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Előszó 

“I saw a black black stream 

Full of white eyed fish 

And a drowning man 

With no eyes at all” 

(David Bowie) 

 

1986. április 26-án hajnali 01:23:58-kor gyulladt ki a Pripjaty és Csernobil 

városok melletti Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es reaktora. A 

tragédia és maga a helyszín azóta a 20. század egyik legfontosabb 

szimbóluma lett. 

Az ökológiai és társadalmi katasztrófa milliók életét változtatta meg, 

sokan meghaltak a balesetben, több ezren a szövődményekben, de a 

sugárfertőzés hatása a mai napig érezhető. A baleset számos eleme pedig 

a különböző hatalmi-politikai érdekek miatt 30 év után is tisztázatlan 

maradt, számos találgatásra és összeesküvés-elméletre adva okot. 

Hirosima és Nagaszaki után pedig másodjára is újraindult az “atomóra” a 

20. században. Ma már tudjuk, hogy a hibás lépések és a félelmek mögött 

ott húzódott a második világháború és a hidegháború árnyéka is, s hiába 

történt azóta számos újabb atombaleset (gondoljunk csak Fukusimára), 

kulturális-társadalmi hatásaiban erősen befolyásolja a fejlődésről való 

gondolkodásunkat. A modern médiumoknak köszönhetően talán először 

láthattuk, hogy az emberi lét mennyire törékeny a saját maga által 

teremtett, biztonságosnak vélt, láthatatlan atomenergia árnyékában. 

Csernobli környékét azóta visszavette magának a természet, emberek 

legfeljebb kutatási célból vagy pedig kalandvágyból, 

katasztrófaturistaként látogatják. Az atomerőmű abszurd módon 

különleges kalandpark lett, az atomkor letűnt Disneylandje.  
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A tragédia súlyos sebeket hagyott a társadalmi-kulturális 

emlékezetünkön is. Alapvetően határozza meg mind a mai napig 

kulturális látomásainkat, fantáziánkat, tudatos és/vagy tudalatti 

posztapokaliptikus vízóinkat egyaránt, sajátos montázst hozva létre ezzel 

az emlékezet szimbolikus rétegein. Paradox módon Csernobil magára 

öltötte a jóval korábban keletkezett Arkagyij és Borisz Sztrugackij Piknik 

az árokparton című kisregényének és Andrej Tarkovszkij nagyhatású 

Sztalker című filmjének vizuális fantáziaképeit is, mára szinte 

leválaszthatatlanok egymásról. Csernobil szinte egyenlő lett a Zónával.  

E kollektív trauma közvetve vagy közvetlenül tehát nagy hatással van 

az irodalomra és a populáris kultúrára egyaránt. Számos 

dokumentumfilm mellett meg kell említeni a szinkron keletkező Frederik 

Pohl dokumentumregényét vagy a 2015-ben Nobel-díjat nyert Szvetlana 

Alekszijevics, idén végre magyarul is olvasható, A csernobili ima című 

könyvét, mely a legszemélyesebb oldalról, az áldozatok szemszögéből, 

őket megszólaltatva mutatja be az esemény utóéletét. Ugyanakkor a 

zsánerirodalomban Dimtrij Glukhovszkij nagy sikert aratott, 

posztnukleáris Metro-univerzuma leválaszthatatlan erről a 

tapasztalatról, akárcsak Tatyjana Tolsztaja A macskány című regénye. A 

zene örök alakváltója, a tavaly elhunyt zseniális David Bowie pedig Time 

will crawl című számában reflektált a felelősség kérdésére. A tavalyi 

évben pedig megjelent a Café Postnuclear című magyar képregény, amely 

egyenesen a Csernobil után bekövetkező atomháború sújtotta, a Kádár-

kori kultúrába ragadt Magyarországra kalauzol minket. Hosszan 

sorolhatnánk még a közvetlen és közvetett alkotásokat, hiszen a 

posztapokaliptikus történeteknek manapság különösen nagy 

népszerűsége van. 

A Próza Nostra szerkesztőségében a 30. emlékév alkalmából 

döntöttünk úgy, hogy egy irodalmi pályázat keretében mi is felmérjük a 

tragédia kulturális emlékezetben elfoglalt helyét. Arra voltunk kíváncsiak, 
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hogy milyen irodalmi reflexiókat vált ki ma a hazai közönségben, milyen 

irodalmi reprezentációk születnek évtizedek távlatából, milyen 

törmelékek maradtak, amire építeni lehet, s hogy milyen részletet 

tartanak fontosnak az írók magából az eseménysorozatból, illetve 

azoknak milyen újraértelmezései lehetségesek a különböző zsánerek felől 

megközelítve. A nyilvános pályázatban kifejezetten szerettük volna 

megszólítani az idősebb generáció mellett azokat a fiatalabb alkotókat is, 

akik adott esetben már csak elbeszéléseken keresztül ismerhetik a 

történteket, így téve teljessé a rendhagyó megemlékezést. 

A Csernobil 30 – Az atomkatasztrófa gyermekei névre keresztelt 

pályázatunkra végül több mint ötven pályamunka érkezett. Amikor az 

ötlet megszületett, nem számítottunk ekkora érdeklődésre, ezért külön 

öröm számunkra, hogy ilyen sokak fantáziáját mozgatta meg első – de 

nem utolsó! – novellapályázatunk. Az érvényes pályaműveket öttagú zsűri 

bírálta el, melynek tagjai a Próza Nostra újságíróiból és szerkesztőiből 

kerültek ki, s így válogatták ki előbb a shortlistet, majd a legjobb három 

helyezettet. 

A pályázat eredményeként született könyvet tartja most kezében az 

Olvasó, amely a Próza Nostra könyvek első kiadványa is egyben. A 

könyvben helyet kaptak a díjazott szerzők (Kovách Kristóf, Farkas Balázs, 

Szerencsi István) novellái, továbbá azok mellett mindenképpen 

szerettünk volna helyet adni minél több izgalmas szövegnek, ezért bátran 

válogattunk a legérdekesebb pályamunkák közül. A novellák között 

lesznek majd ismerős vagy ismeretlen nukleáris tájak, az események 

következményeit vizsgáló, kitalált történetek, a posztapokaliptikus zsáner 

elemeit felhasználó transzformációk, ismert irodalmi alkotások vagy 

filmek parafrázisai, de rövid antiutópiákat, irodalmi visszaemlékezéseket, 

s elvont allegóriákat egyaránt találhat az Olvasó. De összefuthat akár 

radioaktív farkasokkal is. 
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Az atomkatasztrófa gyermekei tehát izgalmas ugyanakkor 

elgondolkodtató történetek gyűjteménye. Reméljük, ezzel a kötettel 

nemcsak tovább szélesítjük majd az irodalmi alkotások körét a témában, 

hanem bővítjük is az olvasók rálátását a csernobili katasztrófára, 

amelynek tanulságai sajnos 30 év után is aktuálisak! 

 

Gaborják Ádám – Szabó István Zoltán 
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Weiner Sennyey Tibor 

01:23:58 

Ismertem valakit, aki nem csak órákat, de embereket is javított. 

