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A szeánsz*

TÉTÉNYI CSABA

Elsőként Mrs. Elisabeth Wilkinson érkezett meg. Kovac kinyitotta az ajtót, 
és önkéntelenül elvigyorodott, amit a hölgy kedvességnek vélt, holott a 
házigazda a divatjamúlt kosztüm és a leengedett haj láttan húzta fel a szája 
szélét; a testes asszonyság rendszerint kontyba fogta össze ősz haját, és 
háziköntöst viselt. Ki volt pirulva, mint egy kamaszlány, pedig már jócskán 
elmúlt ötven éves. Egyfelől maga az esemény, másfelől a dac hozta lázba, 
mivel férje, Malcolm, a ház gondnoka egyenesen gyerekes ostobaságnak 
nevezte a találkozó célját. Kovac betessékelte a vendéget, aki, mint mindig, 
elmosolyodott a férfi  enyhe akcentusán. Lelkesedése kissé alábbhagyott, 
mikor a szobában meglátta a másik bérlőt, a füstbe burkolózott Juan 
Ramírezt, akit nem kedvelt és gyanúsnak tartott, bár határozott oka nem 
volt az ellenszenvének. Nem értette, miért hívja mindenki Pablónak, és hiába 
kérdezgette a többi lakót, azok sem tudták, így a férjével arra gyanakodtak, 
hogy a férfi  álnevet használ, ami összefügghetett katona múltjával. Mrs. 
Wilkinson mindenesetre Mr. Ramíreznek szólította, és nem nagyon 
bizalmaskodott vele. A szoba másik oldalán ült le, de azért elfogadta a 
Kovac által kínált teát. Kovacot fi nom úriembernek tartotta, és ezt igyekezett 
mindig a tudomására hozni, amivel többnyire meglehetősen zavarba hozta 
őt. Ezúttal is áhitattal fi gyelte, ahogy szervírozta a teát.

Ismét kopogtak. Kovac kiment, hogy beengedje az újabb vendégeket. 
Ketten voltak, az egyikük, egy alacsony, fehér bőrű és barna hajú fi atalember 
azonnal be is lépett az előszobába, vállon veregette a házigazdát, kuncogva 
reményét fejezte ki, hogy nem késett le semmiről, majd továbbment a 
szobába, és üdvözölte a jelenlévőket. Ezután lerogyott egy székre, rágyújtott, 
és némileg kaján arckifejezéssel végigmérte Mrs. Wilkinsont és Pablo 
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Ramírezt. A másik érkező csak Kovac köszöntésére jött beljebb. Alacsony, 
fehér bőrű, ősz hajú férfi  volt, az ötvenes évei közepén járt, az ajtónyílást 
bottal tapogatta ki, de bizonytalanság nélkül lépkedett tovább a nappali 
felé. Sylvester Pidgley volt a neve, a földszint hármas számú lakást bérelte; 
abból élt, hogy környékbeli bárokban zongorázott. Elnyűtt zakója, nadrágja 
és cipője némi bohém jellegett kölcsönzött megjelenésének. Kovac őt is 
hellyel, majd teával kínálta. Mr. Pidgley leült, botját a széknek támasztotta, 
a csészét az asztalra helyezte, majd zakója zsebéből kis laposüveget húzott 
elő, és a benne lévő barnásvörös italból löttyintett egy keveset a teájába. Mrs. 
Wilkinson rosszallóan nézte, de nem szólt. Pablo elnyomta a cigarettáját, 
krákogott néhányat, és tovább fi gyelte a vak zongoristát. Az megkeverte a 
teát, majd sodort cigarettát húzott elő és rágyújtott. Hátradőlt a székében, 
és amennyire helyzete engedte, végignézett a jelenlévőkön. Kovac az 
ajtófélfának támaszkodva azon morfondírozott, vajon hogyan látja őket Mr. 
Pidgley.

