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Doboss Gyula

A szörny

*

Akkoriban, túl váláson, keserveken, hazajöttem a vi
lágtúlfeléről.PárhónapmúlvatalálkoztamNellivel,
akivel húsz éve, szinte gyerekként együtt akartunk 
átszökni a határon. De ezt a véletlen – vagy sorssze
rű–újbólitalálkozástmegelőztékazavarosésbaljós
események, amelyekért csakis magamat okolhattam. 
Igyekszem higgadtan elbeszélni és megérteni, mi 
történt. 
A főváros egyik prolikerületében sikerült lakást

kapnom, egy garázs fölötti, félig üres bérház első,
úgyahogy kipofozott, rendbe hozott emeletén. A kül
sőfalakongraffitik,félelmetesméretű,dülledtszemű
pofák, obszcén jelenetek, hatalmasra kinagyított ne  mi 
szervek,hullámzótengerhajóval,rejtélyesmandalák,
kitudja,mimég.Olcsóvoltalakás,mitlakás!Ket
recbenegyodú.Ezenabizonyoselsőemeletenmin
denszobafoglaltvolt.Tizenháromkisméretűkégli, 
a folyosó végén egy konyha két villanytűzhellyel,
mellette egy férfi és egy női vécé, zuhanyozóval. 
Aházfelügyelőnemlakottittaszörnyházban.
Akonyha,hah!Magaaborzalom.Bárkiírták,hogy

mindenkinek rendet, tisztaságot kell hagynia maga 
után,ilyesmirőlszósemvolt.Havalamelyikvénasz
szonykifuttattaatejetarezsóra,akkorazodaégett,
bűzölgött még napok múlva is. A tűzhely melletti
asztaltnagyjábólegytányérnyihelyenletöröltemaga
utánazillető,degondolhatni,hogymilyenkoszma
radtmégott, és ez évekótagyűlt.Savanyúbűzés
hideg fogadott ebben a konyhában, ha nagy csavargá
sok után, hajnalban mégis rászántam magam, hogy 
kotyvasztok egy hagymásszalonnás rántottát. 
Azuhanyzókülönhistória.Lakottafolyosónegy

kurva meg a lánya. Az asszony árulta a lányát is, aki 
tizenkéttizenhárom éves lehetett, ugyanakkor fél
tékenyen vigyázott rá, nehogy szerelemből, értsd,
ingyen nyújtsa szolgálatait. A férfizuhanyozóban
örökké mindenféle gyanús maradványok és mocsok. 
Emlékszem, egyszer egy földhöz vágott vagy elejtett 
csalamádésüvegvéresszilánkjaiésazabbólkiborult
savanyúságrohadtnapokigazegyiksarokban.Nem
tudom,mitörténhetett, talánazilletőkiakartpisz
kálni az elejtett üvegből ehetődarabkákat, uborkát,
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ilyesmit, és megvágta a kezét, vagy valakinek a fején 
törtössze,ésazértvoltvéres.Ettőlakupactólötven
centiméterre csorgott a zuhany, gyakran nem volt 
forró víz, és majdnem mindig negyed órát kellett
várni, míg lassan meglangyosodott, majd megmele
gedettazegyébkéntjegesésgyengénfolydogálóvíz.
No, itt történt, hogy fürödvén éreztem, nem va

gyokegyedül.Ahogyjobbankörülnéztem−hajnali
óránégteka lámpák,demárbeszűrődöttkintről is
egykisvilágosság−,megláttamavécéajtó résében
ezt a gyerekkurvát. Néma csöndben figyelt, máig
nem tudom, mit akart, mit nézett. Talán csak félt ott
hon a szobájukban, ahol az anyja egy kliensével 
nyiháncolt, és kimenekült ide, a férfivécébe, zuha
nyozóba,abbanahitben,hogyittnyugodtanellesz,
nemjönnekutána,nemnyitnakrá.Nemgondoltam
ezeket végig, inkább valami kíváncsiság ébredt ben
nem, meg szánalom, de azért a fejlett leánytest jelen
léte izgatott is.Nemsokáig tűnődhettem, elzártam 
avízcsapot,magamelétettematörülközőt,ésabban
a pillanatban éktelen visítással, ordítással berontott  
azuhanyzóbaakölökanyja,mögöttepárlépésselkö
vetteakuncsaftja.Ijesztőekvoltakígy,kettenegyütt.
Anőazöklétráztaazorromelőtt,hogyelcsábítom 
alányát,énfogtammagamelőttatörülközőtazegyik
kezemmel,amásikkalvédekeznipróbáltam,hogyne
jöjjönhozzámtúlközelezabestia.Aférfimögötte
lábszárközépigérősliccesgatyábanvolt,asliccfélig
ferdén kinyílott, az ürge hosszú fekete haja, borostás 
pofája, részegen vagy kátyósan ideoda bolyongó 
tekintetemegrémisztett.Nem tudompontosan,mi
vetettvégetazegésznek,valahogykipofoztaaférfi
budibólamuteraleányát,akuncsaftpasszívanólálko
dott körülöttük, és visszavonultak. Gyakran történtek 
hasonlódolgokebbenaszegényeklaktaalbérlőház
ban. Érdekes, hogy a szobámban, ahol semmi szép 
nem volt, valahogy mégis mármár kellemesen érez
temmagam.Délelőttönkéntvoltegyfélóra,amikor
besütöttaNapazablakon,amelyenkopott,kékfüg
gönylógott,azablakokközöttpedigegyrongyostex
tilredőny.