Kölyökként jártam be hozzá a dunántúli városka kanyargós utcáinak 

egyik sarkára. Kicsiny órás műhelye volt ott, s én hajlandó voltam 

naphosszat álldogálni és nézni, ahogy a bonyolult műszerekbe belenyúl, 

hallgatni a sok kis óraművet, csodálni őket, ahogy roncsokból újra 

ékszerek lesznek, figyelni a vitrinekben, a falakon és a kirakatban, ahogy 

kattognak, kakukkolnak, csörögnek és berregnek. Lenyűgözött, ahogy 

felhúzott az öreg mester egy-egy órát, ahogy akár csak egyetlen elemet is 

cserélt. Akkoriban arra gondoltam, hogy az öreg órásmester igazi mágus, 

aki az elmúló időt műti. Mindent tud, és ez a tudás nélkülözhetetlen az 

emberi élet megértéséhez. Órás szerettem volna lenni.  

Ott ültem, a műhely sarkában számomra kihelyezett sámlin és 

figyeltem az öreget. Volt, hogy odaengedett a munkaasztalához. A sámlira 

álltam, s arról csodáltam, ahogy egészen érzékeny szerszámaival, finom 

kis műszereivel, mint a kerékfuttató- vagy, párhuzamkörzőjével, 

kerékmérő sablonjaival, csavarozó, csiszoló, maró-készülékeivel dolgozik. 

Csodáltam az órákat is belülről, s azt, hogy mindegyiknek története volt, 

mindegyik származott valahonnan, mindegyikhez úgy nyúlt hozzá az 

öreg, mintha lelkük volna. Mert alighanem lelkük is volt ezeknek az 

óráknak.  

– Egy tárgy, ha ilyen sokat és ilyen közel van tulajdonosához átvesz 

belőle valamit... – mondta mosolyogva az öreg, mert mintha mindig 

mosolygott volna bajsza alatt – ...a régi órák mind magukon hordják 

tulajdonosaik aurájának porát. Nézd csak ezt a zsebórát... – és egyik 

szememre én is felvettem a nagyítót, úgy vizsgáltuk a csodálatosan szép, 

ezüstös csillogású órát. – Látod? 

– Igen, látom... – mondtam. 
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– Ennek az órának a tulajdonosa elég szétszórt ember lehetett. Az aprót 

ugyanabban a zsebében tartotta, ahol az órát, s így összekarcolta azt. – 

Közben megmutatta a karcolásokat. Látóteremet betöltötte az az egyetlen 

óra, amit felpattintott, és a fogaskerekek között szinte nyomban észrevette 

a kimozdultat. – Talán le is ejtette néhányszor. – mondta mély 

együttérzéssel sokkal inkább az óra, mint az óra egykori tulajdonosa iránt.  

Soha sem kapkodott. Türelmesen végezte munkáját, akkor is, ha csak 

kevés ideje volt egy-egy javításra. Nem tett különbséget gazdag vagy 

szegény ember órája között, megjavította mindegyiket, egységárban 

dolgozott, munkától és alkatrésztől függően. Betértek hozzá mindenféle 

emberek, akkoriban ugyanis még mindenkinek volt órája. A kvarc órák 

éppen csak bejöttek a divatba, s vezetékes telefonja is csak nagyon 

keveseknek lehetett.  

Anyám becsülte az öreg órásmestert, s nem egyszer „adott le” óvoda 

után egy-másfél órára neki, míg ő elvégezte a bevásárlást, futott 

gyöngyökként szerteguruló élete után. Az öreg pedig soha sem tiltakozott, 

sőt sokszor, ha anyám késett, még tovább is nyitva tartott, s mutatta, 

hogyan javítható az elromlott idő.  

– Mert az idő romlottan is megy tovább, csak mérni vagyunk 

képtelenek jó műszerek hiányában. – suttogta, és hozzátette: – Tudod, az 

embereknek az óráktól kialakul az a hamis, észrevétlen és öntudatlan 

illúziója, hogy uralják az időt. Hogy látják az időt. Hogy tetten érik, hogy 

elcsípik az időt. Ránéznek az órára: „egy óra, huszonhárom!” – és alszanak 

tovább, s az idő, mint az álom, mint az élet kifolyik markukból.  

– Mire valók akkor az órák? – kérdeztem a sámedlin álldogálva, vékony 

gyermekhangomon. 

– Semmiképpen sem arra, hogy illúziókba ringassuk magunkat. Az 

órák az időt mérik, nem az életet. Az élet belső ideje mindig más, nem lehet 

percben, órában kifejezni. Máshogy telik az idő, ha élsz, s máshogy, ha 

nem. 
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– Lehet nem élni? – kérdeztem kiskölyökként, s ma már nem kérdem.  

Mert most, ahogy a költő mondja, úgy érzem én is, hogy „ (…) szívem 

visszadöbben — / halottjaim is itt-ott, egyre többen —/ (…)”.  

Ezt a verset is nála hallottam először. Az öreg órás mesternél. Volt 

ugyanis az órák mellett egy másik hobbija, méghozzá a versek. Ki gondolta 

volna akkor, 1986-ban, hogy én az öreg órásmestertől nem az órák 

javítását fogom majd tovább vinni, hanem a versek szeretetét. Nem 

tudom, hogyan s hogyan nem, de az emberek, akik bejártak hozzá órát 

javíttatni rájöttek arra, hogy az öreg fejből tud megszámlálhatatlanul sok 

verset. Emlékszem egy kövér kezű, karórás, mély hangú, izzadós emberre, 

aki viccesen odaszólt mikor mosolyogva átvette éppen megjavított orosz 

gyártmányú, MIR típusú óráját:  

– Na és Mester, azt tudja, hogy ez miből való? „Hosszú az Úristen, / 

rövid a szalonna…” 

– „Nyavalyás a szegény ember, / mintha gazdag volna.” – fejezte be 

halkan a mester. 

– Ismeri? Nahát. Hogy tudja! – s miután a kövér kezű leszurkolt valami 

aprót, kuncogva becsukta maga mögött a csilingelő ajtót.  

Hamar elterjedt a városban, hogy az öreg órásmester minden verset 

ismer, sőt, kérésre mond is. Olyan elvált, fiatal nők – mint édesanyám 

akkoriban például –, kik zavartak voltak, bánatosak vagy éppen a tavasz 

közeledtével újra szerelmesek, gyakran keresték fel, s kérték, hogy 

szavaljon nekik valamit, ami könnyít, segít. Ilyenkor az öreg leültette a 

pult túlsó oldalára a csinos, fiatal asszonyokat, ő is leült, s lassan és halkan, 

mélyen és selymesen, elmondott egy-egy verset. Ha megtalálom ezeket a 

verseket, biztosan felismerem majd, de még sehol sem olvastam őket.  

Azt viszont megtaláltam, amit egyszer egy öngyilkosságra készülő 

cigány férfinek mondott, aki a Szigetből jött, s aki reménytelenül és 

halálosan szerelmes volt a Vajda lányába.  
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– Mester, gyorsan telik az idő, s én hamarosan idős ember leszek. 

Beszélik, hogy te tudsz gyógyírt a kínomra. Segíts. Mondj valamit.  

Az öreg leültette őt is. Rágyújtottak, pedig addig csak pipázni láttam, s 

főleg munka végeztével. Ebből is sejtettem, hogy a helyzet most 

komolyabb. Sokáig csak cigarettáztak, nem mondtak semmit, s a füst 

betöltötte a kicsiny műhelyt, én pedig a sámliról figyeltem őket, mígnem a 

mester lassan, minden szót pontosan és mélyen hangsúlyozva megszólalt: 

– „Oly korán múlik, minden, ami múlik. / Oly ifjan halunk mi mind az 

istenekhez képest. / Minden kevés itt, semmit se tudsz. / Rózsák közé 

heverj, szeress, igyál. / A többi semmi.” 

