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MÉHES KÁROLY

Így süllyedek
Nekem	már	 a	Rimók	 doktor	 a	 legkedvesebb	 ismerősöm.	Merjem	mondani,	 az	 egyetlen	

barátom. Rokonom. Tényleg. De nem ezzel akartam kezdeni.

Forba	Mihály	vagyok,	feketelyuk-kutató.	Kedvem	lenne	hozzátenni,	botcsinálta,	de	van	az	
embernek méltósága. Meg az eltelt harmincöt év. De mintha ráuntam volna a végtelenre.

Hirtelen,	noha	kérdés,	mennyire	hirtelen	dolog	ez,	megint	 szeretek	közel	hajolni	a	 földi	
dolgokhoz.	Mit	ne	mondjak,	az	élet	dolgaihoz.	

Így aztán újból nekiveselkedem az írásnak. Vagy inkább irkálásnak.
Mint	kilencévesen.	Aztán	tizenkilenc	évesen.	Utána	végtelen	szünet,	az	élet,	és	most	újra.	

Ötvenkilenc évesen.
Hogy	maradjon	valami	nyom.	Így	érzem,	mármint,	hogy	jó	lenne,	ha	maradna.	Csinálhat-

nék	szelfiket	is,	persze,	ahogy	divat.	Minden	áldott	nap,	ugyanabban	az	órában	és	percben,	
vagy ugyanazon a széken ülve.

Valamiért	még	hiszek	a	szavakban.	Nem	mindenáron	a	szavaknak,	csak	a	szavakban.	Azok	
adják az igazi nyomot.

Forba	Mihály	vagyok,	magyar	férfi.	Nős.	A	feleségem	egy	misszió	orvosaként	tevékenyke-
dik,	és	egy	asramban	él,	valahol	Észak-Indiában.	Van	egy	fiunk.	Festő	akart	lenni,	de	nem	lesz.

Na,	már	ez	elég	hülyén	hangzik.	A	bemutatkozás	magamnak.	De	lehet,	néha	szükség	van	rá.	
A	pőre	tények	rögzítésére.

Nem	akarok	emlékezni,	holott	ez	elkerülhetetlen,	és	mesélni	sem	akarok,	ami	szintúgy	elke-
rülhetetlen.	A	szerény	cél:	rögzíteni	megfigyeléseimet.	Magamnak,	főképp	magamról.

Mert	néha	belém	nyilall,	hogy	ez	vagy	az	micsoda.	Mért	van	úgy.	Hiszen,	azt	érzékelem,	
eddig	nem	így	volt.	Sőt,	sokszor	nem	is	volt	egyáltalán.

Azt	hiszem,	valami	effélére	készülök.	Hátha,	amennyiben	valami	kimondatik,	jelen	esetben	
le	van	írva,	az	akkor	már-már	magyarázat.

Ha	mégsem	–	akkor	is	leírtam.	Én,	Forba	Mihály,	ennyi	éves	koromban.	Tettem	egy	(vég-
ső?)	kísérletet.

Nézzük	hát!
Szerda	van.	Egy	szerda.	Ki	lehetne	számolni,	hányadik	szerdám	ez	e	földi	világban.	Sze-

retem	a	szerdát.	Valaha	minden	hétköznapot	utáltam.	Mert	iskola	volt,	különóra	volt,	munka	
volt.	Mintha	csak	a	vasárnap,	később	a	szombat	és	a	vasárnap	érne	csak	valamit.	Amikor	
lehet csinálni valamit.

Holott	a	szabadság	abban	leledzik,	állítom	most,	ennyire	bölcsen,	hogy	a	kötelező	felada-
tok	sűrűjében	is	azt	teszem,	amit	akarok.	Meg	akarom	tenni,	mert	meg	kell	tennem.	Nem	úgy	
fogom	fel,	hogy	nincs	más	választásom,	hanem	ekképp:	megcselekszem,	mert	ezt	választom.	

Szerda	van,	nyár,	38	fok.	
Tényleg	eljutottam	oda,	majdnem	oda,	hogy	semmi	sem	érdekel.	Ez	tán	rettenetesen	hangzik,	

például	cinikusan,	ám	ez	sem	izgat.	A	nyárnak	ugyanolyan	kitüntetett	helye	volt	az	idő	folyásában,	
mint	a	hétvégi	napoknak.	Jobb	és	több,	véltem.	Vagy	nem	is	véltem,	csupán	éreztem,	mert	a	me-
leg,	a	vakációs-szabadságos	hangulat,	ez	motozott	bennem,	több,	értékesebb,	ki-	és	beteljesítőbb,	
mint	bármi	egyéb.	A	tavasz…	nos,	a	tavasz	egyfajta	előjáték	a	nyár-orgazmus	felé	vezető	úton.

Pedig,	és	ez	lenne	a	kor?,	nincsenek	különb	és	silányabb	napok.	A	ragyogó	júliusi	nap	és	
a	jégpermetet	a	szemembe	vágó	januári	reggel	ugyanolyan	minőség.	Csak	az	egyik	nyárnak	
tökéletes,	a	másik	télnek.

Talán így kéne nézni a derék emberekre is. Mindenki csodálatos. Az egyik gazemberként 
az,	a	másik	szentnek.

De	lehet,	megengedem,	hogy	ez	nem	feltétlenül	van	így.
Megengedő	lettem,	és	ez	tölt	el	egyfajta	elégedettséggel.
Nem hiába van szerda. 
 
Forba	Mihály,	mondják,	amikor	szólítanak.
Feláll	egy	alak,	egy	test.	Feje,	fejében	az	agya	adja	ki	a	parancsot,	és	keze-lába	moccan,	

megy az ajtó felé.
Agy	vagyok,	aki	gondolkodik	erről	a	testről.	Ez	az	élet.
Nem	igaz.	Egy	test	vagyok,	aki	szinte	sosem	gondolkodik	erről	a	testről.	Úgy	használom,	

mint	az	ajtót	vagy	a	cipőt.	Praktikusan.	Arra	jó,	hogy	legyek.	Mert	enélkül	nem	menne.	Nem	
lehetnék a testem nélkül Forba Mihály.

Néha	elnézegetem	magam.	Mintegy	szórakozásképp.	A	bőröm	már	nem	sima.	Ha	össze-
nyomom,	olyan	apró-ráncossá	válik,	mint	annak	idején	apám	bőre.	A	Balatonon	volt,	Tihany-
ban,	élesen	sütötte	apám	bőrét	a	nap,	megjegyeztem.	Mármint,	hogy	apám	bőre	ráncos.	Akkor	
sem	tudtam	már	felidézni,	milyen	volt	nem	ráncosan,	amikor	sima	volt	a	bőre.	És	most	sem	
vagyok	rá	képes,	hogy	a	nyári	napon,	amikor	a	bőrömet	vizslatom,	és	szinte	természetesnek	
veszem,	hogy	ráncos,	ráncoska,	visszapörgessem	az	időt	oda,	amikor	bőröm	még	feszes	volt	
és	oly	sima,	mint	amilyen	a	fiataloké.
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Forba	Mihály,	mondják,	és	bármikor	mondják,	én	vagy	az.	

Anyám	mondta	valaha,	nem	kívánom	már	annyira	a	húst,	mint	régen.	Aztán	rám	nézett:	
majd	meglátod,	te	is	így	leszel	vele.	Mert	nagy	húsevő	voltam.	Veszekedtek	velem,	hogy	addig	
nem	kapok	a	husiból,	amíg	meg	nem	eszem	a	levest.	Sírtam,	és	a	levesbe	potyogtak	a	köny-
nyeim.	Tizenhárom	évesen	én	sütöttem	otthon	a	rántott	szeletet,	ezzel	is	közelebb	kívántam	
kerülni	az	idea	megtestesüléséhez,	a	húshoz.	Az	egész	család	azt	falta,	amit	én	sütöttem,	és	
dicsérték	váltig.	Senkinek	nem	jutott	már	eszébe	fenyegetőzni,	vagy	szólni,	mennyi	húst	falok.

Húsból	vagyunk,	hús	által	hússá	leszünk.
Anyámnak	mégis	igaza	lett.	Már	nem	kell	annyira	a	hús.	Ez	lenne	az	elmúlás,	a	nem-hús-lét	

első	állomása?
Uborkát	vágok,	paradicsomot,	 fokhagymát,	csípős	paprikát.	Főételként	eszem	salátát,	 és	

mellé	egy	picike	húst,	épp	csak,	mintha	az	lenne	a	saláta.
Nincs	benne	semmi	filozófia,	semmi	nagy	elhatározás,	pláne	nincs	benne	lemondás.	Forba	

Mihály most ilyen.

Sokszor	fordul	elő,	hogy	érzem,	nem	ezt	kellene	csinálnom.	Mást	választani.	És	mégsem.	
Vagy	mégis.	Az	énem,	ami	ezek	szerint	csak	úgy	enyém,	hogy	így	mondom,	mért	leli	örömét	
benne,	hogy	olyan	választásokra	késztet,	amiről	abban	a	pillanatban	is,	amikor	megtörténik,	
tudom,	hogy	nem	jó,	és	én,	ez	a	Forba	Mihály	nevű	sejthalmaz,	igazából	nem	hogy	örömét	
nem	leli	majd	benne,	hanem	bosszankodni	fog.

Az	önkiszolgáló	étteremben	kellett	elmorfondírozzak	mindezen,	immár	az	asztalnál	ülve.	
Feltett	 vágyam	volt,	 hogy	 valami	 könnyűt	 eszem.	Rántott	 cukkini,	 ejtettem	meg	 rögvest	 a	
választást,	mert	 belépve	 ezt	 láttam	meg	 egy	 szakállas,	 bánatos	 tekintetű	 férfi	 előtt,	 rizzsel,	
tartármártással.	Csöndes	öröm	szállt	meg,	annak	biztos	tudata,	hogy	friss,	egészséges	ebédben	
lesz részem. A pulthoz érve azonban a krómacél üstökben különféle vörös szaftokban úszó 
tokányok,	pörköltek	kerültek	a	szemem	elé.	És	miközben	a	krétával	felrótt	ételsorra	pislan-
tottam,	konstatálva,	hogy	mennyibe	kerül	 a	 rántott	 cukkini	 rizzsel,	 és	újfent	 elégedettséget	
éreztem,	mivel	menüszinten	jóval	olcsóbb	volt,	mint	bármelyik	zsírban	úszó	étek,	ez	a	valaki,	a	
másikom,	aki	úgy	énem,	hogy	nem	is	az	enyém,	már	mondta,	hogy	gombás	tokány	galuskával.	
És	vittem,	elmerevedett	tekintettel,	a	tálcán	a	vöröses	lében	úszó	tokányt,	amiből	nem	sajnálták	
a szalonnát sem. Szinte automatikusan raktam még a tálcára egy fokhagymától illatozó ubor-
kasalátát,	mert	a	tokány,	innen	már	nincs	menekvés,	ezt	kívánja.	Hátrapislantottam,	az	utánam	
jövőre,	akinek	a	tálcáján	rántott	cukkini	virított,	szép	barnásra	sütve,	rizzsel,	tartárral,	nem	is	
rálöttyintve,	hanem	külön	kis	tégelyben.

Ebédelek,	rakom	a	számba	a	szalonnás	húsdarabokat,	kanállal	falom	a	galuskát.	Nem	tu-
dom	pontosan,	kit	etetek,	ki	lakik	itt	jól,	és	ki	az,	mert,	hogy	van	ilyesvalaki	is,	érzem,	aki	éhen	
marad. 

Egy	ideje	magammal	beszélek.	Így	mondom,	magammal.	Forba	Mihállyal,	aki	én	vagyok,	
de	nem	árt,	ha	mégis	elmondok	neki,	nekem	egy	s	mást.	Reggelente,	amíg	csak	én	vagyok	
ébren,	vagy	autóvezetés	közben.	Amint	eszembe	ötlik	valami,	azt	nem	elgondolni	kezdem,	ha-
nem	rögvest	mondom.	Hát	nézd…,	kezdem,	mint	egy	igazi	beszélgetésben.	Főképp	valakiről	
értekezem	így.	Egy-egy	személyről,	egy	másik	névvel	nevezhető	testről,	akit,	bizonyára	meg-
lehetősen	pökhendi	módon,	ismerni	vélek,	és	tartok	róla	kiselőadást,	mint	aki	megtéveszthetet-
lenül	lát	át	a	szitán,	illetve,	átlátok	a	bőrén,	a	pórusain	keresztül	beléhatolok,	mint	egy	csodás	
műszer,	és	kiderítem	az	igazságot.	Igen,	akár	még	ilyen	szavak	használatától	sem	riadok	visz-
sza.	Mert	tudom,	hogy	akinek	mesélem,	tehát	még	egyszer:	én	magam,	nem	fogom	félreérteni	
a	mondandómat.	Ténymegállapításaimat	a	helyén	kezelem,	végtére	is	nem	ítélek.

Az	alvásra	úgy	tekintek,	mint	 tökéletes	 létformára.	Amikor	 létezésem	teljesen	szétfeszíti	
a	kereteit,	és	mindennél	jobban	kiviláglik,	hogy	a	sejthalom,	aki	vagyok,	valami	tündökletes	
világ	része,	és	nem	fordítva.	Ilyenkor	a	 lélek,	nevezzük	így,	birtokol	mindent,	még	ha	ez	a	
„birtokol”	 olyan	 agresszíven	 is	 hangzik.	Alszom.	És	 álmodom.	Voltaképp	 az	 álomhoz	kell	
alvás,	mert	ez	ránt	ki	az	álmodozás	dagonyájából.	Az	álom	a	vegytiszta	irrealitás,	a	mindensé-
gen-túliság,	a	szereplők	végtelen	enumerációja,	oly	mesés	kavalkádban,	hogy	mindannyiszor	
bámulok	csak:	 a	képeken,	 a	 történeteken.	Miképpen	meg	 is	 nyugszom,	már-már	dölyfössé	
válok,	hát	nem	lehet	itt	akkora	a	baj,	ha	mindezt	megérdemlem	és	részesévé	válok.	Álmommal	
létrehozhatom	minden	világok	legjobbikát,	legyen	bármilyen	is.	

Hirtelen	elkezdett	nem	érdekelni	az	idő.
A telése. A napok. Hogy mivé állnak össze és mivé bomlanak le.
Vagy	az	évfordulók.	Apám	halálának	napja.	Közeleg.	Eszembe	jut,	hogy	most	hány	éve.	

És	akkor	itt	van.	Nem	lehet	vele	mit	kezdeni.	Még	egy	nap,	amikor	nincs.	Nem	tudok	rá	más-
képp	gondolni,	csupán	egy	dátum	miatt,	mint	három	hónappal	korábban	vagy	majd,	például,	
karácsonykor.

Ott	állok	a	fürdőszobában,	az	órámra	nézek.	Olyanok	futnak	át	a	fejemen,	hogy	„tegnap 
ilyenkor”...	De	van	ilyen?

Lassan	át	kellene	értékelnem	az	emlékezést	 is,	amit	oly	nagyra	tartottam.	Nyilván,	a	sa-
játomat.	Hogy	minden	megvan.	Helyek,	arcok,	pillanatok.	Pontos	időpontok,	sokszor	napra,	
percre	kihegyezve.	A	történelem	folyama,	piciben.	Lehet,	hogy	ez	egyfajta	gőgös	bírvágyból	



4242

fakad?	Van,	ami	a	leginkább	az	enyém,	és	senki	nem	férhet	hozzá,	meg	nem	értheti?		A	birtok,	
a	kincsek...,	ugyan.

Cefetül fúj odakint a szél.

Az	összes	lány,	aki	egykor.
Kiszemeltem	őket,	csöndesen,	hogy	legalább	az	jó	érzéssel	töltsön	el,	hogy	mi	lehetne,	ha.	

