
Az ég alkonyi ragyogással borította a nyájas
tájat, és a fényorgia már éppen hanyatlani ké-
szült, amikor az ünnepi kókler (jaj istenem, ne-
hogy a szeme elé kerüljön ez az aposztrofálás,
mert akkor nekem végem!) utolsót rúgott a tu-
domány e célra kifejlesztett hátsó fertályába. 

– Hölgyeim és uraim, mint önök is látták, a
szabadon futó rostok… – az egyik idôs pro-
fesszor, nemzetközi tekintély, éppen felriadt
alvásából, és az ölében fekvô testes kötet, mely
az elôadások összefoglalásait tartalmazta,
nagy robajjal a földre esett. Mindenki ösztönö-
sen odanézett, de hirtelen visszakapta a fejét,
egyrészt, mert az idôs, nagy tekintélyû pro-
fesszort még véletlenül sem akarták kínos
helyzetbe hozni, másrészt, mert az elôadó is
nagy tekintélyû professzor volt, csak valami-
vel fiatalabb, így elôreláthatólag még jó pár
éve volt, hogy szabadon akadályozza mások
tudományos pályafutását. – Nos, hölgyeim és
uraim, a szabadon futó rostok… – „egyszer
csak elfáradnak a futásban, és akkor rostokol-
nak” – súgta egy ifjú titán a mellette ülô kö-
zépkorú tudományos osztályvezetônek, aki-
nél jó pontokat akart szerezni azzal, hogy nem
tiszteli a tekintélyt. Az osztályvezetô nem vá-
laszolt, de láthatóan jól fogadta a poént. Mire
a professzor végzett a szabadon futó rostok-
kal, az ég teljesen elhanyatlott, mint a szerel-
mespár szenvedélye beteljesülésekor. 

Az idô elôrehaladtával eljött az utolsó vicc
ideje is, mellyel élve a díszelnök ekképpen fe-
jezte be rövid, de végtelenül pozitív nyilatko-
zatát: Az utolsó szó jogán, anélkül hogy türel-
mükkel visszaélnék, van szerencsém közölni
önökkel, tisztelt kartársak, hölgyeim és uraim,
hogy nemcsak igével él az ember… – „hanem
bigével is” – súgta oda az ifjú titán az osztály-
vezetônek, de elszámította magát, mert az fi-
nom dramaturgiai érzékkel egy estére csak
egy poént engedélyezett, ami már, ugye, el-
sült. Az ifjú titán visszahúzódott, de nem a ve-
reség kínos érzésével, hanem a helyzetfelisme-
rés taktikus megoldásának elégedettségével.
Nem elveszô, még kevésbé elveszett ember –

állapíthatjuk meg róla, így kívülrôl. Mintegy
kívülrôl, talán ez a helyesebb megfogalmazás.
– …hanem a Farmatox cég jóvoltából kitûnô
harapnivalókkal is – fejezte be frappánsnak
szánt zárómondatát a díszelnök. Általános és
egyetemes taps jutalmazta bejelentését, azzal a
diszkrét, ünnepi ülésekre jellemzô, egyszerre
oldott és elengedett tetszésnyilvánítással, ami
egyfelôl igazi értelmiségi, sôt tudósi könnyed-
ség benyomását kelti, ugyanakkor a viselkedé-
si normák pontos ismeretét tükrözi. 

A tudományos titkár szorgosan összeütötte
tenyerét, mintegy jelezve, hogy neki is maradt
még tiszte. 

– Hölgyeim és uraim, ezúttal is, szokásunk-
hoz híven, svédasztal várja önöket a szomszéd
teremben. 

Némi szertartásos várakozás után, bizonyos
hierarchia szerint a menet kettes-hármas cso-
portokban útnak eredt, néhány szólistával tar-
kítva, akiket senki sem ismert, így nem csatla-
kozhattak a kisegyüttesekhez. Közben szelle-
mesnek szánt, könnyed csevegések jelezték az
étkezést megelôzô enyhe izgalmat, mintegy
áthidalva a mégiscsak profán voltával össze-
függô enyhe zavartságukat. 

