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Sorsátültetés
Bár semmi szerepe nem volt a pontos időnek, a sebesült asszonyt délután

hat órakor gyömöszölték be az országút szélén álló fülkébe. Leakasztották nya-
kából műanyag személyi lapját, és benyomták a fülke műszerfalának megfelelő
nyílásába. Azonnal villódzni kezdett a kék lámpa, aztán az asszony elvesztette
emlékezetét, majd eszméletét is.

A két segítőkész ember /ők bányászták ki testét autója roncsából/ ráérősen
az acélosan fénylő elősegélyfülke oldalának vetette hátát.

Egyik pipára gyújtott, a másik mélázva elnézett a látóhatárig futó búzatáblák
felszínén a nyugvó nap irányába, ahol valamikor madarak keringéltek és bené-
pesítették az eget.

- Hát ezzel is telik az idő - mondta a pipázó. - így van ez hét végén... Történik
egy s más.

- Még velünk is - toldotta meg a másik. Megkocogtatta körmével az elsőse-
gélyfülke üvegfalát és megcsóválta a fejét. - Édesapám mesélte, hogy már ré-
gebben is használtak azonossági számokat.

- Fémből voltak, s csak a katonák kapták, hogy haláluk esetén felismerjék
őket. Mert ugyebár a papír könnyen elég, de a fém? A háborúk szomorú cél-
szerűségeinek egyike volt az azonossági szám.

- Háború? - álmélkodott a másik.
- Meg kell nézni a múzeumban - dünnyögte pipájába a pipás.
- Remek ötlet! A gyermekeket is elviszem. Gondolom, jól mulatnak majd.
Kialudt a pipa, és gazdája szurkálni kezdte az inge gallérjából elővarázsolt

gombostűvel. Társa érdeklődve figyelte.
- Ügyes, hegyes kis szerszám - mondta, s hogy választ nem kapott, megnyá-

lazta ujját és feje fölé tartolta. - Már a szél se fúj.
- Nem - felelte a pipás, miközben tovább ügyeskedett a tűvel. - Elállították.

Talán a pipám is azt sínyli, hogy nem szelei.
- Meglehet - mondta a társa és nadrágjába törölte nedves ujjait. - Holnap

esős vasárnapunk lesz. Örvendezni fognak a gyerekek. Vajon mennyi energiát
használnak fel egy esős naphoz?

- Nem hinném, hogy többet, mint ehhez a naplementéhez - intett pipájával
az alábukó napkorongra. - Ha érdekel, kiszámítom pontosan.

- Á, csak kérdeztem... Nem fontos... Látod, ezért szeretem a víkendet: az
ember megengedhet magának egy kis céltalan és haszontalan tereferét...

A dombhát mögé süllyedő útról közeledő autó burrogása ütötte meg a fülüket,
mindketten abba az irányba fordultak, és kiváncsian bámulták, hogyan közcldik
egyre növekedve. A pipás újragyújtotta a fellazított dohányt. Társa fanyar arc-
ki fejezessél megjegyezte:

- Hobbisok - mondta lekicsinylőn. - Mit szerelnek ezeken a döcögő jármű-
veken? Megáll az eszem.

- Hóbort, akár a tiéd.
- Már megbocsáss, de nem hasonlíthatod össze a gyűjtőszenvedélyt egy ilyen
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őrülettel. Láttad, hova jutott az az asszony - kérdezte, és ismét megkocogtatta
körmével az elsősegélyfülke oldalát.

- Lárifári - legyintett a pipás. - Én egyszer betápláltam néhány különböző
szenvedélyt a komputerembe, hogy a legmegfelelőbbet válassza ki nekem. Tudod,
mi volt az eredmény?

- A pipád!
- Mellékesen. De megtudtam azt is, hogy minden szenvedély érzelmi felsőfok,

és káros a szervezetre... Meglátod, egyszer még a te hibás molekulagyűjteményed
is fellázad, és valamilyen mutációt idéz elő rajtad. Még ivarképessé leszel, mint
közvetlen elődeink!