Ebben a lakásban, ha behúztam magam után az 
ajtót, és – ezt mindig megtettem – ráfordítottam 
a kulcsot, azt hittem, szabad vagyok. Volt normális 
munkahelyem,egyszerkesztőségbendolgoztam,nem
túl nagy szigorúságban, nem kellett korán kelni, ju
tott időm kijózanodni,meg kivakarnimagam a fá
radtságból, és így keltem útra a város túlsó végére
hosszú buszozással és villamosozással. 
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Aszerkesztőségiórákutánprogramomnagyjából
hasonlóanzajlottnapmintnap.Azírófélenépséggel
dél körül lementünk a szomszédos kricsmibe valamit 
inni, ez a kulturált beszélgetés helyszíne volt, néha 
nőkisjöttekvelünk,olykornagyonérdekes,kellemes
emberekkel ültünk együtt, és hamar kialakult, kör
vonalazódott inkább, vagy fölsejlett az esti, netán
éjszakaimenetrendis.Abizalmaskodóvagytúlba
rátságos nőneműek jelezték, hogy mit terveznek.
Álta lában valakikkel valamit megbeszéltem, valami
lyenrandevútkésőbbre,valakitvalahovávalameddig
elkísértem, vagy engem kísértek el a villamosig vagy 
metróig, és aztán egykét óra magány következett.
Furcsa, magány a zsúfolt városban. Úgy értem, hogy 
nemvoltmellettemsenki,akihezszólnomillene,lő
dörögtem, szándékosan eggyel előbb vagy később
szálltamle,mintkellettvolna.Betértemegyantikvá
riumba,viszonoztamegyegynőaligleplezettpillan
tását, ha sunyin mosolyogtak, utánuk is fordultam, de 
mártudtam,hogysemmikedvembelebonyolódniva
lami kapcsolatba, hazug dumába, aminek úgyis tud
juk, mi lesz a vége. 
Általában ilyenkor, délutánnégyötórakörül ej

tettem meg az egyetlen étkezésem, amit viszonylag 
nyugodtnakmondhatok.Némiivásután,éhesenva
lahol egy sarokban megettem egy főtt tojást, egy
nagy szelet zsíros kenyeret, máskor, máshol egy tál 
főzeléket, fasírozottal. Indultamhaza.Micsodaszó!
Otthon.Egykoszosegérlyuknyomorgó,totyogóöre
gek,bűnözők,prostituáltakházában.Deaztcsinál
tam, amit akartam. Úgy osztottam be a napomat, 
ahogynekemtetszett.Nemvoltrámsenkisemfélté
keny, hacsak nem gondolok a kurvára, aki a lányára 
vigyázott, de hát ez lényegtelen, ezek a dolgok nem 
érintettekmélyebben.Lehet,hogymegijedtem,lehet,
hogybosszantott,lehet,hogyzavart.Mégsemkellett
aztéreznem,hogybűntkövetekelvalakiellen.Nem
kellettattólsemfélnem,hogyvalakimegcsal,megkí
noz.Ezidőtájtazéletembennemvoltolyannő,aki
be tudott volna csapni, mert nem bíztam senkiben. 
Persze,nemtaláltamahelyemebbenazodúban,ha
éppnemvoltnagyonsürgősolvasnivalóm,munkám,
akkor lementem a telefonfülkéhez, nemműködött,
továbbmentem, a harmadikból tudtam telefonálni,
előkotortamaztafecnit,amirefelírtaaszámátvala
melyik nő, vagy nem telefonáltam senkinek, csak
nyakamba vettem a városrészt azzal, hogy egyik 
kocsmábólamásikbahúzvaabelem,valahogy túl
élem az estét és a féléjszakát. 