Álmodozásaim	terepét	benépesítendő.	A	kiszemelt	nők	gomolygó	megléte	és	hiánya.	Néhány	
név,	Harcos	Ágnes,	Gereben	Vali,	Vastagh	Kata,	Ecseri	Karolina,	Lemmel	Gyöngyi,	Szontág	
Írisz,	Szabó	Anikó…

A	fiam:	egy	kedves	fiatalember,	akiről	leginkább	azt	tudom,	hogy	egy	kedves	fiatalember.		

Türelmetlen vagyok. Amit alig tudok még magamnak is megmagyarázni. Mert nem arról 
van	szó,	hogy	várok	valamire,	hanem	épp	az	ellenkezője:	nem	várok	semmire.	Az	tesz	türel-
metlenné,	hogy	a	folyamatosan	generálódó	dolgok	fejeződjenek	be	minél	előbb,	és	végre	ne	
történjen semmi.

Minden	leesik.	Nem	mintha	ügyetlenebb	lettem	volna,	hanem	mint	valami	sorscsapás,	le	
kell	esniük	a	tárgyaknak.	Vagy	felborulniuk,	dőlés	közben	magukkal	rántanak	más	holmit	is,	
újabbak	dőlnek	és	gurulnak.	Vagy	ami	 leesik,	ha	elég	pici,	bebújik	a	parketta	 lécei	között,	
bepotyog	a	bútor	mögé,	 eltűnik,	 szinte	akarattal,	mintha	erre	menne	ki	 a	 játék,	miként	 tud	
nagyobb bosszúságot okozni. 

Ez	a	temérdek	vécépapír.	Megvásárolom,	hazahozom,	és	amikor	elhelyezem	a	mellékhe-
lyiségben,	szinte	automatikusan	azt	gondolom:	mire	elfogy	az	utolsó	tekercs	 is,	mi	minden	
történik	velem?	Vagy	ezek	a	puha	papírlapocskák	semmi	másról	nem	szólnak,	mint	arról	a	pár	
percről,	amit	itt	töltök	ücsörögvén,	majd	szennyesen	a	kagylóba	dobom	őket,	és	eltűnnek	a	ház,	
majd	a	város	bélrendszerében	–	pontosan	úgy,	mint	az	a	temérdek	étel,	finom	falat,	amiknek	
a	végtermékét	elpucoltam	velük.	Így	oldódnak	egymásba	bizonyos	végeláthatatlan	körök,	az	
örök	csatornák,	amik	az	élet	elnevezéssel	illetett	valamit	át-	meg	átszövik.

Huszonnégy	guriga	vécépapír.	Most	ez	volt	leárazva.	Benne	leszünk	a	télben,	mire	eltűnik	
az utolsó darabka is.

Groteszkségében	is	van	valami	megnyugtató	abban,	hogy	azok,	akikkel	valaha	együtt	kocs-
máztam	és	kirándulni	jártam,	most	a	hasamat	nyomkodják,	a	fenekembe	nyúlnak,	CT-vizsgá-
latot	szerveznek	a	számomra.	Azt,	hogy	„Minden	rendben	lesz!”,	Rimók	doki	a	régi,	kocsmai	
hangon	szeretné	mondani,	cimbizve;	de	már	annyiszor	közölt	effélét	másokkal,	akikkel	sohase	
mattolt	be	nagyon	csúnyán,	ráadásul,	igazából	egy	csöppet	sem	volt	őszintén	meggyőződve	er-
ről	a	„rendben	lesz”-ről,	hogy	még	a	most	használt	haveri	hangot	is	körbevonta	egy	burok,	a	ki	
nem	mondható	szavak	burka.	Még	nem	fenyegetően,	csak	arra	figyelmeztetve,	arra	a	rettentő	
banalitásra,	hogy	elteltek	az	évek,	baszom	alássan,	és	ez	itt	és	most	valami	más.

Elterebélyesedett,	megráncosodott	gyerekként	bánnak	veled,	iszonyodtam	el.	Újból	Forba	
Misike	vagyok,	és	hamarosan	így	is	beszélnek	hozzám.	Úgy,	csak	ügyesen,	Forba	bácsi.	Át-
csücsülünk	most	arra	a	székre,	jó?	Csak	lassan.	Megy	ez,	látja.	Fáj?	Nem	is	fáj,	hiszen	olyan	
stramm	bácsinak	tetszik	lenni!

Egy	nagyon	kedves,	agyontetovált	beteghordó	mondja,	mint	egy	betanult	szöveget.	Ha	kell,	
nyújtja	a	karját,	fogja	a	kerekesszéket,	ne	guruljon	el.	Közben	máshová	néz,	a	szinte	fekete	
szeme	hiába	csillog	olajosan,	valahová	a	láthatatlanba	mered.	A	folyosó	vége	felé,	és	amit	lát,	
azon	a	képen	valószínűleg	nincs	klinika,	nincsenek	széksorok	és	rendelő-	és	vizsgálóajtók,	és	
egészen	biztos,	hogy	Forba	bácsi	sincsen.

Annyit	mondtak:	beteges,	gyenge	ember.
És	már	látom.	Gyér	haj,	a	szemöldök	is	csak	néhány	szál	már.	Sovány	arca	pergamenszínű,	

sárgásszürke.	A	szeme	egy	hal	szeme.	Él	még,	de	minek.	
Hogy	ki	ő?	Kit	és	mit	szeret?	Ha	leültetnénk,	hogy	jöjjön,	kedves	uram,	bácsika,	meséljen	

magáról,	felfénylene	a	szeme?	Vagy	ha	fáradtan,	vontatottan	is,	de	beszélni	kezdene,	mit	mon-
dana?	Illetve,	nem	kérdés,	mit	mondana.	Ha	elbeszélné	az	életét,	olyat	mesélne,	amit	senki	más	
nem képes elmesélni.

Vériszamós	dagonyában	fetrengett	mindenki.	Beleket,	nyirokcsomókat,	agyvelőket	terel-
gettek,	toltak	odébb,	mert	ők	amúgy	egyben	voltak,	olyan	emberként,	ahogy	ismertem	őket.	Jól	
összegabalyodva,	vérlucsokban,	de	eleven	tekerőzésben,	még	csak	nem	is	szenvedve,	inkább	
igyekezve,	helyezkedve,	bár	azért	elég	lassan,	komótosan,	mint	akinek	úgysincs	más	dolga.	Az	
apám,	az	anyám,	a	mindenféle	rokonok,	a	gyerekek,	és	még	néhány	régi	és	mostani	szomszéd.

Egy akváriumfélében. Vagy óriáskádban. Vörösen.
És	ott	ültem	tőlük	másfél	méterre,	egy	kis	emelvényen,	színházi	plüss-széken,	kényelme-

sen,	csak	annyira	fészkelődve,	amennyire	mindig	is	fészkelődöm	a	színházban.
Ébredés	után	csak	egy	pillanatra	kellett	behunyjam	a	szememet,	és	újra	láttam	őket,	keve-

redve,	forgolódva	a	vérmázban.
És nagyon rendjén valónak éreztem az egészet.
Mi több: szépnek.
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Nem	akarok	tudni	az	úgynevezett	emberiség	legújabb	rémségeiről.	Ki	kit	lő	le,	robbant	fel,	
mészárol,	vagy	csupán	kerget	el,	csap	be,	veszteget	meg,	néz	le,	utál,	vesz	semmibe,	erősza-
kol	meg	bármiféle	módon.	Annyi	embert	kellene	gyűlölnöm,	amennyi	szeretet	nincs	bennem,	
hogy	 legyőzzem	ezt	 a	gyűlöletet.	Na.	Akkor	 inkább	 történeteket	 találok	ki,	 amiket	nem	az	
élet	 ír,	vagyis,	amennyiben	én	élek,	az	életem	által	 íródnak.	Senki	nem	olvassa	őket,	senki	
nem	mondja	rájuk,	hogy	ezek	isteni	történetek,	Misikém.	Nem	kell	zavartan	vigyorogni,	és	
visszakérdezni,	Tényleg	így	gondolod?,	és	nyilván,	ugyanígy	senki	nem	jelenti	ki	róluk,	vagy	
megfellebbezhetetlenül,	vagy	csak	kínosan	feszengve,	hogy	ezek	bizony	úgy	szarok,	ahogy	
vannak.	És	megint	megmenekülök,	mert	felháborodnom	sem	kell,	sem	elszomorodnom.

A	végén	még	kiderül,	hogy	létrehozható	a	tökéletes	boldogság?	

Fényes Antóniának pocsékul kezdődött a nyara, ugyanis meghalt.
Az idő is elég vacak volt, de nem sejtünk összefüggést a kettő között.
Ő még ment volna tovább az angol turkáló felé, de a szíve megállt. Bosszantó az ilyen. 

János, nem is olyan rég, ezek szerint jól mondta, megdöglesz kis bogaram, aztán nézegethetsz.
És most pontosan ezt tette.
A halál csak egy pillanat volt, ami után az idő nem állt meg.
Feltétlenül könnyebbnek érezte magát, testsúlyilag és lélekben is. A turkálóban hosszan 

válogatott, és mivel undok szél kerekedett, vett magának egy világossárga blézert és méregzöld 
halásznadrágot.

Ezt	még	aznap	este	írtam,	már	az	ágyból	kiugorva.	Amikor	a	„halásznadrágot”	után	kitet-
tem	a	pontot,	éreztem,	ez	ennyi,	valószínűleg	nem	folytatom	másnap.	Ami	egy	cseppet	sem	
szomorított el.

Úgy	turkálok	a	régi	arcok,	figurák	között,	mint	Fényes	Antónia.	Kell	ez	a	fényesség,	akit 
megálmodtam.	Nézegetek,	válogatok,	könyékig	vájok,	 le,	a	mélybe.	Mindig	van	egy	kicsit	
mélyebbre.

Kirántok	egyet-egyet,	és	szinte	hitetlenkedve	csóválom	a	fejem.	Ó,	igen,	tényleg	volt	ilyen.
Húsz	éve,	harminc	éve.	Valahol.	Azzal	áltatom	magam,	jó	az	emlékezetem,	még	tudom,	hol,	

többnyire	tudom,	kicsoda.
Van,	akire	rákeresek,	ha	eszembe	jut.	Amióta	egy	háló	a	világ,	sűrűn	befonva,	emberhalá-

szásra nagyon alkalmas a terep.
Majdnem	mindenki	megvan.	Megkerül.	Aki	nem,	nos,	ő	tényleg	nem	létezik.	A	fényességet	

sötétség	váltja,	ez	az	idők	végezete.
Felrémlett	Ottó	arca.	Nagy,	kék	szem,	szeplős	orr,	lehetett	volna	valami	gyerekfilmben	a	kis	

butácska	dagi.	Bár	nem	volt	dagi.	Két	gombnyomás,	és	máris	ott	van	előttem,	Ottó,	aki	már	nem	
Ottó,	nem	úgy	Ottó,	de	mégis	letagadhatatlanul,	mert	a	nézése,	ahogy	hálóból	néz	rám,	kihalászott	
emberként,	birizgálást	eredményez,	olyasmit,	mint	a	belekben	a	diverticulosis,	csak	másutt,	sem-
miféle	okos	masinával	sem	látható	helyen,	és	itt	semennyi	fényesség	sem	számítana,	egyszerűen	
nincs	annyi	fény.	Üzenetemre	ennyit	válaszolt,	Hello.	Ide	írj,	senkise@txm.co.uk

Ne	feledjük,	ugye,	hogy	a	háló	legalább	annyira	áll	lyukakból,	mint	bármiféle	anyagból,	ami-
ből	szőve	vagyon…

…mondá a bölcs.  

Talán	a	bolond	szél	 tette,	hogy	szembe	 jött	az	apám.	Odafújta.	Mert	az	apám	is	 lehetett	
volna.	Jobban	értve,	én	szeretnék	majd	így	kinézni	harminc	év	múlva.	Egy	öregúr,	vagy	csak	
úr,	simán,	semmi	fakszni,	csupán	tartás.	Hetvenöt	helyett	ötvenötnek	kinézni,	de	úgy,	hogy	
mindkettő	évszám	azonnal	evidens	legyen.	Menni	előre	dőlve	a	Jókai	utcában,	egy	degeszre	
tömött	aktatáskával,	szenvedősen.	És	ránézni	a	szembe	botorkálóra,	összeakad	a	két	tekintet,	
és	csippenteni	a	szemmel.	Vagy	nem	is	kell,	elég	az	a	tűhegynyi	fény,	amit	a	szem	kilövell.	
Miszerint: igen. Lehetnék az apád is. Ezt úgyis csak én gondolom. Nem baj.

Aztán	megálmodtam,	hogy	el	kell	mennem	a	pápához.	Ha	nincs	papa,	jó	lesz	a	pápa.	Csak	
úgy.	Nem	gyónni,	nem	azért,	mert	hirtelen	megtértem	volna.	De	éreztem,	hogy	ezzel	valami	
nagyon	jó	dolog	történik	velem.	A	következő	minutumban	már	mentem,	kopogott	a	léptem	a	
kövezeten,	egy	téli	kis	sikátorban.	Egyszerre	megtorpantam	egy	kőberakásos	kapu	előtt,	be-
zörgettem.	Pár	pillanat	múlva	nyílt	a	kapu.	Maga	a	pápa	ott	állt	előttem,	és	némi	kajánsággal	a	
hangjában	azt	kérdezte,	Csak	nem	hozzám	jöttél?

Erre	bólintottam,	és	mintha	a	világ	legtermészetesebb	dolga	lenne,	kezet	fogtam	a	pápá-
val.	–	Akkor	gyere	beljebb	–	invitált.	Betessékelt,	becsukta	mögöttem	a	kaput,	majd	megin-
dult	a	vastag	szőnyeggel	borított	téglapadlón,	befelé.

Tudtam,	hogy	a	szag,	ami	hirtelen	megcsapott,	ismerős,	és	a	hely,	noha	sosem	jártam	itt,	
ismerős,	és	a	pápa,	ő	a	legkülönösebb,	mert	nem	azért	ismerős,	mert	láttam	a	tévében	és	az	új-
ságban,	hanem	nekem,	külön	nekem	ismerős,	vagyis	ismerősöm.	Ezért,	ötlött	eszembe,	és	ezen	
kicsit	elszomorodtam,	nem	 is	olyan	nagy	 fegyvertény,	hogy	kifundáltam	a	 látogatást,	majd	
ide	 jöttem,	hiszen	egy	 ismerőshöz	betoppanni	 legfeljebb	 faragatlanság,	nincs	benne	 semmi	
dicsőség,	pláne	áldozat.

–	Fáj	még	a	hasad?	–	kérdezte	ekkor	a	pápa,	a	bal	válla	fölött	pislantva	hátra.	Mosolygott,	
és	nem	tudtam	eldönteni,	hogy	biztató	ez	a	mosoly,	hogy	lesz	majd	jobb	is,	már	ha	fáj,	vagy	
inkább	némiképp	kaján,	mert	ő,	a	pápa,	átlát	a	szitán,	és	biztosra	veszi,	azért	jöttem,	hogy	va-
lamiféle vigasztalással szolgáljon földi nyavalyámra.
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Feleltem	volna,	hogy	nem	olyan	vészes	a	helyzet,	bízom	Rimók	doktorban,	de	még	mielőtt	
ráébredtem	volna,	milyen	suta-semmilyen	válasz	ez,	a	pápa	hirtelen	mozdulattal	belépett	egy	aj-
tón.	Mire	felocsúdtam,	és	mentem	volna	utána,	nem	láttam	sehol,	és	az	ajtó,	hiába,	hogy	megvolt,	
csupán	egy	romfalba	vájt	nyílásként	tátongott,	és	a	túloldalán	a	kert	folytatódott,	ahonnan	még	
erősebben	szállt	az	ismerős	szag,	aminek	az	eredetét	képtelen	voltam	felidézni	magamban.