A molekulagyűjtő olyan jóízű nevetésbe kezdett, hogy a könnye is kicsordult.
Megtörölte szemét keze fejével, s még mindig jókedvtől bugyborékoló hangon
megjegyezte:

- Ilyen jó viccet se hallottam régen!
A pipás büszkén kidüllesztette mellét.
A nap közben a domb alá süllyedt, s az égen megjelent a görbe hold, felette

arasznyira pedig az Esthajnalcsillag. A pipás meg akarta kérdezni, hogy vajon
hogyan csinálják az esti eget, de figyelmét elorozta az úton közeledő autó -
alteregója a roncsaiba gyűrődött másiknak, amelyből az asszony testét kikaparták
-, amely fülsiketítő robajjal a baleset színhelyére érkezett és megállt. A pipás
megszívta pipáját, és megcsóválta fejét. A molekulagyűjtő megköszörültc torkát,
de nem mondott semmit. Magukban mindketten fogalmazgatták a baleset kor-
történetét, hogy kellő részletességgel elmesélhessék majd, ha sor kerül rá. A
félvert út pora váltakozó nagyságú gomolyokban várta, hogy elfújja a szél. A
pipás kibökte:

- Olyan, mint egy megkövesedett robanás.
- Robbanás? - kérdezte meglepetten a társa.
- Majd megtudod, ha megnézted a háborút. Addig hiába magyaráznám, nehéz

elképzelni...
Az autóból bozontos szakállú férfi szállt ki. Karcsú terrmetére kékeszöld bőr

kezeslábas feszült. Derekán vékony, feszes öv szaladt körbe, mint pontosan osztó
határvonal a folyadékmércéken. Kihúzta magát, s míg a roncsot mustrálta, meg
se moccant. Törékenynek tűnt és simának, mint egy homokóra. A pipás oldalba
bökte társát, felhúzta szemöldökét, és megvonta vállát. Fogai között megcsikor-
dult pipája borostyán szopókája. Az autós csak állingált.

- Tudok egy esetről - mondta a molekulagyűjtő -, már nem emlékszem, kitől
hallottam, de nem is fontgs. Tény, hogy egy zuhanás alkalmával egy férfi súlyos
mellkasi sérüléseket szenvedett, és kómában került egy ilyen elsősegélyfülkébe.
Betáplálták az adatait, a komputer pedig szívátültetést és teljes vércserét rendelt
el. Bagatell ügy volt. Alig egy órát tartott, és emberünk máris visszatérhetett
munkáját folytatni. Mosolyogva lépett vissza az életbe, új szívvel, frissen csör-
gedező vérrel az ereiben, mcgborotválva, megfésülve, ruhái kitisztítva, körme
levágva, ahogyan az orvosi etika azt megköveteli. De mit ad a gépi tökéletlenség?
Új szívével képtelen volt felmelegedni felesége iránt. Minden próbálkozás hiá-
bavalónak bizonyult, pedig az asszony kívánságára zsáncr-kezclésre is eljárt. S
hogy a képtelenség teljes legyen, egy szép napon felfedezi anyósában azt a
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nőnemű személyt, aki iránt új szíve olthatatlan lángolásba kezd! Mit szólsz?
Hát nem tökéletlenek ezek az elsősegélyszerkentyűk?

- Azok... De mi a történeted vége?
A molekulagyűjtő megvonta vállát, és érezni lehetett a hangján, hogy rögtönöz:
- A szerelmesek boldogok voltak; a feleség pedig sírdogált, amíg a könnyeiből

futotta, aztán beletörődött a változott helyzetbe. En igazat adok neki, hiszen a
történetnek nincsenek erkölcsi vonatkozásai, hiszen minden a családon belül
történt meg, és ott is maradt.

- Nincs-e?! - emelte fel hangját a pipás. - A gyerek? Hiszen Törvényünk
semlegesít minden olyan vonzalmat, mely meddő marad! És szerintem egy ilyen
kombinációból születő gyermek igenis támaszt erkölcsi vonatkozásokat! És nem
is akármilyeneket!

