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ELSŐ

Talán a kevés megmaradt fotó miatt éles annyira bennem a 
kép, anyám nővérétől kaptuk kölcsön a gépet. Elmélyülten 
fogom a sárga műanyag lapátot, merem bele a száraz homo-
kot a piros kisvödörbe. Közelről készült a felvétel, így nem 
feltűnő, hogy csak én vagyok rajta.

Három- vagy négyéves lehettem, a kisvárosi lakótelep vi-
szonylag frissen épült, csupa fi atal pár lakott a betontömbök-
ben. Akkor még szívesen költöztek be az emberek, nem gon-
dolkodtak azon, hogy mennyi hátránya van egy ilyen lakás-
nak, örültek neki, hogy van hol elkezdeni az életet, önállóan, 
a szüleiktől külön lakótérben, nem kellett az anyós horkolását 
fi gyelni, ha intimitásra vágytak.

Az anyám és az apám a nagyobb társaságokat kedvelték, 
mielőtt összeházasodtak, a barátaik között az esték húzóem-
bereinek számítottak. Amikor megszülettem, persze minden 
más lett, anyám leszokott a dohányzásról, apám pedig sokkal 
komolyabban vette az életet, a szórakozóhelyeken a sokak 
ámulatát kiváltó nagyvonalúságát felváltotta a józan beosztás.

Talán ezért is lehettek csalódottak, amikor kivittek a játszó-
térre, ahol vasárnaponként csupa korosztályukbéli pár enged-
te el gyermekei kezét a langyos napsütésben. Mesélték, hogy 
már karon ülő koromban titokban az erkélyről lesték, melyik 
család szimpatikus, kinek a közelében fognak majd leülni, ter-
veket szőttek, hogy biztosan sok barátot szerzek, ugyanolyan 
könnyedén beilleszkedem, akárcsak ők, és a szomszédsággal 
majd ennek ürügyén rendszeresen összejárnak, hiszen azok is 
olyan tisztességes embereknek tűnnek, mint ők.

Ködösek az emlékek, összefolynak, de azt tudom, hogy 
egyszer sem sírtam. A többi óvodáskorú felváltva zokogott, 
keserves hangokat adtak ki, mintha a világ pusztulása köze-
ledne, mindezt azért, mert eltörött a kis gereblyéjük, megcsíp-
te őket a darázs, vagy lerombolták a homokvárukat. Az ilyen 
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Amikor a fényképezőt elhozták, sokan jöttek a családból. 
A nagynéném, a férje, még a nagymama is. Így öten fi gyelték, 
ahogyan a lapát lapjával egyengetem a nedves homokot a vár-
alap szélén.

Hangosan beszélgettek, hiszen a felnőttek úgy hiszik, 
a gyermek nem fog fel semmit a beszédükből, ha mégis, úgy-
sem érti. Utóbbiban alig tévedtek, a szavakat ugyan hallot-
tam, de java részük ismeretlennek tetszett. Nagymama sze-
rint nincs gond velem, majd kinövöm; ha egy gyerek nem 
foglalkozik a többivel, látszik, hogy intelligensebb náluk, mi 
a francot is akarna attól a sok kis csecsemőtől. A nagynéni 
férje erősen ingatta a fejét, azon a véleményen volt, hogy ta-
lán autista vagyok, mert azok, úgy tudja, bizonyos dolgokban 
ügyesek, amúgy meg nem valami életképesek, látta az Esőem-
berben. Mielőtt a szüleim reagálhattak volna, a nagynéni hatal-
masat bokszolt a vállába, nem viccből, a férfi  fel is szisszent, 
a néni pedig ráparancsolt, hogy húzzon el egy doboz ci giért, 
ahelyett hogy a részeges pofáját jártatja. Amikor elment, 
egy ideig csönd volt, majd anyám nővére nagyon halkan azt 
mondta, hogy talán el kellene vinni egy szakemberhez. Egy 
pszichológushoz.