Ébren	arra	jutottam,	talán	ez	a	mindörökké.	A	legmindörökkébbek	a	titkok.	És	milyen	jó,	
hogy	így	van,	hogy	nincsenek	válaszok.	Azt	kéne	elérni,	de	ez	már	valószínűleg	túlokoskodása	
az	egésznek,	és	mert	tényleg	újból	kaparásznak	kicsit	a	beleim,	szóval	a	legjobb	az	lenne,	ha	
kérdések sem lennének.  

Érzem,	hogy	gyűlik	bennem	az	idegen	érzés,	ami	végeredményben	anyag,	mert	én	vagyok.	
Rimók	doktornak	fogom	feltenni	a	kérdéseimet.	Mondhatni,	ő	pápább	a	pápánál,	nekem	leg-
alábbis.	És	itt	van,	nem	lép	ki	bizonyos	ajtókon.

Emlékezetem	dicsérete	 ellenére,	 sajnos	 sokszor	nem	 jutnak	eszembe	a	nevek.	Az	zavar,	
hogy	ez	nem	zavar.	Akinek	nem	jut	eszembe	a	neve,	az	nem	lehet	fontos.	Noha	ez	csúnyán	
hangzik,	és	jól	el	lehetne	vitázni	azon	is,	hogy	ez	a	„fontosság”	hol	is	lakik,	például,	és	a	meg-
állapításom	cizellálható-e	valamiképp,	van-e	értelme	egyáltalán.

Rimók	doktor	gumikesztyűt	húz,	és	megmondja.	Annyit	sem	kér,	hogy	tátsam	ki	a	számat.	
Mindent	tud,	néha	ez	az	érzésem,	holott	egy	fenét,	ő	a	legnagyobb	hipochonder,	akivel	valaha	
találkoztam,	mégis	jól	esik	így	gondolni	rá:	mindent	tud.

Amikor	a	hátán	cipelt	harmincnál	is	több	éve,	át	a	londoni	St.	James-parkon,	csöndesen	ká-
romkodott,	rettegett	az	anatómia	pótvizsgától,	és	olyanokat	jelentett	ki,	hogy	Forba,	baszdmeg,	
ülj	veszteg,	mert	beledoblak	a	tóba.

A	fenekem	veséjéhez	ütődhetett	hozzá,	morfondírozok	el	most.	Ki	szereti	azt,	ha	ütések	érik	
a veséjét.

Akartam	vinni	egy	üveg	bort	Rimók	dokinak,	Cru	du	Beaujolais,	aztán	felbontottam.	In-
kább	én	igyam	meg	az	ő	egészségére,	mint	ő	az	enyémre.	Elvégre	én	nem	tudok	mást	tenni	az	
ő	egészségével,	mint	inni	rá,	ő	meg…	

És	ahogy	tekertem	a	dugóhúzót	az	üvegbe,	megint	felrémlett	bennem,	hogy	hányadik	üveg	
ez,	 hányadik	 dugó,	 és	 ha	 egyszerre	 itt	 lenne	 körülöttem	 az	 összes	 kiivott	 borosüveg,	 azok	
mennyire	 jelképeznék	az	életet,	Forba	Mihály	 iszákosságát,	vagy	 jókedvét,	kissé	 illuminált	
kacagását,	dévajkodását,	aztán	tompa	magába	szállását,	amint	a	palackok	szelleme	elvégezte	
felszabadító	vagy	lesújtó	dolgát.	Rengeteg	üveg	állna	itt	körülöttem,	körbevennének	engem,	
circum,	és	dideregnék	is	akkor,	hiszen	a	legkisebb	mozdulatomra	már	megbillenne	az	egyik	
üveg,	hozzákoccanna	a	mellette	lévőhöz.	Aztán	elkezdenének	inogni,	végül	borulni,	és	ahogy	
a	temérdek	palack	dőlne	ide-oda,	az	olyan	végtelen	üvegcsilingelést	okozna,	hogy,	attól	tartok,	
abba bele is bolondulnék.

Holott,	hihetnék	mások,	csak	az	italért	bolondulok.
Isten	éltesse	sokáig	Rimók	dokit!

Nézem	a	sötétet.	Nincs	sötét.	A	sötét	illúzió,	már	amennyiben	a	sötét,	így	csöndes,	éji	órán,	
azt	jelképezi,	hogy	nyugalom	van,	és	nem	történik	semmi.

Láthatatlan	energiasztrádán	utazom	folyamatosan,	egyhelyűen	is	mozgásban	vagyok.	Nem	
a	jó	öreg	Galilei	miatt,	mert	hogy	a	föld	az	mégis.	E-mailek	suhannak	el	mellettem	milliószám,	
információ-sugárcsóvák	birizgálják	 a	 fülemet,	 csatolt	 fájlok	borzolják	 a	 szemöldökömet.	A	
szememet	ki	sem	kell	nyitni	ahhoz,	hogy	képek	ezrei	száguldjanak	át	a	retinámon,	észrevét-
lenül	hagynak	mikroszkóppal	sem	kimutatható	nyomot,	mint	ahogy	lipidek	ülnek	rá	a	szívre	
és	a	májra.	Így	ölelnek	körbe	és	tömnek	ki	lassú	biztonsággal	az	internetes	posztok,	a	rájuk	
épülő	kommentekkel,	amikről,	hihetem	balgán,	nem	is	tudok,	de	ebben	a	néma	és	mozdulatlan	
cyber-térben	eggyé	gyúródunk,	egy	százhúsz	éves	faragott	karosszék	és	egy	már	sosem	hasz-
nált Supraphone lemezjátszó fókuszában.

Nincs	sötét.	Nincs	csönd.	Semmi	–	van.

Álmomban	Forba	Mihályt	tisztelettel	meghívják,	meggratulálgatják,	veregetik	a	vállát.
Szép este ez.
Már	az	ajtóban	kezdődik.	A	polgármesternének,	nyájasnak	szánt	mosoly	kíséretében	azt	

mondom	19	óra	04	perckor,	hogy	jó	reggelt!	Zavartan	néz	egy	pillanatra,	nyájasnak	szánt	mo-
solya	megdermed,	kutakodva	néz,	viccelek-e,	esetleg	gúnyolódom.	Tudom,	hogy	önkéntelen	
hibát	vétettem,	mint	ahogy	azt	is,	hogy	minden	elnevezés	csupán	önkényes	jelölés	következ-
ménye.	Fiamnak	valaha,	 régen,	amikor	már	 fogékony	volt	az	effélére,	próbáltam	ezt	elma-
gyarázni,	hogy	minden	a	mi	döntésünk	csupán.	És	kitaláltuk	húsz,	harminc	szó	erejéig,	hogy	
a	mi	szótárunkban	ezentúl	az	óvoda	lesz	a	kutya,	a	bicikli	a	kabát,	a	sámli	a	kenyér,	a	járda	
a	spenót,	és	így	tovább.	Ezeket	a	változtatásokat	be	is	tanultuk,	és	remekül	mulattunk	olyan	
mondatokon,	hogy	ha	végre	megetted	a	sámlidat,	gyorsan	bújj	bele	a	biciklibe,	igyekezni	kell	
a	spenóton,	nehogy	elkéssünk	a	kutyából.

Végül	is,	tényleg	egyszerű	ez.	A	polgármesternének	is	szívesen	elmagyaráztam	volna,	hogy	
nem	buggyantam	meg	teljesen,	dehogy,	csupán	annyi	történt,	hogy	ezentúl	az	este	a	reggel,	
illetve	a	reggel	az	este,	bár	ez	sem	száz	százalék,	kicsit	 lehetne	még	csavarintani	a	dolgon,	
legyen	a	reggel	a	délután,	a	délután	az	éjjel,	az	éjjel	meg	a	délelőtt.	Mert	megvan	bennünk	az	
igény	az	újra,	a	másra,	azt	ne	mondjam:	a	jobbra.
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Mellesleg,	vagyis	épp	ez	a	lényeg,	mintha	tényleg	teljesen	elvesztettem	volna	az	idő	iránti	
érzékenységemet.	Az	érdeklődésemet	is.

Ehhez	képest	nagyon	füleltem	ma	a	fodrásznál.	A	szomszéd	vendég	régi	ismerőse	lehetett	
Nellikének,	fél	évszázaddal	korábbi	eseményeket	idézgettek	egymásnak.	Hogy	volt	ez,	hogy	
volt	az.	Amikor	valami	a	 férfi	eszébe	 jutott,	hadarva,	mintha	 félne,	hogy	a	nyelve	nem	bír	
lépést	tartani	a	gondolataival,	elregélte,	például,	hogy	amikor	mindkét	lába	eltörött,	és	a	fél	
nyarat	az	ablakban	kuporogva	töltötte,	a	többiek	a	szemközti	grillestől	sült,	majoránnás	tarját	
hoztak	neki.	Nellike	nem	győzött	álmélkodni,	mert	beugrott	neki,	hogy	való	 igaz,	bezárt	a	
szemben	lévő	cukrászda,	és	nemsokára	egy	grillbár	nyitott	a	helyén,	jé,	ezt	el	is	felejtette.	A	
férfi	meg	csak	cifrázta,	hogy	akkora	tarjákat	kapott,	hogy	nem	is	tudta	mind	megenni,	a	ma-
radékot	odahajította	a	Sanyi	bácsi	macskájának,	a	Hamilkárnak.	Nellike	csak	a	fejét	csóválta,	
nahát,	tényleg	Hamilkár	volt	neve,	sosem	jutott	volna	eszembe…!	A	gyerekkori	házszomszéd	
érezhetően	fürdőzött	a	dicséretben,	meg	is	kocogtatta	fejét.	Itt	minden	megvan,	mintha	tegnap	
történt volna.

Közben	az	én	bánatos	arcú	fodrásznőm,	a	Lenke	megkérdezte,	hogy	szedjen-e	még	a	ha-
jamból	elöl,	fel	kellett	tegyem	a	szemüvegemet,	hogy	a	tükörig	ellássak.	Mondtam,	elég	lesz.	
Jó,	de	még	tegyem	le	a	szemüveget,	mert	körbeborotvál.

Jó	is	volt	így,	hogy	megint	csak	homályosan	láttam,	illett	a	vendéghez,	aki	még	elmondta,	
hogy	visszament	a	minap	a	régi	házhoz.	Gondoltam,	nosztalgiázom	egyet,	megnézem,	milyen	
az	udvar,	ott	van-e	még	Simon	bácsi	kismotorja.	A	Simon	bácsi!,	sóhajtott	Nellike,	és	biztos	
látta	Simon	bácsit,	mint	ahogy	én	is	láttam	a	Kovács	szakit	a	mi	udvarunkról,	elvégre	akkori-
ban,	mondjuk	így,	akkoriban	egy	bérház	udvarán	általában	akadt	egy	szomszéd	úr,	a	gyerekek-
nek	szomszéd	bácsi,	aki	rendszeresen	motort	bütykölt,	a	földre	terített	rongyra	rakta	az	olajos	
alkatrészeket,	csavarokat,	és	ezt	valamiért	jó	volt	nézni.

Lenke	még	a	szemöldökömet	is	megigazította,	a	másik	székben	a	vendég	akkor	közölte,	
kapukód	van	rajta,	nem	tudtam	bemenni.	Vártam	egy	ideig,	esetleg	kijön	valaki,	és	akkor	be-
surranhatok,	de	nem	jött	senki.	

Hát	bizony,	sóhajtott	Nellike,	más	világ	van.	A	lakásokat	sem	zártuk	valaha.	Minden	meg-
változott,	tette	még	hozzá,	mint	végső	tanulságot.

Lenke	már	behintőporozta	a	nyakamat,	és	nagy,	vastag,	puha	keféjével	végigborzolta	vele	
a tarkómat.

Felraktam	a	szemüvegemet,	és	megszemléltem,	hogyan	változtam	meg	az	elmúlt	húsz	perc	
alatt.

Azt	álmodtam,	hogy	az	összerakható	puncit	kaptam	a	Jézuskától.	LEGO-ból.	Csupa	mű-
anyag	 kockácska,	 hegyes	 sarkokkal,	 élekkel.	Világos	 és	 sötétebb	 rózsaszín	 elemek	 vannak	
hozzá.	Nem	bontottam	ki,	csak	a	zörgő	zacskón	keresztül	tapogattam-szemléltem	az	egészet	
különös,	izgatott	borzongással.	Aztán	eldugtam,	a	nadrágzsebembe,	ott	nyomott-bökött	tovább	
a	LEGO-punci	végig	az	este	során,	az	ünnepi	vacsoraasztalnál.

A	vacsoraasztal…	Ahol	evés	folyik,	valamiféle	meghittségben,	és	nem	a	karácsony	miatt;	
mindig is éreztem a vacsora,	a	vacsorázni szavakban a nap békés lezárásának vágyát és lehe-
tőségét.

Csakhogy	már	különféle	leletek,	eredmények,	értékek	mondják	meg,	mi	a	vacsora.	Az	étel,	
a	bevitt	táplálék,	vagy	végképp	lecsupaszítva,	az	anyag,	ami	egyfolytában	átalakul,	és	a	cél	az,	
hogy	amikor	Forba	Mihállyá	alakul,	az	jó	legyen.	Hadd	legyek	már	jó	ember,	kérem	szépen.	
Jó	értékekkel,	jó	eredményekkel.	A	jóság	eláramlik	testedben,	hallom	a	lágy	hangot,	miközben	
valami	halk	keleti	zene	monoton	dallama	hömpölyög,	és	ez	nem	Rimók	doki	hangja,	annál	
éteribb,	igézőbb	és	ígérőbb.	Érezd	a	jót,	mondja	a	hang,	amint	részeddé	lesz,	a	legtávolabbi	
porcikádig	eljut	véráramodon	keresztül,	a	legpirinyóbb	sejted	is	ezzel	a	jósággal	töltekezik	el,	
mert	jót	akarsz	magadnak,	és	csak	olyasmit	viszel	be	a	szervezetedbe,	ami	semmiféle	kárt	nem	
okoz.	Vigyázol	magadra	és	engeded,	hogy	vigyázzanak	rád.

Vacsora…
A koleszterint és a trigliceridet nézik hümmögetve.
Basszus,	azért	ez	eléggé	magas.	Mit	eszel,	szalonnát	töpörtyűvel?
A	k-betűseket	kerüld.	Rostdús	kaja.	Különben	nem	kell	 túlzásokba	esni.	Esetleg	a	vörös	

húsokkal óvatosan.
Bor?	Persze.	Kávé	is,	mehet.
És	inni.	Inni,	inni,	inni,	amennyi	beléd	fér.	Nem	mondom,	hogy	legyen	meg	a	napi	három	

liter,	mert	azt	ember	nem	bírja.	De	ügyelj	rá,	hogy	folyamatosan	igyál.	Sört?	Mért	ne	lehetne.	
Az is ital.

A	csodát	nem	várni	kell,	ugyebár,	hanem	csinálni.
Halolaj.
Feketeretek-kivonat.
Medvehagyma.
Kecskeruta.
Céklalé.
Fokhagyma–citrom-keverék.
Chia-mag.
Zab,	korpa,	tönköly.
Teljes	kiőrlésűek.	
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Antioxidánsok.
A teák garmadája.
Szívre,	májra,	belekre.
Vérre.
Vérre.
Vérre.