– Nos, fiatal kolléga, hogy jön ki a fônöké-
vel? – kérdezte az egyik ismert nagyság a
zöldfülû kezdôt, természetesen a fônöke elôtt,
aki barátja volt a kérdezônek, így a dolog évô-
désszámba ment, természetesen az ifjú rovásá-
ra. Mindenki pirulást várt néhány érthetetlen
szófoszlány kíséretében, az ifjú azonban igye-
kezett hamar bekerülni az elfogadottak társas-
ágába, ezért így válaszolt: „Én még csak kijön-
nék vele valahogy, hiszen jó az alkalmazkodó-
képességem, de mindig attól félek, hogy visz-
szafelé ez nem mûködik.” Villanásnyi idô alatt
érzékelték, hogy ez nem meggondolatlan vagy
tudatos szemtelenség, hanem a korán szerepet
kérô, reményteljes fiatal kutató öntudata, a
megfelelô, elfogadott keretek között, tehát jó-
indulattal, sôt elismerôleg fogadták bátor
megnyilvánulását. A kérdezô jónak látta kódá-
val ellátni az epizódot, ezért azt mondta: „No,
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azért én nem lennék ebben olyan biztos. A ma-
ga fônöke okozott már meglepetést, és nem
csak a tudományos világnak.” Erre a kissé ho-
mályos mondatra már nem illett válaszolni, és
azzal ejtették is az ifjút. 

Egy köpcös adjunktus kisebb társaság szá-
mára etimologizált: „Vajon miért nevezik ép-
pen svédasztalnak? Biztosan azért, mert az
ételek többnyire hidegek.” Mindenki törni
kezdte a fejét, hogy rákontrázhasson a szelle-
meskedésre. „Ha lappasztal lenne, nyilván ak-
kor is hasonló lappália jutna az eszedbe” – ri-
posztozott az egyik alorvos, akinek a zsebébôl
mindig angol detektívregény lógott ki, és a tu-
dományos üléseken ügyesen elhelyezve azo-
kat olvasta. 

A terembe érkezô elsô néhány ember hirte-
len megállt, akaratlanul is elzárva a többiek út-
ját. „Mi van, másik terembe kell menni?” –
kérdezték gyanútlanul. „Hát ez… hát ez már
mégiscsak sok!” – hápogott egy professzorfe-
leség, és visszafordult. Erre aztán mindenki
igyekezett bejutni a terembe, ahol egyre na-
gyobb lett a zsibongás. 

A terem közepén hosszú asztal állt, gyönyö-
rûen megterítve. Az asztal közepén csodálatos
alakú, meztelen fiatal nô feküdt, friss zöldség-
és gyümölcshalmokkal körülrakva, bizonyos
filmrendezôk modorában. „Ejha!” – kiáltott fel
az ifjú titán. Egyesek azonnal megfordultak és
kimentek. Mások igyekeztek elfogulatlanul vi-
selkedni, mint akik nagyon is jól értik a szür-
realista tréfát, amit itt valaki megkomponált,
és vette a kivitelezéshez szükséges bátorságot.
A szép nô mozdulatlanul, behunyt szemmel
feküdt, elegáns pózban, csupán testének szép
vonalait hangsúlyozva. „Gyere, drágám, ez
nem nekünk való szórakozás” – mondta a sza-
badon futó rostokról szavaló ezüsthajú kur-
zuslovag. Karon fogta feleségét, és látványo-
san elvonultak. 

Bizonyos fokú patthelyzet alakult ki. Egye-
sek azt tárgyalták, hogy mi lenne, ha belevág-
nák a villát a nôbe, és szelnének belôle egy da-
rabot. Mások azt ajánlották, hogy valaki csik-
landozza meg a talpát, és akkor mindjárt kide-
rül, meddig tréfa a tréfa. Mások azt bizonygat-
ták, hogy ez olyan filozófiai helyzet, amely
mindenkit próbára tesz, lám, máris mennyi os-
tobaság és infantilis ötlet hangzott el. A járta-
sabbak körüljártatták szemüket a teremben,
rejtett kamera után kutatva. A fiatalabb, „pá-