Majdnemmindig találkoztam haverokkal, isme
rős pofákkal, párocskákkal. Az is előfordult, hogy 
a kocsmában ismerkedtem. Általában nem féltem, 
egyrésztjóhiszeműennemgondoltam,hogyéppen
gembárkibármiértbántaniakarna.Másrészt,aheti
egykét karateedzés, amelyeken nagyon meghajtot
tak bennünket, valami önbizalmat adott, nem mintha 
igaziverekedővelvagyegykétstricivelszembenmeg
tudtamvolna védenimagam, de egyenlő küzdelem
eseténmegálltamvolnaahelyem.Mintahogyelőis
fordult ilyesmi, smeggyőződhettem arról, hogy ha
megütnek,éppenattólmúlikelazaremegős,szoron
gós intellektuelgyávaságom, és szakszerűen reagá
lok, bár elég lassan. Többnyire megfontoltam, hogy 
mitteszek.Mostrálépekazelölhagyottlábfejére,és
jobb öklöm behajlított középső ujjának csúcsával 
ahomlokábaütök.Mivelnem tudotthátralépniaz
illető,asújtásteljeserejétafejefogtafel,ezviszony
lagkislendületeseténiserősmegrázkódtatástoko
zottkeményebbkoponyákbanis.Na,mindegy,nem
részletezem. Csak eszembe jut, hogy wadoryunak, 
szelídgalambnakhívtákeztaművészetiágat,akara
tézókugyanisművészetiágnaknevezikaztaválto
zatot, amelyet ők űznek, nos, ez a „szelíd galamb”
társaság bizony sok gyanús elemet tartott együtt.  
Amester kemény, de emberséges alak volt, abból 
a fajtából, akit bizonyára vidámanmegmertek tá
madni vézna suhancok, aztán örök életükre szóló
tanulsággal vonszolhatták haza egymást. Ez a pacák 
ugyanis úgy nézett ki, mint egy elhízott könyvtáros. 
Alacsonyvolt, köpcös, kopaszodó, egyenletesmoz
gású, szelíd mosolyú.Magas fokozatai voltak, úgy
csapódottkiésvisszaabalja,hogyakövetkezőpilla
natban már a másik ökle legyen ugyanabban a pozí
cióban.Szóvalolyangyorsantörténtezaváltottütés,
mint ahogy a kaméleon nyelve vág ki a gyanútlan 
légyre, amelyik mire végiggondolná, hogy itt mi 
történik,márahüllőgyomrábanvan.Szóvalezavil
lámkezű D. volt a mesterünk. Mit is akartam az
egészbőlkihozni?Aszelíd galambelnevezést.Ször
nyetegekisvoltakközöttünk,azegyikfiú,harmad
annyiidősvolt,mintén,tizennégyéveslehetett,az
edzések szünetében a nundzsakuval verte a saját lá 
báthosszúpercekig.Mindkétsípcsontjahullámosan
göcsörtös és színes volt. Az ütésektől zúzódások,
duzzanatok – szerintem beforrott repedések, töré
sek–voltakrajta.Na,ennyitagalambokszelídségéről.

Visszatérve ezekre a reménytelen, de valahogy 
mégismámorítóan szabad csavargásokra: erős vol
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tammégfizikailag,bírtamazitalt,ésvalamihajtott,
űzött, mintha húzna, mintha valamit el kellene ér
nem. És föltétlenül azon az éjszakán! Nem majd,
egykéthét,hónapvagyévalatt.Valakitmegtalálni?
Marhaság.
Sokszor találkoztamD.L.barátommal.Furcsaaz

élettörténete.VagyB.J.vel,különösalak,aközelben
lakott egyedül.Hihetetlenül fekete éshosszú,hom
lokba csapzóhajzatától ijesztően elütött halálsápadt
arcbőre,illettviszontahisztérikusidegességtőlvillo
gó tekintete.Minthamindig azt nézte volna, hogy
kibe lehet belekötni. Végtelenül agresszív volt, de 
tudjukaleckét,ezazemberfélt.Féltarendőrségtől,
féltazotthonülő,nagyseggű,jóindulatú,demárke
serűfeleségétől,féltacsaládirántérzettfelelősségtől
ésattól,hogynemtudjaatehetségétbizonyítaniavi
lágnakésönmagának.Nagyonidétlenügyekbeke
veredtemmiatta. Dumáltunk valahol, vagy lődö
rögtünk, mondjuk éjféltájt, már túl a vita jobbik  
részén, most jött a kötekedés, hogy én mit, hogyan, 
miért vagyok gyáva, miért nem teszem ezt vagy azt. 
Hanemakadtmás,akkorvelemveszekedettádázul
ezasorsüldözöttember,akimindenekelőttköltőnek
tartottamagát,deazislehet,hogymindenekelőttpo
litikus volt. 
Tehetséges és jó lélek, kevesen látták ezt meg

