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ELSŐ RÉSZ
1.

A rendelőintézet hosszú folyosója üres még, hisz korán
van. Azaz mégsem üres egészen, középtájon áll valaki, arccal
az ablak felé fordulva szónokol némán. Időnként megemeli a
kezét, hogy mondandóját nyomatékosítsa. Nem tudni, kinek
beszél, mert a mellette lévő padokon nem ül senki.

Mögötte a két csukott ajtó egyike sima felületű, görbére
sikeredett egyes van kézzel írva a VETKŐZŐ felirat fölé. A
másik  ajtó  kazettás,  rajta  nagy  hármas  szám,  és  olyan
kiírások,  mint  „Kérjük,  kopogtatással  ne  zavarják  a
rendelést!”,  illetve  „A  vizsgálat  nem  érkezési  sorrendben
történik.”



A  bentről  jövő  zajok  hallatán  –  széktologatás,
fióknyitogatás, kulcs kattanása a zárban – a férfi lemerevedik
pár  másodpercre,  aztán  maga  mögé  pillant.  Dilinós
arckifejezése elárulja, hogy amit eddig csinált, nem véletlenül
művelte.

Látványán  meglepődik  az  ajtón  kilépő  asszisztensnő,
zavarában  ránézni  se  nagyon  mer.  Egy  névlistát  készül
kitenni. Bal kézfejéről előre levágott ragasztócsíkok lógnak,
azokat  veszi  le  egymás  után.  Amikor  végez  a  papírlap
kiragasztásával,  zörgést  hall.  A  takarítónő  érkezik.  Maga
előtt tolja kiskerekű kocsiját, amin az eszközei vannak: seprű,
szemeteslapát,  vödör,  felmosó  és  különböző  tisztítószeres
flakonok.  Az asszisztensnő láttán elmosolyodik.

– Jó reggelt, Erzsikém!

–  Magának  is,  Bori  néni!  –  Lopva  a  hadonászós
fiatalemberre néz, s hangját lehalkítva teszi fel kérdését: –
Tetszik ismerni ezt az… izét? – bök felé az ujjával.

–  Hogy  ne  ismerném!…  Szervusz,  Ferike!  –  üdvözli  a
bolondot,  aki  feléje  fordul,  és  tátogva  visszaköszön,  majd
folytatja  félbeszakított  beszédét,  melyet  egyre  hevesebb
gesztikulálással  kísér.  –  Jó  gyerek ő,  csak… – kivár,  hogy
másfelé nézzen – kicsit „lassú”. – S már mutatja is, hogy nincs
nála minden rendben.

– Mennyire „lassú”? Nagyon?

– El lehetne ütni ezzel a tolikocsival is, pedig nem megyek
százzal.

– Ajaj! Akkor nagyon.



– Annyira azért nem.

– Kinézetre elég aggasztó.

– Gyönyörködni én se szoktam benne – súgja a takarítónő,
nehogy  Ferike  fülébe  jusson.  Ettől  az  asszisztensnő  is
elhalkul.

– Ahogy hadonászik!… Minél tovább nézem, annál jobban
megijeszt. A főorvos úr traumatikusnak írná le. Úgy értem,
pszichésen.

– Nem kell félni tőle, ártalmatlan. – Leveszi kocsijáról a
seprűt, és kotrogatni kezd. – Ide is csupán a kontroll miatt
muszáj elhozni. Hogy kiírassák a gyógyszereket, amiket szed.

– Ide? A pszichiátria eggyel odébb van.

–  Ők  is  tudják.  Csakhogy  újabban  nem  szeretnek  ott
várakozni.  Miatta  –  int  a  bolond  felé.  –  Vele  nehéz  nem
feltűnni senkinek.

– Megértem. A sérült emberek amúgy is roppant érzékeny
lelkületűek.

– Az ő esetében pont fordítva van. Legutóbb szégyenbe is
hozta az anyját.  Eddig nem volt  szokása,  hogy ha nálánál
betegebbel találkozik, odamegy és körberöhögi, de a múltkor
bemutatkozott  erről  az oldaláról.  Ma ezért  „parkírozta” le
inkább itt Jolika.

– Először azt hittem, forgalmat irányító rendőrt utánoz.
Hogy olyat láthatott valamelyik kereszteződésben.

– Á, ki nem állja őket. Jogosítványt akart egy időben, és az
anyja csak rájuk hivatkozva tudta lebeszélni róla. Hogy úgyis



elvennék tőle, amilyenek.

– Megorrolt a rendőrökre?

–  Meg,  az  ártatlanja.  És  úgy  döntött,  hóttig  tartja  a
haragot.  Nem  felejt  egykönnyen,  minden  őt  ért  sérelmet
bevés az agyába.

– Mindent, amit nem kéne, ugye?

–  Valahogy  úgy.  A  cipőfűzést  bezzeg  nem  hajlandó
megjegyezni.  Azért  se!  Akárki  is  találta  fel  a  tépőzárat,
őmiatta  már  megérte.  Különben  kínlódhatna  vele  Jolika
minden reggel. Mert hiába nőtt meg őkelme – mutat Ferikére
–, otthon hagyni mégsem lehet egyedül. Vinnie kell magával
mindenhova.