Erre apám a combjára csapott, hogy az ő fi a nem autista 
és nem is bolond, egyetért az anyósával, majd kinövi, egysze-
rűen nem akar a többi kis szarossal együtt lenni. Az indulatá-
tól átfűtve szinte kiabált, mire a többi anyuka és apuka arrébb 
húzódott, olyanokat mondtak egymásnak, ügyelve arra, hogy 
apám is jól hallja, hogy nem véletlen ilyen a gyerek, nézd meg 
a szüleit.

Tudtam, hogy valamit rosszul csináltam. A sok idegen szó 
úgy hangzott, mint ami a nyugodt életemet negatívan befo-
lyásolhatja. Összefüggést láttam aközött, hogy rólam beszél 
mindenki, én pedig a kérlelések ellenére magamban építke-
zem. Logikusnak tűnt, hogy egy időre feladjam a kényelme-
met. Megfogtam a félig vízzel telt vödröm, beletettem a többi 
eszközt, és átsétáltam a gödör másik végébe a gyerekekhez. 

balesetek jobbára a közös játékból eredtek. Én ezekben soha 
nem vettem részt.

Csak sejtem, hogy ugyanazért, amiért később sem ültem 
oda másokhoz. Hiányzott belőlem a közösség iránti vágy, 
vagy bármilyen ösztön, amely a társasághoz húzott volna. 
Egyedül építettem mindig a váramat, amelyhez fogható nem 
volt másik az udvaron. Míg a többi gyereknek az apja segített 
elfogadható formájú buckákat emelni, én precízen, összpon-
tosítva raktam az előnedvesített anyagot egymásra, mindig 
ügyelve arra, hogy tökéletesen simák legyenek az oldalak, sőt 
a végére már tornyot is tudtam emelni, piramistetővel.

Ha valamelyik gyerek megkérdezte, hogy játszhat-e ve-
lem, használhatja-e a vödrömet, vagy csak nézhet-e, oda sem 
fi gyelve válaszoltam nemet. Nem akartam megbántani, ak-
koriban még azt sem tudtam, az mit jelent. Csak azt érzékel-
tem, hogy ilyenkor némelyek sírva fakadtak, mások felrúgták 
a váram.

Egyik sem érdekelt. Ha sírt, tudtam, hogy jön az any-
ja, megvigasztalja. Ezek a nők sokfélét mondtak rám, hogy 
gonosz, buta, csúnya, ilyenkor eleinte segítségemre sietett 
anyám, kérlelt,vegyem be a kisfi út vagy kislányt, de ugyanazt 
a nemet kapta ő is. Egy idő után már egyből a másik anyuká-
hoz szólt, próbálta megmagyarázni, hogy én egyedül szeretek 
játszani.

Akik az építményeimet bántották, hamar leszoktak róla. 
Várták, hogy sírjak, verekedjek, de nem láttam értelmét. Mint 
egy pók a hálóját, újra kezdtem, azzal a különbséggel, hogy 
az előző hibáit igyekeztem nem elkövetni. Néhány hét alatt 
mindenki megtanulta, hogy velem nem kell törődni.

Apám viccei is a fülembe csengenek. Minden alkalommal, 
amikor valaki olyan látta, mit építek, aki még nem járt arra 
azelőtt, megjegyezte, hogy a fi ából egyszer mérnök lesz. Ezen 
mindig ugyanúgy nevetett, és ugyanúgy helyeseltek az idege-
nek is, majd ők is nevettek. Nagyon sokáig nem értettem ezt 
a rituálét.
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MÁSODIK

A levegőt friss, édeskés parfüm hatotta át. A buszmegálló-
ban várakozó, izzadt emberek megigézve bámulták, ahogy 
Noémi könnyedén átsiklott közöttük a lassú, júliusi délutá-
non. Padlizsánszínű, erős haja hosszú copfba fonva verdeste 
a hátát, és a napfényben olyan természetesnek hatott, akárha 
az anyjától örökölte volna az élénk zuhatagot. Mélyen de-
koltált, fekete topja és a hosszú combjára simuló, rövid far-
mernadrág előnyösen hangsúlyozta domborulatait. Bár erős 
alkatú lány volt, mégsem tűnt húsosabbnak a kívánatosnál, 
kerek arca és arisztokratikusan ívelt álla pedig kellemes össz-
hatást keltett.