ratlan vagy pártalan” férfiak képtelenek vol-
tak közömbösek maradni, és noha nem szé-
gyellték, zavarta ôket a folytatás lehetetlensé-
ge. „Vajon ki lehet a nô?” – kérdezte az alorvos
asszony, akit sokan tiszteltek józan klinikai
meglátásaiért. A díszelnök, mindenki által be-
csült öreg róka, az adott körülmények között
sem vesztette el lélekjelenlétét és biztonságát
(„Átéltem én már ennél kockásabb helyzeteket
is a minisztériumban” – villant át az agyán),
megköszörülte a torkát, mint aki jelzi, hogy
szólni kíván. Mindenki megkönnyebbülten
hagyta abba a beszélgetést, egyfelôl, hogy a
helyzetnek és a díszelnöknek kijáró kellô fi-
gyelmet tanúsítson, másfelôl, hogy az egyéni
döntés terhétôl megszabaduljon. Ugyanis
érezték, hogy az adott helyzetben bárki bármit
csinál, bármit mond, az késôbb „felhasználha-
tó lesz ellene”, magyarul itt ki-ki csak szerepet
játszhat, akár prûd, akár „érti a tréfát”, akár
kritizál, akár tapsol, de senki sem lehet biztos
abban, hogy mi a „nyerô” magatartás.

– Hölgyeim és uraim – kezdte az elnök –, az
élet tele van hasonló helyzetekkel, csak nem
vesszük észre, vagy nem szembesülünk ilyen
nyíltan velük. Itt fekszik elôttünk egy gyönyö-
rû nô a svédasztalon, elvben bármelyikünk
annyit ehetne belôle, amennyit bír, mert ugye,
ez a svédasztal filozófiája, de a társadalom, ne-
veltetésünk, a mások ítéletétôl való félelem be-
lénk fagyasztja a fogyasztási kedvet, mint
egyes televíziós reklámok. – Ennél a pontnál
kis szünetet tartott, mintegy hatásszünetet,
ami elég volt arra, hogy rendezze további gon-
dolatait. Érezte a felelôsség súlyát, ami a hely-
zettel kapcsolatban rászakadt, hiszen nem
mindegy, hogy késôbb miként fogják emleget-
ni a tudósvilág anekdotás könyvében a történ-
teket. Átvillant az agyán, hogy esetleg éppen
ez a különös esemény fogja szolgálni nevének
hosszú fennmaradását. 

– Nos, hölgyeim és uraim – folytatta eszme-
futtatását –, erre a helyzetre nincs valós meg-
oldás. Ez olyan, mintha tízet hárommal akar-
nánk osztani, és nincs más eszközünk, csupán
a tizedes jegyek. Mi hát a teendô? Tapsoljuk
meg a hölgy vakító szépségét és személyes bá-
torságát, a rendezô ötletgazda mûvészi lele-
ményességét, és diszkréten vonuljunk vissza.
Tekintsük a dolgot filozófiai paradigmának, és
meditáljunk, hátha rátalálunk az igazi megol-
dásra, amely nélkülözi a szegényes racionali-
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tást, ugyanakkor megnyugtató és leleményes,
mint egyes pszichiáterek szövege. 

– Egyébként – tette hozzá kissé mélyített
hangon – a tudomány mûvelôi számára csak
problémák léteznek, amelyek megoldásának
szenteljük életünket és szerény képességein-
ket. Aki ilyen helyzetben nem találja fel magát,
hanem valamely tetszetôs rutinmegoldással
kísérletezik, sohasem válik a tudomány aláza-
tos szolgájává. – E szavak után az ünnepi ülés
elnöke lábujjhegyen kivonult a terembôl, mint
aki jelezni kívánja, hogy megadta a helyzetnek
a kegyelemdöfést, további teendô nincs, az a
szegény nô pedig hadd másszon le az asztal-
ról, és mehessen a zuhanyozóba, rendbe tenni
magát. 

A helyzet azonban nem alakult ilyen egysze-
rûen. A jó klinikai meglátásairól híres alorvos
asszony belekarolt egyik biológus kollégájába,
aki szabad idejében köztudottan drámákat
írogatott. 