benne.Nos,ballagunkabelvárosfelé,aztánmeggon
doltuk magunkat, elköszöntünk, elindultam hazafelé. 
Akoszlottalbérlőházlépcsőjénabejáratilámpaalatt
ült Cs., az a lány, aki annyiszor várt már ott engem. 
Hátizsákjában kaja, esetleg valami kis innivaló is,
mondjukazapjapálinkája.Nemistudom,mitkép
zeltem én. Kinek hittem magam, ahogy mondani szo
kás.Mirevéltemeztazegészet.Mindenesetreakkor
nem értékeltem különösebben, inkább csak eltűr
tem, persze meglegyintett a melegség, amikor meg
láttam újra ezt a hűséges és önzetlen teremtést.
Fölmentünk, lepakoltunk, és javasoltam, hogy men
jünk el az Alagútba. 
AzAlagútegyaluljárómellettikocsmavolt,ahol

diákok, értelmiségiek, lumpen elemek, vasutasok,  
skitudja,mifélenépekszórakoztakvegyesen,búsla
kodtak, néha lármásan mulattak. Ritkán megestek 
kellemetlen lökdösődések,veszekedések,deezek is
hamvukba haltak. Akik idejártak, azok már túl vol
takazon,hogymegmutassák,kicsodák.Nembántot
tákegymást.Egyhervadt,agyonfestett,cigarettázó,
szőkítetthajú,meghatározhatatlankorúnőültazon
goránál, ütögette, és énekelte szokásos dalait, kupléit. 

Általábanháborúsmelódiákat.Ötvenévvel azelőtti
dallamokat. Az egyikre némi vodka, sör után táncol
ni kezdtünk Cs.vel, vállamra hajtotta a fejét, én meg 
elnéztem messze a haja fölött a semmibe, de a sze
memmegakadtazegyikfüstösasztalnálgubbasztó
magányos nőn. Nem emlékszem pontosan, hogyan
történt, vagy nem akarom elmondani, nem érdekes. 
Lényeg,hogyegy időutánezzelanővelbeszélget
temazasztalánál.Csomielment,vállán lógatva la
pos, fekete hátizsákját. Az ismeretlen némber nem 
voltizgalmasvagyérdekesszámomra.Nemtudom,
mitakartamtőle,miértültemoda,talánelegettenni
valamikinemmondott felszólításnak,valami rosz
szul, hülyén értelmezett férfiúi kötelességnek, hiú
ságnak,hogyén,ugye,haegynőnézrámafüstön
keresztül hosszan, akkor nem állok ellen ennek a ki
hívókísértésnek.
Megkérdezte,hogymiértszúrtamki,miértszólí

tottam le, hiszen nem látok belőle semmit – közölte 
közönségeskacérsággal.Nemtudod,hogyszéphosz
szúealábam–mondta.Ösztönösenazasztalalápil
lantottam, tényleg nem tudtam ez irányban semmit 
megállapítani így. Farmernadrágban volt a félsötét 
helyiségben,fölülmagasnyakúpulóver,feketebőr
dzseki.Fülébenvalamihosszanlefityegő,antikhatá
sú drót vacak, szeme vastagon kifestve, haja nagy
lobonc,kétszerakkoranőnekiseléglettvolna.Min
den passzolt a nevéhez:Ráhel!A szeme sötét volt,
nagy−de zárt, zárkózott a tekintete.Semmitnem
fejezett ki az a nézés. Vannak szemek, amelyek su 
gároznak vagy mélyük van, mint a tengernek. Ez  
a szembogár olyan volt, mint egy matt, fénytelen 
széndarab. Pofacsontjai szélesek, az alsó ajka kissé
előreállt, ez az árnyalatnyi szabálytalanság azonnal
ellenszenvet, ellenérzést keltett bennem. Valahol azt 
olvastam,hogyazilyenvastagabbéselőreállóalsóaj
kakkéjsóvárságotárulnakelgazdájukról.
Beszéltünkahelyről,azénekesnőről,megkérdez

te, hogy ki volt az a csinos lány, aki nemrég elment, 
és hogymiértment el. Itthagyott vajon?Veszeked
tünk?Aztmondta,hogyszerintelegalábbháromszor
elváltammár,ésénbizonyáralenézemanőket.Arra
a kérdésre, hogy ezt honnan veszi, közölte, hogy 
látta, hogyan bánok szegény kislánnyal, ezt a szót
használta,meg azt is hallotta, hogyan szóltam oda 
azongoristanőnek.Ezekszerintfigyelt.Lehet,hogy
mindent és mindenkit, de engem is. Azt mondta, egy 
barátnőjévellettvolnarandija,demármegyis,mert
látja,hogynemfogeljönni.Kérdeztem,hogymiért
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nem hívja fel telefonon. A csaj telefonja általában ki 
van kapcsolva – mondta, csak akkor használja, ha 
direktvárvalamilyenhívást,vagyőakarbeszélni. 
A foglalkozása miatt is utálja, ha megzavarják. 
Grafikus, aki rajzfilmekhez fázisrajzokat készít, és
ebből tengetiazéletét.Mindegy,későbbmegismer
temezt a festőművészt is, leszbikusnakgondolom,
de ez az egész talán nem fontos.
Megpróbálom összefoglalni viszonyunk történe