Még abban az évben a fiúból a vajda veje lett, minek következtében 

minden cigány az óráját az öregnél javíttatta a városban, szóval nagy 

becsben tartották.  

Így gyógyított. Majdnem mindent meg tudott gyógyítani. Majdnem 

mindent. 

Kivétel egy esetet, s én most emiatt az egyetlen eset miatt idéztem föl, 

immár harminc éve emlékeim sűrű és távoli galaxisaiba rejtőzött alakját. 

Azon a tavaszon különösen sok órát hoztak be a műhelybe, s anyámnak 

hétvégére ki kellett mennie falura, megnézni egy lehetséges új 

munkahelyet, és persze új albérletet keresni. Ki gondolta volna, hogy 

ebből a nagy keresésből új házasság és az öcsém lesz?  

Leadott szombaton korán reggel az öreg mesternek, aki éppen akkor 

nyitott. Együtt húztuk fel az üzlet rolóját, együtt nyitottuk ki az üvegajtót. 

Már a kirakatban lévő asztali órát sokáig nézte, mielőtt beléptünk volna. 

Aztán beléptünk. Az ajtó még csilingelt, de bent végtelen és mélységes 

csönd fogadott. 

– Mi az, mester? – kérdeztem. 

– Baj. Hatalmas nagy baj. – válaszolta az öreg suttogva. 

Ott álltunk az órásműhely kellős közepén, s hallgattuk a csöndet. A 

több száz óra halk kattogásához, melyek a falat, a vitrint, a kirakatot 
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díszítették már hozzászoktam, s fel se tűntek. Most azonban csak ez a 

mélységes csend, ez a sötét fekete csend volt. Csak ez. Nem tudom meddig 

állhattam ott mire megértettem, hogy minden óra, minden egyes óra az 

üzletben, egyszerre megállt. Az öreg leült a pultja mögé, nagyítóján 

keresztül megnézett néhány órát, s meggyőződött róla ő is, hogy mind 

ugyanakkor állt meg.  

– Valami történt. – mondta – valami borzasztó dolog.  

– Micsoda? – kérdeztem, de nem válaszolt, csak halkan ült a kis 

üzletben és figyelt. 

– Valami történt, ezt jól jegyezd meg, valami borzasztó, 1986 április 26-

án, egy óra huszonháromkor, az ötvennyolcadik másodpercben.  

– És most mi lesz? Hogy fogjuk megjavítani az órákat? Hogy fognak újra 

járni? Hogy fogjuk mérni az időt, mester? – kérdeztem karjába 

kapaszkodva, mert nagyon megrémültem, hiszen kiskölyök voltam, s 

addig az öreg, olyan volt szememben, mint a megingathatatlan bölcsesség. 

Ekkor magához tért, rám nézett, szomorúan elmosolyodott, majd így szólt: 

– „Városok küldik messze fényeik, / míg én a fényözönben fekszem itt, 

/ hajnalra, felhők futására lesve. / Ma még minden jónak ígérkezik.” – és 

erre az összes óra újraindult. Akkor nem tudtam, ma meg már csak sejtem, 

hogy mi is történt egészen pontosan.  
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Szetlik Péter 

NAP 

Amikor mindenki elmegy és én maradok egyedül, én Lázára, akkor majd 

sírunk. 

Elmentek. Nem szeretnék rájuk gondolni de nem tudom kivájni a 

szemem és kiszúrni a dobhártyámat, nem tudok a föld alá bújni, mert ott 

is érezném a morajt amit a hajók hajtóművei és a visszahulló 

anyagdarabok keltenek amikor becsapódnak. A Kerítés mellett olyan 

hőség van, hogy minden bepárásodik és csatakos lesz a Vatta. Nehezen 

lélegzem a védőruhában, sokszor cserélem a filtert és szívok az Tiszta 

Oxigénből. Van elég tartalék, mégis néha hagynám az egészet és kiállnék 

a Kerítéshez meztelenül. De még nem tudom megtenni, csak ápolom a 

vágyat. Láttam olyat, akivel így végzett a Nap a Kerítésnél, de ő sem a saját 

akaratából állt oda. Elutazott. Nem úgy mint a Józanok de ugyanavval a 

járattal.  

 

Nem tudod miről beszélek. Szerencsés vagy, akár Józan vagy akár Részeg. 

Melyik vagy?  

Nem látlak jól a sötétben, nem hallom a hangod. Abban biztos vagyok, 

hogy nem Angyal vagy.  

Az angyalok olyan áttetszőek mint a medúzák és sosem szólalnak meg 

– ebben hasonlítasz rájuk. A Villanásokkal jönnek és nagyon jólesik ahogy 

megsimogatnak vagy inni adnak. Néha műszereket is hoznak és mérnek. 

Máskor csak állnak egy bokornál vagy fánál órákig. Ilyenkor én is 

megállok és figyelem őket. Figyelem ahogy az apró Villanások egyre 

jobban átfénylenek a testükön és végül teljesen eltűnnek. Azt hiszem, hogy 

ilyenkor indulnak haza. Van valami kifinomult de lassú technikájuk az 

utazásra. A Józanok hajói ehhez képest barbár tutajok amiket az első 

hullám rendszerint darabokra tör. 
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 A Józanok a nagy Villanásokat próbálják a vitorlájukba fogni, magukat 

a Napokat. Az első Nap baleset volt de a második már pontosan 

megtervezett kísérlet. Kísérlet tízezer önkéntessel. Pontosan megtervezett 

és mégis alapvetően hibás. Tízezer égő fáklya hullott az égből vissza a 

földre. A Józanok holttestei. De a tervezők nem vettek tudomást a 

kudarcról. Mennyire vaknak és süketnek kellett lenniük ehhez? 

Embertelennek.  

 

Ha mondanál valamit az jó lenne. Mert amit én mondok az csak szó, szó, 

szó. De ha te mondanál valamit akkor úgy érezném, hogy a víztükörből 

amiben az arcomat látom tükröződni kiemelkedek, és akkor ketten 

lennénk és az maga lenne a csoda.  

 

Az álom itt rendszertelenül tör rám. Azt mondták ez különbözteti meg a 

Józanokat a Részegektől, őket álmukban érte az I. Nap, minket ébren. Ők 

már sosem alszanak minket meg váratlanul talál meg az álom,napokra, 

hetekre. Az én Vattám jól eltakar ilyenkor de volt akit a Kerítés mellől 

vittek el álmában. Rosszul rejtőzött. A szinte vak és süket Józanok is észre 

tudták venni. Vajon felrakták őt is a hajóra? Nem akarok róla beszélni de 

nem téphetem ki a nyelvem és varratom be a szám. Olyan kevesen 

vagyunk és azt hiszem ezt már rajtam kívül senki nem fogja elmondani 

neked. Az angyalok nem beszélnek. Nézem az Angyalokat és egyre 

biztosabb vagyok benne, hogy alig különbözünk. Olyanok mint mi de ők 

olyan messze voltak a Mezőtől amikor felfénylett az I. Nap, hogy a kis 

zsákocskáik és csövecskéik közzé nem tudtak a fénypászmák befurakodni. 

