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Kopogtak az ajtón. Líz álmosan 
kászálódott ki az ágyból, a földön 
heverő köntöséért nyúlt, hogy 
magára húzza. Megyek már, kia-
bálta, de a csengő egyre heveseb-
ben és vadabbul szólt. Már több-
ször elgondolkodott azon, hogy 
lecseréli. Nem szerette a hangját. 
Valami, a szovjet időből vissza-
maradt, madárhangra emlékez-
tető szerkezet volt, ami csak ak-
kor működött, ha a bejárati ajtó 
előtt álló szinte ráfeküdt. Most is 
ez történhetett.

Líz a tükörbe nézett, haja kó-
cos volt, egyik kezével igyeke-
zett megigazítani, hogy ne tűn-
jön túl csapzottnak, bár arca így 
is arról árulkodott, hogy csak 
pillanatokkal korábban ébredt. 

Kinézett a kémlelőnyíláson, és 
látta, hogy két egyenruhás férfi  
áll odakinn. Egyikőjük maga-
sabb volt és barna hajú, a másik 
szőke. Elfordította a zárat, majd 
résnyire nyitotta az ajtót.

– Tessék? – szólt ki.
– Hölgyem, legyen szíves, nyissa 

ki az ajtót – szólt kívülről egy hang.
Líz szélesebbre tárta azt, és 

beengedte a rendőröket.
– Miben segíthetek? – kérdez-

te udvariasan, közben arra gon-
dolt, hogy talán a felső szomszéd 
éjszakai zenélése miatt érkeztek 
a fi atalemberek.

– Beljebb mehetnénk? – vi-
szonozta a kérdést a már isme-
rős hang. – Talán jobb lenne, ha 
leülnénk egy kicsit beszélgetni.

A lány értetlenül nézett. Soha 
nem volt gondja a hatóságokkal, 
nem tudta mire vélni a látoga-
tásukat. A konyha felé vette az 
irányt, majd hellyel kínálta a 
rendőröket.

– Kávét? – mondta, és már be 
is kapcsolta a kávéfőző gépet. – 
Felébresztettek. Ne haragudja-
nak, de nekem szükségem van 
rá ilyenkor.

– Csak nyugodtan – néztek 
össze a fi atalemberek, majd a 
szőke folytatta: – Én megkö-
szönném azt a kávét.

Líz bólintott, a tűzhely fölötti 
polc ajtaját szélesre nyitotta, és 

csészéket vett elő. Mindenkinek 
töltött a fekete löttyből.

– Hölgyem… Elkérhetnénk az 
iratait? – szólt a barna férfi .

– El, de én is szeretném, ha 
bemutatkoznának, és elmonda-
nák, mit akarnak.

A szőke dokumentumokat vett 
elő az oldaltáskájából, és átnyúj-
totta a lánynak. Líz fi gyelmesen 
elolvasta a neveket, bólintott és 
visszaadta a kért iratokat.

– Még mindig nem mondták 
meg, hogy mit akarnak.

– Ezzel egy kicsit várnunk kell 
– mondta a barna. – Ideadná, 
kérem, a személyi igazolványát?

A lány – nemtetszése jele-
ként – felhúzta szemöldökét, de 
mégis előkereste táskájából az 
igazolványt. A szőke férfi  átvet-
te és azonnal jegyzetelni kez-
dett belőle.

– Maga mit csinál? – kérdez-
te Líz.

– Felveszem a jegyzőkönyvbe 
az adatait, hölgyem.

– De én erre nem adtam enge-
délyt, és azt sem tudom, milyen 
jegyzőkönyvről van szó! – ezt 
már dühösen mondta.

– Hát, arról van szó, hogy ön…
– Hallgass már el, te idióta! – 

sziszegte a fogai között a barna, 
majd kikapta társa kezéből az ira-
tot. – Kedves Elizabet, mióta él ön 
ebben a lakásban? – folytatta.