tét,bárnagyonzavarosazegész.Mostkicsúszotta
számon,dehátigen,kapcsolatlettbelőle,méghozzá
úgy, hogy a fejembe vettem, hogy randevúzni szeret
nékaspinével.Nemtudom,miért,mertnemtetszett.
Valami piszkált, hogy ezt az ügyet valahogyan foly
tatni kell, vagy le kell zárni, szóval nemmaradhat
ennyiben. Amiket mesélt, még ott, a kocsmában, azok 
is inkább taszítottak, mint vonzottak volna. Még
csakérdekesneksemtaláltamazelbeszéléseit.Meg
lepett szokatlan nyíltsága bizonyos téren, másrészt, 
mint utóbb kiderült, teljesen zárkózott volt, semmi
lényegesetnemárultelmagáról,csakakönnyelmű
ségét.Meg azt – ezt később derítettem ki –, hogy
születetthazudozó.Ígyaztánnemtudom,igazvolte
az is, amit a szerelmi életéről, azaz inkább annak 
ahiányárólnevetgélveelmesélt.Hogyegyüttéltegy
élsportolóval, aki fontosabbnak tartotta a meccsek
utáni sörözést a haverjaival, mint azt, hogy vele le
gyen. Beszélt egy híres, öreg zsidó filmrendezőről,
aki egymillió forintot ajánlott föl neki, mondván,
hogy nincs szüksége erre a pénzre, és látja, hogy  
ő szegény. Kérdeztem, nem evidenciae számára,
hogy egy összegben akarták megvásárolni, és hogy 
ezegészenközönségesprostitúcióravalófelszólítás.
Elkerekedett szemmel, csodálkozva nézett rám, nem 
részletezem ezt a témát, nyilvánvaló, hogy annyira
tapasztalatlan, pláne buta nem lehetett, hogy ne értse 
megennekapénzajánlatnakajelentésétésjelentősé
gét.Haugyan igazazegész!Nos, ilyenvegyesbe
nyomásokkal és a rejtélyesbelsőkésztetéssel,hogy
meg akarom ismerni, elkezdtem keresni. Megadta 
a telefonszámát, hívtam napközben, hívtam este, 
többnyirelerázott,kitérőválaszokatadott.

Végül, pár hét után valamilyen rendezvényre in
dultam,ötletszerűen felcsöngettem, ésmegkérdez
tem,nincsekedvevelem jönni.Megadott egy idő
pontot, hogy hány órakor és hol várjam. Előbb ott
volt,mintén.Megintnadrágésdzsekivoltrajta,meg
tornacipő.Eztjólláthattam,mertmintakifutóedzés
utánlazítógyakorlatokatvégez,egyiklábátmagasan

föltette egy villanyoszlopra, és ezt behajlítva, a mási
katkinyújtva,rugózómozdulatokatvégzettazutcán
a járókelők némi csodálkozására. Mire odaértem,
már normális testhelyzetet vett fel, nem is utalt sem
miféleképp az előző tornagyakorlatra. Elindultunk 
a buli irányába, nem részletezem, aznap éjszaka ná 
lammaradt.Hajnalbanrémültszorongással riadtam
fel mellette, aludt még, én pedig kétségbeesetten gon
doltamarra,hogyesetlegottragad.Semmitnemtet
tem, nem ébresztettem föl, nem mocorogtam, egy
szerrevoltbennemvalamitapintatvagyjólneveltség,
hogy hadd aludjon, és valami késztetés, hogy kiugor
jakazágyból,éselrohanjak.Megpróbálomelmonda
ni, hogyannézett ki, bár nagyonnehéz.Az arcáról
kétféleképp kell beszélni. Amikor fölébredt, szeme 
gyulladtvolt,bedagadt,afestéketvalószínűleglefek
vés előtt lemosta, erre nem emlékészem, egyrészt
elég sokat ittam, másrészt sötét volt a szobában, ami
korlefeküdtünk.Deőmégvalamitmatatottatükör
előtt,egyfeketemaszatos,gyűröttpapírzsebkendőt
későbbmegtaláltamamosdóaládobva.Tehátamikor
smink nélkül csak nézett szórakozottan, ésmagára
hagyta az arcát, azaz nem beszélt, nem fordult felém, 
miközbenfűzteatornacipőjét–azarcainkábbcsú
nya volt. A haja összenyomódva már nem hatott 
hatalmas, izgalmas bozontnak. A testéről is nehéz
egyértelműenbeszélni,mondhatom,hogykislányos,
arányos,szépbőrűfiatalnő,deaztis,hogyjellegte
len és inkább csenevész,mint nőies figura.Megint
másbenyomást tett, amikorkilépett azutcára.Ki
kenvefenve, fölöltözve, ahogy mondani szokták, egy 
bombázótláthatottajárókelő.Hatalmasszem,vala
misprévelbefújt,sennekkövetkeztébenóriásigön
dör sörény, sportos és érdekes alkat, izgalmas járás. 
Ez a kettős kinézet teljesen passzolt kettős szemé
lyiségéhez. Talán volt benne jóság, gyöngédség, de
inkábbérzékenység.Nemamásikember,avilágdol
gaira,aművészetekrestb.nyitottérzékenységrőlbe
szélek,hanemarról,amikorvalakitúlságosanerősen
reagálmindenőtért,véltvagyvalóságostámadásra.
Jobb lenne érzékenység helyett ilyes szavakat ke
resni: sértődékenység, ijedősség.De amikor jól né
zettki,akkorismélységnélküli,fénytelenfeketekő
volt a tekintete. 
Hozzámköltözött,ésbonyolultkapcsolatvettekez