Egy autó fékezett az épület előtt, fi atal hölgy szállt ki belőle, becsapta az 
ajtót, búcsút intett a sofőrnek, az pedig elhajtott. Sophie Kraft, a második 
emelet négyes számú lakás bérlője kissé gúnyos mosollyal pillantott fel a 
szürke, háromemeletes ház homlokzatára. Úgy döntött, még egyszer rágyújt, 
mielőtt bemegy. Amúgy is várni akart néhány percig, hogy csillapodjék az 
ital hatása, amit az autós utazás némileg felfokozott. Megigazította divatos 
szabású zakóját és blúzát, végigsimított a nadrágja szárán, kifújta a füstöt. 
Még az iménti élmények hatása alatt volt. Egy egyetemi csoporttársa 
társaságával meglátogatott egy speakeasyt, ami egy meglepően előkelő 
bár alsó helyiségében működött. A bár tulajdonosa, a csoporttársa apja 
meglehetősen taszító alak volt, harsány és lekezelő közvetlenséggel 
igyekezett a fi a barátainak kedvében járni. Sophie fi gyelte a vendégeket, 
ivott, cigarettázott, hallgatta az ismerőseit, mindeközben váltott néhány 
szót velük, és nem mulasztotta el megemlíteni, hogy este egy spiritiszta 
szeánszra hivatalos, amivel egy időre jelentős érdeklődést keltett. Jól érezte 
magát, ugyanakkor nem tudta eldönteni, a hely, a vendégek, az élet ezen 
módja imponálnak neki vagy viszolyogtatóak a számára. Hagyta, hogy 
eldöntetlenül maradjon. Élvezte, hogy egyelőre csak benyomásai vannak, a 
fárasztó refl exiók később majd úgyis rájuk rakódnak. Mikor majd egy ideig 
megint nem történik semmi. Eldobta a cigarettát, egy gyors mozdulattal 
megigazította a haját, fújt egyet, azzal elindult a ház kapuja felé. Figyelte 
magát, ahogy közeledik.

Kovac némi pírral az arcán betessékelte Sophie Kraftot. A lány 
mosolyogva belenézett a férfi  kék szemébe, azt kutatva, vajon izgatott-e 
az előttük álló esemény miatt, majd belépett a szobába, és kissé hangosan 
üdvözölt mindenkit. A halk viszonzástól és a nyomott hangulattól némileg 
megtört lendülettel leült Pablo közelében, szája bal sarkát elhúzta, a 
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szemeit tágra nyitotta, mintha csodálkozna. Sorban rápillantott a többiekre. 
Pablo mélybarna szeme véreres és kifejezéstelen volt, bár Sophie néha úgy 
gondolta, csak ő nem érti ezt a tekintetet. Mr. Pidgley látszólag visszanézett 
rá, Sophie ezúttal szívesen megkérdezte volna, hogy igazán vak vagy csak 
eljátssza. Mrs. Wilkinson szokás szerint gyanakodva fi gyelte, az volt a 
véleménye, hogy a lány jó családból való, s így valami sötét oka kell legyen 
annak, hogy ezen a környéken bérel lakást. Férjével arra jutottak, hogy 
valamiféle erkölcstelenség lehet a háttérben, de hiába leskelődtek utána, 
mivel Sophie soha nem fogadott vendégeket. A szemközt ülő fi atalember 
elég szemtelenül mérte végig a lányt, de ő nem zavartatta magát, 
visszamosolygott, bár mosolya enyhén gúnyosra sikerült. Kovac odahajolt 
Sophie-hoz, hogy letegye elé a teáscsészét.

– Ki ez az alak? – súgta a fülébe a lány, kihasználva a közelségét.
– Bill – suttogta Kovac. – Bill Regis. Tenyérbemászó pofa. Bulvárlapokba 

ír cikkeket. Itt lakik a környéken. – Felegyenesedett, cigarettával kínálta 
Sophie-t, mindketten rágyújtottak.

A házigazda komoly arccal a társasághoz fordult. Újra üdvözölte őket, 
és ismertette velük összejövetelük célját. A szeánsz megrendelője Mrs. 
Wilkinson volt, aki kapcsolatba szeretett volna lépni rég elhunyt nagyanyja 
szellemével. Ehhez kérte a jelenlévők segítségét, elmélyült és kételyek nélküli 
részvételét. E kurta bevezető után Kovac hozzálátott, hogy megtegye a 
szükséges előkészületeket. Eltette a füzetet, a hamutartót és a teáscsészéket. 
Széles, kopott selyemterítővel fedte le az asztalt, egészen a padlóig. A 
terítőn vörös alapon számtalan ezüstszínű csillag, inda, hullám és más furcsa 
vonaldísz alkotott bonyolult ábrákat. Ódon, karos gyertyatartót vett elő a 
szekrényből, és középre helyezte. Ezután gyertyákat illesztett a tartóba, egy 
apró könyvecskét és egy ceruzát tett mellé, majd megkérte a vendégeit, 
hogy az általa elképzelt ideális rendben üljenek az asztalhoz. Ők hangos 
széknyikorgás és parkettarecsegés kíséretében engedelmeskedtek. Bill úgy 
vigyorgott, mint aki valamiféle pajzán játékra számít, Sophie várakozón 
felhúzta a szemöldökét, és úgy is tartotta, de halvány félmosolya elárulta, 
hogy nem veszi egészen komolyan a történéseket. Mrs. Wilkinson Kovackal 
szemben ült, balról Sophie, jobbról Bill Regis került mellé. Kovac bal oldalán 
Pablo, jobb oldalán Mr. Pidgley helyezkedett el. Senki sem szólalt meg. A 
házigazda lekapcsolta a lámpát, aztán behúzta a nehéz, barna függönyt, 
amitől meglepően sötét lett, néhány pillanatig az orrukig se láttak, ám mire 
a szemük megszokta volna a homályt, sercegve lángra kapott egy gyertya 
kanóca, majd sorban a többié is, úgyhogy az asztal körét leszámítva minden 
árnyékba burkolózott. Kovac elfújta a gyufaszálat, leült, és álmatag tekintettel 
kotorászott a zsebeiben. Vendégei közben megérezték a gyertyákból áradó 
nehéz, édeskés, egzotikus virágillatot. Mrs. Wilkinson csillogó szemmel 
bámulta a médiumot, Pablo mélyet szippantott a gyertyafüstből. Sophie 

