
15előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2019. február

próza

Ha lenne kezem, bizony isten, jól 
megverném! De csak idegsejt va-
gyok, se testem, se családom, rá-
adásul épp ebben a lúzernőben 
élek. Nézem a kredencet, rajta 
fotó, két erős asszony, az anyósa 
és a sógornője. Titokban minden 
nap leköpi őket, miután a férje 
gondosan lepucolja az üveglapot, 
és azzal példálózik, ők bezzeg 
dolgos, rendes nők, nem úgy, 
mint a semmirekellő felesége.

Már megint mosogat. Zsíros lé 
csurog végig a karján, a könyö-
kén időzik kicsit a mocskos hab, 
aztán lecsöppen a földre. Ruhá-
jába törli a kezét, végigsimítja 
szoros kontyba fogott fekete ha-
ját. Zsebéből ódivatú kendőt húz 
elő, beköti a fejét. Nem néz tü-
körbe, mégis tökéletesen sikerül 
a művelet. Ötven éve csinálja, 
naponta legalább tízszer. 

Most meg azon gondolkodik, 
felmosson-e, mielőtt nekilát az 
almás pitének. Sosem kóstolja 
meg, a vendégeknek lesz. A férjé-
nek cukrászdája van egy idegen 
országban. Tavasztól szeptembe-
rig ott keresik a pénzt, október-
től hagymát szednek egy másik 
idegen országban, télen otthon 
áll készenlétben, aztán kezdődik 
minden elölről.

Csak egyszer láttam sírni, 
akkor beszélt is magában: édes-
anyám, haza akarok menni! – 
zokogta. Aztán megtörölte a sze-
mét, és vacsorát főzött a négy 
gyereknek meg a férjének. 

 Jó sorom van, mondta a 
múltkor az anyjának a telefon-
ban. Az meg csak hümmögött, 
hogy három éve nem látta, jó 
lenne, ha hazautaznának egy 
kicsit pihenni. Nem igénylem 
én azt édesanyám, válaszolta, 
meg hát itt vannak a gyerekek, 
őket is el kell látni. Az anyja azt 
is mondta, a legkisebb unokáját 
még csak nem is látta, nem sze-
retne úgy meghalni, hogy egy-
szer sem találkozik vele. Hosz-
szas csend telepedett közéjük. 
A nő azon gondolkodott, végre 
elmondja az igazat, hogy a leg-
kisebb gyereket nem ő szülte, 
hanem az a kurva, akit az ura 
évekkel ezelőtt felcsinált a ten-
gerparton, miközben ő gyúrta 
a pitét. S mivel a férje, ahogy ő 
állítja magáról, „roppant csa-
ládcentrikus, na meg rettenete-
sen gazdag”, elperelte a svéd nő-
től a szőke kislányt, aztán arra 
kötelezte a feleségét, szeresse és 
nevelje fel, mint a sajátját. Úgy-
is kiderül, gondolta a nő, miköz-
ben anyja köhögését hallgatta a 
vonal túloldalán. Irinka szőke, a 
többi gyerek meg szurokfekete, 
senki nem hülye. A múltkor egy 
vendég a cukrászdában meg-
kérdezte tőle, miért üt el ez a 
gyerek annyira a többitől. Erre 
ő azt felelte, először génhibára 

gyanakodtak, de aztán kiderült, 
hogy Irinkát születésekor elcse-
rélték a kórházban, s mire ez 
kitudódott, már annyira meg-
szerették, hogy nem akarták 
visszacsinálni a történteket. És 
a saját gyerekét nem hiányolja? 
– érdeklődött a turista, miköz-
ben beleharapott a pitébe. Saj-
nos meghalt, hazudta a nő, mert 
egy olyan családba került, ahol 
éheztették és verték. A külföldi 
hölgy annyira meghökkent a 
történetet hallgatva, hogy meg-
kérdezte, megírhatná-e a szto-
rit, ő ugyanis újságíró. 

Na, ekkor megint jól megpo-
foztam volna ezt a szerencsét-
lent, de hát nem tudom, mert 
csak egy idegsejt vagyok. 

Az utóbbi időben egyre gyen-
gébbnek érzem magam, egyre 
csak fogyok. Nincs családom, 
hogy is lenne, csak egy idegsejt 
vagyok, ráadásul a körülöttem 
élő többi idegsejt mostanában 
egyre-másra eltűnik. 