Végre a Ferenciek terén utolérte a fi atal férfi t. Ahogy mu-
tatóujja begyével fi noman megérintette a vállát, a csíkos pólós, 
izzadságszagú alak megfordult, és elveszett a lány mélyen ör-
vénylő, sötét tekintetében. Amikor Noémi ilyen melegséggel 
mosolygott valakire, a szája szegletében két mélyedés jelent 
meg, fogai pedig fehér ékkövekként állták útját a kitörni ké-
szülő, balzsamosan mély hangjának, amely a mesélők sajátja.

A borostás, hosszú képű férfi  szeme irreálisan nagynak 
tűnt, olyannak tetszett, mintha állandóan csodálkozna vala-
min. A nyakában egy kopott, régebbi típusú digitális fényké-
pezőgép lógott, egyik, pókszerűen hosszú karját azon pihen-
tette. Noémi a gép felé bökött.

– Szia, szeretném elkérni a képet, amit az előbb készí-
tettél – tért egyből a lényegre, és időt sem hagyva folytatta 
tovább. – Ha szeretnéd, adok e-mail címet vagy postacímet.

– De miért olyan fontos neked az a kép? Nem is rólad 
készült, hanem a Duna-partról – lepődött meg a férfi , majd 
rögtön rájött, hogy épp egy remek lehetőséget szalaszt el. 
– Persze, átküldöm szívesen. Meg a többit is. Tudod, még 
amatőr vagyok, a fotózás csupán a hobbim, fi lozófi át hallga-
tok Szegeden… – folytatta volna még, de a lány közbevágott.

Először elhúzódtak, de aztán eléjük tettem a játékaimat, és 
puszta kézzel pakolni kezdtem a túlságosan száraz homokot 
az ő félkész kupacuk tetejére, mintha egyformán ügyetlenek 
volnánk.

Pár perc után a rokonaimra tekintettem a szemem sarká-
ból. Apám mosolygott, a nagynéném pedig kétségbeesetten 
magyarázkodott anyámnak, hogy csupán segíteni próbált. 
Másnaptól, miután hazamentek, újra egymagamban építet-
tem a váraimat, kivéve vasárnap, amikor apa és anya is a téren 
volt. Lassan mindenki elfelejtette a korábbi incidenst, és vég-
re beszélgetni kezdtek a szüleimmel.
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vagy miniszterek nevét, tetteit, mintha a saját jól vagy rosszul 
nevelt gyermekeik lennének. Ahogy hallgatta őket a fi lozó-
fusjelölt, arra az álláspontra jutott, hogy ez a három dáma a 
markában érzi az ország szívét, vagy legalábbis jobban tudja 
a dolgok működését bárkinél.

Bár bőséggel szerzett elemezhető adatot, zavarban volt, 
hogy a lánynak majd miként kellene minderről beszámolnia. 
Éppen erre kívánta terelni a szót, amikor Noémi a bölcsész 
hosszú karját rángatva felkelt az üléséről és megnyomta a le-
szállásjelzőt.



Hosszan vezette a férfi t a hatalmas villák során át. Próbál-
ta fi gyelmen kívül hagyni, hogy folyamatosan olyan, számára 
intim kérdésekre kellene válaszolnia, mint hogy mire kell a 
fénykép, hol tanul, mi a vezetékneve. Végre összeszedte meg-
maradt erejét, mosolyt öltött erejét vesztő arcára, és belené-
zett a hatalmas, csodálkozó szempárba.

– Az egyik egyetemen hallgatok bölcsészetet. Itt lakom 
– zárta le gyorsan, és az egyik villa irányába mutatott.

– Te ennyire gazdag vagy? – fakadt ki a fi atal fi lozófus, bár 
ahogy kiejtette a száján a bántóan éles szavakat, szégyenérzet 
ülte meg a gyomrát, és helyesbíteni próbált: – Úgy értem, ez 
egy nagyon szép kastély, sosem találkoztam még olyannal, aki 
belülről is ismerhet egy hasonlót.