Mert apró zsákok vannak bennünk meg nagyon vékony csövecskék és 

amikor a Nap vagy a Villanás besüt oda a kis zsákokban lévő mindenféle 

lény táncolni kezd a fényben. Rángatóznak a sugarak közt és folyton szülik 

a még kisebb kis lényeket. 
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Az én organizmusomat megmérgezte a fény.  

Ha csendben ülsz, teljes, tökéletes örök zen-csendben, két hangot 

hallasz. A magas hang az idegrendszered hangja, ahogy rohannak az 

impulzusok milliárdjai. A mély hang a véredé. Zubog és dörömböl. Én már 

hallom a harmadikat is. A sejtek burjánzásának hangversenyét. 

Harmóniák zengenek a gerincvelőmben, fő és melléktémák futnak a 

mellkasomban, minden szervem egy koncertterem, minden sejtem 

hangszer, minden molekulám húr és síp. De még csak hangol a zenekar.  

Meg kell törölnöm a lencsét ami a szememet védi és a Filtert is jó lesz 

kicserélni, a Vattám már majdnem átszakadt. Itt ahol a hátizsák pántja 

belevág. Egy bevásárlókocsit tolok a Mezőn át a Kerítéshez, benne van az 

Elemek és a tartalék szűrők. Csövek és drótok és zsákok, műszerek, 

zacskók. A tárgyakhoz még nagyon kötődöm. Összegyűjtöm őket és ha 

akarom felépítem a világot újra. Zacskókban, és táskákban van minden 

amit a Mezőn találok. Én vagyok az Utolsó Gyűjtő. A Mező Vándora. 

Atomkori Lázár. A Gazdag Koldus. A Felkelt Részeg. A Vándor. A Pestis 

Doktor. A Határterület térképésze. A Sújtott. A Kocsis. A Szerencsétlen 

Flótás. Az Elnemutazó. A Szarvassá-vált Fiú. Az Atommérnök. Taraó a Nap 

Fia. 

 

A bakancsom olyan nehéz mint az ólom. A fejem könnyű, száraz vatta, a 

karjaim kábelkötegek, a lábam farönk, de a bakancsom olyan nehéz mint 

az ólom. Ezer méter van még a kerítésig de ha ennyire sűrűsödnek a 

Villanások jobb lesz ha visszafordulok és bebújok a föld alá a Mező 

szélén. Talán tudnék ott aludni. Valamelyik lyukban. Sok helyen olyan 

lyukakat vájtak a földbe a visszahulló darabok, hogy bálokat lehetne a 

kivájt csarnokokban rendezni. Nemrég még sok Részeget találtam 

ezeken a helyeken. Ültek a nagy üregekben egymás vállára hajtott fejjel 

és készültek a holnapra. Azóta a legtöbb ilyen lyuk kihűlt vagy kiégett, a 

falak mentén emberszabású kőszobrok, egymás vállára hajtott fejű 



16 

 

kőhalmok, pompei hamuval fedve. De a Mező legszélén még vannak 

biztonságos helyek. Ezt ne felejtsd el! Ha elengednéd a kezem és 

eltávolodnánk egymástól, jusson eszedbe, hogy a Mező legszélére menj! 

Ott majd találkozunk. 

Jaj, bárcsak értenéd, hogy ez most nagyon fontos. Ha felébrednél, ha 

akarnál látni és hallani megértenéd amit mondok. Megértenéd azt amit 

eddig elmondtam. Hogy merre kell majd menni, hogy kik az Angyalok, 

hogy a Józanok hajói visszahullanak a földre, hogy az idő ólomlábakon 

jár, hogy bármikor elaludhatunk és sosem vesszük észre. Itt már 

mindenki  

egyedül van és senki nem tudja kimondani, hogy Mi. Csak mi ketten. Csak 

én.  

Ha te is mondanál valamit az jó lenne. Mert amit én mondok az csak 

szó, szó, szó.  

 

Mindenre lett új szó. Az I. Nap után a szavak is úgy kezdtek burjánzani 

mint a sejtek. Új szavak hangzottak fel, új fogalmakat kellett alkotni, új 

neveket adni a Mező új tárgyainak. Az elménket megtöltötték az új szavak. 

Amit évezredekkel ezelőtt szétbontottunk most újra összeállt. Felépítettük 

a világot újra. A tudás zenéje zengett bennünk, minden sejtünkben ott 

zsibongott, burjánzott. Olyan számokat és jeleket ismertünk fel amik 

titkosak voltak addig előttünk. Felállványoztuk újra a Tornyot, és 

megmásztuk újra. Új almafákat ültettünk az új kertbe és új gyümölcsöket 

szakítottunk le róluk.  

A Nap érlelte a termést.  

 

Aztán jöttek a Villanások. 

A Részegek ekkor elindultak a mező szélei felé, amilyen gyorsan a 

Villanásokban és a Szélben mozogni tudtak. A Józanok pedig örökre 

elváltak tőlünk, a Középpont felé mentek. Kerítést húztak a Középpont 
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köré, új Napokat gyújtottak és aztán tízezrével vesztek oda a földre 

visszahullott hajóikon. 

 

Ki vagy te? Hová tartozol? A Középpont felé mész vagy onnan jössz? A fény 

vonz vagy a sötét? Miért, vagy nekem olyan ismerős? Emlékszem a 

hangodra pedig még nem szólaltál meg. Néma vagy mint azok. 

Most már tudom ki vagy, ültem melletted az Ágyon. Gyere. 

 

Nagyon magas a pulzusom, a vérem olyan sűrű mint a kátrány és 

szétfeszíti a testem, vissza kellene fordulnunk. Innunk kellene. A 

háborúban volt, hogy bombatölcsérekben összegyűlt vízből oltottuk a 

szomjunkat. Oázisok a sivatagban. Amikor észrevettük a vízben a 

holttesteket akkor sem múlt el a szomjúság. Puffadt hasak, és rohadó hús 

az olajos vízen, fekete és fehér váladék. Azóta folyton szomjas vagyok, de 

nem iszom már sem kútból sem serlegből. Ha a mezőn élsz csak az 

Angyalok olthatják a szomjad, vagy ha tiszta Forrást találsz. Az első Nap 

óta keresem a tiszta Forrást és én már sosem fogom megtalálni de Mi igen! 

Bejárjuk majd az egész Mezőt, elmegyünk a Kerítésig és ha akarod akkor 

a Középpontig is. A föld alá fogunk bújni és átmegyünk a Kerítés alatt ha 

akarod. Olyan Vattát varrok nekünk amiben eljutunk majd a Középpontig, 

ha kell kúszva és mászva. Vastagabb Filter kell majd a maszkokba és a 

szemünket is sokkal jobban kell védeni ott. Vigyáznunk kell, meg kell 

terveznünk az utat. Viszünk műszereket és mérünk. Mi leszünk azok akik 

mérünk. Meg kell mérnünk a Szelet ami szembe fúj majd és a Villanásokat. 

Ki kell mérnünk mennyire erős ott a Fény, adatokat kell gyűjtenünk a 

Kerítés mentén. Évekig tart majd mire eljutunk a Forrásig. Ha akarod ma 

elindulunk és lehet, hogy holnapra már eljutunk a Forrásig. Az idő 

elolvadt a fényben már az első Napon. Ha akarod ma elindulunk. 

