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GRECSÓ KRISZ TI ÁN

Dok tor urak
(re gény rész let)

Dr. Voith Jó zsef fo gal ma zó el ha tá roz ta, nem uta zik 
ha za a hét vé gén. So ha az egye tem alatt, ahol pe dig meg-
éde se dõ em lé kei sze rint me sé sen érez te ma gát, ilyen elõ 
nem for dult. Min den pén tek dél után ott tü le ke dett a Mars 
té ren, a Fe ke te vá ros ba in du ló busz ra vá ra ko zók kö zött, 
ahol a fa lu ról, Tö mör kény rõl, Csanytelekrõl be já ró mun-
ká sok maj szol ták ebéd re a csu pasz vi zes zsöm lét, és 
szür csöl tek hoz zá zacs kós te jet, egye te mis ták ká rog tak a 
té te lek rõl és a go nosz vizs gáz ta tók ról, és õ min dig ott állt 
köz tük, az egész he ti szen  nyes sel a pakk já ban, és vár ta, 
hogy ha za jus son. Most, eb ben az ide gen, por sza gú vá ros-
ban, nagy báty ja kis há zá ban az zal az el ha tá ro zás sal éb redt 
pén tek reg gel, hogy nem megy ha za. Bá gyadt volt, de 
nem más na pos. Per ce kig fi gyel te Il dit, ahogy pi hés ha sa 
föl-le jár. Nem akar ta el hin ni, hogy sze ret kez he tett ez zel 
a cso da szép lán  nyal, rá adá sul alig né hány hét alatt má sod-
szor ju tott az ölel ke zés kö ze lé be. Lám, ezek sze rint ami a 
ci gány lán  nyal tör tént, még sem az ör dög csa la fin ta já té ka 
volt mind ös  sze, nem azért fér kõz he tett a lány ke gye i be, 
mert ne met – il let ve La jos bá csi sze rint igent – mon dott 
a Sá tán nak. Az ör dö gi ví zi ó nak eh hez sem mi kö ze. Õ 
igen is le het von zó, õt is meg kí ván hat ja egy nõ, nem 
egy fö lös le ges, el tu nyult, szét fo lyó pac ni, mint ko ráb ban 
érez te, hogy a tes te csak te her, mert hur col ni kell, tûr ni 
a vá gya it, le nyel ni a ku dar ca it, hogy min dig, min den hol 
el uta sít ják. Mi kor a Mars té ren vá ra ko zott, hány szor meg-
fo gad ta, hogy nem te szi, az tán még is éhe sen bá mul ta a 
ki hí vó an öl tö zõ, csi nos ka masz lá nyo kat, akik csak rit kán 
néz tek vis  sza rá, olyan kor is meg ve tõ en, el uta sí tó an. 
Ilyen kor még a dzsör zé-nad rá gos, kö vér gyárimunkást is 
kü lönb nek érez te ma gá nál, mert a sza ki bá csi bi zo nyo san 
nem szûz, õt ma gá hoz en ge di va la ki, csak õ, Voith Jó zsef 
sze ret ne el búj ni, hogy ne láts  szon, ne le hes sen ész re ven-
ni, mert le sül ró la a ki éhe zett vá gya ko zás, a sze ren csét-
len ség: hogy bár ki hez oda dör gö lõz ne, de nincs aki szó ba 
áll jon ve le. Most bez zeg! Egy ilyen va dóc, gyö nyö rû 
lány, mint Il di kó, meg öle li; ezt ko ráb ban nem is re mél te 
vol na. Itt al szik mel let te mez te le nül, per sze an gyal pi hék 
nél kül. Há la Is ten nek, a szo kat la nul ke mény drog okoz ta 
lá to má sok el múl tak, és õ nem is sze ret ne be szél ni ró la, 
még ha az ha tá ro zot tan ér dek li is: mi ként le het sé ges, 
hogy há rom em ber kö zös tér be, ví zi ó ba ke rül jön? Mi lyen 
szer ez, hogy az agya kat egy for mán ké szí ti ki, és az õ 
an gya los meg jegy zé se it nem ér tet len ség fo gad ta, mert a 
töb bi ek ugyan azt kép zel ték, lát ták, hal lot ták. An gyal toll-
ban fet reng tek. An gyal szõresõ volt, fe hér ség, fe hér ség, 
fe hér ség. Jo có hal lott már ef fé le aj zó sze rek rõl, ame lyek 
– ahogy a szak zsar gon mond ja – grupp ban szip pan ta nak 
ki „hipertérbe”, és ott, a kö zös trip alatt „be dur ran a mát-
rix”, ám õ ezt ed dig csak me nõ zõ du má nak tar tot ta. És 
most még is meg va ló sult. Ré mü le tes egy ség gé ko vá cso-
lód tak, az an gya lok bor zal mas ná sza kö zös él mény volt, 
cso dá la tos, köz ben két ség beej tõ en le ala cso nyí tó. Utób bit 