– Kastélynál valamivel kisebb, de nagyon kedves tőled. Az 
ezerkilencszázas évek elején épült, valami grófé volt, azt hi-
szem. Vagy miniszteré? Vagy egy miniszteré, aki gróf? Nem 
tudom, nem érdekel a történelem. Néhány eredeti bútor is 
megmaradt. A villa egyébként is a szüleimé. Az apám magán-
praxisú fogorvos, az anyám pedig az asszisztense. Én öt évvel 
ezelőtt költöztem ki a melléképületbe, az egykori cselédlakba. 
Persze apám nem sajnálta a pénzt felújíttatni. Előremegyek, 
a kutyák gyűlölik az idegenek szagát.

– Nekem csak az a kép kell. A legjobb lenne most azon-
nal. Eljössz hozzám, és felmásolod nekem. – Noémi hangja 
nem tűrt ellentmondást. A férfi  eredetileg úgy tervezte, hogy 
szétnéz még a folyóparton, majd az esti vonattal hazaindul, 
de ez várhatott. Az egyetem melletti, bejáratott kocsmákban 
mindig legendákat hallott mások nagyszerű, kalandokkal bő-
velkedő utazásairól, amelyekben könnyűvérű lányok tűntek 
elő ködös, valószerűtlen pillanatokban, és mint nimfák ragad-
ták magukkal az arra járó utazókat, egyetlen éjszaka erejéig. 
Eddig ezeket kitaláltaknak, de legalábbis túlzásnak vélte, most 
azonban szívesen a részévé vált volna a nagy hallgatói mito-
lógiának.

Hosszú buszút vitte őket a Móricz Zsigmond körtérig, 
a lány ügyelt rá, hogy az örökké zsúfolt 7-esre szálljanak, így 
az izzadt testek kerülgetése jó kifogást nyújtott, hogy ne kell-
jen igazán az idegen férfi val kommunikálnia.

A körtéren még egy kisebb méretű busszal a hegy teteje 
felé vették az irányt. A járművön a férfi  megpróbált végre 
szóba elegyedni Noémival, de az gyorsan leintette, csak any-
nyit súgott neki, hogy fi gyelje a többi utast, mert egy fi lozó-
fusnak nagyon érdekesek lehetnek.

Itt már csak néhányan utaztak, egy ázsiai pár, hatalmas 
térképet kiterítve követte a megállókat, helyenként a férfi  
aggodalmasan kibámult az ablakon, tört angolsággal próbált 
segítséget kérni a sötét hajú, pocakos sofőrtől, aki ilyenkor 
a nő nagy ijedségére elengedte a kormányt, széles tenye reit 
pedig felfelé fordította, jelezvén hogy fogalma sincs, mit 
akarnak tőle.

Pár üléssel arrébb három nyugdíjas asszony, úgy tűnt, ki-
válóan ismerik egymást. Jómódú özvegyek lehettek, fekete, 
fi nom anyagú ruházatuk még nyáron is nyaktól bokáig tar-
tott. Szívük felett súlyos kövekkel ékített brossokat, ujjaikon 
hatalmas aranygyűrűket viseltek. Fő témáik egymás között az 
operabérlet kihasználtságára, illetve a politikában részt vevő 
alakok érdemeire irányultak, úgy ejtve az egyes színészek 
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A szombatokat ezután egymásnál töltöttük. Az alku rám 
eső részét könnyedén teljesítettem: apám és anyám friss ener-
giával vetette bele magát az új kapcsolatba.

Amíg én Zolival legóvárakat építettem, a szüleink ultiztak. 
Eleinte udvariasan, a győztes mindig szabadkozott, hogy csak 
szerencséje volt, majd ahogy belemelegedtek a játékba, bort 
és pezsgőt ittak hozzá, amitől olyan komolyan vették a parti-
kat, mintha csatamezőn volnának.

Kezdetben óránként ránk nézett valaki, odafi gyeltek a va-
csoránkra, és tíz órára otthon voltunk. Ahogy az alkohol az 
éjszakák szerves elemévé vált, hol én, hol Zoli aludt a vendég-
matracon. Ilyenkor megengedték, hogy a hűtőből azt vegyük 
ki, amit szeretnénk.