- Látszik, hogy agglegény vagy - nevetett a molekulagyűjtő. - Látszik, hogy
nincsenek ilyen irányú tapasztalataid. Kapásból mondhatok neked tízfajta módot
a Meddőségi Törvény kijátszására. De a legvalószínűbb szerintem, hogy a két
asszony szövetségre lépett, és együtt mentek el a szülészetre, és együtt válasz-
tották ki a lombikot a magzat részére... Olvastam valahol, hogy valamelyik el-
őkorszakunkban, egy Narcissus nevezetű szerencsétlen önmaga iránt gyűlt heves
szerelemre, és pusztulnia kellett ezért. Látod? Ha kortársaink egyikének támadna
ilyan vonzalma, vígan élhetné világát, hiszen csak a Meddőségi Törvényt kellene
kijátszania. A komputer lemérné érzelmének hatásfokát, s még gyermeket is
engedélyezne számára, kívánságára és hasonlóságára. A törvények nem szem-
pontjainkra és erkölcsünkre kíváncsiak, hanem a puszta eredményre: betartjuk
vagy sem őket?! Ám nézd csak, az a finom jelenség rászánta magát, hogy meg-
közelítsen bennünket.

A homokóra-karcsú férfi, zavartan tépdesve szakáilát, átvágott az úton. Mellén
kibontotta kezeslábasát, és kilátszott csupasz, rózsaszínű bőre. A hold mesterséges
fénye nappali világosságot szórt a vidékre.

- Egyetlen szál szőr sincs a mellén - mondta a pipás.
- Ez sem a majomtól származik - mondta a molekulagyűjtő.
- Egyre gyakoribbak az ilyenek - sóhajtott fel a pipás.
- Valamikor isten teremtményének nevezték volna - kuncogott a molekula-

gyűjtő.
Elhallgattak és várakozva tekintettek az idegenre. Arcukon kicsit gúnyos, kicsit

megértő mosoly vibrált, mint birtokán belül a gazda ajka körül, ha kérelmező
járul küszöbére.

Illedelmesen köszöntötték egymást; a pipás "jóestét"-et mondott, a moleku-
lagyűjtő "erőt-egészséget", a jövevény "áldás-békességet", úgy hallatszott mind-
három, mintha jeligés találkára jöttek volna össze.

- A feleségemet keresem - mondta aztán a jövevény.
- Abban volt? - kérdezte a pipás, és pipája szárával a roncsra mutatott.
- Igen.
- Hát... Most itt van - fordította meg pipáját, s a borostyán szopóka az első-

segélyfülkére irányult.
A molekulagyűjtő mindvégig készségesen tekintett a jövevényre, mintegy ké-

szenlétben tartva magát; most megfordult és a fülkére nézett. Mintha először
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látná, ráncba húzta homlokát, és csapkodni kezdte tenyerével a combját. A jö-
vevény reménykedve pislogott.

- Jó helyen van ott bent, ha már így történt - mondta a pipás. - Véleményem
szerint nincs semmi ok az izgalomra.

- Súlyos? - kérdezte a homokóra-karcsú férfi.
- Az - kottyant közbe a molckulagyűjtő. - Totál szervátültetés. Kívül-bclül-

csere. De higgye el, jobb így. Jobb, mint a részleges szervátültetés, mert biztos
lehet az ember, hogy minden tekintetben összeillő szerveket kap, és nem áll
fenn a veszély, hogy majd nem fér meg egyik a másikkal. Hallottam egy esetről,
amikor pusztán a szívet és a vért cserélték ki...

- Bocsánat - mondta a jövevény -, de képtelen vagyok figyelni. A feleségemért
aggódom, többre nem telik.

