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VÉDŐTOK Urbán Péter 

Karácsonyi Zsolt

Ereskigál

Egy ideje nyugodt vagyok. Biztonságos, védett helyen 
élek. Vigyáznak rám, én sem zavarok senkit, itt min-
den a csendről és a békéről szól. Nem mindig volt ez 
így, megoldhatatlan gondot vetett elém a sors, amivel 
sokáig küzdöttem.

Minden azzal kezdődött, hogy karácsonykor leejtet-
tem a telefonom. Nagyot koppant a padlón. Eltörött a 
képernyője. Kénytelen voltam újat venni. Nem volt sok 
pénzem, ezért olcsó készüléket vásároltam, és rögtön 
akartam hozzá biztonságos védőtokot is, hogy többé ne 
menjen tönkre. Hiába kutattam át bizakodó szívvel a 
pláza összes telefonboltját, elkeseredésemre sehol sem 
árultak a telefonom számára megfelelő tokot. A vado-
natúj telefon szinte égette a zsebemet. Elő sem mertem 
venni. Mi lesz, ha leejtem, és szaladgálhatok megint 
újért? Másra sem tudtam gondolni, csak a védőtokra. 

Szaküzletekbe jártam, barátoknak telefonáltam, búj-
tam az internetet, de eredmény nélkül. Ilyen egyedi 
lenne a mobilom, még egy fránya védőtokot sem kapok 
rá? Kiment volna a divatból? Szégyellni kezdtem sze-
gény, csupasz távbeszélő eszközömet, de továbbra sem 
találtam neki megfelelő védőfölszerelést.

Persze másfajta védekezés is létezik a törés ellen, de 
én ezekről hallani sem akartam. Vagy a szép, testére 
simuló plexi-borítás, vagy semmi! 

Ekkor kezdődtek a rémálmok. Eleinte csak egyszerű 
látomásaim voltak. Megjelent álmomban egy ember, 
aki mindenáron el akarta érni, hogy telefonáljak, per-
sze csak azért, hogy leejtsem a mobilomat. Mindenféle 
ürüggyel próbálkozott: beteg a felesége, a lánya, bal-
eset történt, elveszett egy kiskutya. Lihegve loholtam 
sötét utcákon át, alig bírtam lerázni.

Aztán egy éjjel arra riadtam fel, egy hétszűnyű ka-
panyányi monyók a majdnem-égigérő fa tetejéről több 
százezer forintos készülékeket dob le a földre. Közben 
kajánul röhög.

Hercegek, grófok és válogatott cigánylegények pró-
bálják elkapkodni az értékes holmit, de sosem járnak 
sikerrel. Bokáig gázolnak a törött telefonok törmeléké-
ben a majdnem-égigérő fa alatt. A szerencsétlen pró-
bálkozókat karóba húzzák. 

Innen is futnom kellett, hiába bizonygattam, hogy 
nem akartam elkapni egy mobilt sem, nem hittek ne-
kem. Már lengették a karót. Verejtékezve ébredtem.

Legyártatok Kínában egy megfelelő tokot! Kínában 
minden lehetséges! Néhány hónap alatt megtanultam kí-
naiul. Gyorsan ment, mert most nem valami fránya dip-
lomához kellett, hanem igazi cél lebegett a szemem előtt. 
Végül megtaláltam a megfelelő céget. Leadtam a para-
métereket, megbeszéltük az anyag minőségét, az árat, 
miegymást. Kiderült, hogy csak ezer darabos tételben 
gyártanak bármit is, nagykereskedelmi mennyiségben 

dolgoznak. Még kapóra is jött, úgy döntöttem, legyen 
egymillió, mit bánom én, lesz egy hajórakomány védő-
tokom! Legalább soha többé nem kell ezzel foglalkoz-
nom, életem végéig el leszek látva. Talán még el is adok 
belőle néhányat a hozzám hasonló peches vásárlóknak. 
Megegyeztünk, a hajórakománynyi tok csak hetvenezer 
forintba került, de ebből is alkudtam, adtak ötven száza-
lék kedvezményt. Gyorsan sínre került a dolog, jöttek az 
ímélek, gyártottak, csomagoltak, majd hajóra rakodták 
az árut. Jóleső fáradtsággal estem be a nap végén az ágy-
ba. Jó mulatság, férfi munka volt – gondoltam.

Azon az éjjel nem kísértettek a rémálmok.
Reggel szörnyű hírre ébredtem. A hajót India part-

jainál szomáliai kalózok elsüllyesztették! Elkeseredé-
semben a szárító kötelét vizsgálgattam, vajon elbírja-e 
a testemet. Mielőtt véget vetettem volna szenvedéseim-
nek, újabb hír jött: egyetlen láda megmenekült! India 
kies partjain sikerült partra húzni. Gondolkodás nél-
kül csomagoltam, és indultam is. Nem részletezem a 
hányattatásaimat, a maláriát, a távoli ország járhatat-
lan útjait, a dzsungel veszélyeit, a szokatlan étel okozta 
gyomorrontást. 

A lényeg, hogy a ládát megtaláltam, de a benne lévő 
tokok egy milliméterrel kisebbek voltak a kelleténél. 
Egy sem ment rá a telefonomra.