palocfold2013_5.indd   31palocfold2013_5.indd   31 2013.10.08.   21:09:442013.10.08.   21:09:44



32

Próza és vidéke

kíváncsian fi gyelt, és úgy érezte, talán mégsem lesz olyan kínos ez a szeánsz, 
mint ahogy várta. A következő pillanatban viszont önuralomra volt szüksége, 
hogy fel ne nevessen, mert Kovac hirtelen mozdulattal kirántotta a kezeit 
a zsebeiből, és apró, csillámló papírdarabkák százait szórta az asztal fölé. 
Mrs. Wilkinson felcsuklott. Kovac ekkor felszólította őket, hogy fogják meg 
a mellettük ülők kezét, és így alkossanak kört. A milliméteres papírdarabok 
lassan pörögtek lefelé a levegőben, és amelyik a gyertyák lángjához ért, 
szikrázva elenyészett, a többi az asztalra hullott, és vízcseppnyi tükrökként 
verték vissza a gyertyafényt. Kovac lassú, monoton hangon beszélni kezdett. 
Sophie furcsának találta, hogy önmagát harmadik személyben, Cerberos 
néven említi, mikor bejelenti, hogy kapcsolatba kíván lépni a túlvilággal. 
Nem tudta eldönteni, hogy Cerberos kéri vagy parancsolja, hogy jöjjön létre 
a kapcsolat, s hogy kihez beszél, ha egyszer ő Cerberos. De nem sokáig 
gondolkozhatott ezen, mert mikor Kovac megnevezte a keresett személyt, 
pontosabban annak szellemét, és felajánlotta neki, hogy szóljon az ő szájával, 
Mrs. Wilkinson alaposan megszorította a kezét. Amúgy is eléggé zavarta 
a kontraszt; a gondnok feleségének izzadt tenyere és erős ujjai jobbról, 
Mr. Pidgley hűvös, fi nom keze balról tartották őt a körben. Egyszerre jó és 
nyomasztó volt az érzés. Kovac, azaz Cerberos behunyta a szemét, felemelte 
a fejét, és fátyolos, de határozott hangon a keresztnevén szólította Mrs. 
Wilkinson nagyanyját, hogy adja jelét jelenlétének. Rose, ismételte magában 
Sophie, Rosie, és önkéntelenül elmosolyodott. Egy percnyi feszült csend 
után Cerberos megismételte a szöveget, ezúttal valami mást is hozzátéve, 
amit nem értettek a többiek, értelmetlen hangsornak tűnt. Nem történt 
semmi. Sophie körbepillantott. Pablo és Mr. Pidgley maga elé meredt, Mrs. 
Wilkinson feszülten nézte Cerberost. Beleütközött Bill tekintetébe. Az kaján 
vigyorral fi gyelt, és mikor találkozott a tekintetük, Sophie-ra kacsintott. A 
lány épp nyelvet akart nyújtani válaszul, amikor a férfi  arca megváltozott, 
jobbra fordult. Sophie is észlelt valamit, de nem tudta, hogy mi volt az. 
Néhány másodperc múlva megrebbentek a gyertyalángok, megmozdultak 
az árnyékok a mennyezeten. Cerberos nem lehetett, és huzat sem okozhatta, 
az ablakok és az ajtó csukva voltak. Sophie Pablóra gyanakodott, ezért a 
következő alkalommal rásandított, de Pablo csukott szájjal, mozdulatlanul 
meredt a gyertyákra. A lány óvatosan körülkémlelt, de semmit sem vett 
észre, ami magyarázatul szolgált volna. Ebben a pillanatban megmoccant 
az asztal. Csak apró döccenés volt, arra azonban épp elég, hogy mindenki 
megdermedjen. Cerberos azonnal megszólalt, Rose-t kérte, hogy jelezze, ő 
jelent meg a körükben. Az asztal ismét dobbantott egyet. Sophie önmagát is 
kissé bosszantva amiatt aggódott, hogy felborul a gyertyatartó, ám annak oly 
széles és nehéz talpa volt, hogy jóformán meg sem billent. A kis papírfecnik 