 



18 

 

Az Akarat az egyetlen erő. A Józanok tudták ezt és a Részegek közül is 

sokan érezték. Amikor az első Nap fellobbant a Forrást megfertőzte a 

Fény. Három búvárnak le kellett merülnie, hogy kinyissa a Kapukat és 

megtisztítsa a Mezőt a Forrás mérgező vizétől. A Három búvár erős volt. 

Ők voltak az Akarat. A részegek és a Józanok vártak. Vártak. A másik 

vállára hajtották a fejüket, megpihentek. Akik nem tudtak várni felszálltak 

a hatalmas hajókra. Nem szeretek rájuk gondolni de nem tudom kivájni a 

szemem és kiszúrni a dobhártyám mert akkor is látnám a fáklyaként égő 

testeket és hallanám a visszahulló anyag keltette tompa zajt. Hol vannak 

az Angyalok amikor szomjas vagyok? 

 

Az Angyalok utazók. Őket nem érte a fény, ők nem ismerik a tudást. Ők 

építik a Szarkofágot, ők mérik meg a Napok erejét, a Fény erejét, és ők 

adnak inni azoknak akik itt maradtak. Nekem és neked. Nekünk. 

Minekünk. Mi. Mi nyaza vút. Меня зовут.  

 

Jaj bárcsak értenéd. Ez most nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy 

megértsd, nem létezik már az Én. Az Én csak egy gyöngy a kagylóban. A 

tenger fenekén. Fölötte a tenger, az egész mindenség 

 

A három búvár lemerül, mélyre merül, nő a nyomás, a nyomás az agyban. 

az emlékeiről nem tudja hogy tegnap történtek-e vagy tíz éve. a múlt kapui 

kinyílnak, a jelen kapui bezáródnak. mélyebbre úszik 

Az idő, a halál, az anyag, az élet, a rezgés, a fény, a hang, a betű 

Kinyitja a kagylót. A gyöngy 

 

Átjutottunk a kerítésen. tovább megyünk 

 

a búvár lemerül 

kinyitja a Kapukat. 
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Eljutottunk a Forráshoz. 

 

Húszezer tonna víz áramlik át a Kapukon. 

 

Már nem szűkölködünk, füves legelőkön nyugtatsz minket, és csendes 

vizekhez terelgetsz minket. 

 

Amikor az első Nap, az első robbanás fénye fellobbant fogtam a kezed. 

Ültem melletted az ágyon.  

Te aludtál, én ébren voltam. Először téged ért a Fény aztán engem. 

Felébredtél, rám néztél, megszorítottad a kezem és azt mondtad: 

Édesanya.  

 

Utána jött Hang Úr és aztán Szél Úr, a Fény szerszámai. Ez nagyon régen 

történt.  

Egy/ezred másodperce. 
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Kovách Kristóf 

Írás a falon1 

– Ajtó! – bömbölte valamelyik asztaltól egy kivörösödött arcú, szakállas 

polgártárs. Pavel Joszipovics nagyot sóhajtott, a vállára vetette a rongyot, 

amivel addig a poharakat törölgette, és elindult, hogy újra gondjába vegye 

az ajtót, ami állandóan kinyílt, mivelhogy megvetemedett a tokja, 

legalábbis az öreg Suhov szerint.  

Már múlt héten megmondtam neki, hogy csinálja meg, füstölgött 

magában Pavel Joszipovics. Hétfőn is mondtam neki, hogy csinálja meg. 

Legutoljára ma reggel mondtam neki hogy csinálja meg, és még mindig 

nincsen foganatja. A vodkát bezzeg minden egyes alkalommal megitta, 

fene az ingyenélő gigájába. – Ha nem az ő kocsmája lett volna, talán köpött 

is volna egyet, de ez azért még se járta, még akkor se, ha a deszkapadló a 

talpa alatt látott már ennél sokkal jobb napokat is. Csakúgy mint a 

vendégek köre: válogatott lumpenek és huligánok egytől egyik, akik nem 

átallottak ordítva méltatlankodni – legtöbbször belekeverve Pavel 

Joszipovics különböző nőnemű hozzátartozóit is – valahányszor 

megtörtént a baj. 

Nagy lendülettel ragadta meg a kilincset, de nem tudta bezárni, 

mégpedig egy láb miatt, ami mintha a levegőből materializálódott volna, 

abban a szentséges minutumban. A lábhoz természetesen egy úriember is 

tartozott, öles termetű, valószínűtlenül sovány figura, kurta-furcsa kockás 

zakóban és pantallóban, zsokésapkában a fején. Nem volt hétköznapi 

látvány, annyi szent. 

– Gyönyörű ez a söntés! Igazán remek, nagyszerű egy hely ez a söntés! 

–Pavel Joszipovics meghökkenten fordult hátra, mert a kocsmája, bár 

                                                 
1 A Csernobil 30 – Az atomkatasztrófa gyermekei novellapályázat 1. 

helyezettje 
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nagyon a szívéhez nőtt, nem érdemelte ki az elismerést. Sötét, mocskos 

hely volt, durva asztalokkal, a durva asztaloknál mosdatlan arcokkal – az 

idegennek azonban valódi elragadtatás sütött a hangjából, pár szál 

bajusza valósággal belereszketett az izgalomba. Egyetlen elegáns 

mozdulattal kicselezte Pavel Joszipovicsot, és máris a pultnál termett, 

hogy csiptetőjén keresztül vizsgálja meg a néhány koszos üvegből álló 

választékot. – Fülledt egy nap van ma, nem igaz, Pavel Joszipovics?- ez a 

kérdése két okból is meglepte a házigazdát, egyrészt, mert nem emlékezett 

rá, hogy valaha is bemutatták volna őket egymásnak, másrészt, mert 

odakint éppenséggel vad szélrohamok zörgették a retkes ablakokat, s bent 

sem volt sokkal jobb – ő maga is pufajkában állt a pult mögött. 

Hirtelenjében nem is tudott mit mondani, de a pepita öltönyös amúgy sem 

fejezte még be. – Egészen kellemes, mondhatni meghitt itt a hangulat. – 

mintegy végszóra, a fal melletti asztalnál a kövér Sztolipov felzokogott, a 

falhoz teremtette az üres korsóját, és talán a világnak is nekirontott volna, 

ha asztalszomszédai nem akaszkodnak rá két oldalról, mint medvére a 

vadászkopók. Az a kurva az oka mindennek, mondta az egyik cimborája 

Pavel Joszipovicsnak az előző rundó alkalmával, ő pedig 

diplomatikusabbnak látta, ha perpatvar helyett inkább hozzáad kettőt a 

Sztolipovnak behúzott vonásokhoz. – Persze, jó társaságban könnyen 

múlik az idő. Úgy látom, csak az a jóember szomorkodik ott magában. – 

valóban, az ivó tömve volt, olyannyira, hogy hátul hárman már nem is 

széken, hanem felfordított műanyag hordókon ültek. Elvégre szombat este 

volt, és szombat este még itt, a Zóna határától néhány kilométerre is 

szombat este. Épp ezért volt annyira különös, hogy a legjobb helyen – 

messze a klozettól, és közel a kályhához – egyetlen ember üldögélt.  

Mintha ő is, az asztal is, meg a három üres szék is láthatatlan lett volna.  