per sze jó té ko nyan el fe lej tik majd, és úgy tesz nek, mint ha 
csu rom öröm bõl állt vol na az egész, sem mi üle dék, ke se-
rû ség, fáj da lom. Bár le het, a töb bi ek ész re sem vet ték, 
hogy õ men  nyi re szen ved alul, hogy úgy ér zi, mint ha a 
nagy báty ja õt is ma gá é vá ten né, és ez a ki szol gál ta tott, 
meg alá zó hely zet men  nyi re meg vi se li. A vé ge per sze 
min dent fe lül írt, ahogy a reg gel is, az éb re de zés, Il di kó 
nyílt sá ga, me leg sé ge. A lány pu cé ran mász kált köz tük, és 
még a zu hany zás ból is bu gyi ban jött vis  sza, ami egy val-
lo más sal ért fel Jo có szá má ra, mint ha azt mond ta vol na, 
nem ta gad ja meg, amit be dro goz va vé gig csi nált. Együtt 
te ker tek be az ügyész ség re, Il di kó a vá zon ült, és hoz zá-
bújt, mert csí põs volt a reg gel, de a Kö rös-part, akár egy 
tü ne mény, az ok ker, a vö rös és a bar na ár nya la tok ke ve ré-
ke, a fák ko ro nái szin te iz zás ban vol tak a fel jö võ nap tól, 
aho gyan szo kás sze rint Il di kó vö rös haj ko ro ná ja is, ami be 
bele-be le ka pott a nyir kos szél. A lány rõt ha ja be te rí tet te 
Jo có ar cát. Ki a bál ni kez dett, hogy el es nek, hogy nem lát, 
de Il di kó csak ne ve tett, és rá pa ran csolt, hogy tûr jön, bíz-
zon ben ne, majd õ irá nyít ja. Jo có tûrt, va kon te kert, Il di kó 
meg ka ca rász va kur jon ga tott, hogy bal ra és jobb ra, majd 
megint jobb ra. 

Az ügyész sé gen re me kül telt a nap. Dr. Voith Jó zsef 
fo gal ma zó rá ta lált a hang ra, mely nek kö szön he tõ en az 
ed dig zárt ka puk zö me meg nyílt inst ruk to ra, Fej ér Antalné 
lel ké ben. Volt bá tor sá ga elég iro ni ku san és szem te le nül 
vá la szol gat ni, erõs ci niz mus sal el ját sza ni az egyet len 
le het sé ges sze re pet, ame lyet a hely zet meg kö ve telt. Túl 
ko mo lyan ven ni Zsu zsács ka prob lé má it, éle tét, ne héz sé ge-
it, fáj dal ma it, át él ni öz vegy Fejérnét min de nes tül. Hogy 
az as  szony szí vét kör be mar kol ta a gyász fáj dal ma, lel két 
szét mar ta az élet min den ke se rû sé ge. Jo có meg döb bent, 
mi lyen egy sze rû en ki le he tett ke ver ni az el len mér get. 
Csak le kel lett az as  szonyt Zsuzsácskázni, és ja jon ga ni 
ve le, ha ja jon ga ni kell. Per sze mind vé gig ki ka csint va a 
sze rep mö gül, amely ki ka csin tás két élû fegy ver, mert bár 
Fej ér Antalné azt hi szi, ne ki szól, és ép pen azt jel zi, hogy 
õt if jú fo gal ma zó ja nem né zi tel je sen os to bá nak, va ló já-
ban az el len ke zõ jét je len ti. Jo có ki fi no mult re to ri ká val 
ját szott túl min den túl ját sza ni va lót, há po gott, mi kor az 
ak tu á lis ak tá ban a tény ál lá si ele mek bi zo nyí tá sá nak hi á-
nyát Zsu zsács ka nem így rend sze rez te vol na. 