– Elege lehet. Én nem bírnám türelemmel.

– Megpróbálja vele az úristen, annyi bizonyos, de ez akkor
se „bírom, nem bírom” kérdése. Muszáj bírnia.

– Hát igen, a muszáj…

– Egyszer azzal vigasztalta a szomszédjukban lakó pap,
hogy isten senki vállára nem tesz nagyobb terhet annál, amit
ne lenne képes elhordozni.

– Inkább sose tudjam meg, mit bírnék!

– Nem rajtunk múlik sajnos.

– Lehet, hogy puszta előítélet részemről – mondja, szemét
hosszan rajta tartva Ferikén –, de én az ilyenekre…

A takarítónő nem hagyja, hogy befejezze:



– Mielőtt bármi megjegyzést tenne rá, hadd védjem meg:
ő más. Igaz, sok porcelán bánta, hogy a kezébe került, de
szándékosan nem bántott még senkit.

–  Nem  szeretnék  én  lenni  az  első!  –  csattan  fel  az
asszisztensnő,  némiképp  megbántódva  attól,  hogy  a
véleményét  nem fejthette  ki  teljes  egészében  az  előbb.  –
Szerintem felelőtlenség egyedül hagyni.

– Mondom, hogy nem kell félni tőle. Furán viselkedik, az
igaz, de gondolkodik. A múltkor például fülem hallatára tette
fel azt a kérdést, hogy miért csak „harapós kutya” feliratot
látni  a  kapukon.  Olyan,  hogy  kis  kutya,  nagy  kutya,  kani
kutya, gumi kutya miért nincs kiírva sehol?

–  Gumi  kutya?…  –  kerekedik  nagyra  a  szeme  a
csodálkozástól.  –  Az  meg  milyen?

– Ne tudná már!  Amelyik  pattogni  kezd,  hogy át  bírja
ugrani a kerítést, ha az ember megáll előtte.

– Van olyan tényleg. – A bolond felé fordulva hitetlenkedés
foglalja el a mosoly helyét az arcán. – Ezek szerint olvasni is
tud, nemcsak tátogni?

– Hogy ne tudna! – támaszkodik rá a seprűjére. – Az első
osztályt elvégezte ő a kisegítőben két év alatt,  de mert a
többivel nem boldogult, nem erőltették tovább. Volt olyan is,
hogy én mentem érte tanítás után. Bizony sokszor megtörülte
a száját nálunk. Olyankor én kérdeztem ki a leckéjét. Sose
felejtem el, mit válaszolt arra, hogy milyen állat a lepke. Azt,
hogy madár.  Hisz csak azok tudnak repülni.  –  Nevetgélve
jajistenemez, és megy előre a seprűvel; benyúl vele a padok
alá is. – Hogy mindig mindent összemorzsáznak!… – Nagyot



nyögve egyenesíti ki a hátát. – Tőlünk nem messze, az első
keresztutcában  építkeztek  az  anyjáék.  Osztálytársam  volt
Jolika. Még a szakiskolában. A büfé előtt akadtam ma össze
vele… Hogy mennyit őszült mióta nem láttam! – mondja, úgy
téve, mintha neki nem lenne őszes a haja. – Ott áll sorban, de
nem halad sehova se, mert annyian vannak. Ferikének venne
egy kis harapnivalót, magának meg kávét. Mielőtt beszálltam
volna a liftbe, kérte,  nézzek már rá a biztonság kedvéért,
nehogy rosszalkodni kezdjen idefent. De úgy látom, jól elvan
magával. Tévéset vagy mit játszik, csak le lett halkítva.

– Tévéset?!… És le van halkítva?… Most már értem, miért
tátog. Vajon mit magyarázhat ilyen nagy elánnal?

– Erre én is kíváncsi lennék! No, de tüstént kiderítjük. Ha
tévé,  akkor  távirányítóval  működik  ő  is.  –  Letámasztja  a
seprűt, és úgy tesz, mintha elővenne valamit a zsebéből.

– Távirányítóval?!… Ez jó.

– Jolika jött rá, hogy így is el lehet hallgattatni, ha már
több kettőnél.  Megspórolja  vele,  hogy  oda  kelljen  mennie
hozzá. Úgy értem, magához a „készülékhez”. – Jobb karját a
bolond felé irányítja. – Hallod, Ferikém? – A bolond leereszti
a  kezét ,  s  f igyel .  –  Édesanyád  azért  adta  ide  a
távirányítótokat  –  kacsintása  azt  jelzi,  egy  kis  hazugság
belefér –, hogy ha van valami közlendőd, el tudd mondani. –
Hüvelykujjával gombnyomást imitál. – Felhangosítalak.

Ferike rögtön reagál:

– Ön a híradót látja, kezdek.