Hallottam korábban, hogy 
bizonyos betegségek vagy kül-
ső hatások, amit akár maga 
az ember idéz elő, pusztítják 
az idegsejteket. Ekkor kezdtem 
fi gyelni, mi történik. A nő es-
ténként titokban főzött. Csodál-
koztam, minek titkolja, amikor 
egyébként is egész nap a kony-
hában áll. Egyik nap láttam, 
ahogy a zsebéből előhúzott egy 
gyűrött cetlit, olvasta, aztán a 
szekrény hátuljából, a fűszerek 
mögül elővett néhány zacskót, 
azokból egy fazékba szórt dol-
gokat, vizet töltött a keverékre, 
főzte, leszűrte, megitta. Pár perc 
múlva furcsán éreztem magam. 
Szédültem és azt képzeltem, ku-
tya vagyok. Nem idegsejt egy 
kutyában, hanem maga a ku-
tya. Ha lenne szám, ugattam 
volna, annyira valóságosnak 
tűnt az egész. Másnap, ami-
kor felébredtem, harmadannyi 
idegsejt volt körülöttem, mint 
előző nap. És ez így megy jó ide-
je. Egyre gyengébb vagyok, fé-
lek, hamarosan eltűnök. 

Meggondolta magát, mégsem 
a pitéhez lát hozzá, inkább tej-
színt vesz elő, porokat és aromát 
tölt bele, aztán keveri. Nem gép-
pel, kézzel. Van ugyan rengeteg 
háztartási gépük, ám azok sok 
áramot fogyasztanak. Persze, 
lehet őket mutogatni, ebből 
mindenki tudhatja, jó módban 
élnek. Van neked két szép erős 
karod, mondta évekkel ezelőtt 
az ura, azóta kézzel keveri a 
fagy laltot. Mert azt is árulnak a 
cukrászdában. A vállát alaposan 
megerőltette az évek folyamán, 
meg kellene operálni, legalábbis 
ezt mondták a kórházban, ami-
kor egyik alkalommal megvizs-
gáltatta magát, mert már nem 
bírta felemelni a kezét. De se 

ideje, se pénze a műtétre, a fér-
jének meg szóba sem meri hozni 
a dolgot. Hagymaszedés közben 
a dereka hasogat, de err ől sem 
beszél senkinek. 

Kavar még egyet a fagylalton, 
beletölti a gépbe – fagyasztani 
akkor sem tudná kézzel, ha akar-
ná –, aztán leül a kopott fotelba. 
A gyerekek kint rohangálnak a 
cukrászda előtt, az anyósa fi gyel 
rájuk, ő kint méri a fagylaltot a 
turistáknak, a sógornője pedig 
felszolgál. Ők sem tökéletesek, 
gondolja a nő, és megnyomkod-
ja erektől duzzadt lábát. Nyílik 
az ajtó, a férje áll a küszöbön. 
Jaj, ne, motyog magában, már 
megint szexet akar, csak olyan-
kor szól hozzám napközben, ha 
rájön a dolog. A férfi  arca komor, 
mint általában.

– Holnapután megnősülök – 
veti oda a nőnek, mintha ez a 
világ legtermészetesebb dolga 
lenne. Az asszonyt lebénítja a 
bejelentés, hallgat. Arra gondol, 
bár férjének nevezi ezt az em-
bert, valójában ők sosem háza-
sodtak össze, szóval tényleg el-
vehet bárkit. 

– Irinka anyja az? – kérdezi 
alig hallhatóan. 

– Ostoba jószág vagy, nem is 
bánom, hogy végre megszabadu-
lok tőled! 

Főzzél még a lagzira, aztán ta-
karodj a háztól! – mondja röhög-
ve a férfi . 

– De mi lesz a gyerekekkel, mi-
ből nevelem fel őket, se házam, 
se pénzem?

– Azok velem maradnak, majd 
édesanyám felneveli őket, ő leg-
alább igazi asszony! Csak neked 
kell menned! Na, igyekezz! Leg-
alább százan leszünk, legyen ké-
szen időre minden!

Mondj már valamit, te 
szerencsétlen! Nem ve-
heti el a gyerekeidet, az 
életedet! Nem normális 
dolog, hogy összeszedett 
egy másik nőt, és most 
nősülni készül! Tiltakozz, 
üvölts! – mondanám, ha 
lenne szám. Mire a nő 
megszólalhatna, már 
csapódik az ajtó. Feláll, a 
konyha felé indul. Meg-
pofoznám, de nincs ke-
zem, én csak egy idegsejt 
vagyok.