– Tény leg, Zsu zsács ka, ma ga pó tol ha tat lan! 
Né ha ma ga is meg ijedt, hogy mi ket be szél, de inst-

ruk to ra mo soly gott, és nem gyõ zött cso dál koz ni, hogy 
mi le lte; lám, van re mény, lesz Jo có ból va la mi. Az ebéd 
de rû sen, egé szen más han gu lat ban telt, Il di kó fi gyelt rá, 
ko mo lyan vet te, és ezt An gé la, a fél té keny és ér zé keny 
or rú ba rát nõ azon nal ki sza gol ta. Jo có, jó ér zék kel, ud va-
rol ni kez dett An gé lá nak, az új fel ál lás ban el len sú lyoz ta, 
hogy a lány lett a har ma dik, a ki ma ra dó, a tri um vi rá tus 
leg gyen gébb tag ja. Il di kó há lás volt, meg si mo gat ta a 
comb ját az asz tal alatt. 
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– Ügyes fiú vagy – sut tog ta ne ki, mi kor a tál cá kat vit-
ték vis  sza –, nem is gon dol tam vol na. 

Jo có szin te szár nyal va in dult ha za, és el ha tá roz ta, hogy 
azon nal le ug rik a Pedróba, meg ke re si Csicselyt. Volt ked-
ve a fér fi õrült sé ge it hall gat ni, és ne vet ni Man ci ka fa vic ce-
in. Mi köz ben te kert, oda kép zel te a lá ba kö zé, a váz ra Il di-
kót, ahogy a lány a vál lá hoz dõl, ka cag, és õ an  nyi ra bí zik 
ben ne, hogy be hunyt szem mel hajt ja a ke rék párt. Ar ra 
gon dolt, ta lán té ve dett. Hogy egé szen ed dig La jos bá csi-
nak volt iga za. Ez le het a va ló di stra té gia, így kell ke zel ni, 
ve zet ni, irá nyí ta ni a na po kat, így mú lik be cse sen az idõ, 
és kap nak a per cek ne mespe nészt, za ma to sod nak meg a 
mon da tok, így le het túl él ni, hogy megy, hogy ko pik, vé ge, 
és majd se ho va to vább. Le tet te ott hon a bi cik lit, és mi e lõtt 
el in dult a Pedróba, be né zett La jos bá csi hoz, át jön-e ve le a 
kocs má ba. Ha igen, men je nek együtt. 

Ek kor tört el a nap. 
Ko szo ló dott be min den, és rom lott el Jo có ked ve an  nyi-

ra, hogy más nap, szom bat reg gel még is ha za u ta zott a szü-
le i hez, Fe ke te vá ros ba. 

La jos bá csi a für dõ szo bá ban ku ta tott, fel túr ta va la men  nyi 
pol cot, a té ge lyek, ke nõ csök, sprék jó ré sze a kád ban 
he vert. Jo có lát ta, hogy nagy báty ja tisz ta ideg, de eszé be 
sem ju tott, mit ke res het ilyen mak ran cos hév vel. Csak 
ak kor ug rott be ne ki, mi kor ön kén te le nül meg akar ta 
ál la pí ta ni, hogy egy éj sza ka alatt mi lyen jól ki szel lõ zött 
in nen a pacsuliszag. Majd nem ki is mond ta, mi kor La jos 
bá csi ká rom kod ni kez dett, hogy mer re le het a par füm je, 
nem nyel het te el a föld. Jo có ös  sze rez zent. Ho gyan fe lejt-
he tett el szól ni? Ha teg nap rög tön, ahogy ki ér, a kis ház-
ban ma gya ráz kod ni kezd, és meg ígé ri, hogy meg ve szi 
a par fü möt, nem lett vol na ilyen zse nánt a hely zet. Sõt, 
meg kel lett vol na ven ni ma, és most elõ húz ná, la zán a 
zse bé bõl, hogy bocs, el tört, itt egy új pa lack. 

– Én tör tem el, ne ha ra gudj, arc szeszt ke res tem, és 
le esett. 

La jos bá csi meg for dult, ki ke re ke dett szem mel tá to gott 
egy ideg, szu szo gott, nagy le ve gõ ket vett, és csak azu tán 
szó lalt meg. 

– És nem lett vol na il do mos ezt kö zöl ni ve lem? 
– Most mon dom. Ne ha ra gudj, azon nal el ro ha nok meg-

ven ni. 
– Ez a leg ke ve sebb – szi szeg te Szal ma La jos. 
Jo có za var ban érez te ma gát, de igye ke zett fesz te len 

ma rad ni, fel szív ni ma gát, erõt me rí te ni eb bõl a re mek 
nap ból. 