– Hoppá! – hökken meg Bori néni. Egy gombnyomással



elnémítja Ferikét,  és úgy néz az asszisztensnőre, mint aki
nem ezt várta.

– Tessék csatornát váltani, hátha azon jön… – hangzik a
javaslat.

– Megpróbálhatom. – Ismét gombnyomást imitál.

Ferike lázba jőve kezdi hadarni:

–  Lássuk, ki  van a kép alatt!  Lássuk! Lássuk már! Jaj,
istenem, megőrülök! Ki nyeri a fődíjat? Hú, de izgalmas! Hú,
de izgalmas!

A takarítónő jobbnak látja levenni a hangot:

– Úgy látszik, ő is nézi.

– Ki nem?

– Lássuk, mi van a következőn! – Elkapcsol.

Ferike gyermekcsatornára vált:

– És akkor a nyúl meg a róka… meg az erdő… meg a
sok-sok  virág  a  bokorba…  és  akik  ott  mentek,  mentek,
mendegéltek…

Bori néni ismét leveszi a hangot:

– Ezen mese van, ha jól veszem ki a szavaiból.

Erzsike rábólint:

– De nem láthatta még annyiszor, mint az előző műsort.
Vagy csak nekem tűnt zavarosnak?

– Szerintem is jobb lesz, ha visszakapcsolom.



Ferike már nyitja is a száját:

–  Villanyajtó  nyílj  ki!  Villanyajtó  nyílj  ki!  –  mondja
ütemesen.

–  Nem  villaajtó  inkább?  –  kérdi  Bori  néni,  miután
elnémította  a  bolondot.

–  Elérthette.  Tessék  visszavenni  a  híradóra,  hátha  van
valami fontos – kéri, s a takarítónő engedelmeskedik.

Ferikének a híradó kapcsán mi más is ugorhatna be, mint
hogy:

– Ez nem megszorítás!… Ez nem megszorítás!… Ez nem
megszorítás!… – ismételgeti különböző hangsúlyokkal.

– Hagyjam itt? – veszi le a hangot Bori néni.

– Hallhattuk már épp elégszer, nem?

–  Akkor  elkapcsolom.  Ilyentájt  másikon  is  mondanak
híreket.  –  Csatornaváltást  imitál,  és  Ferike máris  elbődül:

–  Elkúrtuk!  Elkúrtuk!  Elkúrtuk!…  –  kiabálja,  s  az
asszisztensnő  megijed.

– Tessék azonnal elnémítani! Gyorsan, gyorsan!

–  Mindjárt,  kedves,  mindjárt.  –  Nyújtja  a  karját,  de
izgalmában  nem  találja  a  megfelelő  gombot.  Addig  viszi
lejjebb a hangerőt, amíg a bolond el nem némul. – Nem ide
akartam én… Félrenyomhattam véletlenül. Úgy látszik, ezen
még mindig ez a hír.

Erzsike sápadtan néz körbe:



– Jaj, csak baj ne legyen belőle, Bori néni!

– Miből? Ugyan már! Rég lerágott csont ez. Amúgy meg
nem hallotta senki rajtunk kívül.

– Még jó. De azért csak tessék eltenni a távirányítót, nem
játékszer az. Ha a főorvos úr már itt lenne…

– Akkor?… Mi lenne akkor?

–  Mostanában valahogy túl  ideges  –  veszi  halkabbra a
hangját. – Tetszett volna látni tegnap. Olyat mondott, ha még
egy beteg bejön ezen az ajtón, kiugrik az ablakon. Amilyen
képet vágott hozzá, nem sok híja lehetett, hogy megtegye.
Annyira elege van a „sok hülye betegből”. Mert újabban így
fogalmaz, köztünk szólva – kapja kezét a szája elé.

– Elhiszem. Jót tenne egy kis répakapálás az ő idegeinek is
a friss levegőn. – Lapátra sepri a szemetet.

– Az a baj tetszik tudni, hogy rajtam csapódik le minden.
Sokszor úgy indulok el otthonról, hogy már előre egyben van
a  gyomrom.  Mert  hiába  megy  el  az  a  beteg,  amelyik
felidegesítette, én maradok, és nekem kell elviselnem, amit…

– Pont ilyen volt az uram is. Kellett tűrnöm mellette eleget.
Azóta van nyugtom – önti ki a szemetet egy műanyag zsákba
–, mióta…

– Ne tessék már ilyet mondani!

– De!… Jobb helyen van ott, akárhova is került.

– Bori néni tudja.

– Túl vagyok rajta. – Kezét csípőjére téve néz körbe. – Jaj,



de soká lesz este!

Az asszisztensnő a karórájára pillant:

– Fél nyolc sincs.

–  Fél  nyolc?… Jobb lesz  igyekezni!  A  másodikhoz még
hozzá  se  fogtam.  –  Visszateszi  a  kocsira  a  seprűt,  és  a
felmosót veszi elő. – A főorvos úrral kapcsolatban meg annyit,
hogy nem szabad félni tőle, akármilyen. Annál rosszabb.

