán én ejtettem gyerekkorom-

ban, és ezért szigorú atyám ítélete 

szerint három hónapig nem kaptam 

habos kakaót a kalácshoz…

A  házigazda ekkor minden átme-

net nélkül elaludt.

A kísértet már várta ezen esemény 

bekövetkeztét. Gondosan számolta 

ugyanis (egy el�zékeny oszlop jótékony 
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takarásából) az alkoholegységeket, 

melyeket a házigazda az est korábbi 

szakaszában törzshelyén elfogyasztott. 

Hetek óta tartó kitartó kutatómunkája 

eredményeképpen már tudta, hogy a 

házigazda rekordja tizenhét.

Aznap este beállította a rekordot.

A  kísértet fürgén kibújt a lepel-

b�l, és nekifogott a szoba átkutatásá-

nak. Azzal a könnyedséggel, módsze-

rességgel és takarékos eleganciával 

mozgott, ami csakis a munkájukat 

hivatásuknak tekint� emberek sajátja.

Fegyveres rablást elkövetni a hülye 

is tud, de besurranó tolvajnak születni 

kell.

És aztán tanulni a szakmát egy 

életen át.

El kell sajátítani például a hideg-

vért, ami a csapások elviseléséhez 

szükségeltetik. Mint például: a  házi-

gazda váratlanul beállít, mikor a józan 

ész törvényszer�ségei és saját szoká-

sai szerint a mámorát kéne kialudnia 

barátn�je lakásán. Vagy: a házigazda 

végre elalszik, de kiderül, hogy a laká-

sában nincs semmi, ami megütné egy 

magára sokat adó, más hazájába járó 

lélek mércéjét.

A  kísértet aznap este tökéletesen 

rugalmas ütközéssel fogadta mind-

két csapást. Elmormolt ugyan néhány 

gondosan megválogatott átkot, me-

lyek egy bizonyos Max nev� egyénre 

vonatkoztak, aki egy szép kis házban 

lakott egy másik városrészben, foglal-

kozását tekintve orgazda volt, és há-

rom hónappal korábban enyhe alko-

holos befolyásoltság alatt azt állította: 

ez a lakás egy aranybánya. A kísértet 

igazából már akkor is kételkedett, 

miután megtudta, hogy a házigazda 

valami irodalmár – és nem igaza lett? 

Nincs itt más említésre méltó, csak 

az íróasztal titkos fi ókjában egy régi 

kézirat. Az ilyesmi nem az � stílusa, 

nem is Maxé. Még ha értékes is volna, 

se tudnák megfelel� áron eladni. Írók! 

Kézirat! Piha! Mire jó ez egyáltalán? 

Mit tud egy író a világról?

Azért belenézett a kéziratba. Vala-

mi színdarab…

Aztán keresztet vetett, és kísértet-

hez méltóan távozott a csukott abla-

kon át.

A kézirat így kezd�dött:

KÍSÉRTET: (Menteget�zve, de ba-

rátságosan.) Bocsásson meg.

HÁZIGAZDA: (Kicsit nehezen forog 

a nyelve.) Nem bocsátok meg. Nincs 

joga engem kísérteni…
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Rejt� apja az élelmiszer-kereskedelmi cég egyik vezet�je volt az 1920-as évek végén. 

Írónk 1931 táján vetette fejléces papírra sajátos útinaplóját
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2 oldalnyi részlet Rejt� torzóban maradt korai m�véb�l: Megyek Párizsba, 

ahol még egyszer sem haldokoltam (PIM Kézirattár), 1997-ben hagyatékból közreadva