A	fiamra	kéne	visszatérjek,	mert	én	már	 inkább	vagyok	ő,	mint	 saját	magam.	Lehet,	 ez	
túl	búskomoran	hangzik,	és	csak	most	érzem	így,	aztán	majd	lesz	még	másképpen	is.	Végül	
is	mindegy,	mert	képtelen	vagyok	méltó	módon	beszélni	 róla,	 vagy	mondjam	úgy,	 rólunk,	
és	alapvetően	lustaságból.	Illetve	türelmetlenségből,	mert	akkor	sok	mindent	alaposan	végig	
kellene	gondoljak,	és	erre	vagyok	rest,	az	alaposságra.	Így	szinte	menekülök	Rimók	dokihoz,	
akiről	kezdem	azt	hinni,	vélni	legalábbis,	hogy	ő	legalább	annyira	én	vagyok,	mint	a	fiam,	és	
hamar	túllendítem	a	gondolatomat	ezen	a	túlzáson,	hogy	egyáltalán	túlzás-e.

El	fogok	gondolkodni	hamarosan	a	fiamon	is,	ami	nem	túl	merész	ígéret,	elvégre	részben	
rajta,	 rajtunk	 is	 egyfolytában	gondolkodom,	de	nem	azzal	 az	alapossággal,	mint	mondtam,	
ahogy	kellene;	ahogy	valamiért	úgy	érzem,	hogy	kellene.

Rimók	doki	esetében	sem	mindegy,	igazából	most	vele	vagyok	sokkal	komolyabb,	ha	úgy	
tetszik	alaposabb	viszonyban,	mint	a	fiammal,	hiszen	a	fiamnak	jó	esetben	csak	tolmácsolom,	
mi	újság	velem,	abból,	amit	Rimók	doki	közöl	velem,	némi	kivonatot	nyújtok	át,	feltételezve,	
hogy	érdekli,	és	így	tovább.

Rimók	doki	a	régi	haverság	okán	úgy	beszélget	velem,	mintha	már-már	vallomásos	előadá-
sai	során	fordulna	a	helyzet,	és	ő	lenne	a	páciens,	aki	a	tökéletes	anamnézis	reményében	sorolja	
elő	az	eseteit,	hátha	végighallgatva	szavait,	mondok	legalább	egy	olyan	mondatot,	vagy	akár	
csak	pár	szót,	ami	leviszi	a	különböző	értékeit.	

Észreveszem az értékeit.

Az	a	kérdés,	magam	felé,	hogy	túl	sokat	berzenkedem-e,	avagy	csak	gondolkodom,	és	ami-
re	gondolok,	az	berzenkedésre	késztet.	Megadom,	hogy	ez	kicsit	jobb	kezemmel	a	bal	fülemet	
okoskodás,	és	minderre	nagyon	nincs	szükség.

A gondolkodásra.
A gondolkodásról való gondolkodásra.
A	gondolkodásról	való	gondolkodásról	való	írásra,	ami,	akárhogy	is	nézzük,	megint	csak	

gondolkodás.
Elég borzasztó.

Legalább	még	négy	Forba	Mihály	van/él	az	országban,	illetve,	bocsánat,	egy	Ausztráliában.	
Négyen vagyunk. Nem Kovács Istvánok meg Szabó Jóskák.

Forba Mihályok.
Ehhez	a	vezetéknévhez	bizonyos	szülők	a	múltban	a	Mihály	keresztnevet	érezték	a	legin-

kább	passzolónak,	vagy	engedtek	a	családi	hagyományok	nyomásának,	és	a	Forba	Mihályok	
generációit továbblökték eggyel.

A	fiamat	Forba	Elemérnek	hívják,	szegényt.	Nem	volt	más	választás,	mivel	a	születése	előt-
ti	napon	halt	meg	apósom,	és	feleségem,	nyilván	abban	a	gyász	és	öröm	mezsgyéjén	kóválygó	
állapotban,	szinte	automatikusan	mondta	be,	amikor	a	szülésznő	kérdezte,	mi	lesz	a	csöppség	
neve,	hogy	Elemér.

Nem	tudom,	van-e	még	Forba	Elemér	rajta	kívül.	Nem	akarom	tudni.	Az	ő	dolga	–	dolguk.
Remélem,	hogy	nem	az	unokám	születése	előtti	napon	múlok	ki,	és	szegény	utódom	emiatt	

Forba	Mihály	lesz,	valaki	helyére	lépve,	oly	méltó	módon.
A	négy	Forba	Mihály	az	én	családom,	valamiért	ez	az	őrület	hatalmasodott	el	rajtam	attól	

fogva,	hogy	tudomást	szereztem	a	létezésükről.	A	sydney-i	rokont	szívesen	meg	is	látogatnám.	
Valami	farmer	lehet,	mert	a	fotón	egy	Ford	Bronco	mellett	áll,	markáns,	cserzett	arcú	fickó,	
egy jó tízessel fiatalabb nálam.

Feltűnt,	hogy	fogalmazványaimban	rendszeresen	kihagyom	a	mondatokból	a	„nem”-et.	Ma-
gyarázatot	nem	tudok	rá	adni.	De	szeretném	hinni,	hogy	életigenlésem	olyan	erős,	hogy	tudat	alatt	
irtok	minden	„nem”-et.	Amikor	a	szövegeket	visszaolvasom,	csak	sejtésem	van	a	„nem”-ek	hiá-
nyáról,	s	voltaképp	szomorú	vagyok,	amikor	rájövök,	mi	hibádzik,	és	be	kell	szúrjam,	olyasmit,	
ami nem is én vagyok.

Volt	már	ilyen,	az	internátusban.	Ott	töprengtem	el	néha	azon,	milyen	ijesztő	egyformaság-
gal	peregnek	a	napok,	és	megint	ott	állok,	valahol,	a	háló	előtti	folyosón,	a	vécében,	pontosan	
ugyanúgy,	mint	egy	napja,	és	ez	még	csak	most	volt,	jaj,	nem	tegnap,	hanem	az	előző	percben,	
és	ez,	igen,	nincs	rá	jobb	szó,	ijesztő,	mármint	hogy	ez	az	élet.

Akkor	ez	volt	az	élet,	tény	és	való,	de	aztán	elmúlt,	igazából	előre	lehetett	tudni,	hogy	vége	
lesz,	maximum	négy	év,	és	vége.	Jön	majd	valami	új,	remélhetőleg	izgalmasabb.

Manapság is létezik valamiféle rend. Ébredés. Felteszem a szemüvegemet. Élesbe áll a 
szoba.	Balra	lendülök	fel	ülésbe,	minden	reggel	bal	lábbal	kelek	tehát,	bár	ebből	igazán	nem	
csinálok	ügyet,	e	ténynek	semmi	köze	az	esetleges	végkövetkeztetéshez.

Át	a	másik	szobába.	A	redőny	résein	beesik	némi	fény,	elég	ahhoz,	hogy	eljussak	az	ajtóig.	
Felkapcsolom	a	nappali	kisebbik	lámpáját	és	a	konyhai	rész	lámpáját.	A	falatnyi	előszobán	
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át	 két	 lépés	 a	 fürdő.	Villanykapcsolás.	 Pisilés	megkezdése.	Többnyire	 hosszan	 tart,	 rendes	
sugárban,	a	prosztatával,	és	erről	több	rendbéli	igazolás	áll	rendelkezésre,	semmi	gond.	Oly-
annyira,	hogy	el	is	engedhetem	a	fütykösömet,	amíg	benyomom	a	rádió	gombját.	A	klasszikus	
adó,	csak	Cherubini,	Mozart,	Brahms,	Csajkovszkij.	Ez	kell	a	 reggelhez.	Vécélehúzás	után	
cicamosdás,	arc,	szem,	szájöblítés.	Konyha.	Szűrt	víz,	belefacsarok	fél	citromot.	Kell	a	vita-
min,	ezzel	veszem	be	a	gyógybogyókat.	Ekkor	jut	eszembe	először	Rimók	doktor.	Ötre	nőtt	a	
reggel bevenni való tabletták és filmkapszulák száma. Ez már maga egy kisebb fajta étkezés. 
Mágneses	fedelű	dobozkában	tartom	kinyomva	az	összeset,	mivel	jól	megkülönböztethetőek,	
csak	ki	kell	túrni	mindegyikből	egyet-egyet.	És	miközben	az	utolsó	kortyokat	iszom	a	citromos	
vízből,	bekapcsolom	a	kávéfőző	gépet.

Nem mondom tovább.
Szóval,	nem	olyan,	mint	harminchét	éve	az	internátusban.
Mert	itt	semmiféle	bizonyosság	nincs,	hangozzék	bármilyen	szentimentálisan,	hogy	majd	

jön	egy	dátum,	egy	időpont,	pont	az	időben,	amikor	vége	lesz,	érettségi,	aztán	húzás.	Illetve,	
naná,	hogy	jön.	De	arra	gondolni,	na,	az	tényleg	nevetségesen	szentimentális.

Holott,	ha	megvizsgáljuk,	minden	ekörül	fordul	meg.		

Rimók	doki	egyedül	él	az	anyjával.	Erről	sokat	tud	mesélni.	Meg	az	apjáról,	aki	olyan	figura	
volt	számára,	mint	a	Don	Giovanniban	a	kőszobor,	aki	most,	hogy	már	nem	él,	végletesen	ott	
magasodik felette.

Rimókról	néhány	honlapon	olyan	bejegyzések	olvashatóak,	hogy	nála	odaadóbb,	kedve-
sebb,	szakszerűbb	orvossal	még	nem	találkoztak.	Az	egy	dolog,	hogy	egy	vasat	nem	fogad	el	
soha,	senkitől.	De	amit	mond.	Ahogy	néz.	Ahogy	jön	a	folyosón,	ahogy	belép	a	kórterembe.

Ültem	a	folyosón,	amikor	egy	csapat	fehér	köpenyes	viharzott	el	mellettem.	Aztán,	amikor	
már	a	második	oszlopnál	 jártak,	a	 legmagasabb,	kopasz	manusz,	mint	aki	megvilágosodik,	
visszafordult,	és	három	lépést	tett	felém.	Forba,	bazd	meg,	mi	ismerjük	egymást.

Innen ívelt tovább kapcsolatunk a diverticulosisomig.
Két	múltdarabka,	a	csuda	tudja,	hogyan	s	miért,	megint	egymás	mellé	keveredett,	és	mint	

egy	kémfilmben	a	kettétört	pénzérme	két	feléről,	kiderült,	hogy	tökéletesen	illenek	egymáshoz.

Néha	érzek	némi	késztetést,	hogy	meséljek	a	fiamnak.
Munkanélküli	 fiam	 néha	 késztetést	 érez,	 hogy	megcsörgessen,	mi	 hír.	Nem	mesére	 vá-

gyik,	 az	már	 elég	 rég	volt.	Ha	kell	 valami	 segedelem,	drága	 atyám,	 így	vicceskedik,	ugye	
kegyeskedel	szólni?

Annyi	mindenről	 jut	 eszembe	annyi	minden.	Valószínűleg,	 ez	 a	kor.	De	mért	 is	 kellene	
mindezt	 elmesélni?	Meg	 hogyan?	Ahogy	 leírnám,	 szépen	 fogalmazva,	 egyik	 szót	 a	másik	
után?	Még	ha	érdekelné	is,	mit	értene	belőle?

Rimók dokival el-elmélázunk néha a leletek fölött.
Kiderült,	nem	hogy	mesélni	tud,	de	mindezt	olyan	színészi	beleéléssel	teszi,	hogy	sokszor	

csak	bámulom.	A	legutóbbi	vérképem	kapcsán	egy	cirka	háromnegyed	órás	előadást	tartott,	
és	ahányszor	(kétszer)	közbe	akartam	kérdezni,	szinte	rám	ripakodott,	Forba,	ne	pofázz	bele,	
ennek	 íve	 van,	 el	 fogunk	oda	 is	 jutni!	És	 hallgattam	 ennek	 a	 kopasz,	 langaléta	 óriásnak	 a	
szónoklatát	a	vérsüllyedésről,	béldudorokról,	a	dudor-szövetek	rétegződéséről,	gyulladásról,	
amiről	oly	 átéléssel	beszélt,	 kigúvadó,	 szikrázó	 szemmel,	hogy	nem	volt	 kétséges,	minden	
szava	igaz,	és	minden	javallata,	előrejelzése	kőbe	véshető,	noha	ő	tiltakozna	ellene	leginkább,	
hirtelen	szégyenlős	mosolyba	hajló	arccal,	mint	akit	érdemtelenül	dicsérnek,	elvégre	mindez	
nem	azért	történik,	egy	csöppet	sem.

A	fiamnak	nem	szóltam	semmit	ezekről	a	kisebb-nagyobb	nyavalyákról.	Elég	neki,	hogy	
fél	éve	nem	talál	munkát.	Azt	állítja,	megint	elkezdett	festegetni.	Biztos	jót	tesz	neki.	Rimók	
dokit	úgysem	ismeri.	Akkor	meg	miről	is	mesélnék.	Most	úgy	érzem,	ketten	vagyunk	fontosak,	
együtt.

Mármint Rimók doki és én. Egy nagy páros. 

Amikor már minden pótcselekvéssé válik.
Töprenkedem,	igaz	lehet-e	ez.	És	ha	valaki,	nem	tudom	ki,	persze,	megkérdezné,	mi	bajom,	

esetleg	kicsit	 indulatosabban,	Na,	Forba,	mi	a	 fene	bajod	 is	van?,	és	nem	úgy,	hogy	akkor	
elkezdhessem	lobogtatni	a	zárójelentéseimet,	fogalmam	sincs,	mit	felelnék.	Nyilván,	elütném	
azzal,	hogy	ötven	felett,	ha	nem	fáj	semmid,	szóval	az	a	hülye	mondás.	Vagy	azt	gondolnám,	
miközben	akár	jól	is	eshetne	az	érdeklődés,	bármilyen	hangnemben,	hogy	közöd?,	nekem	itt	
ne	szólogass	be,	semmi	bajom	nincs,	mi	a	fasz	is	lenne…

És	erre	jönne	a	nagy	felismerés,	ami	most	történik,	de	így	alkot	ívet,	ahogy	Rimók	is	mondá,	
hogy	mindez	nem	pótcselekvés-e.	Mármint	az	élet,	cakundpak.

Nógrádi	a	biztonság	kedvéért	lett	bevonva	az	akcióba.	Kedves	gyerek,	rögtön	azzal	kezdett,	
mi	van,	Forba,	már	te	is	meg	akarsz	dögleni?	Talán	nem	is	alaptalan,	ha	belegondolok.	Noha	
az	is	jó	kérdés,	hogy	szükséges-e	mindenbe	belegondolni,	és	a	belegondolásnak	nevezett	állí-
tólagos	tevékenység	voltaképp	micsoda.	Esélyek	latolgatása,	vagy	csupán	rögvest	borongás,	
kezdődő	félelem,	avagy	harcias	belső	kinyilatkoztatás,	hogy	 jöjjön,	aminek	 jönnie	kell,	 ide	
lőjetek?

Voltaképp	szép	dolog	az	idő	múlásában,	hogy	egyszer	csak	veled	is	megtörténik	az,	amiről	
addig	csak	hallottál.	Ez	így	volt	az	érettségivel,	a	szüzesség	elvesztésével,	az	első	karambollal.	
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Most	épp	a	CT-vizsgálat	van	soron,	amire	józan	ésszel	mindenki	azt	mondaná,	hogy	inkább	
kihagynám,	de	hát	nem	erről	szól	a	történet.	Még	akkor	sem,	ha	lehetséges	nem	elmenni	bár-
milyen	vizsgálatra,	lehetséges	soha	többé	nem	keresni	Rimók	dokit,	vagy	elküldeni	Nógrádit	a	
kurva	anyukájába.	Ha	egyszer	elmentünk	az	érettségire	annak	idején,	most	már	pláne	vagyunk	
olyan	érettek,	hogy	nem	hisztizünk	egy	CT-vizsgálat	miatt.