– Igazából nem félek én…

– Csak akképp van vele, mint én voltam az urammal. Hogy
azt kívántam, vagy ő lenne máshol, vagy én. Bizony sokszor
nézett úgy rám, hogy a szemével meg tudta volna ölni azt a…
Kill  Billt  is.  –  Kicsavarja  a  felmosót  a  vödörben.  –  Nem
akartam szóba hozni, de ha már így alakult, mégis elmondom.
A lenti mosdót takarítva összefutottam főorvos úrral.

– Igen? És?…

– Pontosabban ő futott majdnem belém, annyira sietős volt
neki. De nem is ez a lényeg.

– Hanem mi?

– Az, hogy a mellette lévő vécébe beült egy ilyen nagy
bajuszú bácsika, és átszólt neki erélyesen, hogy ne oltogassa
folyton a villanyt.

Az asszisztensnő olyan képet  vág,  mint  aki  nem tudja,
merhet-e nevetni.

– Hogy ne oltogassa a villanyt?

– Igen, mert mióta beszerelték azt a mozgásérzékelőt vagy



mit,  hogy  ne  égjen  egész  nap  a  lámpa,  le  s  fel  kapcsol
magától. Gondolom, a bácsi még nem találkozott ilyennel, és
azt hitte, hogy…

Erzsike a szájára tapasztja a tenyerét döbbenetében.

–  Úristen!  Ennek  megint  én  fogom  meginni  a  levét.
Nagyon mérges lett?

– Csak mint aki nincs hozzászokva, hogy letolják.

– Hát most jól meg tetszett vigasztalni!

–  Én  nem  felidegesíteni  akartam  ezzel,  kedves,  csak
hogy…

– Hogy készüljek a legrosszabbra? – Benyit az ajtón, és
félig kitárja, de nem engedi el a kilincset. – Ha csak egyszer
nevetne egy jót saját magán… De szerintem sose jut el erre a
fokra a lelki fejlődésben.

– Nem fejlődik ő már sehova, kedves, legfeljebb vissza. A
foglalkozása  jelenti  számára  azt  a  pumpát,  amivel  kellő
méretűre  fújhatja  fel  magát.  Kezet  csókolnék  annak,  aki
végre kipukkasztaná.

– Bori néni mit tenne a helyemben?

– Jó kérdés!… – Kiáztatja, aztán kicsavarja a felmosót. –
Kávét mindenesetre ne túl erőset adjon neki. A vérnyomása
azóta az egekben lehet.

– Nem tudom, mikor fog ma jönni. Össze lettek híva mind
a négyen. – Elveszi kezét a kilincsről, és előre-hátra mutat a
folyosón a többi ajtó irányába.



– Eligazításra?

– Arra hát. Nem kell mondanom, hogy mivel kapcsolatban,
ugye?

– Én is  szoktam nézni  híradót,  nemcsak ez a  félnótás.
Vissza kell irányítani a munka világába azokat, akikkel ezek a
padok szoktak megtelni. Nem tudom, melyik fejes agyában
fogant  meg  ez  a  megfogalmazás,  de  azóta  feszt  ezt
hajtogatják.  Csodálom,  hogy  Ferike  kihagyta  az  előbb.  –
Ránéz a bolondra, aki visszatért korábbi elfoglaltságához, és
némán magyaráz.

– Mintha ezek a szerencsétlenek tehetnének róla,  hogy
válság van.  –  Úgy mutat  az  egymásnak fordított  padokra,
mintha már mind tele lenne sorukra váró betegekkel.

– Az van, kedves, válság. Az mindig van. Abban nőttem fel,
abban  mentem  férjhez,  szültem,  dolgoztam,  szültem,
dolgoztam,  még  most  is  dolgozok,  pedig  már  nem  lenne
muszáj,  de  még  mindig  válság  van.  Hogy  ebből  nem bír
hiánycikk lenni!

– Tetszik tudni, a baj már csak olyan, hogy sose olyankor
nincs, amikor van.

A takarítónő rátámaszkodik a felmosóra:

– Ne kérdezzük meg Ferikét, mi a véleménye erről?

– Inkább ne kockáztassuk meg.

–  Egy  percig  sem  gondoltam  komolyan  –  mondja
nyugtatóan. – Honnan is tudhatná, mi fán terem a válság?

– Neki a jó! – sóhajt nagyot. – Ha így haladunk, levegőt



sem tudunk venni ebből a kis pénzből.

– Úgy, úgy. A tojás ára például már most kétszer annyi,
mint volt. – Felrak mindent a kocsijára. Utána eligazgatja a
flakonokat, hogy ha elindul, le ne essenek.

– Ne is tessék mondani, borzasztó!

– De ugyanígy megy feljebb az ára mindennek. Már utálok
boltba járni. Amennyire szerettem régen a bevásárlást, most
annyira utálom ez végett.  Mert amit belerakok a kosárba,
annak felét vissza is teszem, mielőtt a pénztárhoz mennék,
nehogy ne legyen elég hó végéig a konyhapénz. – Ferikére
pillant. – Hol marad édesanyád ilyen sokáig?