Hazaérkezésem után álmatlanság gyötört, egyre ki-
alvatlanabb és nyúzottabb, ügyetlenebb lettem. Néha 
már-már kicsúszott a kezemből a távbeszélőm, és még 
mindig semmi sem óvta karctalan, csillogó, érzékeny 
felületét. Sírnom kellett. Ismét rémálmok törtek rám. 

Telefon voltam. Hatalmas, zsíros tenyerek tapogat-
tak óriási zsebekben. Előhúztak, és csupán játékból 
ide-oda dobáltak, hiába üvöltöttem, hogy óvatosabban, 
mert nincs rajtam védőtok! Rám se hederítettek. Ha-
talmas gazdáim kézről kézre adogattak, vetettek ide-
oda, pörgettek ujjaik között, végül kacagva hajigáltak 
egyre messzebbre. Végtére is kicsúsztam egy izzadó 
marokból, pörögve zuhantam a föld felé. Verejtékben 
úszva ébredtem föl.

Összegyűjtöttem minden maradék erőmet, és elszán-
tan lemerültem a telefonok alvilágába. Sötét alaguta-
kon másztam célom, a védőtok felé. Kincses kamrákat 
tártam föl, dühösen dobáltam félre a gyémántot, meg 
a platinát, mindenhol csak a tokot kutattam. Manókat 
üldöztem járataikon, gonosz boszorkányok eszén jár-
tam túl, okos királykisasszonyokat becstelenítettem 
meg, fehér táltosparipáktól kértem útbaigazítást, le-
győztem féltucatnyi sárkányt is. Végül egy sötét butik 
bejáratához érkeztem, amely előtt három ember állt.

Az első egy ráncos képű, elgyötört férfi  volt. Elővette 
a telefonját, amelynek képernyője hétfelé volt törve. 

– Hányszor ejtette le? – kérdeztem. 

– Havonta egyszer-kétszer – válaszolta szomorúan. A 
másodikhoz fordul tam, aki az első bátyjának látszott, 
százráncú képéből végletekig elgyötört szempár tekintett 
rám. Az ő mobilja különféle alkatrészek laza csomójából 
állt, darabokban csüngött alá a markából. Naponta egyszer 
leejtem – mondta végtelen szomorúsággal. A harmadik 
ember ezerráncú tekintetét nem láttam, mert a gyötrődés 
legmélyebb bugyrába temetkezett szempár elbújt a redők 
mögött. Elővett a zsebéből egy üvegcsét, amelyben szürkés 
por volt. Ez a telefonom – mondta. A markába szórt egy 
keveset, ujjaival nyomogatta a port. A készülék kicsengett. 
Üvöltve rohantam, hátrahagyva a pokoli őrzőket.

Most boldog vagyok. A telefonomat harminc centi-
méterszer négyméternyi buborékfóliába csavartam. 
Így nem fog eltörni soha! Szerencsére már nem sokan 
hívnak. Én sem szeretek tárcsázni, vagy érinteni, ne-

héz is lenne az új, légpárnás toktól. Meg aztán nincs is 
nálam. Egy biztonságos ládába tették, a ládát pedig egy 
széfbe. Mindig megkérdezem a kedves ápolókat, hogy 
a helyén van-e még, nem nyúltak-e hozzá illetéktelen 
kezek. A megnyugtató felelet után édesen alszom. Sze-
retek itt lenni, fehér falak, sok rács, az emberek ked-
vesek. A zubbonyt is megszoktam, nem nagyon tudok 
benne mozogni, de tökéletesen megvéd. Éppen olyan, 
mint egy tökéletes védőtok.

Az erőfeszítések oly hatalmasok és a remények annyira suták,
küzdenek a szegény sörényesek homokjain a gazdag ostobák –
mindannyiuk királya: lát a Nap. Már azelőtt, hogy megpillantanálak,
már azelőtt, hogy megtudnám: ki vagy.

A felhőtlen ég nappali varázsa rejthet, el is rejt minden csillagot,
mégis, sűrítve egyetlen tollvonásba, jól látható, hogy múló por vagyok,
amíg te: szép hold, nevezetlenül, jeget fakasztasz, termeled a hőt
így uralsz minden délszaki erőt.

A Nagy Fennsík most megint csendesebb, megszokott tánc, megszokott vonulás
lassú és ünnepélyes koreográfi ája mutatja, hogy az üldözöttek élén
vonulni, vagy a ködben – ugyanaz a hiába,
ugyanaz a remény; egyazon öntudat
merül a múló öntudatlanságba:
ha megtudom, ki vagy.

         *

Úrnőm, a vizek ismét csendesednek. A keskeny sávban:
béke, háború. A sarki boltban hajdani fegyencek
néznek egy pult mögötti nagy lamúrt.
A parlamentben sápatag halottak, és gyengülnek a fegyveres erők,
de egymásra találnak nők és férfi ak
az elmosódott jelmezők fölött.

Ha testet öltöttél rá: engedd el víg szerelmed,
járjon a fényben, míg te a fény alatt, legszebb jövőnk ösvényeit bejárod,
és nem látszol meg semmi szín alatt.

    (Ereskigál a Nagy Föld Úrnőjeként is ismert, 
    nevének ez az egyik jelentése. K.ZS.)

Feledve – 80 cm x 100 cm, olaj-vászon, 1977
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