Mondom én.
Most.

A lányokat nézem.
Rosszul	mondom:	észreveszem,	hogy	néznek	a	lányok.	Nem	úgy,	magyarán	egy	pasit,	de-

hogy.	Nem	tudom,	minek	neveznének	maguk	között.	Manusz?	Tag?	Faszikám?	Végül	is	telje-
sen	mindegy,	nem	hallom,	és	nagyon	elképzelhető,	hogy	már	ezzel	is	csak	magamnak	hízelgek,	
hogy ezt az egészet feltételezem.

A nevezést.
Vannak	pillanatok.	Állok	a	pirosban,	mennek	át	előttem	a	zebrán.	Van,	amelyikük	odanéz.	

Akár	hosszabban	is.	Ami	nem	egy,	hanem	esetleg	két	másodpercet	 jelent.	És	halad	tovább.	
Nem	néz	vissza.	Véletlenül	sem.	De	ha	visszanézne,	direkt,	a	szemembe,	ami	már	a	villany-
rendőrt	lesi,	hogy	lesz-e	végre	zöld,	mi	lenne?	Még	egy	negyed	másodperc.	Csak	a	filmekben	
létezik	olyan,	hogy	a	deres	halántékú	lovag,	feledve	minden	dolgát,	rögvest	lángra	lobban,	csi-
korgó	gumival	sávot	vált,	és	a	csajok	után	ered.	És	ő,	aki	nézett,	a	brunette	tündér,	aki	vissza-
nézett,	kissé	eltátott	szájjal	lassítja	le	léptét,	lemarad	két	barátnőjétől.	A	következő	pillanatban	
melléje	ér	az	autó,	kinyílik	a	jobb	ajtaja,	és	az	ifjú	hölgy,	mert	ekkor	már	ifjú	hölgy	ám,	nem	
valamiféle	csitri	csaj,	csipetnyi	habozás	után	beül.

Nem	álmodozom	ilyesmiről,	tényleg	nem.
Tisztában	vagyok	vele,	hogy	a	 lányok,	nézzenek	akárhogyan,	ha	meg	 is	áll	 rajtam	vala-

melyik	szeme,	egy	bácsit	lát.	Valamiféle	bácsit,	aki	tán	emlékezteti	valakire,	esetleg	lehetne	
az	apja,	aki	elhagyta	az	anyját,	vagy	efféle	alak;	vagy,	mert	létezik	ilyen,	tudható,	tán	épp	az	
előzőek	miatt	bukik	az	apja	korabeli	fószerekre,	és	egy	pillanatra	még	tán	nem	is	bánná…

A	rendőrlámpát	kell	figyelni.	Piros,	sárga,	zöld.
Időben	indulni	szépen,	mert	ha	elálmodozik	az	ember,	nyomják	a	dudát,	vén	szar,	basszus,	

minek engedik még az ilyet kormányhoz.
Pedig,	például,	rosszul	is	lehet.	Elájult.	Vagy	meghalt.	Akár.

A CT a modern képalkotási technika egyik ördögi vívmánya.
Mindig	messze	néztem,	kifelé,	az	űrbe.
Mért	jelent	az	űr	ürességet	is,	amikor	az	van	a	leginkább	tele?
A	teleszkóp,	amit	utoljára	használtam,	és	amivel	képet	tudtam	alkotni	én	is	a	messzeségről,	

több	milliárdszor	messzebbre	lát,	mint	teszem	azt,	Galilei.
Ültem és néztem. Aztán jött egy fotográfia valahonnan a csuda tudja hányadik galaxisból. 

És	utána	ezt	a	képet	nézegettem	hetekig.	A	foltokat,	hümmögetve,	fejet	ingatva.
Sejtettem,	hogy	ilyesmi	lehet	ez	a	CT	is,	olyan	messzire	néz,	amilyen	messze	csak	én	tudok	

lenni,	a	jelenlévőnek	látszó	testem	bugyraiba	kukucskál,	aztán	lát,	amit	lát.
A	folyosón	ittam	a	nagy	kancsó	levet,	komótosan	hörpintve	fel	egyik	poharat	a	másik	után,	

mint	aki	 rettentően	ráér,	mint	a	délelőtti	kocsmabetyárok,	akik	nem	is	azért	a	nagyfröccsért	
ülnek	a	hörpintőkben,	hanem	hogy	teljen	az	idő,	az	élet,	ha	lassan	is,	de	hadd	legyen	végre-
valahára egy nappal kevesebb.

A	teknőben	fekve	a	nővérke	amolyan	gps-hangon	mondja,	mi	történik	majd	velem.	Szúrást	
fogok	érezni,	beköt	egy	branült,	aztán	jön	a	kontrasztanyag,	ne	 ijedjek	meg,	sokan	hirtelen	
forróságot	éreznek,	főképp	a	torokban,	de	semmi	több.

A	sínen	csúszó	teknő	ide-oda	mozog,	a	nagy	karika,	ami	körülvesz,	néha	zümmög,	morog,	
és	ebben	is	emlékeztet	a	távoli	foltok	felett	merengő	egykori	énemre,	én	is	hümmögtem	és	
szuszogtam,	a	végén	meg	sóhajtottam	egy	nagyot.

A	végén	olyan	nagyot	sóhajtottam,	hogy	azt	mondtam,	hagyjuk	a	csudába.
A csodát.
Néhány	efféle	csúszkálás	után	a	karika	egy	utolsót	villant	és	sípolt,	ami	jelezte,	testem	ku-

tatása	befejeződött.
Nógrádi	szaladt	elém,	közölte,	e	pillanatban	nem	alkalmas,	de	amint	teheti,	ránéz	a	leletre,	

és hív.
Begombolkoztam,	felhúztam	a	sliccemet.	Azt	mondtam,	köszönöm	szépen,	de	a	nővérke	

nem	figyelt	rám,	csak	azt	érzékelte,	hogy	nyitom	az	ajtót,	mert	akkor	elkiáltotta	a	következő	
páciens	nevét,	Zuboja	Tiborné!,	én	pedig	igyekeztem,	hogy	a	műanyag	székről	feltápászkodó	
nőnek	utat	engedjek	a	homályló	ködök	és	derengő	foltocskák	világába.				

A fiam hívott izgatottan.
Ezúttal	nem	nevezett	Drága	atyámnak,	hanem	kapkodva	elmesélte,	tudja,	hol	lehet	Pogá-

csa	Robi,	az	osztálytársa.	Emlékszel	rá,	biztos	emlékszel,	hadarta,	mint	izgatottan	mindig,	a	
Pogácsa.

Nem	emlékszem,	feleltem	kíméletlenül.
Látta	a	 tévében,	hogy	bemondják,	Pogácsa	Róbert	valahány	nappal	korábban	 ismeretlen	

helyre	távozott.	Akinek	értesülése	van	róla,	értesítse	a	rendőrséget	vagy	a	családot.
És	tovább	hadart,	hogy	a	Pogácsa	a	tízéves	érettségi	találkozón,	amikor	már	jócskán	ön-
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töttek	magukba	az	ország	minden	sarkából	odahurcolt	házi	borokból,	azt	sutyorogta	a	vállára	
hajolva,	hogy	elege	van	mindenből,	semmire	sem	vágyik,	csak	arra,	hogy	eltűnjön	innen,	és	el	
is	fog	menni,	méghozzá	Izlandra,	de	talán	még	inkább	Grönlandra,	mert	ott	nem	kell	semmire	
sem	várni,	ott	biztos	lehetsz	abban,	ami	van,	mert	mindig	hideg	van	és	jég	van,	és	ettől	meg-
nyugodna,	nem	 lennének	szülők,	 testvérek,	csajok,	barátok	és	ellenségek,	hogy	basztassák,	
csak a jég és a fagy.

Itt egy pillanatra megállt a fiam a hadarásban.
Majd	lassan	mondta,	Pogácsa	Grönlandon	van,	apa.	Úgy	örülök.	
És	ezen	én	hatódtam	meg	kissé.	Nem	Pogácsán,	sem	Grönlandon.
Hanem hogy a fiam örül. Fura dolog az apaszív.

És	kézről	kézre	adnak.	Van	ebben	valami	felemelő.
Nógrádi	nem	hazudtolta	meg	magát,	amikor	a	CT-vizsgálat	után	tényleg	felhívott,	és	csak	

ennyit	mondott,	nyugodtan	vehetsz	még	tartós	tejet,	Forba!
Lehet,	ez	ilyen	egészségügyis	vicces	mondás.	Mert	mi,	régiek,	igazából	nem	veszünk	ko-

molyan	semmit,	mi,	akik	annyi	pöttyös	falú	korsót	ürítettünk	ki,	nem	engedjük,	hiába,	hogy	
ez	a	látszat,	hogy	a	CT	meg	a	többi	izé	legyen	köztünk	a	kapocs	ezentúl.	Bennünket	a	múlt	
cementje	köt,	még	ha	ki-kifordul	néha	egy	kis	habarcsdarab	harminc	évvel	korábbról.

Nógrádi	beszervezett	Schuberthez.	A	Halál	és	a	Forba.	Egy	kacaj.	Vagy	a	Rémkirály.	Újabb	
kacaj,	kicsit	reszelősebb.

Embernézéssel	ajándékoznak	meg	ezek	a	rendelői	félórák,	órácskák,	amiket	várakozással	
töltök.	Megtanultam	örülni	ennek.	Elhívhattam	volna	a	fiamat,	legalább	együtt	lettünk	volna,	
ha	már	ajánlgatta.	Az	idejéből,	sajnos,	futja.	De	akkor,	csavarok	egyet	rögvest	a	dolgon,	vele	
kellene	foglalkozzak,	azon	a	címen,	hogy	ő	velem	foglalkozik,	mert	egy	gyermek	ennyivel	
tartozik	a	szülőjének.	Igaz	is,	ám	valahogy	jobban	esik	ebben	a	holtidőnek	tűnő	időben	nézni	a	
többieket,	akik	itt	ücsörögnek,	sutyorognak.	Vagy	akit	eltolnak	előttünk,	ágyon	fekve.

Egyszer	csak	bevillan	a	két	ciklussal	előbbi	alpolgármester	úr,	egészen	megváltozott	arccal,	
belesüppedve	a	párnákba.	Nagy,	barna	szeme	szinte	kilóg	a	koponyájából,	és	ahogy	néz,	mint	
a	Huszárik	 filmben	a	 lovak.	Egyetlen	másodperc	az	egész,	vaskos,	 tetovált	karok	 tolják	az	
ágyát.	Tán	nem	is	dereng	fel	a	fejében,	ki	lehetek,	egyáltalán,	érzékeli-e,	hogy	felismertem,	
és	kissé	meg	is	borzadtam,	hogy	nahát.	Vagy	mindegy,	mert	már	rég	túl	van	minden	külső	és	
belső	naháton,	ez	a	nézés	már	máshová	réved,	és	bár	tolják	valami	gyógyítóhelyiségbe,	nem	
csövekre,	 sugarakra,	gumikesztyűs	kezekre	 figyel,	mert	 egy	 ilyen	nagyra	nőtt,	olajos	 szem	
előtt	más	látnivalók	jelennek	meg.

Schubert	doktor	mint	Nógrádi	cimboráját	kezel,	de	természetszerűleg	hűvösebb,	sosem	rúg-
tunk	be	együtt,	fiatalabb	tizenöt	évvel,	voltaképp	Nógrádi	vagyok	a	számára,	vagyis	az,	akiről	
annyit	kell	tudni,	hogy	Nógrádi	küldte.

Nyomogat,	és	hátul	benyúl,	ahogy	az	már	lassan	természetes.
Schubert	doktor	komoly	orvos	benyomását	kelti.	Nem	tudom,	milyen	lehet	azokkal,	akikkel	

hajdanán,	medikusként	mulatozott,	és	vidéki	disznótorokon	rókáztak	bele	a	félrehajított	disz-
nóbéllel	teli	talicskába.	Csöndes,	kimért,	ítéletet	hozó.	

Diktál	 az	 asszisztensnek.	Antibiotikum-kúra.	 És	 ezúttal	 bekövetkezik,	 azaz	 elhangzik	 az	 a	
mondat	is,	És	akkor	kérünk	egy	colonoscopiát…	Szilvi	kérdezze	meg,	mikorra	van	időpont…

Rám	néz,	láthatja,	hogy	tudom,	miről	van	szó.	Egy	újabb	bugyor,	noha	Schubert	doktor	
bizonyára	nem	így	fejezné	ki	magát,	még	egy	kis	mosolyféle	is	megjelenik	a	szája	szegletén.	
Lehet,	az	suhan	át	rajta,	na,	Nógrádi,	így	küldözgesd	majd	máskor	a	nyakamra	mindenféle	
haverodat.	Pedig	csak	a	lelkiismeret,	a	protokoll,	és	esetem	alapos	kivizsgálása	vezérli	Schu-
bert	doktort.	Nem	lenne	jó	orvos,	ha	nem	így	cselekedne,	nem	adná	meg,	ami	dukál,	a	magyar	
egészségügy,	és	általánosabban,	a	gyógyászat	mai	fejlettségi	szintjén	ez	jár.	Nógrádi	cimbo-
rája	vagy	sem,	 így	kell	 történnie.	Rutinbeavatkozás.	Majd	olvassa	el	a	 tájékoztatót.	Szilvi	
asszisztens	telefonál,	és	közli,	hogy	több	mint	három	hónappal	későbbre	van	csak	időpont.	
Schubert	doktor	enyhén	megvonja	vállát,	és	nem	bocsánatkérőn,	inkább	tényszerűen	közli,	
ilyen a terhelésünk.

Aláírja,	lepecsételi.
Ezek	szerint	nem	sürgető	ez	sem.
Lehet,	hogy	tényleg	veszek	néhány	doboz	tartós	tejet,	ahogy	Nógrádi	javasolta.

Apám mennyit sírt az utolsó éveiben.
Most	ez	ijeszt	meg	igazából.	Hogy	mint	annyi	mindenben,	ebben	is	hasonlítani	fogok	hoz-

zá.	Sosem	volt	sírós,	legalábbis	nem	tudtam	róla.	Egy	apa	nem	sír	a	fia	előtt.	Egy	bizonyos	
napig. És attól fogva már mindegy. Mert nem elkeseredésében vagy fájdalmában sírt apám. 
Mintha	azért	sírt	volna,	mert	egyszerűen	jól	esett	sírnia.	Szép	lassan	a	sírás	is	hozzá	tartozott	
az	életéhez.	Evett,	ivott,	totyogott,	rejtvényt	fejtett,	tévét	nézett	és	sírt.

Valószínűleg	mindig	akadt	valami,	ami	elindította	a	sírását,	ezt	viszont	nem	lehetett	beazo-
nosítani.	Vagy	csak	ritkán.	Ha	jött	az	unokája,	az	többnyire	megríkatta.	Aki	emiatt	aztán	nem	
is	nagyon	jött	egy	idő	után.	Nem	tudott	mit	kezdeni	a	síró	nagyapjával.

A	 legkülönösebb	mégis	 az	 volt,	 hogy	 az	 utolsó	 napjaiban	 egyáltalán	 nem	 sírt.	Hanem	
nevetett.	Aminek	mi,	aggódó	rokonok	örvendtünk.	Jó	jelnek	tekintettük,	hogy	a	papa	nevet,	
akkor	nem	lehet	olyan	nagy	a	baj.	Persze,	hogy	nem	tudtuk,	hogy	ezek	az	utolsó	napjai.	Ha-
zaküldték	a	kórházból,	bár	otthon	is	többnyire	az	ágyban	töltötte	az	időt.	Sokat,	szinte	mohón	
evett.	Tökfőzeléket	követelt.
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De	 leginkább	nevetett,	ha	nem	is	mindig	harsányan,	különben	meg	kuncogott	magában.	
Mint	aki	tudja,	amit	tud,	mint	akit	nem	lehet	átrázni,	mert	átlát	a	szitán.