Az asszisztensnő is a bolond felé fordul, de nem szól, csak
a száját húzogatja. Kezét tétován ráteszi a kilincsre, mintha
igazából bemenni sem volna kedve. Visszanéz Bori nénire,
hátha mond még neki valamit.

– Jut eszembe… – kap homlokához a takarítónő – hoztam
én  magának  valamit.  Majdnem  kiment  a  fejemből.  –
Újságpapírba tekert kétdecis pálinkás üveget csomagol ki, és
felmutatja. – Na, mi van benne?… Amit ígértem, az.

– Ribizlipálinka?

Az  eddig  folyamatosan  hadonászó  bolond  egyszeriben
mozdulatlanná merevedik, és abbahagyja a néma szövegelést.
Figyel, hogy jól hallotta-e.

– Az ám! Elég lesz ennyi, ugye?

– Hogy ne lenne! Kóstolónak? Még sok is.

– Én ezt hívom igazi „ágyaspálesznek”, mert ágyban esik



legjobban a kupicázása.

– Akkor én is ágyban próbálom ki. Megtapasztaltam már
nem egyszer, hogy Bori nénire érdemes hallgatni.

– Lehet,  hogy párologni fog, mert nem zár rendesen a
kupakja, de nem találtam jobbat. – Lecsavarja, és beleszagol.
– Még mindig érződik, hogy törköly volt benne idáig.

–  Nem  számít.  Ízlelgetni  akarom,  nem  szagolgatni.  –
Átveszi. – Jaj, de örülök!… Be is viszem gyorsan, nehogy így
lásson meg valaki, pálinkás üveggel a kezemben. – Bemegy. –
Ebbe az üres szekrénybe teszem. – Nyikordulás. – Eldugom a
főorvos úr elől is.

A takarítónő utánakiált:

– Azt jól teszi. Nála sose lehet tudni.

–  Ezt  úgysem  szokta  nyitogatni.  –  Újabb  nyikordulás
hallatszik bentről.

–  Aztán  nehogy  ma  jöjjenek  érte!…  Úgy  értem  a
szekrényért.

– Tán csak nem!… – jön ki, mosolyogva. – Megköszönni
majd’ elfelejtettem. Köszönöm szépen, Bori néni.

A takarítónő megfordítja a kis négykerekűjét.

– Szívesen! De ideje mennem, sok még a híja. – Elnéz a
folyosó vége felé, úgy sóhajtja. – Nem fogná meg a csapóajtót,
kedves, amíg kitolom a járgányomat?

– Semmi akadálya. Már megyek is. Egyedül erre – ütögeti
meg a kocsit – tessék ügyelni! – Nyitva hagyja az ajtajukat, és



előresiet.

–  Ha  már  ilyen  segítőkész,  Erzsikém,  egy  pillanatra
leszaladnék  a  büféhez,  hogy  szóljak,  minden  rendben
Ferikével  idefent.

– Nyugodtan, megvárom.

–  Csak  azért,  mert  a  múltkor  is  elvitte  valaki  a  hipós
flakont  innen,  a  tetejéről,  pedig  egy  percnél  tovább  nem
hagytam ott.

– A hipót?

– Na, most szóljon hozzá!… Hogy milyen emberek vannak!
– S már mennek is kifelé.

A  bolondnak  több  sem kell.  Miután  meggyőződik  róla,
hogy nem látja senki, beszalad a nyitott ajtón. Csend, majd az
előbbi nyikordulás, de most lassabban, és ismét csend. Kis
idő  múlva  fémes  zörgés.  Rögtön  utána  csöngeni  kezd  a
telefon odabent. A bolond ijedten dugja ki fejét az ajtón, a
lábdobogás hallatán azonban visszahúzódik.

Az asszisztensnő futva igyekszik vissza:

– Hogy ez is mindig akkor szól, amikor nem ülök mellette!

–  Úgy  szokott  lenni.  Szia!  –  köszönti  a  vele  szemben
érkező,  feltűnően rövid  köpenyt  viselő  nő.  Kopogós  sarkú
csizma van a lábán.

–  Nem  hiányzik,  hogy  főorvos  úr  legyen!  –  Siettében
Erzsike figyelme elsiklik ama tény fölött, hogy a bolond már
nincs ott, ahol utoljára látta.



–  Ő?…  De  hisz  épp  te  mondtad  a  múltkor,  hogy  ha
meghalna, se lenne képes idecsörögni.

–  Ez  igaz.  Ma  azonban  olyan  inzultus  érte,  amihez
hasonlóra még nem volt példa. Rászóltak a vécén, hogy ne
oltogassa a villanyt, és ez megrázhatta lelkileg annyira, hogy
kizökkenjen a saját kőbevésett napi rutinjából.

– Micsoda?!… Rászóltak?

– Rá. A legmegbízhatóbb hírforrástól tudom, Bori nénitől,
úgyhogy… De ne mondd már tovább, Gitta drága!