– Il di kó mi att volt. An  nyi ra meg le pett, hogy ott volt a 
kis ház ban. Mon da ni akar tam. 

– Ak kor mi a fe né nek kel lett arc szesz, ha nem tud tad, 
hogy ott lesz? 

– Hon nan tud tam vol na, hogy ott lesz? Hogy egy ál ta-
lán is me red? Mi kor so ha nem avatsz be sem mi be? 

– Még egy szer kér de zem. Ak kor mi a pi csá nak kel lett 
az arc sze szem? 

Jo có duz zog va el hall ga tott. 
– Csak .
La jos bá csi ki sé tált a für dõ szo bá ból, egé szen kes keny 

lyuk volt a sze me he lyen. Egy vá gat. Egy ha sí ték. Ami bõl 
áradt a gyû lö let. 

– No fe ne, baszd meg. „Más cuc cai kö zött nem il lik 
ko to rász ni”, er rõl még nem hal lot tál? 

– Nem ku tat tam – vé de ke zett Jo có. 
Érez te, hogy meg re meg a hang ja. 
– Nem hát – csap ta le La jos bá csi. Csak – ép pen most 

fo gyott el az arc sze szed. 
– Mi eb ben olyan szo kat lan? 
– Sem mi. De ha még egy szer ku ta kod ni mersz itt, el ve-

szem a kul csod. 
Jo có azt hit te, nem jól hall. 
– Tes sék? El ve szed? Ak kor vedd el most! Oda is 

adom. 
El kezd te le szed ni a ka ri ká ról a kul csot, de La jos bá csi 

rá szólt. 
– Hagy jad, fi am. En  nyi vel úgy sem len ne el in téz ve. 

Nem kell a kulcs. Menj el, és vedd meg a par fü möt. A 
Lu ther ut cán ta lálsz egy ma gándro gé ri át, ap ró szak üz let, 
csak ott le het kap ni. 

Ko to rász ni kez dett a be épí tett szek rény egyik fi ók já-
ban. Egy do bozt hú zott elõ. 

– Ez a do bo za, ne hogy el té veszd. De, ha mon dod, hogy 
ne kem lesz, tud ni fog ják. Egye dül én hasz ná lok ilyet a 
vá ros ban. 

Jo có sér tõ döt ten in dult el az il lat szer bolt ba, azt re mél-
te, La jos bá csi nem ront ja el ezt a na pot, és meg elég szik 
az zal, hogy majd hol nap be szer zi a par fü möt, és meg bé-
kül ve még is át bal lag nak a Pedróba. De Szal ma La jos 
kö töt te az ebet a ka ró hoz, hogy õ a sa ját il la ta nél kül egy 
ta pod tat sem, ez az õ véd je gye, õt min dig ez a cso dás 
il lat-au ra len gi kör be, és enélkül ki sem moz dul hat. Jo có 
te kert, de most nem volt olyan nagy sze rû a kerózás, mint 
ed dig, hi á ba igye ke zett szán dé kol tan meg õriz ni a jó ked-
v ét, érez te, hogy las san, de biz to san el szi vá rog, és mi re 
oda jut majd, hogy be le kor tyol hat az el sõ sö ré be, megint 
csak az a ma gá ba ros kadt, fan csa li fi gu ra lesz, aki ed dig. 
Az il lat szer bolt ban va ló ban tud ták, a köl ni ki nek lesz, és 
az el adó hölgy szé les mo sol  lyal is mé tel get te, hogy tisz-
tel te ti La jos kát, csó kol tat ja, jól vi sel ked jen a „pi ci fiú”. 
Jo có bó lo ga tott, és át nyúj tot ta a bank kár tyá ját. A hölgy 
le húz ta, Jo có be ütöt te a PIN-kódot, és vár tak. A biz ton ság 
ked vé ért még két szer meg is mé tel ték az el já rást, mi re a 
hölgy egé szen biz to san ki je len tet te. 

– Nincs pénz a kár tyán. 
– Az nem le het – til ta ko zott Jo có. – A tel jes nyá ri spó-

rolt pén zem raj ta van. Száz ezer fo rint. És van még öt ve n-
ez res hi tel ke re tem is. 

– Nem vá sá rolt va la mi nagy ér té kû tár gyat mostaná-
ban? – kér dez te az as  szony. 

Jo có ki né zett az új, gyö nyö rû en csil lo gó, tren di ke rék-
pár já ra. 