– Úgy hat-hét éve – válaszolta.
– Egyedül? – folytatta a fagga-

tózást a rendőr.
– Most igen.
– Ki élt itt önnel azelőtt?
– A volt barátom… – válaszolta.
– És ő hol tartózkodik jelenleg?
– Fogalmam sincs. – Líz egy-

re idegesebb lett, látta, ahogyan 
a szőke férfi  minden szavát le-
jegyzi, és ismét kérdőre vonta 
őket. – Mondják már meg, mit 
akarnak!

– Előbb, kérem, ön válaszoljon 
az én kérdéseimre, különben a 
kolléga beírja a jegyzőkönyvbe, 
hogy nem volt hajlandó együtt-
működni. Remélem, azt ön sem 
szeretné, ha a kihallgatást a ren-
dőrőrsön kellene továbbfolytatni.

Líznek nem tetszett ez a hang-
nem, de a gondolat, hogy a rendőr-
ségre kelljen mennie, még inkább 
taszította. Kortyolt egyet a kávéjá-
ból, és rágyújtott egy cigarettára.

– Rendben, akkor folytassuk. 
Mikor költözött el az exe?

– Úgy négy-öt hónapja.
– Mi volt az indok?
– Nem jöttünk ki jól.
– Közös gyerekük van?
– Még csak az hiányozna!
– Nem szereti a gyerekeket? 
– Dehogynem, csak…
– Mi csak? Szereti őket vagy 

nem?
– Hogyne szeretném!
– Nem lenne rá képes, hogy 

megölje?
– Kit? Az exemet?
– Vagy a gyermekét…
– Egyikre sem.
– Kérem, mutassa meg a hasát.
– Hogy mit?
– Jól hallotta, a hasát. 
– Az meg miért szükséges?
– Hogy megbizonyosodjunk 

róla, hogy nem szült.
– Maga teljesen hülye? Már 

hogyan tudná eldönteni vala-
kiről, hogy szült-e, abból, hogy 
megnézi a hasát?! Nekem ebből 
elegem van! Vagy elmondja, mit 
akarnak, vagy húzzanak el in-
nen a francba!

– Ne olyan hevesen, Elizabet! 
A szomszédjai jelentették, hogy 
ön terhes volt.

– Sosem voltam terhes!
– Hallott róla, hogy egy halott 

csecsemőt találtak a szemét-
dombon?

– Csak nem engem gyanúsíta-
nak? És igen, hallottam róla.

– De, hölgyem, ön az első szá-
mú gyanúsított. Több szemta-
núnk is van arra, hogy ön terhes 
volt. A szomszédok jelentették.

Líz gondolkodóba esett. Nem is 
ismeri a szomszédjait, pedig évek 

óta itt él. Annyit tud, hogy csupa 
vén, egyedülálló asszony lakik a 
lépcsőházban, meg a fenti férfi , 
aki éjjelente diszkót rendez.

– Az lehetetlen. Menjenek 
csak be a munkahelyemre, és 
kérdezzék meg a kollégáimat. 
Sosem volt gyermekem!

– Főnök, ne haragudjon, hogy 
közbeszólok, de itt az áll, hogy 
a gyanúsítottnak több gyermeke 
is van…

– Biztos, hogy nincs gyereke? 
– tette fel a kérdést a barna.

– Nincs! – válaszolta dühö-
sen Líz.

A szőke férfi forgatta a sze-
mélyi igazolványt, majd meg-
szólalt:

– Hölgyem, ideadná a lakcím-
kártyáját is?

Líz a pénztárcájába nyúlt, ki-
vette és átadta a papírt. A szőke 
férfi  nézegette, majd a barna felé 
fordult.

– Főnök, azt hiszem, tévedtünk. 
Ez nem az ötvennégyes ház…

– Nem bizony! – vágta rá a 
lány. – Ez az ötvenes.

A két férfi  egymásra nézett, 
majd lesütötték a szemüket. A 
szőke felkortyolta maradék ká-
véját, felállt, majd minden pa-
pírt a táskájába gyűrt. 