– Dehogy! Olyannak ismersz? És hogy volt pontosan?

– Majd máskor, most szaladok.

– Akárki is, mire beérsz, úgyis leteszi.

Az asszisztensnő visszafordul:

– Úgy szokott lenni. – Összenevetnek. – Szia! – csapja be
maga után az ajtót. A telefon abban a pillanatban elhallgat. –
Na, mit mondtam!

 

2.
Az  üressé  vált  folyosón  egy  nyaksálas  úr  tűnik  fel.

Középtermetű, kövérkés, deresedő hajjal. Odamegy a hármas
ajtóhoz, és a nevek közt keresni kezdi a magáét.

– Vlaszati, ez az. Én vagyok. – Leteszi válltáskáját az egyik
padra, és kigombolkozik. – Első se voltam még itt.



Nem  sokáig  marad  egyedül.  A  másodiknak  érkező
bajuszos úr kinézetre a negyvenes évei végén járhat. Ahhoz
képest,  hogy  magas  nyakú  pulóvert  vett  fel,  kifakult
félkabátja nem látszik vastagon béleltnek. Fejfedője sem mai
darab.  Az ajtóra kiragasztott  papírt  böngészi  a  neve után
kutatva, akár az előtte jövő. Nyugtázza, hogy megvan. Ahova
lepakol, azon a padon ül a nyaksálas is. Odaköszön neki.

– Jó napot! – Hogy mondjon valami mást is: – Itt van már
az orvos?

– Hogy lenne? Nem szokásuk időben érkezni.

– Hát nem, csakugyan nem. – Két kezét összedörgöli. – De
hideg van odakint. Jöhetne már a tavasz!

–  Hol  van az  még? Majd ha szép,  sárgászöld  giliszták
nőnek a nyírfákra.

Bajuszos úr összehúzza szemöldökét.

– A barkákra gondol?

– Úgy is lehet mondani.

Beszélgetésüket  egy  bőrdzsekis  férfi  érkezése  akasztja
meg.

– Jó napot az urak… – teker egyet a nyakán – …nak! –
Letelepszik velük szemben.

A bajuszos furcsálló tekintettel köszön vissza:

– Jó napot magának is!

– Reméljük, az lesz.



Hátradőlnek.

A  rövidköpenyes  nő  abból  az  irányból  jön  visszafelé,
amerre  az  imént  távozott,  és  elvonul  a  padok  mellett.
Legtovább  a  bőrdzsekis  férfi  legelteti  szemét  a  hosszú
combokon.

A bajuszos rá is kérdez:

– Csinos, ugye?

– Az, az!

Vlaszati nem lelkesedik ennyire:

– Öreg néne Gizikéje.

– Mindegy nekem, hogy ki-ki kié, csak Gi-gi Gizike legyen.

– Én nem bírnék ilyen csizmában járni  –  csóválja fejét
Vlaszati.  –  Idegesítene  a  kopogása.  –  Összefont  karral
próbálja  magát  függetleníteni  e  zavaró  körülménytől.
Tekintetét a pislogó fénycsövek felé fordítja. – Ezek is minek
égnek? Hát nem felesleges?

–  De  az…  az  –  feleli  a  bőrdzsekis,  úgy,  mintha  a
nyakcsigolyáit  rakná  helyre.

– Éppen elég világosság árad be az ablakokon, még sincs,
aki lenyomná a kapcsolót.

A bajuszos elérkezettnek érzi az időt a közbeszólásra:

– Csodálkozik?… Mutatok én magának valamit. Majd azon
csodálkozzon! Látja azt a konnektort, ott, a plafon közepén?

– Mit? Konnektort? – képed el Vlaszati. – A plafon közepén?



Hol? – A bajuszos készségesen megmutatja neki. – Még ilyet!
Minek az oda?

– Én sem tudom. Az első ittlétemkor fedeztem fel. Még
most is megvan, pedig nemrég felújították az épületet. De
hogy miért hagyták meg?

A bőrdzsekis érdeklődését is  felkelti  a  téma, és ő is  a
jelzett irányba fordul.

– Nahát! Té-té tényleg ott van – dadogja.

– Érthetetlen.

– Ugye? – vigyorog a bajuszos Vlaszatira.

– Padra állva sem bírnám elérni, nemhogy a földről.

– Létra kellene ho-ho hozzá.

– S nem is kicsi.

– Érdemes lenne lefényképezni,  és elküldeni valamelyik
újságnak.

– A Ludas Matyinak külön rovata volt erre.

– Ré-ré régen megszűnt… – tátog párat – … az is.

Vlaszati kis hallgatás után odafordul a bajuszoshoz:

– Ha nem haragszik… Mióta jár ide? Régóta, ugye?

– Elég, ha megmondom, hány lépés ez a folyosó?

A talányos választól megrándul a bőrdzsekis nyaka:

– Korán… ke-ke kezdhette.



– Korán bizony.

– Pirulákból mennyi a havi beveendője? Félszatyornyi?