Pavel Joszipovics még sose látta ezt az embert, és úgy tűnt, a körülötte 

ülők most sem látják: senki nem kötött bele kivételezett helyzete miatt, és 

még a legrészegebbek is kikerülték, ha arra tévedtek. Legalább három 
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órája ott ült már, előtte egy kopott keménykalap, meg egy pohár. – Ismeri 

esetleg az urat?  

Pavel Joszipovics megrázta a fejét. 

– Én viszont azt hiszem, ismerem. Megyek, üdvözlöm…olyan régen volt 

már, hogy utoljára találkoztunk. – egy lépés után mégis sarkon fordult, és 

mindkét kezével jól megrázta Pavel Joszipovics kezét.- Egyébként Panajev 

vagyok, és vodkát iszom.– kacsintott egyet – Természetesen abból, amit 

saját használatra tart. 

A ház ura hümmögve figyelte, ahogy elkacsázik és leül az asztalhoz, 

éppen átellenben a másik idegennel. Először nem is szólt: hosszan, 

érdeklődve szemlélte a rút ábrázatú, lángvörös hajú szerzetet, akinek a 

szájából agyarforma fog kandikált ki, s fél szemét hályog fedte. 

– Nohát, nohát. – mondta végül a Panajev nevű, de mielőtt folytathatta 

volna, megjelent Pavel Joszipovics a rendeléssel. A pepita zakós hosszan 

forgatta kezében a poharat, amit kapott: megszagolta, megint 

megforgatta, aztán így szólt. –Azt megértem, hogy sajnálja egyszerű földi 

halandókra vesztegetni azt a nektárt, amit a hátsó szobában, a tükrös 

komódban rejteget, de az mégiscsak túlzás, hogy alkohol helyett 

bodzaszörppel kínál. –megcsóválta a fejét – És ezen az sem segít, hogy 

ilyen ostoba képet vág. 

Pavel Joszipovics valóban olyan meglepettnek tűnt, mintha hottentotta 

nyelven szóltak volna hozzá. 

– Az kérem nem lehet. – nyögte végül. 

– Nem lehet? Nem lehet?? – rikácsolta magából kikelve Panajev – 

Szagoljon bele! Kortyoljon bele! Aztán ellenkezzen, ha mer! – Pavel 

Joszipovics báván engedelmeskedett, és összeránduló arca magáért 

beszélt. –Ahhá, hát mégiscsak igazat beszéltem! Jobban teszi, ha 

kiköszörüli a csorbát, és akkor hajlandó leszek fátylat borítani az egészre. 

Tudja mit? Hozzon egy egész, bontatlan üveggel, legfeljebb majd 

megkínálom vele a polgártársakat – felpattant, és a szomszéd asztalhoz 
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lépett, ahol hat tagbaszakadt, torzonborz ábrázatú férfiú üldögélt csöndes 

delíriumban – Már ha nem sértem meg ezzel a urakat. Mit mondanak? 

Szeretik a vodkát? – hat ködös szempárban csillant fel az izgatottság ténye 

: az asztalon halmozódó poharak számát tekintve Panajev nem 

hazardírozott nagyot – Úgyis van, a magunkfajta dolgozó emberek 

megérdemelnek egy kis szórakozást. Nohát, még mindig itt van? Ájn, cváj, 

dráj, szomjasak vagyunk!- így hát Pavel Joszipovics visszakullogott a pult 

mögé, és kisvártatva egy vaskos tálcával tért vissza, amin egy teli palack 

(címke nélkül) és hét pohár sorakozott. Mostanra már visszanyert annyit 

a lélekjelenlétéből, hogy legalább némi morgással hangot adjon nem 

tetszésének, megleckéztetője azonban nem kegyelmezett, és Pavel 

Joszipovics kénytelen volt saját kezűleg eltekerni az üveg nyakát. Azután 

töltött, és sértett mosollyal kínálta meg Panajevet, de az csak intett, és 

megvárta, míg mindenki kap.  

– A glasznosztyra! –süvöltötte a pepita zakós, s a hat szerencse fia 

uniszónó hajtotta föl az italt, hogy aztán egyszerre köpjék a padlóra. A 

válogatott káromkodások sem maradtak el, sőt, ketten közülük talán Pavel 

Joszipovicsnak is nekitámadtak volna, ha Panajev – kezében a teli 

pohárral –nem áll közéjük. – Ahogy látom, nagy mókamester maga, 

polgártárs, bár elég fantáziátlan. Kétszer elsütni ugyanazt…nem járja, 

még a legócskább varietékban sem. ÉN szégyenkezem maga helyett. 

Tessék, igya meg. –Pavel Joszipovics üveges tekintettel hajtotta fel a 

kezébe nyomott poharat, és olyan vörös lett az arca, mint a főtt rák. 

Kínjában az üveg után nyúlt, és ivott abból is.  

– Bodza. – mondta megsemmisülten. 

– Az bizony. – Panajev megcsóválta a fejét, mint a tanító, aki különösen 

vásott kölyköt fogott fülön – Tudja mit? Csináljuk a maga módszere 

szerint. Hozzon egy kis bodzaszörpöt. – látva a másik értetlenségét, 

hozzátette – Úgyis ez lett volna a csattanó, nemde? Vodkából csinált 

bodzaszörpöt..most csináljon hát az bodzaszörpből vodkát. Na gyerünk, 
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mire vár? – Pavel Joszipovics volt annyira zavarodott, hogy szó nélkül 

engedelmeskedjen, s amikor harmadjára is megjelent, egy poros, színes 

üveg volt a kezében, nem egy, nem kettő, de mindjárt három fehér 

mackóval az elején. – Még mit nem, polgártárs! Először kóstolja meg maga. 

– csak úgy reszketett a tokája, amikor a szájához emelte . Nagyot kortyolt 

belőle. –Még, még, integetett Panajev, úgyhogy ivott még, aztán csak 

annyit mondott:  

– Ez is bodza. 

– Persze hogy az. Mi más is lehetne egy szörpös üvegben? Hátra arc, 

irány a hátsó szoba. Két üveg is van abban a sublótban, az egyiket hozza 

az uraknak, a másikat nekem. 

Így esett, hogy a porrá alázott Pavel Joszipovics csakugyan elővette azt 

a két üveg vodkát, amihez maga is csak állami ünnepek alkalmával nyúlt 

hozzá – címeres fukar révén akkor is beérte egy kupicával – és felszolgálta 

a pepita zakósnak, meg a többieknek. Ezúttal már Panajevnek sem volt 

kifogása. 

– Ez igen. – kérdezés nélkül töltött a másiknak is, aki most végre 

felemelte fejét, és farkasszemet nézett vele. 

– Te aztán semmit se változtál.  

– Igyekszem, hogy ne jöjjek ki a gyakorlatból. 

– Túl sok a hűhó, ha engem kérdezel. Egy csipetnyi bűbáj is elég lett 

volna, már az első pohárnál is. 

– Annak nem lett volna semmi erkölcsi tanulsága. 

– No persze….te meg a rigolyáid. Sosem tartottam őket túl sokra. 

– A Messire általában nagyra értékelte. 

– A Messire elment. – a sötét szemekben különös fény villant – Elment, 

és magunkra hagyott bennünket. Egy szó nélkül. – az asztalra ütött, és 

Panajev pohara felborult: a cseppekből kicsiny pókok keltek ki, és futottak 

szanaszéjjel – Mit nevetsz? 
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– Eszembe jutott, mennyit mondtam neked: vigyázz, Azazello, vigyázz, 

hogy mit kívánsz! Hát tessék, valóra vált. Nincs több korholás, nincs több 

lecke…nem fogja le többé senki a kezed. A magad ura vagy. 