Rendszerint ketten egy üveg kólát fogyasztottunk el, Zoli 
azért, mert máskor nem engedték meg neki, én pedig azért, 
hogy minél tovább ébren tudjak maradni. Elképesztően fon-
tosak voltak ezek a pluszórák. Zoli ilyenkor tanított meg a 
hétköznapi életre.

Legelőször mosolyognom kellett. Azután lassan megta-
nultam szomorúnak, elkeseredettnek, szégyenlősnek, megle-
pettnek, riadtnak, dühösnek, bosszúállónak, kedvesnek lenni. 
Mindegyikhez jutott egy-egy tekintet, grimasz, testtartás, eset-
leg hang is. Amikor ezeket elsajátítottam, megmutatta, melyik 
élethelyzetekben vehetem elő őket. Spontán rám ijesztett, po-
fon vágott, süteményt hozott vagy elvette a kisautóimat.

A viccekkel volt a legtöbb gondom. Nem értettem őket. 
Akkor sajátítottam el azt a mechanizmust, hogy minden vic-
cet, amit hallottam, megjegyeztem. Így tudtam, mikor kell ne-
vetni rajtuk. Ismertem az óvodai disznó vicceket, ezeken elég 
volt nevetni, érteni nem kellett, pár korombelieknek szólót, 
illetve azokat is az eszembe véstem, amiket apám harsogott a 
kártyaasztalnál.

Hétköznap is gyakoroltam. A szobámban katonás rend 
uralkodott a játékok között, Zolin kívül nem hagytam velük fel-
ügyelet nélkül senkit, mert a többi gyerek szétszórt, lerombolt 

HARMADIK

Az óvodáscsoportban úgy voltak szétszóródva a többiek, 
mint a csillagok, de ez senkit sem zavart, hiszen ennek az 
életkornak ez a rendje. Egyedül én nem találtam meg a helye-
met, üstökösként bolyongtam a hatalmasnak tűnő teremben, 
próbálván rájönni, hogyan lelhetem meg azt a pályát, amivel 
nem követek el rendellenes magatartást.

A szülők azt szeretik, ha összejárhatnak kártyázni és bo-
rozni, ezt Zolitól tanultam, egy nagycsoportos fi útól. Az első 
héten két ötéves lelökött egy félreeső mászókáról, amelyre ere-
detileg azért mentem fel, hogy egyedül lehessek. Az esés után 
rögtön felkeltem, habár eleredt az orrom vére, gyorsan letö-
röltem, és megkérdeztem a két gyereket, miért tették. Azt vá-
laszolták, hogy az az ő mászókájuk. Beláttam, hogy csak akkor 
lehet szabadságom, ha megharcolok érte. Egy kővel homlo-
kon dobtam a nagyobbikat. Ahogy az odakapott, s kezét meg-
nézve meglátta az elmaszatolt vért, azonnal sírva fakadt, és az 
óvó néniért szaladt. Aznap nem kaptam csokit ebéd után, és 
össze kellett pakolnom a nagycsoportosok széthagyott játé-
kait, de onnantól a mászóka az enyém volt. Apám jött értem; 
amikor megtudta, mi történt, a napközisnek mondta, hogy 
majd beszél velem, de hazafelé csak rám kacsintott, hogy ne 
mondd el anyádnak, és büszkén kihúzta magát.

Másnap ez a Zoli odajött hozzám, és megkérdezte, fel-
mászhat-e mellém a mászókára, mert szerinte tudnánk segí-
teni egymásnak. Látta, mi történt előző nap, és ő megtanítana 
rá, hogyan vészeljem át az óvodát, ha én gondoskodom arról, 
hogy a szüleink megismerkedjenek. Azt mondta, a régi ba-
rátaik elköltöztek külföldre, és most állandóan veszekednek 
esténként, mert az apja a meccset akarja nézni, az anyja meg 
táncórákra menne.
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miért kaptam most ilyen nagy jutalmat. Elmeséltem neki a 
begyakorolt hangsúlyozással, szépen, hatásosan tagolva, hogy 
elpakoltam az egész csoport helyett délután, és az óvó néni 
így ajándékozott meg.