Csak	a	boltba	ugrottam	le,	meg	a	postára	pár	csekkel.
Mire	visszaértem,	halott	volt.	Hátravetett	fejjel	feküdt,	tátott	szájjal.	Azóta	is	úgy	képzelem,	

nevetett,	amikor	eljött	a	pillanat.	Kicsit	sajnálom,	hogy	nem	fényképeztem	le	így.	Amint	kika-
cagja a halált.

Rimók doki egészen más történeteket mesél az apjáról.
Ülünk	a	sörünk	mellett,	a	nyavalyákról,	a	kórházról	nem	akar	beszélni.
Aztán	a	harmadik	sör	után,	kicsit	már	emeltebb	hangon,	végül	mégis	a	nyavalyáiról	beszél	

kizárólag.	Nem	a	hipochondriás	képzelgéseiről,	 bár	 azok	 sem	elhanyagolhatóak,	hanem	az	
apa-betegségéről,	amiből	sosem	fog	kigyógyulni.

Igazából	eléggé	szokványos	történet,	sörbe	bámulva	kezdenek	csak	elpukkanni	a	hab	bubo-
rékai.	A	testileg	és	habitusban	is	óriás	apa,	aki	rettegésben	tartja	fiacskáját,	az	anyuci	kedven-
cét.	Aki	most,	lassan	a	nyugdíj	felé	kacsintgatva	is	anyuci	kedvence	és	rettegi	a	papát,	aki	már	
tíz	éve	átlépett	a	másvilágra	egyetlen,	jól	irányzott	injekciószúrást	követően,	amivel	egyben	
szimbolizálta problémamegoldó képességét is.

Az	öreg	zseni	volt,	ütögette	a	söröskorsóval	az	asztal	lapját	Rimók,	a	sör	kilötyögött,	de	kit	
zavart,	Rimók	előrehajolt,	úgy	mondta,	tagoltan,	szinte	szótagonként,	ezért	tudom,	hogy	milyen	
szar	zseninek	lenni.	Forba,	téged	is	csodállak,	vágta	oda	megint	a	söröskorsót	Rimók,	de	baro-
mi	nagy	szerencséd,	hogy	nem	vagy	zseni.	Ami	nem	szégyen,	félreértés	ne	essék,	sőt,	épp	azt	
magyarázom,	hogy	zseninek	lenni	a	halál,	folyamatos	halál	azoknak,	akik,	hogy	úgy	mondjam,	
megélik	a	zsenit.	Én	meg…,	ilyenkor	Rimók	inni	szokott,	mohón,	mintha	a	torkából	kikívánkozó	
szavakat	így	akarná	elfojtani,	sörbe	fojtani,	de	aztán	nyögve	folytatta,	na,	az	a	másik	véglet,	és	az	
sem	jobb.	A	papa	legalább	annyira	utálta	a	maga	zseniségét,	mint	az	én	nyamvadtságomat.	Ezért	
nem	tudtam	megoldani	semmit.	Tizenhat	éves	voltam,	amikor	szilveszterkor,	nálunk	olyankor	
mindig	nagy	társaság	volt,	és	elvárta,	hogy	ott	legyek,	az	ő	köreiben,	hálás	betegek	és	úgynevezett	
nagy	emberek	forgatagában;	és	a	kezembe	nyomta	a	pezsgőt,	bontsd	ki	te,	mondta,	mintha	kegyet	
gyakorolna,	és	ettől	kis	híján	összecsináltam	magam,	hosszú	percekig	bénáztam	a	drótkosárral	és	
a	dugóval,	ami	végül	kilőtt,	elsüvített	a	papa	homloka	mellett,	és	lyukat	csinált	a	plafonon,	a	pezs-
gő	meg	csak	folyt.	A	papa	kikapta	a	kezemből	a	palackot,	és	a	díszes	társaság	előtt	lekevert	egy	
hatalmas	pofont,	mondom	még	egyszer,	tizenhat	éves	voltam,	kijelentette,	hogy	takarodj	innen,	
semmire	sem	vagy	használható!,	és	a	következő	mozdulattal	már	ő	töltögette	a	vendégek	pohará-
ba	a	pezsgőt	és	kívánt	cirkalmas	mondatokkal	mindenkinek	boldog	új	évet.

Akárcsak	a	vérvizsgálati	értékek	elemzésekor,	Rimók	doki	ilyenkor	sem	kedvelte,	ha	köz-
bekotyogok.	Ha	úgy	érzékelte,	épp	veszem	a	levegőt,	hogy	kommentáljam	a	hallottakat,	heve-
sen	legyezni	kezdett	a	kezével,	és	attól	függően,	hogy	hány	sör	volt	már	benne,	netán,	Unicum-
mal	megtámogatva,	megálljt	parancsolt,	mert	ő	akarta	folytatni	ezt	a	végeérhetetlen	történetet,	
nem	kellett	 oda	 semmiféle	kérdés	vagy	 sóhaj,	 ezeken	már	 rég	 túl	volt,	 ő	maga	ezerszer	 is	
elismételte	ezeket	a	kérdéseket,	több	mint	fél	évszázad	sóhajairól	nem	is	szólva,	úgyhogy	csak	
a	válaszok	maradtak,	a	válasznak	betudható	sörszagú	szavak,	amik	úgy	ömlöttek	belőle,	mint	
valami	kilyukadt	hővezetékből	a	gőz.

Ilyenkor	semmit	sem	kérdezett,	hogy	fáj-e,	birizgál-e	a	hasam,	meg	egyáltalán,	mi	van.
Amikor	elváltunk,	éles	hangon,	de	akadozva	kötötte	a	lelkemre	távolodóban:	–	Aztán	hívjál	

majd	Forba,	bármi	van,	hívjál.
Azt	hiszem,	én	sem	tudok	már	különbséget	tenni	bármi	és	valami	között.	Hívom,	amikor	a	

kóbor	kaparászás	gyakrabban	jelentkezik,	mint	ahogy	jól	esik,	vagy	ha	elfogyott	a	gyógyszer.	

Amikor	felhagytam	a	csillagok	és	fényt	is	elnyelő	lyukak	számolásával,	elkezdtem	szá-
molni	a	lépéseimet.	Bolond	dolog,	lehet,	de	valamiképp	megnyugtatott.	Ha	már	oda	hagytam	
az	univerzumot	a	maga	végtelenségével,	akkor	jöjjön	valami	egészen	konkrét,	piciben,	hogy	
hány	lépés	a	kisbolt,	hány	lépés	a	posta,	hány	lépés	a	totózó.	Hány	lépés	mindez	visszaúton.	
Egy	idő	után,	igazából	nagyon	hamar,	pár	nap	után,	úgy	számoltam,	mint	ahogy	levegőt	ve-
szek.	Lehet	úgy	létezni	a	világban,	hogy	mérhetővé	tesszük	a	végtelent.	Felosztjuk.	Mindig	
jön	egy	egység	után	a	következő,	de	az	már	mindegy.	Elérek	a	kisboltig,	és	azt	mondom,	
megérkeztem.	Háromszáztizennyolc	lépés.	Volt	már	kevesebb	is,	több	is.	Ma	ennyi.	Jól	van.	
Végzek	a	vásárlással,	átügetek	a	postára,	ötszázhetven	lépés.	Megérkeztem,	sorszámot	hú-
zok,	várok.	Menni	kéne	az	óráshoz	is,	az	órámról	majd	leszakad	a	szíj,	megérdemlek	egy	újat.	
De	eleredt	az	eső,	inkább	haza	vágyom.	Hatszázharminckettő	lépés.

A	lakásban	nem	számolom.	Holott	az	ugyanolyan	élet,	mint	kint,	az	utcán.	Vagy	még	inkább	
az.	Fekve	az	ágyban,	egyetlen	lépést	meg	nem	téve	pedig	főképp.	Úgyhogy	bárgyú	dolog	vé-
gül is ez a lépésszámlálás.

A fiam a születésnapomra kis szerkezettel lep meg: egy igazi lépésszámlálóval.	Vigyorog,	
amikor	kibontom	a	dobozkából	az	óra	alakú	masinát.	Mutatja,	mit	kell	megnyomni,	miképp	
tárolja	az	adatokat.	A	telefonján	megnyom	egy	gombot,	megszólal	az	Omega	együttes	száma,	
Tízezer	lépés	kéne	csak.	Tökéletes	ajándék.	Kitalálta,	készült	rá	és	most	örül	neki.

Megöleljük egymást. 
Már	másodszor	veszem	észre,	hogy	remeg	a	fiam	keze.	Hogy	fest	így,	remegő	kézzel?
Amikor	eleresztjük	egymást,	már	nem	vigyorog.	A	szeme	fehérje	lilásan	csillan	az	alkonyo-

dó	szobában.	A	keze	irányába	nézek,	a	majdnem	teljes	sötétbe	vész	a	keze,	és	biztos	vagyok	
benne,	hogy	megremeg,	kontrollálhatatlanul,	amikor	oda	nézek.
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–	Lehet,	hogy	anyu	is	felhív	ezen	a	jeles	napon	–		mondja.	
Nincs	kedvem	az	ájtatoskodáshoz,	ezért	kissé	nyersen	így	felelek:	–	Biztos	nem	fog.
Nelli	régebben	rendre	bejelentette,	hogy	a	korábban	jelzett	időpontban	mégsem	tér	haza	a	

missziós	kórházból,	még	tovább	marad	néhány	hónapot,	mert	nincs,	aki	a	helyére	álljon.	Most	
több	mint	fél	éve	nem	hallottam	felőle.	Biztos	voltam	benne,	hogy	boldog.

Szerettem	volna	biztos	lenni	abban	is,	hogy	a	fiam	boldog.
Akkor én sem szólhatnék egy szót sem.
A	fiam	felemeli	a	karját,	egy	fél	pillanatig	azt	hiszem,	hogy	megsimogat.	De	nem,	saját	tar	

fején	húzza	végig	a	tenyerét,	hallani	a	sörték	súrlódását.
Feldobom	a	lépésszámlálót,	elkapom.	Mindig	nálam	lesz,	mondom	elszántan,	és	így	is	gon-

dolom,	noha	bizonyos,	hogy	soha	nem	fogom	használni.
Akkor	én	mire	vagyok,	ha	már	a	lépéseimet	sem	számolhatom?

Rimókhoz	fel-feljártam	annak	idején.	Amikor	úgy	tűnt,	sosem	lesz	orvos,	hiszen	mindig	
mindenből	megbukott,	és	rontott	a	helyzetén,	hogy	rettegett	az	apjától,	aki	gyakorlatilag	kiát-
kozással	fenyegette,	ha	szégyent	hoz	rá.	Mert	egy	bukott	Rimók	nem	maga	szégyelli	magát,	
hanem	az	apja.	Bordó	házikabátban	láttam	az	öreg	Rimókot,	akinek	szerte	állt	a	haja	és	hosszú,	
messze	meredő	szemöldökszálak	tették	teljessé	az	ijesztő	fizimiskát.

Rimók,	hogy	enyhítse	az	atyai	terrort,	teljes	udvartartással	vette	körül	magát.	Akármikor	
toppantam	be	hozzá	laza	barátságunkat	megalapozó	angliai	utunkat	követően,	Rimók	szobája	
különböző	rendű	és	rangú	cimborákkal	volt	tele.	Igazából	nem	csináltak	semmit	azon	kívül,	
hogy	jobbra-balra	elnyúlva	cigarettáztak,	miközben	Rimók	mamája	kávét	hordott	be,	vagy	
jelentette,	hogy	a	konyhában	kész	a	zsíros	kenyér.	Ide	olyan	egyszerűen	be	lehetett	olvadni,	
mintha	mindig	 is	 ide	 tartoztam	volna,	vagy	akár	 itt	 laktam	volna.	Rimók	annyit	mondott,	
hogy	ő	a	Forba,	együtt	voltunk	Angliában,	és	ennél	nem	kellett	több,	hiszen	senki	sem	volt	
több	 vagy	 kevesebb.	 Csokonai	 szinkronszínészettel	 próbálkozott,	 Freitag	 műszakira	 járt,	
Rábay	szintén	medikus	volt,	akinek	a	lány	ikertestvére	néha	lefeküdt	Rimókkal,	amúgy	más-
sal	járt,	Solymossi	valami	cégben	vitézkedett;	őt	egyszer	elkísértük	az	Ecserire	kordnadrágot	
venni,	mert	ott	volt	Levi’s.	Metróval	és	villamossal	utaztunk,	elment	vele	az	egész	délután,	
mert	Solymossi	sokat	válogatott	a	gatyák	között,	ám	ez	senkit	nem	zavart,	csoportosan	vo-
nultunk	vele	egyik	árustól	a	másikig,	közben	ettünk	lángost	és	ittunk	sört.

A	legemlékezetesebb	est	az	volt,	amikor	a	fürdőben	tartózkodott	mindenki.	Csörgött	a	te-
lefon,	Rimók	megkért,	hozzam	már	oda,	és	két	szobán	át	vezetve	a	végtelen	hosszú	zsinórt,	
végül	 a	kezébe	nyomtam	a	készüléket.	Rimók	 felvette,	 és	 csak	ennyit	mondott	valamelyik	
cimborának:	–	Mi	lenne?	Ülök	a	kádban,	Csokonai	szarik,	anyám	vágja	apám	lábáról	a	körmöt.	
Ja,	és	itt	van	Forba	is.

És egyszer csak nem mentem fel többé Rimókhoz. És nem találkoztunk többet.
Éppúgy	nincs	rá	magyarázat,	mint	a	fekete	lyukak	egymás	közti	viszonyára,	és	amúgy,	ide	

jutottam,	a	világmindenség	legtöbb	jelenségére	és	történésére.
De	ez	jó.	Mindig	lehet	csodálkozni	valamin.	Mi	több,	majdnem	negyven	év	elteltével	megint	

lehetett	találkozni	Rimók	dokival.	Nem	készültem	rá,	de	mégis	éreztem,	valahol	mélyen,	hogy	
az	ötödik	emeleti	lakásba	visszatérek	egy	–	igenis	–	szép	napon.

Nem	a	félelmen	tűnődöm,	hanem	azon,	mért	nem	félek.
Anyám,	ahogy	közeledett	 ahhoz	az	életkorhoz,	 amikor	az	ő	anyja,	nagyanyám	meghalt,	

elkezdte	mondogatni,	hogy	közeleg	a	vég.	A	szemébe	nevettem,	kajánul	köszörültem	rajta	a	
nyelvem,	hogy	képes	efféle	babonaságra.

–	Nana	–	mondta	–,	majd	meglátod.	Érzem.						
És	mi	történt?	Amikor	hatvanhét	éves	lett,	szívinfarktust	kapott,	és	néhány	napig	élet-ha-

lál	között	lebegett	az	intenzív	osztályon.	Mintha	ez	nem	lett	volna	elég,	egy	délután	erejéig	
megháborodott,	és	eszelős	félelem	lett	úrrá	rajta,	azt	képzelte,	akik	körülveszik,	az	ápoló-
személyzet,	az	életére	 tör.	Mert	azt	vizionálta,	hogy	engem	és	a	szomszédját,	Bárány	urat	
már	eltették	láb	alól,	és	holttesteinket	elrejtették,	nem	túl	ügyesen,	kórházi	szobájának	er-
kélyén.	Feldühödött,	kiugrott	az	ágyból,	és	az	első	keze	ügyébe	eső	tárggyal,	egy	intubáló- 
csővel	ütlegelni	kezdte	a	közelben	matató	nővért,	gyilkosnak	és	szemét	kurvának	nevezve	őt.	
Amikor	megérkeztem	aznapi	látogatásomra,	anyám	ágyára	kötözve	feküdt,	ám	nem	ez	volt	
a legnagyobb meglepetés.