– Elnézést kérünk a zava-
rásért – habogta a barna – 
Rossz házban kopogtattunk… 
Még egyszer, bocsánat.

– Látja, ha azonnal elmondja, 
mit akarnak, nem raboljuk egy-
más idejét.

Líz udvariasan kísérte ki a 
vendégeket, majd kulcsra zárta 
az ajtót. Az erkélyre ment, és on-
nan fi gyelte az eseményeket.

A két rendőrtiszt a másik 
házba tért be, majd néhány 
perc múlva egy fiatal nőt kísér-
tek ki megbilincselve. Egy har-
madik rendőr az autóban ülve 
várta őket.

– Ez a napom is el lett baszva 
– mondta Líz, majd cigarettára 
gyújtott. 

Az első slukk után éles fájdal-
mat érzett, majd valami meg-
mozdult a hasában.

Szuggesztív borító, mely egyszer-
re utal a nincstelenségre, a társas 
magányra, a sziget-létre, ugyan-
akkor a mag elvetésére is, melyhez 
már a remény köthető. Gyanítom, 
hogy a szerző a kegyetlen törté-
netek jókora részét nem öncélú, 
meghökkentő, olcsó borzalma-
kat keltő érzésekért írta, inkább 
a fi gyelem felhívása volt a célja. 

Anyaga (sajnos) volt bőségesen, 
hiszen a kárpátaljai, beregszászi 
iskolában hátrányos helyzetű diá-
kokat oktatott; egy dolog a hátrá-
nyos helyzet Romániában, és más 
Ukrajnában, ahol a kommunista 
diktatúra kegyetlenül rányomta 
bélyegét a mindennapokra. A ská-
la széles: koldulás, szellemi és testi 
megnyomorítás, alkoholizmus, ká-

bítószerezés, pedofília, gyilkosság, 
gyerekkereskedelem. Itt álljunk is 
meg, majd beszél a könyv magáért.

A két ciklusra osztott mű (Kék 
sáv, Zöld sáv) második részében 
már a személyes és a családi vo-
natkozások kerülnek előtérbe. 
Itt is kapkodhatjuk a levegőt: a 
szerző könyörtelenül tár elénk 
egy olyan valóságot, melynek 
láttán minden családfaállítónak 
(már ha létező és megalapozott 
tudomány ez) gyógyíthatatlan, 
migrénes fejfájása lenne egy 
életen át. Többgenerációs tör-
ténetek sorjáznak a lapokon, 
a személyes megélések pedig 
mintegy tükröt állítanak a vi-
lágnak, melybe bele kell néz-

ni, bármennyire is fájdalmas. 
Ne maradjanak szó nélkül a 

hiányosságok sem: néhány me-
tafora, hasonlat, jelző kellő he-
lyen való elhelyezése nem ártott 
volna a történeteknek. Az a fajta 
szociológusi látásmód, amellyel 
a szerző láttatja a történéseket, 
elfogadható, ám az irodalomnak 
jóval több eszköze van az érzé-
keltetésre. Hosszú távon gondot 
jelenthet az énközpontú látás-
mód is, ettől jobb minél hama-
rabb szabadulni. De első kötet-
ről van szó: legyünk elnézőbbek.
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A nagy mutatvány

Az első kötet az a hiba, amelyet minden író elkövet – mondta 
egy, azóta már jobblétre szenderült költő barátom. Ritka igaza 
volt, ebbe a hibába a legnagyobbak is beleestek. Ám minden hi-
bának megvan a jó oldala is; Shrek Tímea esetében ez a rendkí-
vül jó meglátás, helyzetelemzés és az életszagúság. Halott föld 
ez című novelláskötetében majdnem mindegyik történet föl-
kavaró, szálkás, kegyetlen valóságot tár az olvasó elé, melyet 
megkapaszkodás nélkül nehezen lehet elviselni.




