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DOBOSI BEA

Apikának mindenben igaza van
Egyedül Apika látott át rajtam. Klárika néninek meggyőződése volt, hogy feladataimat hibát-

lanul végzem. Miközben ezt mondta, olyan dühösen vágta a tepsit a csepegtetőre, mintha hara-
gudna rá.

Gyanítottam, hogy rám haragszik. Pedig ki sem javítottam, amiért megint tepszinek mondta a 
tepsit. Összekulcsolt kézzel ültem a billegő hokedlin, mint aki imádkozik. Amikor pillantásom a 
zsírcseppekre tévedt, a betontömb keresztbefordult gyomromban. Elszoktam Klárika néni zsíros 
főztjétől.

Apika és Klárika néni vadházasságban élt, amióta eszemet tudtam. Megboldogult nagyanyám 
nevezte vadházasságnak. Apámat is ő kezdte Apikának szólítani, és idővel mindenki átvette. Klá-
rika néni érthetetlenül motyogott a fazekakból felszálló sós gőzben, én meg úgy bámultam a 
zsírcseppeket az asztalon, mintha attól elmúlna a görcs a gyomromban.

Egy nap volt karácsonyig. Klárika néni aranybarnára sült bejglirúdjai a kamra polcán sora-
koztak a feszes folpack alatt, a kocsonya a fűtetlen előszobában dermedt. Éjjel havazott, az utcá-
ban parkoló autók ablaktörlői égnek meredtek. Amikor vizes fejjel kiszaladtam jégoldót fújni a 
szélvédőre, Klárika néni utánam kiabált, hogy ki fog hullani a hajam. Apika megkérdezte, nem 
hallgatok-e időjárás-jelentést.

A szomszéd ház ablakán meglebbent a függöny. Biztosan a román ápolónő leskelődött. Az 
öregember hónapok óta nem hagyta el az ágyat, tátott szájából állára csorgott a nyál. A gyere-
kei már most az örökségen marakodnak, csak a román ápolónőben van némi emberség, mondta 
Apika. Amikor előrehajtotta fejét, megbillent alatta a hokedli. Néztem az üvegen lassan lecsúszó 
latyakot, és arra gondoltam, hogy nem lehet örökké csalni.

A városban kortalan nők jártak az utcán, vidéken mindenki megöregedett harmincévesen. Va-
lószerűtlenül megvastagodott lábikrájuk feszesen fénylett, szekrényeikből a melegítőnadrágok 
kiszorították a szoknyákat. Ha hátravetett fejjel felnevettek, látni lehetett rossz fogaikat. Az utca 
minden második házában haldoklott valaki.

Azért jártam vidékre karácsonyozni, hogy megússzam az ünneppel járó nagyvárosi stresszt. 
Barátnőim értetlenül fogadták, hogy sosem vendégelem meg őket, inkább a zsíros étel okozta 
gyomorgörcsöket választom. A Szex és New Yorkon nőttek fel, elvetélt gyerekeikről tárgyként 
beszéltek, az élőket szájon csókolták. Nem mentem bele pitiáner csatározásokba, mert féltem, 
hogy a nagy háborúkra nem marad erőm.

Cuppogott a töltött káposzta, amikor Klárika néni megkeverte. Láttam magam előtt kamasz 
unokáját, ahogy tejfölt locsol tányérjába. Apika biztosan most sem mulasztja el megjegyezni, 
hogy tejfölt eszik káposztával. Hagyd békén azt a gyereket, szól rá Klárika néni megjátszott ha-
raggal. Megbillen a műanyag pohár, amikor unokája beleteszi a maszatos nyelű kanalat.

Durvára kellene aprítani egy kis diót, tolta elém Klárika néni a nejlonzacskót. Az összekaristolt 
vágódeszkába beivódott a húslé, a diódarabok szétpattogtak. Bűntudatosan sepertem őket mar-
komba. Ne csináljak egy kis halászlevet kérdezte Klárika néni. Apika legyintett, és fekete vonalak 
hálózta kezével a zsírcseppekbe tenyerelt. Minek, nem eszi senki, mondta.

Apika férfias dolognak tartotta a halászléevést. Annyi erős paprikát karikázott bele, hogy kana-
lazás közben könnyezett a szeme, és foltokban kivörösödött az arca. Mint augusztusban, amikor 
kijött a szénanáthája. Restellte, hogy bőre féltenyérnyi fehér flekkekben hámlik. A kövér patikus 
ajánlotta orvosságok nem segítettek rajta, csak a népi gyógymódok.

Türelmetlenül kivette kezemből a kést. Nem úgy kell, mondta. Vállával felkaromhoz ért, ahogy 
odébb tolt. Meglepett, mekkora megkönnyebbülést jelent megszabadulni lesújtó tekintetétől. Ha 
nagy ritkán segítséget kértem tőle, éreztette, hogy nem vagyok méltó az áldozatra.