Apám egy újabb jelzőlámpánál nagyot fékezett, a fejem 
előredőlt a hátsó ülésről, a mellkasomba vágó biztonsági öv 
akadályozta meg, hogy beüssem. Ingerülten, a hangját fel-
emelve kérdezte, mi az, hogy az egész csoport után?

Meg sem várta a választ, folytatta. Eddig nem tapasztal-
tam, hogy monológot mondana, többnyire anyámra hagyott 
minden nevelési kérdést, ezért is emlékszem talán ennyire jól.

Tanuljam meg, kezdte fojtott hangon, tanuljam meg, hogy 
soha, de soha nem szabad mások helyett dolgozni, mert az 
élet nem óvoda lesz. Ott bizony hajtani kell, de csak maga-
mért. Mert aki másért hajt, azt kihasználják, megeszik, mint a 
természetfi lmben a krokodil a beteg gnúkat.

Hogy neki most lehetne akár terepjárója is, mint a pesti 
gazembereknek, de ehelyett ő inkább segített másoknak, bí-
zott a közös erőben. Ez a világ egy rohadt világ, az erős győz, 
a gyenge alulmarad. Ezt nyertük a nagy rendszerváltással. Ta-
nuljam meg, mert én már ebbe fogok majd belenőni.

Nem értettem igazán, mi a baj a hűtőmágnesemmel. Any-
nyit azért felfogtam, hogy segíteni ugyan szabad, de mások 
helyett dolgozni ugyanolyan rossz, mint másokat bántani.

Olyan árnyalatok sejlettek fel előttem az életről, amiket 
nagyon nehéz volt megérteni. Az óvodát azonban a Zolitól 
kapott tudással sikeresen átvészeltem.

mindent, esetleg lopott is. Mindez nem zavart, viszont a szüleik 
utána elnézést kérettek a gyerekkel, nekem pedig meg kellett 
bocsátanom. Amíg Zoli nem tanított ki, számos hibalehetőség 
jött velem szembe, ki kellett dolgoznom rá a válaszokat.

A lakrészem hosszú falára apám felszerelt egy kis, kerek 
tükröt. A műanyag keretét úgy képezték ki, hogy a tetején két 
domborított szem, az alján pedig egy széles mosoly uralko-
dott, egészében egy bohócot formált, amelynek a piros orra 
helyén állt a tükör.

Hosszan néztem a bohóc mosolyát, próbálgattam, keres-
tem a pontot, ahol már nem vicsorgok. Néhány hónap alatt 
ki tudtam fejleszteni azt az arcot, amit azután évekig használ-
tam, amikor fényképeztek. Zolinak megmutattam a vékony 
családi fotóalbumot, amikor a végére ért, azt mondta, szerinte 
nagyon ijesztő, hogy az új képeken ugyanúgy nézek ki, dacára 
a kis, piros bojtos sapkának vagy a zöld rövidnadrágnak, bár 
hozzátette, korántsem annyira borzasztó, mint amilyen ko-
rábban voltam.

Azt is megtanultam, hogy ha kedves vagyok valakivel, ő is 
az lesz velem. Eleinte nem értettem ennek a hasznát. Zoli 
vezetett rá erre is: ha szorgalmasan gyűjtöm az óvodában a 
matricákat, a szüleim dicsekedni tudnak velem. Ez számukra 
olyan jó érzés lesz, hogy a továbbiakban szívesebben teljesítik 
a kéréseimet, mint például azt, hogy ne kelljen aludni vasár-
nap délután.



Egy hatalmas, ügető lovat ábrázoló hűtőmágnessel tértem 
haza az egyik pénteken. Apám jött értem, már a piros Suzu-
kinkban ültünk. Büszkeséget öltöttem arcomra, úgy mutat-
tam meg neki a kereszteződésben az ajándékomat, miközben 
a gyalogosok átmentek a zebrán.