– Gyere – mondta neki gyengéd rábeszélô
hangon –, legalább kísérletezzünk a saját meg-
oldásunkkal. Végül is az öreg sem tett mást,
mint egy jól bevált rutinmegoldást tett le az
asztalra, hiába próbálta éppen az ellenkezôjét
bizonyítani. Ennél mi többre vagyunk képesek.

A biológus nem hátrált meg. Érezte a hely-
zet kivételes drámaiságát – „ezt meg kéne ír-
ni!” – és kíváncsian várta a fejleményeket. 

– Látod, öregem – kezdte az alorvos asszony
–, ez nem svédasztal, hanem ravatal. Svédra-
vatal vagy bármilyen más nemzetiségû rava-
tal. Ez a nô halott. Vagy debil. Lelkiismeretlen
gyilkosai azzal szédítették, hogy állati jó buli-
ról lesz szó, pénzes krapekokkal, és ô lesz a
sztár, a fôszám, pedig csak valami futottak
még önmegvalósító filmrendezô palánta dip-
lomamunkájához kellett a csajt befûzni, és biz-
tosan beígértek neki öt lepedôt is, ami sose jön
rosszul az ilyenfajta kétes foglalkozású höl-
gyeknek.

– Csak kettôt – lehelte alig hallhatóan, gaz-
daságos szájmozgással a fekvô akt, mert tudta,
hogy valahonnan rejtett kamerával figyelik. 

– Hogyan?! – kapta fel a fejét a biológus,
mert erre nem számított. De nem folytathatta,
mert az alorvos asszony megrántotta a karját,

hogy hallgasson, és mintha mi sem történt vol-
na, tovább monologizált. 

– A dolog azonban rosszul sült el, mert mi itt
maradtunk, ez a szegény liba pedig már alig
bírja a pozitúrát. Ha viszont megmozdul, ug-
rik a dohány.

– Hülye kurva, menjetek a picsába – suttog-
ta az élô szobor alig hallhatóan. 

– Menjünk – mondta kissé riadtan a dráma-
író biológus, de az alorvos asszony nem tágí-
tott. 

– És remélhetôleg idôben elvégezte a fonto-
sabb szükségleteit, nehogy itt az asztalon szar-
ja össze magát.

– Büdös kurva, ezt még megkeserülöd! – szi-
szegte a svédasztal. 

A biológus ki akarta húzni karját a szorítás-
ból, de az alorvos asszony nem engedte. 

– Ha liba, legyen kövér – mondta oktatólag.
Majd így folytatta: – Minden helyzet csak
adott pillanatig érvényes. A legtöbb férfi ott
bukik meg a nôknél, hogy ezt nem érzékeli.
Minden nô tartalékol egy pillanatot, egy idô-
rést, amikor nyitva hagyja magát, és hozzá le-
het férni. Elôtte tiszteletlenség, utána viszont
már sértés. Hát így van ez, fiam, megírhatod a
következô darabodban. Pár perccel ezelôtt
még hozzányúlhattál volna ehhez a gyönyörû
testhez, aki felkelt és járt volna, és akár mezte-
lenül utánad ment volna a világ végére, mert
megragadtad a kínálkozó alkalmat és a megfe-
lelô pillanatot. A pillanat azonban elszállt, és
most már csak egy indiszkrét tökfilkó vagy,
aki méltánytalanul kínos helyzetbe hozod ezt
a bátor és gyönyörû fiatal teremtést, aki nagy-
szerûen oldotta meg feladatát. Gyerünk, fiam,
mielôtt még feltámadnának a férfiak által os-
tobán megalázott és szégyenükbe belehalt nôk
milliói, és magukkal húznának téged is a holt
vágyak tavába. – Azzal fogta, és kihurcolta a
terembôl a lelki kocsonyává pépelôdött bioló-
gust. 

A nô hosszú szempillái alól kipillantva, ki-
választott a körítésbôl egy kedvére való, meg-
felelô alakú és nagyságú sárgarépát… és áb-
rándosan rágcsálni kezdte.

DR. BALLA LÁSZLÓ
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