– Nem ezt érdemeltük, ennyi év szolgálat után.  

– Mert az ő idejükkel méred a szolgálatot. – Panajev felállított a 

poharat, és töltött – Őneki tán csak annyi egy emberöltő, amennyit egy 

madár ver a szárnyával. Egyszer, kétszer…mire harmadszor ver, talán 

hirtelen itt terem megint. 

– Már nem fog visszajönni. 

– Honnan tudod? 

– Nem jött vissza Behemót miatt sem, pedig ő volt a kedvence. Akkor 

miért törődne velünk? 

Panajev nem válaszolt, csak a kisujja körmével pöccintette meg a 

poharát, aminek vérvörössé változott a tartalma. A másik sóhajtott, és 

ugyanígy tett a magáéval. 

– Behemótra! 

– Behemótra. – ittak, és hallgattak egy verset. Végül Azazello törte meg 

csöndet. 

– Hát téged merre hordott a szél, mióta nem láttuk egymást? Hány 

kupecet fosztottál ki, hány csalót csaltál meg? Hány hazuggal járattad a 

bolondját?  

– A legtöbbször csak magamat szórakoztattam. 

– Te adtad a cipőt a kopasz kezébe, ugye? 

Panajev elvigyorodott. 

– Amikor csak lehetett, igyekeztem kerülni a feltűnést… de ezt az egyet 

nem tudtam kihagyni. Végül is, legenda lett belőle, vagy tévedek? Micsoda 

idők voltak, és micsoda férfiak….Volt szerencsém megismerkedni a 
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szovjet ember mindkét mintapéldányával….Jurij Alekszejevics2 az egyik 

végén, a kövér hohol3 a másikon…. 

– Hogy találtál rám? 

Az egykori karnagy mintha csak várta volna ezt a kérdést: 

kényelmesen hátradőlt, és a belső zsebéből egy összetekert újságot húzott 

elő. 

– A maga módján egészen lenyűgöző volt figyelni, ahogyan a 

sporthírek előtti oldalról egyre előrébb araszolsz a címlapok felé… ahogy 

a pár soros hírügynökségi színesből egész címlapot betöltő tragédiák 

válnak. Lenyűgöző volt, és zavarba ejtő is egyben nyomon követni egy 

magányos, megtévelyedett lélek útját, aki hiába lakik torkig bánattal és 

szenvedéssel, mégis mindig éhesen kel fel az asztaltól, és az éhsége egyre 

csak nő és nő… 

Azazello alakja mintha megnőtt volna, és különös árnyékot vetett a 

falra, Panajev azonban nem vett erről tudomást. 

– A módszernek persze megvolt az a hátránya, hogy mindig csak az 

események nyomában loholtam. Jártam a Polanski – házban, ott voltam 

Jonestownban is, és mindenhol ráleltem az apró jeleire annak, hogy volt 

ott valaki ismerős az árnyak között. – fogta az újságot, és szép akkurátusan 

kiteregetett maga előtt az asztalon. – Amint látod, ez a Lityeratura Ukrajna 

1986. április 24-iki száma… lássuk csak, hol is a sportoldal… ez az, megvan. 

– megfordította az újságot, hogy a másik is szemügyre vehesse azt a majd 

két flekket betöltő fényképet, amin a mutatóujja pihent. –  Ezek az urak, 

ha minden igaz, a csernobili atomerőmű centerei, civilben technikusok, 

akik valamilyen kupagyőzelem alkalmából serleget vesznek ettől az úrról, 

akit Anatolij Sztyepanovics Gyabrovnak hívnak, és abban az időben 

helyettes főmérnöki tisztséget töltötte az említett komplexumban. 

                                                 
2 Gagarin 
3 az ukránok orosz csúfneve 
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Nomármost, és persze javíts ki, hogyha tévedek, ez a másik alak, Gyabrov 

főmérnök háta mögött, az egyetlen a képen, akinek nem ér fülig a szája, 

sőt, egészen búskomornak tetszik, egészen olyan, mint te. – Azazello 

hallgatott. – A biztonság kedvéért felkerestem azt az urat is, aki Gyabrov 

úr házmestere volt Pripjatyban, a Lenin sugárút 18. szám alatt, és 

elbeszélgettem vele egy kicsit. Nem valami megnyerő személyiség, bár ezt 

valószínűleg a nehéz gyermekkorának köszönheti, és a hagymát is jobban 

szereti, mint az én ízlésem, de a memóriájával nem volt hiba. Ő még 

emlékezett Gyabrov úr albérlőjére, akivel a sajnálatos eseményeket 

megelőzően sülve-főve együtt mutatkozott. A szavait inkább nem idézem, 

mert nem túl hízelgőek rád nézve… Még ez sem elég? Akkor nézzük csak 

tovább. – Az öltönye belsejéből még egy újság került elő, színes, nyugati,a 

címlapján  egy sápadt férfivel, aki egy kórházi ágyon  nézett bele a 

kamerába. Azazello elfordította a fejét. –  Alekszej Anyenenkónak hívták. 

Körülötte orvosok, és emitt a sarokban még valaki, talpig fehérben ugyan, 

de mégsem hiszem, hogy a kórház személyzetéhez tartozna… 

– Elég legyen. – sziszegte a másik. Kezei, azazhogy azok a dolgok, amik 

az előbb még a kezei voltak, az asztal sarkát szorítják. – Fejezd be. 

– Visszamentél megnézni, ahogy meghal, amikor annyi társát láttad 

elégni… ez nem vall rád. 

– Még közöttük is vannak olyanok, akik nincsenek híján bátorságnak. 

Ezt nem lehet vitatni… tiszteletreméltó dolog. 

Panajev nem szólt, és ez mintha felbátorította volna a másikat. 

Sietősen, szinte hadarva folytatta. 

– Hónapokig tartott, mire becserkésztem Gyabrovot. Magának való 

ember volt, akit súlyos gondok nyomasztottak. Elég volt cigarettával 

kínálni, és csak úgy dőlt belőle a szó. Eleinte nem sok veleje volt persze… 

csupa olyan sirám, amit mindenkitől hallani ebben az elátkozott 

országban. Hogy azok odafent mind ostoba állatok, inkompetens 

marhák… hogy szarnak azokra, akik idelent vannak, és működtetik a 
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rendszert, kötelességtudatból, erőn felül, pénz és megbecsülés nélkül… 

Hogy sosem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb, és hogy csak a mindenható 

a megmondhatója, hogy mikor viszi el az egészet az ördög. – elvigyorodott, 

és töltött magának – Amikor a fejébe szállt az ital, mindig ugyanoda 

lyukadt ki… hogy a fáraóknak sincs olyan sírboltja, mint amilyen az övé 

lesz, ólomból és vasbetonból. és jaj lesz annak aki háborgatni meri, mert  

mi egy átok pár száz rad sugárzáshoz képes.  

– Egészen egyszerű volt belemászni a fejébe, és onnantól kezdve már 

mindent tudtam, amit ő tudott… és amikor elkísértem, hamar 

meggyőződhettem róla, hogy nem a levegőbe beszélt… egyszerűbb volt 

zűrzavart kelteni, mint egy falusi lakodalomban. Április volt, és a… hogy 

is… a reaktor éves karbantartására készülődtek, ami hogy-hogy nem, 

nagyszombat napjára esett. Éppen nagyszombatra.  