Még	mindig	nem	volt	teljesen	tiszta,	és	helyzetével	mit	sem	törődve,	sikítva	kiáltott	rám	–	
Fiacskám,	te	élsz?	Megöltek,	láttalak	holtan!

Aztán még majdnem húsz évet élt.
Ezért	sem	félek,	hogy	annyi	idősen	halok	meg,	mint	apám.
Különben	is,	addig	még	van	tizenegy	évem.	Néha	azt	gondolom,	hát	nem	lenne	olyan	jó	

az… még tizenegy év.
Nem	kevéstől,	hanem	a	soktól	tartok	leginkább?
Ezért hagytam ott a csillagokat is. Elég a pár lépés.
Az a pár seb a testemen.
Alig	valami.	A	jobb	alkaromon	egy	minden	bizonnyal	ügyetlenke	infúzióbekötés	hege,	amikor	

hatévesen	egy	nevetséges	mumpsz	során	úgy	ítélték	meg,	olyannyira	legyengültem,	hogy	belém	
kell	csepegtetni	némi	életerőt.

A	bal	kézfejemen	egy	ék	alakú	heg.	Üvegszilánk	állt	bele,	mint	egy	nyílvessző	fúródott	a	
bőröm	alá,	és	ilyen	nyomott	hagyott.	Nelli	még	itthon	volt,	megállt	előttem,	megnézte,	csó-
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válta	picit	a	 fejét,	kedveskedésnek	szánta,	ahogy	mondta:	–	Kis	ügyetlenem.	–	Ám	tudom,	
komolyan	gondolta.	Még	annyit	tett	hozzá,	távozóban:	–	Tudod,	hol	a	jód,	remélem?

A fene se tudta. Kihúztam az üvegcserepet és a sebet hideg víz alá tartottam.
Ez a két kezem.
És	pontosan	a	homlokom	közepén,	ott,	ahol	a	haj	kezdődik,	még	látszik,	de	csak	nagyon	kö-

zelről	szemlélve,	egy	félcentis	csík.	Ezt	egy	ismeretlen	gyerek	okozta,	aki	féltéglát	dobott	felém	
az	épp	csak	elkészült	lakótelepi	ház	előtt	egy	hűvöskés	szeptemberi	délutánon.	Csupán	azt	látom,	
hogy	a	féltégla	elindul	a	lendülő	kezéből,	közelít	felém,	de	olyan	komótosan,	mint	valami	távolról	
érkező	meteor,	ami	majd,	bár	akkor	még	nem	tudtam,	hogy	s	mint	van	ez,	egyszer	ideér,	szóval	
ráérek.	És	tényleg,	ide-oda	topogtam,	miközben	figyeltem	a	közeledő	féltéglát,	mint	aki	bőven	
eldöntheti,	hogyan	kerüljön	ki	az	útjából.	És	akkor,	ez	maradt	meg	legélesebben,	a	legeslegutolsó	
pillanatban,	mint	aki	parancsra	cselekszik,	visszaléptem	oda,	arra	pontra,	ahol	a	következő	má-
sodpercben	a	tégla	a	homlokom	közepére	zuhant,	oda,	ahol	a	haj	vonala	kezdődik.

Tökéletes koreográfia.
Ez	a	három	seb,	semmi	több.
Bőven	elég	ennyi	különös	ismertetőjel.
 
Anyám	mesélte,	hogy	apa	első	infarktusa	után,	amikor	két	napig	élet-halál	között	lebegett…	

igen,	jó	szó	ez	a	lebegés,	így	juthatott	az	eszébe,	hogy	nem	baj,	ha	meghalok,	legalább	nem	kell	
elmennem a fogorvoshoz.

És	anyám	nem	kezdett	el	zokogni,	hanem	megörült,	hogy	a	haldoklónak	akadt	megnyugtató	
gondolat,	talán	egy	utolsó,	pillanatnyi	boldogság.

Aztán	anyám	meghalt,	és	apa	még	tíz	évet	élt.
Nem	tudtam	semmit	arról,	járt-e	fogorvoshoz.	Erős,	fehér	fogai	voltak	mindvégig.

Látom néha Marci bácsit. 
Fogalmam	sincs,	ki	ő.	Magas,	bizonyára	hetvenen	túli	úr,	vagyis	bácsi.	Kalapot	hord,	régi	

divatú	télikabátot,	felöltőket.
Két	vagy	három	éve	lehetett,	amikor	előttem	állt	a	kisboltban.	A	tulajnő	ismerősként	kö-

szöntötte,	és	Marci	bácsinak	szólította.	A	férfi	műanyag	palackos	bort	vett,	kenyeret,	löncshúst.	
Váltottak	pár	baráti	szót.	Marci	bácsinak	fura	mosolya	van,	az	ajkai	hozzátapadnak	a	fogsorá-
hoz,	minden	alkalommal	olyan	benyomást	tett,	mint	akinek	nem	természetes	módon	hasítják	
fel	az	arcát	ezért	a	mosolyért.	Mondott	valamit,	hogy	elvan,	vagy	effélét.	Régi,	hálós	cekkerbe	
tette	a	bort,	a	kenyeret	és	a	konzerveket.

Azóta	itt	is,	ott	is	látom	ezt	az	embert.
Semmit	 sem	 tudok	 róla,	 csak	hogy	kenyeret	vacsorázik	 löncshússal	 és	 félédes	 fehérbort	

iszik	rá.	Nem	tudom,	mennyit.
Kalapban megy az utcán. Kilép egy ház kapuján. Beszélget valakivel.
És	azt	gondolom,	szinte	kimondom,	a	Marci	bácsi!
Nézem,	követem	a	tekintetemmel,	és	bánom,	ha	indulni	kell,	mert	zöldre	vált	a	lámpa,	vagy	

egyszerűen,	Marci	bácsi	eltűnt	a	sarkon	vagy	egy	boltban.
Tudtam	azonban,	hogy	bort	fog	venni,	negyed	kiló	kenyeret,	löncshúst.	Esetleg	ezúttal	máj-

krémet.
Az	is	eszembe	jut,	egy	nap	Marci	bácsi	leszek.	Vagyis	én	Misi	bácsi.	És	szeretnék	Misi	bácsi	

lenni,	aki	annak	idején	majd,	jóval	hetven	felett,	ugyanitt	jön-megy,	kora	ellenére	peckesen	
szedi	a	lábát.	Bemegyek	a	boltocskába,	ahol	ismer	az	eladó,	rám	mosolyog,	köszönti	a	kedves	
Misi	bácsit,	és	már	rakja	eléje	a	borocskáját,	a	kenyerét,	valami	olcsó	kis	ennivalót,	amit	a	
maga fajta megengedhet magának.

Ennyi	idősen.

Ennyi	idősen	ott	állok	a	pultnál,	és	biztos,	hogy	a	nálam	tizenöt	évvel	ifjabb,	noha	fáradt	és	
nyűgösnek	tűnő	alkalmazott	végre	rám	emeli	tekintetét	valami	számolgatásból.

–	Tessék,	fiatalember	–	mondja.
Erre	a	szóra,	a	fiatalemberre,	elmosolyodom.	Vár	egy	pillanatot,	mintha	valami	eddig	nem	

létező	fény	csillanna	fel	a	szemében.
–	Parancsol?	–	kérdezi	most	már	szinte	alázatosan.	Vagy	egyszerűen	kedvesen,	úgy	értem,	

kedvvel.
–	Zárat	szeretnék	–	mondom.
És	erre	hirtelen	elkomorul.	Csak	ennyit	vet	oda:	–	Mégis	milyet?	Rengeteg	zárunk	van.	

 A colonoscopia napjának közeledtével hatalmasodott el rajtam az emberbarátság. Az összes 
koldusnak	pénzt	adtam.	Ha	nem	volt	nálam	apró,	nagyot	köszöntem	nekik,	valamiért	így:	–	
Jó	egészséget!	–	Nagyot	néztek,	volt,	amelyik	koszhadt	baseball-sapkáját	megemelte,	és	szó	
nélkül kissé meghajtotta magát.

Felhívtam	néhány	 embert,	 akit	 nem	 szoktam.	Alaposan	kifundáltam,	milyen	okra	 hivat-
kozom,	hogy	 aktuálissá	 tegyem	magam,	 ám	elégtétellel	 tapasztaltam,	hogy	 az	úgynevezett	
aktualitásomtól	függetlenül	mennyire	örültek	pusztán	a	hangom	hallásának,	és	valamennyien	
úgy	vélték,	érthetetlen,	miért	 is	nem	beszélünk	és	 találkozunk	 legalább	néhanapján.	Ketten	
sebtiben	 időpontot	 is	 egyeztettek	 volna,	 ám	 ezt	 elhárítottam,	 részben	 említett	 aktualitásom	
mögé	bújva,	meghagyván	magamnak	a	további	kezdeményezést,	mondván,	hamarosan	jelent-
kezem.
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És	nem	filozofáltam	rajta,	mit	jelentsen	ez	a	hamarosan.
A	fiammal	is	többször	beszéltem,	igaz,	és	nem	volt	bennem	szégyenérzet	vagy	önvád	emi-

att,	 hogy	 vele	 is	 csak	 úgy,	mint	 bármelyik	 egykori	 baráttal	 vagy	 kollégával.	 Egy	 idő	 után	
mindenki	múltbéli	figurává	válik,	akinek	jelenbéli	alakja,	mozgó-beszélő	figurája	nem	áll	más-
ból,	mint	az	eltelt	évekből,	mindabból,	amire	emlékszünk	rá	vagy	közös	ügyeinkből.	A	többi	
voltaképp mellékes.

Elemért	végre	meg	tudtam	szólítani,	mégpedig,	és	csöppet	sem	gúnyosan	vagy	akár	hec-
celve,	Maestrónak	hívtam,	mióta	azzal	állt	elő,	vélt	vagy	valós	kézremegés	 ide	vagy	oda,	
hogy	megfest…	vagy	 lefest,	 nem	 is	 tudom,	melyik	mulatságosabb	 szó.	Nem	 tiltakoztam,	
elvégre	ebből	a	gesztusból	csak	szeretetet	lehetett	kiérezni,	legalábbis	ragaszkodást,	és	nem	
gondoltam,	hogy	pusztán	modell	híján	fordult	felém.	Nem	gondolhattam,	mert	aztán	elárulta,	
hogy	lefestette	az	anyját,	akit	ő	ugyanúgy	nem	látott	éveken	át,	mióta	évek	óta	mások	körül	
önkénteskedik,	és	nem	körülöttünk.	Szóval	rögvest	beleegyeztem,	hogy	lepingáljon,	de	ez	
esetben	is	kikötöttem,	hogy	én	fogok	szólni,	mikor	alkalmas,	ami	valószínűleg	nem	lesz	soká,	
addig	várjon	türelemmel.	Azt	felelte,	nem	gond,	mert	addig	készít	egy	önarcképet,	ugyanis	az	
a	terve,	ha	mindhármunkról	meglesz	a	három	külön	portré,	összehoz	egy	családi	festményt,	
lakásenteriőrrel	körbevéve,	úgy,	mintha	itt	ülnénk	mind	a	hárman,	anya,	apa,	fiacskájuk,	és	
a	vászon	és	a	festék	által	kimerevedve	immár	örökre	így	maradnak,	nem	moccannak,	nem	
távoznak	el	egymás	mellől	soha	többé.

Ezt	nem	mondta	ki,	de	így	fordítottam	le	magamnak.

Aztán	összefutottam	Edittel,	akivel	telefonon	is	beszéltem,	az	alibi	az	volt,	apáink	miatt	kell	
összedugjuk	a	fejünket,	mert	közeleg	a	két	nagy	centenáriuma,	Éry	és	Forba,	akikről	szindró-
mát	neveztek	el,	és	ez	szép	dolog.

Edit	volt	a	látens	szerelem,	akibe	szinte	felesleges	is	volt,	lett	volna,	mert	olyan	megmo-
solyogni	való,	hogy	két	ember,	aki	óvodás	kora	ismeri	egymást,	és	mindig	figyelt	egymásra	a	
szeme	sarkából,	végül,	tessék,	nem	állnak	ellen…	minek	is?	Ugyan	negyven	éve	kellett	volna	
bekövetkezzen.	Ki	tudja,	akkor	mi	lett	volna,	de	a	leginkább	megengedő	gondolatfutammal	
sem	tudnám	elképzeli,	hogy	az	elképzelt	kompozícióra	Editet	kellene	most	odafesse	Elemér,	
a Maestro.

Jött	szembe	Edit,	és,	mert	 talán	a	telefonhívásom	birizgálta	fel,	olyan	volt,	mint	egy	be-
zsongott	süldőlány,	belémkarolt,	és	szinte	erővel	becipelt	egy	kávéházba,	majd	rögtön	közölte,	
hogy	a	vendége	vagyok.	Ennek	örvén	magának	kirendelt	egy	zserbót	és	egy	gesztenyepürét,	
capuccinót,	majd	hamarosan	négy	gombóc	fagyit.

Lestem,	már	nem	azzal	az	őt	folyamatosan	nyilvántartó	szemléléssel,	inkább	amolyan	rá-
csodálkozással,	miközben	Editből	dőlt	a	panasz.

Művésze	volt	a	panaszkodásnak,	állapítottam	meg	néhány	mondat	után,	úgy	panaszkodott,	
olyan	elemi	erővel	és	intenzitással,	mint	akinek	a	panasz,	különösen	ez	a	ma	délutáni,	az	élet-
műve,	amit	tökéletesre	szeretne	formálni,	mert	értő	közönségre	talált,	és	velem,	ennél	fogva	
magával	sem	teheti	meg,	hogy	ne	egy	márvánnyá	vagy	gyémánttá	nemesedett	panaszművet	
nyújtson át.

Néztem	Editet,	akit,	vélhetném	felettébb	gőgösen,	 ismerek,	mert	 látom	óvodás	kora	óta,	
miképp	 lett	 ilyenné,	és	 ismerem	történetét,	az	életét.	 Istenem,	 tényleg	ki	merném	jelenteni,	
hogy	ismerem,	de	most,	ebben	a	falásos	délutánban,	amikor	tömte	magát	édességgel,	ami	pél-
dául	teljesen	új	jelenség	volt	számomra,	egyre	keserűbben	gondoltam	arra,	hogy	amit	mesél,	
ez	a	panasz-csimborasszó,	nem	érdekel,	illetve	nem	úgy,	ahogy	Edit	gondolhatja,	hogy	most	
figyelek	rá,	elvégre	óvoda	óta,	és	már	apáink	is…

Ami	megmaradt	a	szavak	szintjén,	mert	annyira	elképesztett	a	látvány,	és	a	látvány	által	elő-
gomolygott	érzet,	hogy	Edit	öregnek,	fáradtnak	és	elárultnak	érzi	magát.	A	világ	összeesküdött	
ellene,	ezt	érzi,	és	nem	vár	már	rá	semmi	jó.	Egyetlen	dolog	fogott	meg,	amikor	úgy	néztem	
rá,	hogy	Edit,	ne	már,	amikor	elmondta,	szinte	belebújva	a	fagylaltos	kehelybe,	de	egy-egy	
pillanatra	felkapva	a	fejét,	és	a	tekintetét	végigfuttatva	az	arcomon,	szememen,	és	elmondta,	
illetve	elárulta,	hogy	irigy	a	lányára.	Irigy,	mert	a	lánya	húszéves,	olyan	fiatal,	amit	ő	már	el	sem	
tud	képzelni,	vagy	mégis,	mert	maradt	benne	néhány	húsz-évesnek-lenni-molekula,	amik	néha	
mocorognak.	A	lánya	meg,	ez	a	kis	dög,	annyira	húszéves	és	annyira	fiatal,	hogy	Editet	totál	
kikészíti.	Nem	is	tud	rá	anyaként	gondolni,	vele	örülni,	a	vad	és	röpdöső	terveinek,	mert	félté-
keny	rá.	Úgy	érzi,	mintha	konkurenciája	lenne	mostani	és	egykori	önmagának,	akinek	ráadásul	
még	bármi	sikerülhet,	a	fene	enné	meg.