A bőrdzsekis jót  nevet a megfogalmazáson,  és kíváncsi
tekintettel várja a bajuszos feleletét.

– Ha csak annyi lenne!… – Ránéz a bőrdzsekis mellé most
leülő s fejét  üdvözlésképpen kicsit  meghajtó elegáns úrra,
hogy megmutassa-e neki is a konnektort, de mert ő magával
van  elfoglalva  –  zsebeit  tapogatva  vetkőzik  –,  letesz  róla.
Annyit  azért  megállapít  róla  magában,  hogy  feltűnően
hasonlít  az  egyik tévécsatorna meteorológusára.

Kisvártatva szemüveges nő ül padjuk ajtó felöli szélére.
Odébb  húzódnak,  hogy  több  hely  jusson  neki,  a  nőnek
azonban megfelel a pad legszélén. Fejét lehajtva mered maga
elé, úgy, ahogy végigjött a folyosón: mintha egy láthatatlan
csíkjelzést  követett  volna.  Testtartása  merev  és  magába
zárkózó.

–  Aki  köszönni  sem  képes,  kár  megszólítani  –  súgja
Vlaszati  fülébe a bajuszos.

– Ebből a pozitúrából addig ki se mozdul, amíg nevén nem
szólítják, hogy ő következik.

– Picasso Vasaló nője jut eszembe róla, majdnem olyan.
Csak  neki  nincs  semmi  a  kezében.  –  Szemét  közben  a
csoportjukhoz csatlakozó kissé pórias asszonyságra emeli, aki
nem keres ülőhelyet, megáll a fal mellett.

Az asszisztensnő kijön az ajtón, hogy felolvassa a névsort.

– Figyelmet kérek! – Hangos próbál lenni, hogy a távolabb



ülők is hallhassák a nevüket, de ami a torkán kijön, az egy
óvodás  sipítozásához  teszi  hasonlatossá.  –  Adamkovics,
Gáspár,  Jauernyák,  Illés,  K.  Szabó,  Neugebauer,  Ollé,
Rupaszov, Szabács, Vlaszati. Aki hallotta a nevét, adja ide a
legutóbbi felülvizsgálat óta kapott leleteit.

A bajuszos már nyújtja is felé a saját dossziéját.

– Én pár hónapja voltam itt utoljára.

– Akkor az azóta kapottakat adja ide.

– Az nem sok.

– Nem baj. Szedje ki közülük! – A többiek felé fordul. –
Ismétlem,  csak  azokat  a  papírokat  kérem,  amelyek  a
legutóbbi felülvizsgálat óta keletkeztek. Kell még a személyi
igazolvány is, meg a TAJ-kártya is. – Összeszedi a jelenlévők
papírjait,  aztán  elégedetlenkedve  csóvál  egyet  a  fején.  –
Elmúlt nyolc óra, de még most sincs itt mindenki. Pedig a
levélben kiemeltük, hogy reggel nyolcra kötelező megjelenni,
méghozzá a saját érdekükben.

– Ne-ne ne nekünk tessék mondani!

– Mi itt vagyunk.

A bőrdzsekis és az elegáns úr megnyilatkozását egyetértő
mormogás követi.

Az  asszisztensnő  ennek  hallatán  szükségét  érzi,  hogy
rájuk szóljon:

– Ne tüntessenek, ha kérhetném!… Adamkovics, Illés, Ollé,
Szabács. – Újrakezdi,  de elgondolkozik. – Adamkovics?… –
Belenéz a papírjaiba.  –  Most látom, ő később fog jönni.  –



Ceruzájával jelzést rak a név mellé. – Illés? Ollé?… Szabács? –
A hiányzók nevének újbóli  elismétlése  sem hozza  meg az
eredményt, ezért bosszankodva vonul ajtón belülre.

A bajuszos állva marad, később járkálni kezd.

– Miért nem ül le? – kérdi tőle az elegáns úr.

– Ha állok, nem fáj annyira a gerincem – teszi derekára a
kezét.

– Maga tudja – vonja meg a vállát, aztán a többiek felé
hajol. – Múlt héten megakadt a szemem egy újságcikken, ami
az itt folyó felülvizsgálatokról szólt. Nem olvasták véletlenül?

– Nem. Mi-mi mi volt benne?

– Valaki állítólag azzal dicsekedett az inkognitóját fel nem
fedő cikkírónak, hogy neki azért nincsenek friss leletei, mert
ő borítékot szokott beadni helyettük. Vastagot.

– Összeirkálnak mindenféléket – legyint a bajuszos. – Fele
sem  igaz.  Hangulatkeltés  csupán.  Bedobnak  valamit  a
köztudatba,  mikor éppen mit.

A  fal  mellett  álló  asszonyság  szeretne  beleszólni  a
beszélgetésbe:

– Mint mikor azt írják valamék celebről, hogy ilyen beteg
meg olyan beteg – hadarja, fejkendőjét igazgatva –, ő meg
nem is tud róla. Csak hogy jobban fogyjon a lap.