Veled nem lehet együtt élni, mondogatta, ha haragudott. Amikor a kanapén a híradót nézte, és 
óvatlanul hasába könyököltem, akkorát húzott fenekemre, hogy percekig vibrált a gerincoszlo-
pom. Veled nem lehet együtt élni, mondta. Rettegtem, hogy egyszer kiderül az igazság.

Barátnőim szerint ez kimerítette a verbális bántalmazás fogalmát. Megvontam a vállam. Ők 
már attól sértve érezték magukat, ha a közösségi média reklámsávjában fogyókúrás termékeket 
vagy öregedésgátló szereket ajánlottak nekik. Egyiket azért sajnáltam, mert képtelen beismerni a 
nők iránti vonzalmát, másikat azért, mert nem lettünk sógornők. Nem neheztelek, mondta, és úgy 
nézett, mintha neheztelne.

Amikor még rendszeresen jártam hozzájuk, Klárika néni megkérdezte, szeretnek-e ott engem. 
Nem értettem, miért gondolja, hogy valahol nem szeretnek. A vőlegényem anyjának vett cserepes 
kaktuszra apró mikulássapkát húztam és nagy vattaszakállat ragasztottam. Az apjának ajándéko-
zott jófajta whisky szögletes üvege évekig porosodott a hűtőn. Amikor a gép beindult, az arany-
barna folyadék finoman megremegett. Klárika néni zavaros szemfehérjében úgy úszott  szürke 
írisze, mint egy ködben eltévedt hajó.

Sejtettem, hogy Klárika néni azért haragszik, mert a jegyességből nem lett házasság. Sem eb-
ből, sem a másikból. Szakítás után kerek lencséjű napszemüvegem volt vőlegényemnél maradt. 
Bosszúból megtartottam angol nyelvű regényeit.

Klárika néni élt-halt a ceremoniális eseményekért. Unokái keresztelőjének hatalmas feneket 
kerített, diplomaosztómon elsírta magát. Apika szemében ott ült a gyanakvás, míg Klárika néni 
ölelésében hangosan ropogott a piros kardvirágok lédús szára. Az óriási csokor kifordult könyök-
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hajlatomból, amikor átvágtunk a hideg márvánnyal burkolt aulán. Barátnőim fehér blúzát foltok-
ban sárgára színezte a virágpor.

Apika már akkor gyanakodott, amikor nehezen tanultam meg a mutatós óra leolvasását, a 
cipőkötést és a késsel-villával étkezést. Általános iskolás koromban középszerűnek nevezett, gim-
náziumban azzal fenyegetett, hogy itt a legjobbak között kell helytállnom. Egyetemi felvételi en-
gedélyemmel boldog-boldogtalannak eldicsekedett a hátam mögött. Így mutatja ki, hogy büszke 
rád, próbált megbékíteni Klárika néni.

Apika hangosan káromkodott a nagyszobában, majd elém dobta a konyhaasztalra az összegu-
bancolódott színes izzósort. Megyek, befaragom a fát, mondta. Klárika néni lányáékat vacsorára 
vártuk. A kis Klári megírta e-mailben, bólogatott Klárika néni a gőzben. Az osztott ablaküvegről 
lecsordult és a párkányon álló kukoricavirágra csepegett a pára.

Klárika néni lelkesen használta a modern technikát, Apika mereven elzárkózott. Senki sem 
tudta olyan megvetéssel kiejteni a számítógép szót, mint ő. Angol szavakat egyáltalán nem vett 
szájára, addig ö-zött, amíg valamelyikünk ki nem mondta helyette. Csodáltam, hogy mindig tud-
juk, mire gondol.

Előléptetésem óta úgy tett, mintha elismerne. Láttam a szemén, hogy nem tudom megvezetni. 
Megesett rajta a szívem, kérdéseire semmitmondó válaszokat adtam. Nem vallottam be, hogy 
minden megfázásra azt hiszem, ez már a rák. Keresztbevetette lábát az öreg vaspadon a lugas 
alatt, és megpaskolta térdét. Vállára fehér korpa pergett.

Nem jó sikeresnek lenni, mondták barátnőim. A sikeres ember ellustul, és hajlamos lesz a rossz 
teljesítményre. Érintetlen sörük alját zöldesre színezte a tükröződő alátét, poharuk falára vékony 
csíkban rászáradt a hab. Gyanítottam, hogy kibeszélnek a hátam mögött.

Az izzók tüskés foglalata megszúrta ujjamat, Apika fújtatva cincálta be a kertben nevelt fenyő-
fát. A tűlevelek a küszöbre szóródtak, a régi lábtörlőről a sárga plafonra meredtek. Klárika néni 
kiszaladt a kis seprűért. Tudtam, hogy titokban elszív egy cigarettát a kamra mögött, és a csikket 
a kiapadt kútba dobja. A padlásfeljáró lépcsőfokain ferdén ült a hó.