detét.Teltekahónapok,éssemmimástnemtudtam
megróla,mintamitazelsőnapokbaniskiderítettem.
Akinézetérőlbeszéltem;akarakteréről,ajelleméről,
azintellektusárólispróbálokszólni.Okos,deazér
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zelmi intelligenciája csekély. Empatikus képességnek 
nyomátsemtaláltambenne.Hihetetlenülegocentri
kus, mondjuk nyugodtan, hogy önző és betegesen
hiú. Átkozta az eget, mert nem formásabb a feneke 
vagy a melle, mert nincs hosszabb lába, combja, és 
egyéb ostobaságok.Úgy beszéltmagáról,mint egy
áruról,amelyvalamitévedésvagyszándékosgonosz
ság következtében megromlott, vagy nem sikerült 
elég jól.Messze a saját értelmi szintje alatt vallott
arról,hogymilyennektartjaaszépnőketésazérdekes
férfiakat, ez a színvonal az ócskabulvármagazinok
stílusáhozvagyavalóságshowkmércéjéhezigazodott.
Mikorrájöttem,hogyajellemetaszít,fölfirkantottam
egy papírra a negatívumokat, amelyeket az előbb
részbenmárelmondtam.KésőbbKulcsárZsuzsanna
könyvét olvasva találtam rá a Cleckleyféle meghatáro
zójellemzőkre,amellyelapszichopatákatleírja.Itt 
atizenhatpontbólcsaknemmindráillik.Amipasz
szol, azokat sorolom: pszichoneurotikusmanifesz
tációk hiánya, megbízhatatlanság, szavahihetőség
hiánya,őszintétlenség,bűntudatésszégyenérzéshiá
nya,nemmegfelelőenmotiváltantiszociálisviselkedés,
gyenge ítélőképesség, a tapasztalatból való tanulás
hiánya, kóros énközpontúság, szeretetképtelenség,
főbbérzelmi reakciókáltalánossivársága,abelátás
speciális hiánya, interperszonális érzékenység hiánya, 
a nemi élet személytelen és integrálatlan mivolta. 
Bárki joggalkérdezhetné,hogyhaezanő ilyen,

vagy én ilyennek látom, miért maradtam egyetlen 
percig is vele? Egyszerű lenne azt mondani, hogy
nem tudom, vagy hogy a hírhedt pszichopata báj 
miatt, de ez nem lenne teljesen igaz. Amikor egyre 
elfajulóbbveszekedéseinksoránlelépett,éspárnapig
távolvoltunkegymástól, rámtörtamagányszorító
érzése, és valami kétségbeesés, hogy elhagynak.  
Őugyanígyérezhetett,ésmindkettőnknélszerintem
aborderlinekór tünetei voltakmegfigyelhetők.En
nekapszichésrendellenességnekafőjellemzőjeaz,
hogyazembernembírjaelviselni,haelhagyják.Őt
nemlehetelhagyni,mertakkorkórosszorongásvesz
erőtrajta,ésenneknincsközeaszerelemhez,aszere
tethezvagyazigaziértékekenalapulóragaszkodás
hoz a másik iránt. Az ilyen beteg egyébként minden
bennormálisnakésegészségesnektűnik,ésnagyonis
bátranhagyelmásokat.Deőtnemszabad!Aztnem
bírja, nem tűri, foggalkörömmel viaskodik, míg
visszaszerziáldozatát,hogyőhagyhassaelazilletőt.
Nos,mind aketten ilyenekvoltunk.És éppennem
akadt senki, se neki, se nekem akkor, azokban a per