Nem lepődött már meg, fáradt is volt, de a különleges 
darab miatt és a látszat fenntartása érdekében megkérdezte, 
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– A két szoba egészen más jellegű. A nappali teljesen az 
anyám műve, ő rendezte be, szinte soha nem használom. Vi-
szont a hálóból nem engedtem. Hosszan vitatkoztunk, anyám 
üvöltött, hogy a kislánya egy kuplerájban fog aludni, persze én 
meg rávágtam az ajtót, hogy pont ez a célom. Aztán egy dél-
után arra értem haza, hogy apám maga festi ki nekem. Men-
jünk tovább – mondta, és már húzta is magával a fi atal férfi t.

A bal oldali falon vörös függöny lógott, mögötte pedig, 
mintha titkos átjáró lenne, a konyhaajtó. Nagyjából akkora 
volt a konyha, mint a hálószoba, így főleg a praktikum ural-
kodott benne. Az ajtóval szembeni hosszú falra modern 
konyhapultot szereltek fel, minden olyan géppel ellátva, ami 
megkönnyíti a hétköznapokat. Étkezésre a sarokra felcsavart 
asztallap szolgált.

Innen már látszólag csak a fürdőszobába és a kamrába 
lehetett továbbmenni, így a fi ú kényelmetlenül kezdett fész-
kelődni. Óvatosan megdicsérte a konyhát, mire Noémi hara-
gosan legyintett rá, és a kamra felé vette az irányt.

– Sokáig nem tudtam én sem a létezéséről – kezdte. 
– A kamra padlója felnyitható. Egy nehéz, fém csapóajtót kell 
felemelni, és a lépcsők alatta egy további, titkos helyiségbe 
vezetnek. Ide nincs bekötve a villany, úgyhogy előremegyek, 
a telefonommal világítok majd. Lent pedig egy régi petró-
leum lámpa ad majd fényt. Ha leértél, csukd be magad után az 
ajtót, mert a szüleim nem tudják, hogy mi van itt – mondta, 
majd ahogy leért, tovább magyarázott, miközben meggyúj-
totta a petróleumlámpa kanócát.

– Valaha légópinceként szolgált. A két világháború között 
építtették, látsz majd egy ajtót, ha azon átmennél, eljuthatnál 
a villába. Az ottani éléskamrában lehet feljönni. Régebben, 
éjszakánként sokszor átszöktem, és huhogtam, recsegtettem 
a padlót, vagy kapartam a falakat meg az ablakokat.

– De miért tettél ilyet? – csodálkozott el a fi ú.
– Azért, mert az anyám rettenetesen babonás. Ilyenkor 

mindig iszonyatosan félt, és addig nem hagyta békén az apá-

NEGYEDIK

Az egykori cselédlakba lépve a fi lozófus láthatta, Noémi szü-
lei valóban mindent megtettek, hogy a melléképületet a lány 
otthonnak hívhassa.

Az előszoba mérete éppen arra volt elegendő, hogy a 
cipőket, kabátokat levethessék az érkezők. Az előtér szür-
ke járólapját tölgyparketta váltotta fel, ennek határa adta a 
nappali bejáratát. A tágas, kelet–nyugati fekvésű szoba fa-
lának élénkzöld színe a fehér plafonnál tört meg, amelytől 
aranyozott bordűr választotta el. A bejárattól jobbra lévő 
ablakkereten meghagyták a régi, fehérre mázolt spalettát, alá 
pedig mahagóni íróasztalt állítottak, amelyen csak néhány 
írószer hevert.

Az asztallal szemben, a hosszú falon egybefüggő könyves-
polc állt, szellősen telerakva könyvekkel. A fi ú próbált rend-
szert felfedezni benne, de összevissza talált műveket az ókori 
szerzőktől a kortársakig, mintha valaki úgy dobálta volna fel a 
könyveket, ahogyan épp a keze ügyébe kerültek.

A negyedik falhoz súlyos, fekete bőrfotelt húztak, előtte 
egy kisebb, hozzá tartozó lábtartóval. E mellett volt az ajtó a 
hálószobába. A vendég érezte, ahogyan átjárja várakozó tes-
tét a bizsergés, ugyanis Noémi szó nélkül vezette át oda, így 
arra gondolt, talán a fénykép már nem is számít.