Vlaszati hasonló nézeten van:

– Meg mikor bejelentik, hogy válnak, de csak azért, hogy a
körülöttük lévő állóvizet felkavarhassák pár hétre.



– És ha mégis… – tátog párat a bőrdzsekis –… igaz?

Az asszonyság nyel egyet.

– Ami azt illeti,  én is szoktam adni csirkét is,  tojást is
annak, akinek illik. Se a pap, se a körorvos nem mondta még,
hogy nem kell.

– Ugye, ugye! – A bőrdzsekis úgy tartja fel a fejét, akár a
gyík.

– Vajon melyik lehetett a címzett?

–  Meggyőződésem, hogy menesztették azóta –  feleli  az
elegáns úr Vlaszatinak, ám ő továbbra is tamáskodik.

– Én nem lennék ennyire biztos benne.

– Teljesen mindegy, hogy menesztették-e, mert egy ilyen
cikk után mindenféleképpen mi isszuk meg a levét, akár úgy
volt, akár nem. De ne legyen igazam!

– Ne is! – rándít párat a nyakán a bőrdzsekis. – Ne is!

A bajuszos nem szól rá többet.

A rájuk telepedő csendet egy asszony érkezése töri meg.
Karján  régimódi  retiküllel  áll  meg előttük.  Egyik  kezében
üdítős üveg, a másikban ennivalós zacskó, benne óriáskifli.

– Elnézést! – Tétován odalép a várakozó férfiakhoz. – Nem
látták  véletlenül  a  kisfiamat,  Ferikét?…  Nemrég  még  itt
kellett  lennie.

Vlaszati a fejét ingatva feleli:

– Én érkeztem elsőnek, de itt nem volt senki.



Az asszony a szája szélét kezdi rágni idegességében:

– Egyszer sem kószált még el. Tudnám, hol keressem! –
Jobbra-balra  tekintget,  mint  aki  képtelen eldönteni,  merre
induljon. – Akkora ez az épület… el lehet benne tévedni.

– Hány éves a kisfiú, ha szabad kérdeznem?

– Huszonnyolc. De nem látszik annyinak.

Vlaszati furcsállón néz fel:

– Ennyi évesen csak visszatalál ide magától is.

– Vagy nem? – vigyorog a bőrdzsekis kajánul.

– Tartok tőle, hogy nem. Értelmi sérült ugyanis.

A válasz lehervasztja a vigyort a bőrdzsekis képéről.

– Az más.

– Nem tudhattuk – teszi hozzá Vlaszati, és elnézést kér.

– Ne exkuzálja magát, nem ez a gond. Hanem az, hogy
hova tűnhetett. Tartok tőle, ha csak állok itt, attól nem lesz
meg.  El  kell  indulnom  valamerre.  Ha  esetleg  előkerülne,
megtennék, hogy szólnak neki? Hogy maradjon itt, és várjon
meg.

– Számíthat ránk – ígéri a bajuszos. – Szólunk neki.

– Ha körbemegyek, a végén úgyis ide lyukadok ki megint –
mondja Ferike anyja, mielőtt távozna.

Az elegáns úr utánakiált:

–  És  miről  ismerünk rá?  –  Nincs  válasz.  –  Biztos  nem



hallotta.

– Szerintem rá fogunk ismerni a „kisfiúra” személyleírás
nélkül is.

Vlaszati meglátása találkozik mindegyikükével.

A főorvos divatos kabátban tűnik fel, a rövidköpenyes nő a
másik irányból  tart  vele  szembe.  Épp a hármas ajtó  előtt
érnek egymás mellé.

– Jó napot, főorvos úr!

A főorvos rá sem néz:

– Jó reggelt! – S már megy is be az ajtón.

– Vé-vé végre! – hebegi a bőrdzsekis. – Sietnék.

A bajuszos körbepillant:

– Senki nem ismeri?

Vállvonogatás, tanácstalanság.

– Csak fődig ér tán ennek is a lába – vélekedik a fejkendős
asszonyság.

– Majd kiderül, milyen.

– Úgy van – sóhajt fel Vlaszati, az elegáns úrra nézve. – A
lényeg, hogy mostantól haladunk.

– Úgy állt a haja, mint aki zse-zse zselézi.

– Patazsír teszi a lódoktort is.

Az asszonyság megállapításán elneveti magát a bőrdzsekis:



– Mi-mi milyen zsír, cs… cs… csókolom?

– Pata. Patazsír. Nem értem, mi rötyögnivalót tanál ezen?
Nem hallott még róla?

A bőrdzsekis a szemét törülgeti:

– Nem. Mi az?

– Körömápoló.

Ekkor  már  a  többiek  sem  bír ják  megőrizni  a
komolyságukat.

– Mi?

– Lovaknak. Értik már?

– Nem – rázza fejét a bőrdzsekis.

–  Maguk  se?  –  teszi  fel  a  kérdést  az  asszonyság  a
többieknek.

– Őszintén?… – kérdez vissza az elegáns úr. – Nem.