- Nyilván szereti - kockáztatta meg a pipás.
- Természetesen! Gyönyörű asszony...
- Gyerekük van-e?
- Na hallja! Két szép lombikbébink már otthon, s a harmadik is növöget a

szülészeti osztályon! Holnap akarjuk megnézni. Telefonáltak, hogy már ekkora
- mutatott arasznyit két tenyere között.

- Fiúk,lányok?
- Fiúk! Mind a három. így akartuk az asszonnyal.
- Szép választás - helyeselt a pipás.
- Becsületükre válik - kontrázott a molckulagyűjtő.
- Köszönöm - érzékenyült el a jövevény, és meghajolt. Az elsősegélyfülke

homlokzatán sárga fény gyulladt.
- Már lábadozik - magyarázta jelentését a molckulagyűjtő.
- Régóta bent van - szomorkodolt a jövevény.
- Hát számít az idő, ha egy ember életéről van szó? - kérdezte pipás. - Közben

is alig harminc perce, hogy ...
- Hogy történt? - vágott közbe mohón a jövevény.
A pipás megköszörülte a torkát, és a molckulagyűjtőre nézett. Az azonnal

illetlenül közel lépett a homokóra-karcsú férfihoz, aztán felvázolta a szerencsét-
lenséget.

A levegőn vegyes madárcsicsergés remegett át, majd mcntaillat kezdett ter-
jengeni. A víkendszolgálat hibátlanul működött, mint mindig. Az emberiség pi-
hent, csak a pipás talált piszkálgatni valót pipáján, és elégedetlenül dörmögte:

- Ha majd hazaérnek, dobjon egy csipetnyi sót a háta mögé, hogy szerencséje
legyen, mert ahogy elnézem azt az autónak nevezett szerkezetet, amelyen ide-
érkezett, megjósolhatom magának, hogy egy fülke látogatója lesz hamarosan.
Elhiszi nekem?

A jövevény odázta a választ, s közben szeretetteljes pillantásokat lövclt a
roncs szomszédságában veszteglő kocsijára. A pipás megszámolta az égre kiüt-
köző csillagokat: hét darab volt, meg a Hold és az Esthajnalcsillag, valamint
egy fényes kis pötty, amiről nem tudta hirtelenjében meghatározni, hogy micsoda.
Pipájából apró fellegeket eregetett feléje.

A fülke homlokzatán zöldre váltott a jelzés. A levegő mentaillalát a szegfűszeg
áthaló szaga váltotta fel. Aztán sászizzenés hangján kitárult a fülke ajtaja, és
megjelent a beteg, akin, enyhe sápadságát leszámítva, nyoma sem volt a teljes



57 Irodalom

szervizelésnek. Izmos vállakkal, pocakosán, sűrű szakállal állt előttük, kigombolt
ingnyakán mellére burjánzón szőrzete. Megpillantotta férjét:

- Edward! - sikoltotta mély, bariton hangon, s mindenről megfeledkezve a
jövevény nyakába vetette magát.

Hosszan megcsókolták egymást, majd összehasonlították azonossági kártyá-
ikat. A jövevény homlokáról elsimultak a ráncok, s magyarázón fordult a pipás
és a molekulagyűjtő felé:

- A feleségem - mutatta be élettársát nekik. - Szeretném megköszönni mind-
kettőjüknek, amit érte tettek. Ha parancsolják, beviszem önöket kocsimon a vá-
rosba.

- Köszönjük - mondta a molekulagyűjtő -, de mi még maradunk.
Maradtak és tovább támasztották az elsősegélyfülke oldalát. Nézték a távolodó

házaspárt.
- Szép szőke, kék szemű asszony volt... Szép, még úgy összetörve, véresen

is, ahogy a gyűrt bádogból kibányásztuk... - mélázott a pipás.
- Számít a múlt? - vont vállat a molekulagyűjtő.
A pipás megszívta pipáját, és az égre nézett. Az a fényes pötty ott világlott

még mindig a csillagok között. "Talán a pipa parazsa" - gondolta elégedetten.
Éjfél volt; a látóhatár szélén elkezdték felgöngyölni a rusztikus hétvégi tájat.