cekben vagy órákban, amikor rádöbbentünk, hogy 
amásikunkelhagyta,vagyelakarjahagyni.Egyszó,
mintszáz,vergődtünk,kínlódtunk,ésveszekedések,
verekedésektarkítottakapcsolatunkfolytatódott.Éle
temben senki nem tudott úgy földühíteni, olyan fene
ketlen gyűlöletet kiváltani belőlem,mint Ráhel. És 
őugyanígygyűlölt veszekedéseinkkor engem.Két
három napig tartottak ezek az indulatkitörések, vagy 
az indulatkitöréseket követő jeges némaság, hallga
tás, és ilyenkor kerültük is egymást. Aztán, ha elmúlt 
ez a kéthárom nap, igen kellemesen töltöttük együtt 
azidőt.Egykettőrerájöttem,hogysemmilyenmódon
nem gondoskodik rólam, nem törődik velem, nem
várhatoktőlesemmiilyesmit.Ezttudomásulvéveta
postuk ezt az átkozott malmot. Azt reméltem, hogy 
jobbember leszbelőle.Hogyegyrésztmegszelídül,
másrésztvalahogyanmegtér.Megtérabensődolgok
hoz,alélekhez,afinomszellemiséghez.Egyremásra
hagytammagamfélrevezetniazoktólajelektől,ame
lyeket én finomlelkűségként akartam értelmezni,
holott csak az a fajta érzékenység volt, amit fentebb 
elbeszéltem. És én meg akartam jobbítani ezt a kap
csolatot. Valami érthetetlen csökönyösség, kénysze
rességlettrajtamúrrá,hogyegymástszeretőpárle
gyünk.Hogymegfeleljekneki,hogyszeressen,hogy
ragaszkodjonhozzám.Hogynebírjonnélkülemélni.
Ahelyett, hogy simán elküldtem volna, hogy megme
nekültem volna, hogy megmentettem volna az ideg
rendszerem.Aveszekedéseksoránszószótkövetett,
sötét szemével gyűlölködve nézett rám. Sziszegve
gonoszvádakatvágottafejemhez.Bármilyenhibájá
ra utaltam, rögtön mondott valamit arról, hogy én
méghibásabbvagyok,mégbűnösebb,mégrosszabb
ebbenabbanamabban, aztán egymáshoz közel lépve 
egymásarcábanéztünkremegve,valamivégsőmocs
kotvágottafejemhez,éselfordulttőlem.Amikorvá
laszolni akartam, befogta a fülét, vicsorgott és topor
zékolt, letéptem a kezét, amit a füléhez szorított, és 
azarcábaordítottamvalamiőrültséget.Ésezekave
szekedések ismétlődtek.Egyre jobban elfajultak, és
egyreijesztőbbéválórohamokbanjelentkeztek.
Különösen borzalmasak voltak ezek a jelenetek 

amenstruációsidőszakában,vagyhamegpróbáltam
gyógyítani magam, kikapcsolni mindazt, ami két
ségbeejt, azaznyugtatótvettembe, és erre ittam.
Ilyenkor elvonultam, lefeküdtem, a falnak fordultam, 
deabennelévőmegvetésapiálássalkapcsolatbannem
hagyta nyugodni, addig piszkált, addig tette a meg
jegyzéseket,amígbeszálltamaringbe,éskezdődtek
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a förtelmes veszekedések, verekedések. Démon köl
tözött az életembe, bajok, problémák, betegség és 
tragédia is. 
Spartacusnemakartharcolni,deakiképző,gyű

lölt ellensége újra és újra provokálta. Egy ízben, ami
korazubogóüstökközöttjártatiszt,Spartacushá
tulról derékon ragadta, és fejét belenyomta a forró
folyadékba. Társai azzal támadtak őreikre, amit 
a kezük ügyébe kaptak. A marha feldarabolásához 
használt bárdokkal zúzták be a katonák koponyáját, 
hogy az ételhez előkészített nyershúsokkal kevere
dett össze kicsorduló agyvelejük. Hatalmas küzde
lemkezdődött,amelygyorsanvégetért,atúlerőre
ménytelenné tette a rabszolgák helyzetét. A lázadási 
kísérletet véres leszámolás követte. Akit tudtak, meg
kíméltek a katonák, őreik, mert szükségük volt az
erős, eleven harcosokra, akiket a porondon fognak
azoroszlánokvagytársaikszétmarcangolni.Sparta
custöbbsebbőlvérezveücsörgöttvasláncokraverve,
amikor bejött a mester, maga is fölszabadított rab
szolga,egykorigladiátor.Nagytálcánsültetésbort
hozott.LeültSpartacusmellé,ruhájaredőiközülilla
tos kenőcsöt vett elő, s ezzel kenegette a sziszegő
férfisebeit.Unszolta,hogyegyen,mertszükséglesz
az erejére, holnap a császár előtt válogatott ellen
séggelkellmegküzdenie.Mikorröpkeéjszakainyu
galomután eljött az idő, őt és társait beöltöztették,
fölfegyverezték, és a rettegett folyosón a porondra
vezették. 
Ellenfelemaz aréna szemben lévőoldalán állott.