vadul csillogtak. Cerberos ekkor felajánlotta Rose-nak, hogy ha akar, szóljon 
az ő szájával, eközben továbbra is felemelt fejjel és csukott szemmel ült. 
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Mrs. Wilkinson keze izzadt és remegett, ő következett, fel kellett tennie az 
első kérdést. Sophie arra gondolt, szívesebben ülne most Cerberos mellett, 
kíváncsi volt, ő vajon szorítja-e a szomszédai kezét. Úgy egy perc múltán 
Cerberos felszólította Mrs. Wilkinsont, hogy kérdezzen. A hölgy halk, meg-
megbicsakló hangon az iránt érdeklődött, jól van-e a nagyanyja, és hogy 
látja-e most őt. Idegesítő csend következett, csak Bill krákogott. Ekkor 
Cerberos feje megmozdult. Ismét előre nézett, szemhéja felemelkedett, 
egyenesen Mrs. Wilkinsonra szegezte a tekintetét. Már jól vagyok, mondta 
fülsértő, rekedt hangon. Nem látlak, de érezlek, folytatta, s hangja olyan 
idegen volt, hogy Mrs. Wilkinson erősen összerezzent. Sophie valamiért 
mégis komikusnak tartotta a választ, egyúttal tetszett is neki a helyzet, és 
mosolyogva fi gyelte a médiumot. Cerberos szemei nem változtak ijesztő 
tűzgolyókká, sem csillogó, fekete kövekké; pont olyanok maradtak, mint 
Kovacéi, és ezt bizonyos szempontból tanulságosnak találta. Mrs. Wilkinson 
egy darabig képtelen volt megszólalni. Cerberos ismét lehunyta a szemét, 
és felemelte a fejét. Sophie érezte, hogy a gondnok felesége igyekszik 
összeszedni magát, és feltenni egy újabb kérdést. Az asszony végül, még 
mindig remegő hangon azt tudakolta, miatta veszett-e össze az anyja és a 
nagyanyja azon a karácsony estén, amikor ő nyolcéves volt. Sophie a szeme 
sarkából látta, hogy Bill vigyorog. A médium leeresztette a fejét, és hidegen 
a kérdezőre nézett. Rémes rikácsolással közölte vele, hogy nem ő, hanem a 
megdöglött macska volt a veszekedés oka. Sophie-nak erőfeszítésbe került, 
hogy fel ne nevessen. Majdnem biztos volt benne, hogy Kovac gúnyt űz Mrs. 
Wilkinsonból. Szívesen hátradőlt volna kezében egy cigarettával, de nem 
akarta megszakítani a szeánszot. Ráadásul izgatott szorítást észlelt az ujjain. 
Gyerünk már, noszogatta magában, és nem is kellett sokáig türelemmel 
lennie. Mrs. Wilkinson kisvártatva zavartan érdeklődött, mi lett a nagyszülei 
ékszeres dobozával, amit gyerekkorában annyiszor megcsodált. Sophie 
elhúzta a szája szélét. Némi csend után az asztal fi noman mozogni kezdett, 
és nem hagyta abba. A médium üres tekintettel meredt a vele szemben 
ülőre. Aztán még az eddiginél is rémesebb és hangosabb rikácsolással azt 
válaszolta, hogy a ládikát a nagyapa eladta a hetvenhatos válság idején. 
Ekkor nagyot ugrott az asztal. Mrs. Wilkinson felsikoltott, és önkéntelenül 
elengedte a mellette ülők kezét. Az asztal lassan lecsillapodott, Sophie 
meglepve látta, hogy a gyertyatartó nem dőlt el. Kovac még mindig tartva 
a mellette ülők kezét felnézett a mennyezetre, úgy festett, mintha egy légy 
fáradt röptét követné a szemével. Mr. Pidgley még egy darabig fogta a lány 
kezét, aki ezt már kissé terhesnek érezte. A kör végül felbomlott, az öreg 
zongorista megropogtatta az ujjait.
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