A szobában szinte minden teret betöltött a nagy francia-
ágy és a kétajtós diófa szekrény. A falakat és a plafont vérvö-
rösre festették, akár egy bordélyban, és amíg a nappaliban egy 
ötágú csillár adta a fényt, addig itt a falakra felszerelt, ková-
csoltvas tartóba illesztett gyertyaimitációk ragyogták be a te-
ret. A fényük megsokszorozódott az aranyozott ágytakarón, 
amelyen indiai mintára elefántokat formázott a varrás.

Noémi ment tovább a következő helyiségbe, de a fi ú meg-
állt az ágy előtt. A lány félreértette a helyzetet, magyarázkodni 
kezdett.
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tetszett neki a megszokott illat, a saját izzadságszaga, majd 
hirtelen megérezte a másik szúrós, kellemetlen bűzét is. A te-
lefonjára nézett, elképedve látta, hogy már reggel van.

– Most öltözz fel és menj – utasította ridegen, és titokban 
azt remélte, a másik azonnal összeszedi mindenét, és megérti, 
hogy neki most egyedül kell lennie.

– Nem maradhatnék még egy kicsit? Főzhetnél egy ká-
vét, amíg kifújom magam – válaszolta a férfi , miközben az 
újonnan keletkezett zúzódásokat, véres karmolásnyomokat 
vizsgálta csontos testén.

– Öltözz fel, menj el, ne gyere vissza – suttogta erőltetett 
nyugalommal Noémi.

Az idegen még gondolkodott egy lélegzetvételnyi ideig, 
kereste a lány tekintetét, de az a plafonra meredt, így végre 
a fi atal bölcsész elérkezettnek látta az időt a távozásra. Ru-
háit gyorsan magára vette, majd erőtlenül a lépcsőnek vette az 
irányt. A csapóajtót csak harmadjára bírta megemelni.

mat, amíg nem hívott szakembert. Így megfordultak nálunk 
papok, szellemirtók, látók és egy csomó szórakoztató ember. 
Aztán persze féltem, hogy rájönnek a titkomra, így inkább 
abbahagytam. – Ahogy befejezte a mondatot, végre műkö-
désbe hozta a lámpát.

A pincében csupán egy ócska, de tiszta matrac és egy ol-
csó, lapra szerelhető asztal volt, rajta egy korszerű laptoppal.

– A gépre fel is tudod tenni a képet, a fényképeződhöz 
való kábelt pedig biztosan találsz a fi ókban, van mindenfélé-
hez – mutatott a számítógép felé Noémi, és valóban, a fi lozó-
fus néhány perccel később már át is másolta a fotót, amelyen 
a lány egyik oldala is látszik.

Ahogy elkészült vele, Noémi előhívta a képet a laptopba 
épített nyomtatóján. Hosszan nézte, látszólag meg is feled-
kezve a fi lozófusról, majd a szoba egyik falához lépett, és ott 
is meggyújtott egy lámpát.

Hirtelen több száz, a falra erősített fénykép vált láthatóvá. 
Voltak köztük színesek és fekete-fehérek, képek tájakról, bu-
szokról, vonatokról, épületekről. Nagyrészt budapesti helyek, 
de látott a fi ú olyat is, amit nem ismert fel. Egyetlen közös 
volt bennük: Noémi mindegyiken szerepelt, és egyiken sem a 
kamerába fi gyelt.

Miután a képet a gyűjteménybe illesztette, a lány megvál-
tozott. Szemébe tűz költözött, ami mintha égetné a bőrét, az 
arca teljesen kivörösödött. Kihúzta magát, nagy levegőt vett, 
mellét kidagasztotta, majd megfordult és a fi atal férfi ra nézett.

– Vetkőzz – utasította, de meg sem várva, hogy a megle-
pett idegen felocsúdjon, rávetette magát, és néhány pillanat 
alatt lemeztelenítette őt is, és magát is.

A matracon sem hagyott kezdeményező lehetőséget, 
a másik hosszú kezeit egy mozdulattal leszorította. A lány él-
vezte saját teste gyönyörűségét, izmai feszülését, és használni 
kezdte a férfi t.

Amikor végre úgy érezte, hogy teljesen kielégült, Noémi 
ernyedten dőlt végig a puszta ágybetéten. Mélyet lélegzett, 