Mint egy gép, teszi a 
dolgát, káposztát tölt, 
kalácsot gyúr, tortát süt, 
fi nom krémmel tölti. 
Egy szót sem szól, nem 
gondolkodik. Beszalad 
hozzá az egyik gyerek, 
megkóstolná a krémet, 
de az anyja nem hagyja, 
hess innen, mondja, a 
vendégeknek lesz. A gye-
rek erősködik, próbálja 
elérni a tálat, leveri. Pofon 

csattan, a gyerek sír, kimenekül 
a konyhából. A nő is sír. Felsze-
di a krémet, felmossa a követ. 
Papírt vesz elő a kredencfi ókból, 
szépen lesimítja, írni kezd. 

Most aztán mindennek tényleg 
vége. De ő beletörődik a sorsába, 
ha a Jóisten ezt szabta ki rá. Az-
tán kihúzza az utolsó sort, addig 
satírozza a betűket, amíg mindet 
elnyeli a kék tinta. Újabb mon-
datot vet papírra, hogy mégsem 
tudja ezt az egészet megemészte-
ni, és tönkre is tenné az urát, ha 
lenne pénze hozzá, de így inkább 
mást talált ki. Jobb, ha magával 
végez. Egy ideje issza már azt a 
mérget, amit titokban főz, mert 
az volt a terve, hogy szép las-
san dobja el magától az életét, 
szerette volna még kicsit látni 
a gyerekeit. De most, hogy őket 
is elveszíti, már úgyis mindegy. 
Ma sokkal erősebbre főzöm a 
mérget és mind megiszom, írja. 
Mosolyog. Tébolyultnak tűnik. A 
gyerekekről gondoskodjatok leg-
jobb tudásotok szerint, szeressé-
tek őket, mint a sajátjaitokat, ha 
már elvettétek tőlem őket, írja az 
anyósának és a sógornőjének, de 
azt is kiköti, ne mondják el ne-
kik, hogy öngyilkos lett. 

Édes Istenem! Ez tényleg 
megöli magát! Na, most aztán 
jó nagy pácban vagyok. Egy 
legenda szerint, ha egy idegsejt 
úgy pusztul el, hogy az ember, 
akiben élt, öngyilkos lett, soha 
többé nem születik újjá. Ha vi-
szont természetes halált hal, 
akkor hamarosan újabb testbe 
költözhet. Lehet, hogy ez hü-
lyeség, de én babonás vagyok, 
és mi van, ha igaz. Akkor ez a 
nő itt most éppen engem ké-
szül örökre eltüntetni! Meg kell 

előznöm! Én nem tudom meg-
ölni, egy idegsejt kevés ehhez, 
beszélnem kell az ereivel, ta-
valy tettem nekik egy kis szí-
vességet, tartoznak nekem egy-
gyel. Megkérem őket, egyikük 
pattanjon el a nő agyában. Ha 
agyvérzésben hal meg, tovább 
élhetek valaki másban. 

 A nő összehajtogatja a papírt, 
először a torta mellé teszi, aztán 
jobb ötlete támad, a kredencen 
lévő képet szétszedi, a levelet 
a fotó mögé rejti, majd vissza-
zárja a keretet. Ismét előveszi a 
titkos füveit, a zacskó egész tar-
talmát fazékba önti, kevés víz-
zel felforralja, leszűri, megisz-
sza. Pálinkával öblíti ki keser ű 
ízét a szájából. Megmosakszik, 
ünneplőt vesz fel. Egyre többet 
kacag, egyre hangosabban. Leül 
a konyhaasztalhoz, a kredenccel 
szemben. Szédül, arra gondol, 
pár perc és mindennek vége. 
Nem látja többé ezeket az utála-
tos nőket. Köp egyet. 

Én meg megint kutyának kép-
zelem magam. Nem idegsejtnek 
egy kutyában, hanem valóságos 
kutyának. Megpróbálom, tudok 
ugatni! Nem értem, ez hogy le-
het. Röhögök! Újra megpróbá-
lom, tényleg tudok ugatni!

A nő feláll, a kredencet bámul-
ja. Odalép, a fotót szuggerálja, 
beszél: ha azt akarjátok, meg-
teszem, ti mindent jobban tud-
tok! Nyújtja a kezét. Valahonnan 
gyufát vesz elő. Sercen a piros 
méreg, egy pillanat és ég a földön 
lévő rongyszőnyeg. A láng bele-
kap a függönybe, majd a kreden-
cen lévő fotóba. A nő látja, ahogy 
angyalok táncolnak a tűzben. 
Belekapaszkodik az egyik karjá-
ba, körbe-körbe forognak.
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