Magavoltaszörny.Keze,lábabilincsben,szemebe
kötve, szája habot vetett, fogait csattogtatta. Amikor 
levertékláncait,őrjöngverohantrám,torzalakjajob
ban hasonlított kemény homlokú, fújtató, vágtató
bölényre,mintemberitestre.Szájábóldárdaszerűhe
gyesfogakmeredtekelő, látszott,hogysemminem
állítja meg, csak a halál. Amikor háromágú nyilas 
nyársát rázva a közelembe ért, mindenre elszánt 
mozdulattalmegpróbáltamegybeváltfogásomatal
kalmazni, oldalra vetettem magam a földre, és lábam 
kaszálómozdulatával elgáncsoltam.Arccala földre
esett, azonban lándzsájára támaszkodva hamarosan 
négykézlábraállt,márcsakannyiidőmvolt,hogyfe
léjesújtsakrövidrómaikardommal,amelylecsúszott
a lapockáján, nagy darab húst hasítva le a hátáról,
hogy kivillantak lilásfehéres bordacsontjai. Ekkor 
ütést éreztem az Achillesinamban, megrogyott a tér

dem. A földre zuhant rém lábikrámba harapott, ál
kapcsátösszeszorította,ésnemeresztett.Borzalmas
fájdalom járt át. Az arcom vérzett, a veríték és könny 
elegyétőlcsakhomályosanláttamalábamnálössze
görnyedőésnyüszítveharapófigurát.Maradékerő
met összeszedve, félig feltérdelve, oldalam mellett 
megemeltem kardomat, és teljes erővel lesújtottam
arra a homályos fekete izomkötegre, ami a rém vér 
zőhátavolt.Vágásommalféligleszakítottamakar
ját, ekkor engedte el a vádlimat, és föl tápász kodván 
kitátott,vérhabothörgőpofájávalazarcomfelécsat
togott.Megragadta a kardomat, olyan erővel, hogy
amikor megrántottam, elmetszve ujjait, azok lehull
takaporondlucskosfűrészporába.
Nemtudom,ki lettagyőztes.Filmkéntperegtek

fejemben az események, fájdalom helyett már csak 
émelyítőszagokatérezteméskétségbeesett rémüle
tet. Aléltan hevertem kemény deszkafekhelyemen, 
valamiforróságjártabokámkörül,fehérkötéstlát
tamalábamon,amelyenátütöttavér.Szívemmajd’
szétrúgtabordaketrecét,vibrálófényektáncoltakkö
rülöttem, aztán feneketlen sötétség vett körül. Tud
tam, hogy nem halogathatom tovább, meg kell tennem.
Magasan szálltam valami varázsszőnyegen, ro

hantalattamavidék,némánhullámoztakazerdők,
minthaegydzsungeltájat láttamvolnafölülről,el
némított filmen. Rettenetes volt, ahogy hajladoztak 
alombkoronák−egyetlenhangnélkül.Úgy,minta
Nagyításban, akárha a tökéletesen gondozott park, 
aparkközepénállópárésakörülöttüklévőerdője
lent volna meg, talán álmomban. Elhessegettem a lát
ványt,ahogyafákközülelőbújikegyrevolvercsöve,
de a következő pillanatbanmár abban a jelenetben
láttam magam, vagy ahhoz hasonlóban, amikor 
a film fotós hőse éjszaka visszamegy a tisztásra,
megkeresni a feltételezett hullát. Szakadékban buk
dácsoltamlefelé.Meredekenzúgottaláagyorsfolyá
sú hegyi patak, medrében sziklanagyságú mohos 
kövek álltak, és zárták el útját a víznek, amely kanya
rogva, dühöngve kereste amenekülés lehetőségét.
Én az egyik iszamós, vörös kövön kapaszkodtam
meg,innenmásztamátakövetkezőre,láttamföntazt
a sötét, tompa tekintetet a viaszsárga arcban, mintha 
egyrenőttvolna,egyreközelebbjöttvolnahozzám,
szinte rám hajolt. 

Tudtam, hogy mögé kell kerülnöm, és le kell lök
nöm a sziklák közé. 