A kibogozott izzósort könyökömre tekertem, panaszosan recsegett a parketta talpam alatt. A 
nagyszobában Apika kelletlenül aggatta a színes gömböket a fenyőfára. Amikor megpillantott, 
láthatóan megkönnyebbült. Én ehhez nem értek, nyomta kezembe a papírdobozt. Lealacsonyító-
nak találta a női munkát. A díszekről lepotyogó csillámpor megült a doboz sarkaiban. Mi ketten 
tudtuk, csak idő kérdése, hogy leleplezzenek.

A szobába bekúszott a mézes krémes és a káposzta illata, hallottam a beszélgetés foszlányait. 
Apika csörömpölve kavargatta fekete kávéját, a kanállal időnként megkocogtatta a csésze alját. 
Amikor benéztem a szekrény mögé és a kanapé alá, úgy tettem, mintha egy elgurult gömböt ke-
resnék. A barátnőimnek ajándékozott, értéktelen karácsonyfadíszekre gondoltam.

Öt órakor Klárika néni átszaladt egy tál kocsonyával a szomszédba. Minek viszed, az öreg már 
nem eszik semmit, a román ápolónő fogja felzabálni, dohogott Apika. Klárika néni kilöttyintette 
a felmosóvizet az udvarra, és elővette a kamrából az IKEA-s vendégpapucsokat. Orruk kiboly-
hosodott, talpukról leszakadoztak a gumipöttyök. Manapság nehezen halnak az öregek, mondta.

Kis Kláriék zajosan érkeztek, sáros lábnyomaik ott maradtak a járólapokon. A felfordulásban sen-
ki sem tudta számon tartani, kit puszilt már meg. Apika ölelésre tárta karját, válláról könyökhajlatába 
pergett a korpa. Ha ilyenkor elnézte az ember, elhitte, hogy a világban minden rendben van.

Kis Klári nagyobbik lánya levágta és a szalvétán halomba rakta a kenyérhéjat, fia tányérjá-
ban tejfölben tocsogott a töltött káposzta. Senki sem tette szóvá, hogy kemény maradt a rizs. 
Tudtam, hogy Klárika néni a mosogató előtt felcsipegeti a mócsingot és a porcogókat a kistá-
nyérról. Arcát égnek fordítja, és ingerlő lassúsággal szájába ereszti a falatokat. Ilyenkor kiéhe-
zett óriáskígyóra hasonlított.

Apika minden nyelés után megköszörülte a torkát. Amikor letette az evőeszközt, megbillent 
alatta a hokedli. Az évek során fogában a lyuk kráterré mélyült, nyelvével piszkálta ki az ételma-
radékot. Anyányi lány, mondta rám egyszer. Nem vártam tőle megértést.

Kis Klári utánam jött a fürdőszobába. Mondhatok valamit, kérdezte. A tükör előtt szemránc-
krémet kent magára, míg én elborzadva néztem a szappanlerakódást a mosdókagyló szélén és a 
barna ürülékpettyeket a vécédeszka alatt. Biztosra vettem, hogy Klárika néni órákig görnyed egy 
fogkefével vagy fülpiszkálóval minden elérhetetlen rés előtt.

De hideg a kezed, kiáltott fel kis Klári. Észre sem vettem, hogy egymáshoz értünk. Váratlanul 
eszembe jutott, hogy kamaszkorunkban megfogta a mellem. Hetekig azt álmodtam, hogy benyúl 
bugyimba. A legokosabb, amit tehet az ember, ha felköti magát, mondtam.

Sokat tűnődtem, miért van szükségem rá. Talán mert elég tudatlan volt ahhoz, hogy mindenről 
biztosat mondjon. Nem hajtotta túl a népszerű pszichológiát, a reformtáplálkozást és a politikai 
korrektséget. Barátnőim saját kétségeimet és bizonytalanságaimat visszhangozták, de kis Klári 
egészségesen hétköznapi volt.

Sejtettem, hogy azok közé tartozom, akikből elege van. Csak most vettem észre, hogy kancsal. 
Mondhatok valamit, kérdezte. Idegesített, hogy rosszul kente el a krémet, orrnyergén és alsó szemhé-
jának puha bőrén fehér csíkok maradtak. Téged egyetlen férfi sem fog elviselni, mondta Apika.

Bezárkóztam nagyanyám hideg szobájába. Olyan érzés volt ágyában, mintha sírjában feküd-
nék. Emlékszem, nagyanyám a végén már összekeverte a nevünket. Képtelen voltam megbocsá-
tani, hogy mindig Klárinak szólít. Nem direkt csinálja, mondogattam magamnak.

Elképzeltem, ahogy kis Kláriék szeretkeznek. Ez jó volt, súgja kis Klári a férje fülébe, amikor 
jóleső kimerültséggel kinyújtóznak. Nem tudom, miért izgatott fel a gondolat. A fűtőtest az ablak 
alatt erőtlenül pattogott, de nem tudta kiűzni a falakból a nyirkosságot, a szőnyegből a penészsza-
got. Arra gondoltam, hogy Apikának mindenben igaza van.
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