Ezt	mesélte	Edit	több	mint	egy	órán	keresztül,	és	amikor	végeztünk,	mert	hirtelen	az	órájára	
pislantott	és	felugrott,	hogy	rohannia	kell,	de	kifelé	menet	még	csomagoltatott	francia	krémest	
és	flódnit.	Az	utcán	annyit	mondott	búcsúzóul:	–	Felejtsd	el	az	egészet,	amit	mondtam.	Nem	
érdekes.	És	hívj,	Forba,	olyan	jó,	ha	hívsz.	A	derék	papákat	meg	kell	beszéljük	alaposan.

Igyekeztem	haza,	mert	a	délután	folyamán	kellett	felhajtsam	azt	a	három	liter	folyadékot,	
ami által kipucolódnak a beleim a jeles vizsgálatra.

Ha	mégis	kiderülne	valami	és	majd	jól	meghalok,	azt	mondanák,	szerencsétlen	Forba,	ilyen	
fiatalon,	élhetett	volna	még…	Még!	Ilyenkor	vajon	mennyit	gondolnak	hozzá?	Öt	évet?	Tízet?

Egyáltalán,	honnan	ez	a	mohóság,	hogy	a	földi	élet	nem	elég,	kell	legyen	valami	más,	meg-
hosszabbítás,	ami	persze	több	és	jobb	is?	Mért	oda	lyukad	ki	minden	vallás,	mért	csak	ezt	a	
menekülő	útvonalat	képes	felajánlani,	hogy	ami	itt	van,	csak	gyenge	visszfénye	mindannak	a	
tökélynek,	ami	jön,	és	amit	–	persze	–	ki	kell	érdemelni,	jeles	földi	magaviselettel?
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Csöndesen	vagy	hangosan	minden	szent	tan	arra	figyelmeztet,	hogy	minden,	ami	jó,	ami	
élvezet,	vagy	egyszerűen	a	puszta	anyag,	vagyis	ami	mulandó,	az	egyben	rossz	is,	amin	túl	
kell	 lépni.	A	vágy	nem	 természetellenes	 ugyan,	 de	 küzdeni	 kell	 ellene,	mint	 egy	 sárkány	
ellen,	s	még	a	mosolygós,	kövér	Buddha	is	arra	okít,	ha	incselkedik	velünk	a	vágy,	nem	tilos	
kielégíteni,	de	inkább	törekedjünk	a	sokkal	fennköltebb	szublimálásra.

Hát	nem	ez	nyomorít	meg	mindent,	kérdezem	a	fekete	lyuk	szélén	egyensúlyozva;	a	vágy	
nélküli	élet	utáni	vágyba	lehet	csak	igazán	belegebedni?

Kapzsi	módon	elsárgulva	attól	a	vágytól,	hogy	tiszták	legyünk,	mert	akkor	masírozhatunk	
a	Mennyországba,	a	Hetedik	Paradicsomba	vagy	bármi	olyan	szférába,	ahol	remekül	létezhe-
tünk	élet	nélkül	az	idők	végezetéig.

Hát	hogy	van	ez?	Jön	egy	ember,	és	belém	fog	nézni.	Ebbe	a	nagy	feketeségbe,	ami	a	tes-
tem,	amibe	sosem	jut	fény,	csak	ha	megnyitják.	

Rég	volt,	amikor	azt	hittem,	erről	tudok…	na	jó,	valamicskét.	Iciri-picirit.	Még	annyit	se.	
Szó sincs rá.

Nanonyit.
Nanányit.
Hawkins	kolléga,	mennyire	szerettem	volna	egyszer	ott	állni	előtte,	nem	is	tudom,	miért.	

Hogy	akkor	mi	történt	volna.		Kicsit	néztük	volna	egymást.	Lehet,	tudomására	hozták	volna,	
ő	az	a	magyar,	aki…

Olvastam	a	napokban,	hogy	a	tisztelt	kolléga	szerint	az	információ	nem	vész	el	a	fekete	lyu-
kakban,	sőt	lehet,	hogy	ezek	az	objektumok	valójában	másik	univerzumokba	vezető	átjárók.

Hát	igen,	az	átjárás,	egyik	világból	a	másikba.
Jövök,	illetve,	voltaképp	kétséges,	mi	ez,	jövés-e,	vagy	már	menés.
Jön	ez	a	doktor	 izé,	már	hányadik	 is…	Rimók,	ő	az	egyetlen.	Elég	egy	embernek	egy	

orvos.
Ott	leszek	neki	a	fekete	lyukammal,	ezen	elménckedem,	miközben	iszom	az	undok	levet,	

majd	rohangászok	a	klozetra,	hogy	univerzumként	tekerőző	beleim,	azok	bolyhai,	dudorai,	mit	
tudom	én,	mijei,	megtisztuljanak,	mint	amikor	végre	ráfókuszál	az	ember	az	űrteleszkóppal	
egy	néhány	ezer	fényévvel	odébb	nyújtózkodó	és	tekerőző	galaktikára.	Nagyon	egyforma	a	
világ	piciben	és	nagyban,	szóval	lehet,	hogy	mégis	ugyanaz	a	gondolat	szült	mindent.	

De	már	ez	sem	izgat.	Ennek	a	felismerése,	így	hétfő	délután,	két	futás	között.
Az eseményhorizontomon található információ.
A fiam hívott.
Azt	mondta,	ha	nem	sürgős,	hogy	lefessen,	mivel	nem	szóltam,	elutazna	az	anyjához.	Oda	

a	világvégére,	Calcutta-alsóra.
Erre	mit	lehet	felelni	mást,	mint	hogy	jó	utat.	Még	hozzátehettem	volna,	hogy	azért	majd	

adjál,	esetleg	adjatok	hírt	magatokról,	de	érdemes	mondani	ilyeneket?
Hawkins	kolléga	 is	azt	mondja,	hogy	a	 fekete	 lyukak	szélén	 táncoló	 információ	minden	

gyakorlati felhasználás számára elvész.
Tényleg	nincs	szebb	a	világrendnél,	jelentsen	ez	akármit	is.
Azt	hiszem,	tiszták	a	beleim.

Schubert	doktor.	Kerek	szemüvege	mögül	néz,	mint	a	rézkarcon	Schubert,	a	muzsikus.
De	őt	nem	is	látom.
A	váróban	ül	egy	férfi,	akinek	nincs	meg	a	fél	koponyája.	Gömbölyödik	a	feje,	aztán	megáll	

az	ív	és	egy	hirtelen	eséssel	behorpad,	vagy	nem	is	horpad,	hanem	nincs,	nincs	tovább	a	feje,	
csak	a	lappadt	bőr.

Úgy	ülök,	olyan	pózban,	hogy	feltűnés	nélkül	oda	tudjak	lesni,	mintha	ezen	túl	lenne	még	
mit	nézni	ezen	az	emberen;	mintha	nem	tudná,	hogy	lesik,	elvégre	hozzá	kell	legyen	szokva,	
hogy	nézik,	bámulják	és	irtóznak	tőle,	vagy	ha	nem	is	tőle,	hanem	a	gondolattól,	hogy	miképp	
élhet	valaki	így,	miféle	élet	ez,	fél	fejjel.

Rimók	doki	csörren	rám.	–	Ott	vagy,	Forba?	Nem	elszökni	a	dugás	elől!	Délután	egy	sör?
Azt	felelem:	–	Ez	remek	ötlet.	Dugás	után	délután	egy	sör.
A	leírás	arra	szólít	fel	egyébként,	hogy	mivel	enyhe	bódításban	végzik	a	beavatkozást,	hoz-

zak	magammal	kísérőt,	és	ne	vezessek	autót	a	vizsgálat	után	néhány	óráig.
Nem	kértem	meg	a	fiamat,	kísérjen	el.	Inkább	majd	fessen	le.	Vagy	meg.
Ha majd visszatért az anyjától Calcutta-alsóról.
Ha	ugyan	visszatér,	hasít	most	belém.
A beleimbe.
Aztán	hallom:	Forba	Mihály.	És	ezzel	elkezdődik.
Minden	ezzel	a	névvel	kezdődik	és	ér	véget	számomra.

Rimók	dokit	nem	igazán	érdekelte	a	délelőtti	kalandom.	Nagyon	gyorsan	megivott	két	Uni-
cumot	két	kis	sörrel,	aztán	kezdett	el	beszélni.

A mama vissza akar menni Krasznára húsvétkor. Mert negyvennégyben ott húzták meg 
magukat	öregapámék,	és	mostanában	folyton	azzal	álmodik,	és	látni	akarja.	El	kell	vigyem,	de	
valahogy gyengének érzem hozzá magam.

Nézett	maga	elé,	két	tenyere	között	pörgette	a	poharát.
–	El	kell	gyere	velem	–	Forba,	–	mondta	aztán	ellentmondást	nem	tűrően.	A	tekintete	is	más	

volt minden eddigihez képest.
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–	Egyedül	nem	fogom	bírni.	Most	behajtom	a	tartozásodat.	A	mama	különben	is	rajong	érted.
–	Legalább	van	egy	rajongóm	–	mondtam,	talán	viccesnek	szánva,	ám	Rimók	nem	volt	túl	

vicces	kedvében,	mert	mutatóujjával	mellbe	bökött,	és	csak	annyit	böffent	rám:	–	Kettő.
Ha	már	mindenki	elutazik,	jutott	eszembe,	én	sem	maradhatok.	Mintha	az	lenne	a	halál,	az	

egyhelyűség.	Aki	él,	az	megy.
Rimók	komoly	 bólintással	 fogadta	 beleegyezésemet,	mint	 aki	 tökéletesen	 bizonyos	 volt	

ebben,	és	csak	nyugtázza,	hogy	úgy	történik	minden,	ahogy	történnie	rendeltetett.
–	Nagycsütörtökön	indulunk	–	közölte	aztán.
Koccintottunk.

 
Aznap éjjeli álmomban Schubert doktor is jött velünk az utazásra.
Rimók	anyja	cigarettázott	a	kocsiban,	és	arról	értekezett,	hogy	az	orvoslás,	ha	jól	meggon-

doljuk,	beavatkozás	az	isteni	cselekedetbe,	hiszen	azt,	akit	betegnek,	ennél	fogva	holtnak	szánt	
a	Fennvaló,	gyarló	evilági	ideák	és	eszközök	segítségével	próbálunk	itt	tartani,	ami	nem	csu-
pán	nevetséges	próbálkozás,	de	pofátlanság	is,	hiszen	sok	hasznosabb	dologgal	foglalkozhatna	
az	ember,	mint	azzal,	hogy	szembe	menjen	a	Jóisten	akaratával.

Úgy	nézett	ránk,	nagy	zöld	szemével,	hogy	attól	még	Schubert	doktor	is	elpirult.	Ketten	
ültünk	hátul,	és	szinte	 titokban,	némán	 jelezve,	hogy	meg	se	nyikkanjak,	néha	hozzám	ért,	
nyomkodta	a	hasamat,	miközben	kicsit	grimaszolt,	mint	aki	nincs	teljesen	megelégedve	azzal,	
amit	kitapint.	Erősen	reméltem,	hogy	a	hátsó	felembe	nem	fog	benyúlni,	legalábbis	nem	itt,	az	
autóban.	Aztán,	hogy	mi	lesz	este,	a	szálláson,	ami	mint	egy	kórterem	lebegett	a	szemem	előtt,	
majd csak kiderül.

Rimók	annyit	 fűzött	 hozzá	 az	 egészhez,	 voltaképp	plasztikusan	kiegészítve	mindezeket,	
hogy:	–	Anyuka,	Isten	leszarja	ezt	az	egészet.

Aztán	még	egy	vidámparki	vagy	vurstli-jelenet	következett	az	álom	végén,	nagyon	igye-
keztem	a	céllövölde	felé,	amit	nem	találtam.	Sodort	a	tömeg,	izzadtam,	idegeskedés	helyett	
mégis	 inkább	 lelkes	 izgalommal	 telve.	Sem	Rimók,	 sem	az	anyja,	 sem	Schubert	doki	nem	
szerepelt már többé.

Nagycsütörtök	van,	és	elindultunk.
Fent	voltam	az	5.	emeleten,	ahogy	elképzeltem,	de	mégsem	mentem	be.	Megcsapott	a	lakás	

szaga,	a	barna	sötét,	ami	mindent	ellepett.	Fogtam	az	egyik	kis	bőröndöt,	és	tartottam	a	lift	
ajtaját,	amíg	beszálltak.	

Ülök	a	hátsó	ülésen,	majdnem	úgy,	mint	álmomban.
Rimók	anyja		most	nem	cigarettázik,	hanem	némán	mered	előre.	Holott	Rimók	felszólította,	

hogy	meséljen,	mondjon	el	mindent	arról	a	bizonyos	negyvennégyes	évről,	amikor	Krasznán	
várták	ki	a	háború	végét.	Kati	néni	nem	kap	az	alkalmon,	annyit	felel,	hogy	jó,	majd,	ha	itt	lesz	
az ideje.

A	Mama	cvíder,	veti	hátra	Rimók,	és	egy	különös,	tán	nevetésnek	szánt,	nyikkanóan	magas	
hangot	hallat.	Aztán	ő	sem	beszél	tovább,	előretolt	állal,	némiképp	görcsösen	vezet.

Nézem	a	körmöm,	a	vonalkákat	némelyik	körömfelületen.	Nincs	mindegyiken.	A	bal	hü-
velykujjon	nagyon	barázdált,	és	enyhén	a	kisujjon.	A	jobbomon	a	kisujj	a	leginkább,	aztán	a	
gyűrűs	és	valamelyest	a	középső	is.

Kovaföldet	kell	enni,	attól	elmúlik.	Ezt	is	mondták	a	sok	egyéb	csodaszer	mellett.
Kovaföldet.	Legyen	nekem	könnyű	a	kovaföld.	Vonalkód	nélküli	körmökkel	szép	az	élet.
A	szemem	behunyom,	figyelem,	mit	látok	így.
Valamiért	azt	képzelem,	ez	az	igazi,	nem	a	kinti,	húsvétváró	táj,	ami	szalad	mellettem.
Nem	kell	nekem	Calcutta,	se	más	világok.
Elég	a	tenyerembe	temetni	az	arcomat,	és	látok	minden	fontosat.
Hirtelen	bizonyosság	fog	el,	hogy	ez	a	Kati	néni	meghalni	megy	vissza	oda,	Krasznára.	És	a	

fiacskája,	Rimók	is	tudja.	Tudta	már	akkor,	amikor	szinte	rám	parancsolt,	hogy	menjek	vele.	Mert	
kell	majd	valaki,	aki	intézkedik.		

Megyek	a	dokimmal,	a	dokim	anyjával.	Így	süllyedek	bele	valami	totál	ismeretlenbe,	amit	
egykor	olyan	izgalmasnak	véltem.	Hiszen…	az	is	lehet	egyfajta	tökély,	ha	senki	sincs	már	a	
helyén.
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