– Egy ha vi fi ze tés értékében? – tû nõ dött. – An  nyi ért 
sem mi eset re. 

Jo có meg kap ta a par fü möt hi tel re, bár majd nem el szé-
dült, mi kor meg tud ta, hogy La jos bá csi il lat-au rá ja kis 
hí ján har minc ezer fo rin tot tak sál; nem vé let len, hogy a köl-
nit nem le het a né met disz kont il lat szer lán cok ban kap ni. 
Len dü le te sen haj tott ha za fe lé, de most szin te un do ro dott a 
pro fes  szi o ná lis jár gá nyá tól. Mi nél több ap ró ér de kes sé get 
vett ész re raj ta, mi nél in kább vi lá gos lett, men  nyi re ap ró-
lé ko san ki dol go zott, fe je del mi ke rék pár, an nál in kább szo-
rí tot ta a két ség, va jon mit mû velt, ho vá lett a szám lá já ról 
a ke ser ves nyá ri mun ká val ös  sze ku por ga tott pénz. A par-
fü möt dur cá san lök te oda La jos bá csi nak, pe dig az, akár 
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egy gye rek, az il lat sze res do bozt meg lát va egé szen más 
han got ütött meg, és jó val en ge dé ke nyeb ben nyi lat ko zott 
a kocs má zós es té rõl. Most Jo có ve tet te vis  sza ke vé lyen, 
hogy hagy ja õt bé kén. Át vi har zott a mel lék épü let be, az õ 
bi ro dal má ba, ahol né hány pil la nat alatt min dent fel túrt. 
Ho vá te het te a bi cik li jót ál lá sát, raj ta a blok kot? Ku ta tás 
köz ben majd nem sírt. A me sés vál to zás ra, új én jé re gon-
dolt. Ar ra, hogy úgy vél te, el jött a for du lat, rá ta lált a sa ját 
út já ra, hi szen vég re, éle té ben elõ ször, nem szá mol va a 
kö vet kez mé nyek kel, en ged ni mert a vá gya i nak. És nem 
is kel lett csa lat koz nia: az át ala ku lás ez zel a jár gán  nyal 
kez dõ dött. Hogy akár egy vi dé ki Szindbád, el ment, és 
du haj la za ság gal vá sá rolt, mint aki nek min den mind egy, 
nem kér de zett sem mit, mert a bo hém élet él ve zet hez nem 
il lik, hogy ar ról kér de zõs kö dünk, men  nyi be ke rül a vágy-
álom. A dzsi go lók so ha sem ga ra sos kod nak, és õ elõ ször 
sze re tett vol na gond ta la nul, ön fe led ten bir to kol ni va la mit, 
a leg jobb va la mit, nem a má so dik leg job bat, a „ne kem 

ez is megteszi”-t, ha nem a csú csok csú csát! És iga za is 
volt. Fe led he tet len él mény volt te ker ni La jos bá csi hét-
vé gi há zá ba, nem be szél ve ar ról, ahogy reg gel fe lül tet te 
Il dit a váz ra, és va kon te kert a Kö rös-par ton. So ha olyan 
kön  nyed nek nem érez te ma gát. Mi ért ne jár na ne ki az 
él ve zet? Mi ért bün tet né meg ezért a nagy vi lá gi gesz tu sért 
a Jó is ten? A leg al só fi ók ban vég re meg ta lál ta a map pát, 
a bi cik li sa ját már ká já ra nyom tat va, tet sze tõs kar ton pa pír. 
Ki nyi tot ta. Az el adó fiú la za sá ga, jó ked ve és nagy lel kû sé-
ge ju tott eszé be, ami kor meg lát ta az árat. Hogy a leg drá-
gább, biz ton sá gi la ka tot aján lot ta föl aján dék ba. Jo có fel-
kap csol ta a lám pát, és a fény be tar tot ta a szám lát. Be tû vel: 
az az száz negy ven hét ezer há rom száz fo rint. A tel jes nyá ri 
mun ka bé re és há rom ezer fo rint hí ján a hi tel ke ret is. Néz te 
a pa pírt, a hal vány kék szá mo kat, köz ben La jos bá csi nyi-
tott be, il la tos volt, vi dám, a ha ja hát ra nyal va. 

– No, mi van, fiam? – kér dez te. – Pén tek es te nem 
ülünk tán itt hon! Mi lyen élet ez? Hi szen mi énk a vi lág!

Szamódy Zsolt fotója