– A hogyant el tudom képzelni magamtól is. Ami igazán érdekel, az a 

miért. 

– Te magad mondtad… már nem kell elszámolnom senki előtt. A 

magam ura vagyok, nem felelek senkinek… de hogy neked nem, az 

egészen biztos! 

Pavel Joszipovicsnak a kezében roppant össze a korsó, amibe éppen 

sört csapolt, és nem jártak jobban a vendégei sem: kinek az ujjai között, 

kinek a szájában pukkantak szét a poharak. Csak úgy záporoztak a 

szilánkok mindenfelé, de Panajev meg sem rezzent: a fejét csóválta… 

…és a következő pillanatban már egy rozsdás sárga kosárban ültek, a 

szabad ég alatt. A kosár egy ütött-kopott óriáskerék oldalán himbálódzott, 

magasan a föld felett: vörösesbarna fenyőrengeteg az egyik,  

piszkosszürke betonrengeteg a másik oldalon.  A kihalt utcákon, az üres 

házak előtt mindenfelé elhagyott járművek állnak, némelyik az oldalára 

fordulva, a magasból nézve mintha csak döglött fémbogarak volnának. 

Csönd van. 
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– Innem a legjobb a kilátás, nem gondolod? Mellesleg ha úgy érzed, 

mintha forró tűkkel szurkálnák az arcod, és a nyálad íze, mint a vasé, ne 

nyugtalankodj: hozzátartozik a couleur localehoz. 

– Átkozott! – sziszegte Azazello, de ennél többre nem futott az erejéből. 

Panajev tekintete mintha gúzsba kötötte volna az akaratát, csak a 

halántékán dagadó erek mutatták, hogy küzdeni próbál. 

– Nagyra vagy a tudományoddal, ugye?  – sziszegte – Mindig is az 

voltál… és mire használtad fel? Mire használta a Messire?  Gyerekes 

csínyekre, olcsó vásári mutatványokra, fél szemmel mindig az égre 

sandítva, mint a gyerek, aki tanító pálcáját lesi… nehogy haragra gyúljon, 

ha már egyszer a maga képére és hasonlatosságára alkotta ezeket a 

nyomorultakat. 

– Elfelejted, hogy valamikor én is ember voltam. 

– Köpök rá! Micsoda hatalom volt a kezünkben! Úgy formálhattuk 

volna ezt a világot, ahogy nekünk tetszik, és urak lehettünk volna benne, 

nem csak vándor csepűrágók. Engedj kicsit… fáj… – Panajev 

elgondolkodva szemlélte, azután bólintott, Azazello pedig nagyot nyelt, 

mielőtt folytatta – Ha a Messire itt lenne, a szemébe mondanám neki is!  

Ha ő nem akarta használni a korbácsot, nyugodtan ránk bízhatta volna. 

Azazhogy rám… mert te meg Behemót úgy kushadtatok a lába mellett, 

mint valami pincsi, aki a szarni sem mer, míg a gazdája nem engedi….  

– Ontottunk vért így is éppen eleget, nem gondolod? 

– Megérdemelték mind! 

– Hogy ki mit érdemel, azt nem a te dolgod eldönteni. 

– Akkor kié? Talán a tiéd? A Messire nincs itt… ami meg Őt illeti… te 

éppúgy körbecsavarogtad a föld minden zegét – zugát, mint én… és láttad 

a nyomát bárhol is mostanában? Hol van? 

– Ismertem Lvovban egy rabbit, akitől egyszer megkérdezték ugyanezt. 

Széttárta a kezét, és csak annyit mondott: én megmutatom neked, hol van, 

ha te megmutatod nekem, hogy hol nincs. 
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– Az biztos, hogy a vezérlőteremben nem volt ott. Nem fogta le a kezem, 

és nem sújtott le a villámaival, amikor a hecc végén megnyomtam… 

amikor Gyabrov megnyomta azt a gombot. 

– Tudod, hogy ez nem így működik. 

– Amikor a Messire elment, és elszakadtunk egymástól, elrejtőztem az 

árnyak között… hosszú, nagyon hosszú ideig, míg kezdtem úgy érezni, 

hogy lassacskán magam is eggyé válok velük. Ha Behemót nincs, talán így 

is történt volna… de ketten könnyebb volt elviselni a számkivetettséget. 

Alkalmazkodtunk, és egy-két apróbb csínytevéstől eltekintve 

kívülállóként figyeltük, hogy rohan körülöttünk mindenki a színtiszta 

őrület felé. Amit azokban az időkben láttam, felülmúlta minden 

képzeletemet, és egyben újabb bizonysága volt annak, amit mindig is 

tudtam: nincs bűn, amit ezek el ne követnének egymás ellen, nincs olyan 

szörnyűség, ami ki ne telne tőlük. - Panajev vonásain nem volt nyoma a 

gúnynak, elgondolkodva figyelte a másikat, akinek előbukkant, majd újra 

eltűnt a másik, hideg és fehér arca, az üres-fekete-szemekkel – Én még 

emlékszem azokra az időkre, amikor  mindennél jobban félték Őt… vagy 

ha Őt nem is, legalább bennünket… és hova jutottunk mostanára? Te ott 

voltál a Messirével a Patriarsije Prudin... az a kövér skribler, meg az 

elvtársai még csak tagadták a létezését, de nem kell már sokat várnunk,és 

valaki be is bizonyítja majd, hogy nincsen más, csak a tovább nem 

osztható, és a lélek sem több, mint protonok és neutronok bonyolult 

összessége.  – felnevetett – Csak azt hagyták ki a számításból, hogyha nincs 

többé ördög, akkor a  bűneik is csak a saját fejükre szállhatnak, és a 

gonoszt sem kereshetik máshol, csakis saját magukban. Ha azt hiszed, 

megtébolyodtam, tévedsz: sosem láttam még ennél világosabban. Ha 

voltak is kétségeim a követendő út felől, egy csapásra eltűnt mind, amikor 

Behemót odaveszett. Akkor megfogadtam, hogy vége az olcsó trükköknek, 

és bármit is teszek, az a húsukba vág majd. Ha csakugyan ott voltál a 

nyomomban, akkor tudod, hogy miről beszélek… és hosszú, hosszú 
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évekbe tellett, mire rájöttem, hogy csak az időt pocsékolom. Néhány élet 

mit sem jelent nekik,lapoznak egyet az újságban, és már el is felejtették. 

Valami új, valami nagyobb célt kerestem, amibe beleremeg a világuk, 

hogyha porba dől… és mi lehetett volna alkalmasabb erre, mint az Anyag 

egyik temploma itt, az istentagadók földjén? Hogy lássák végre az írást a 

falon. –várakozón nézett Panajevre, talán azt remélte, hogy a szenvedélye 

magával sodorja őt is, de az csak ennyit mondott: 

– Gyönyörködj hát a látványban, ha tetszik.  

Ha lett volna a közelben halandó lélek, különös látványban lett volna 

része: a kerék, az egyik kosarában a két apró figurával nyikorogva elindult 

felfelé, s nem állt meg, csak amikor a kosár legfelülre ért. Panajev akkor 

két szivart húzott elő a zsebéből, és az egyikkel megkínálta a társát. 

Azazello összeszűkült szemmel, gyanakodva nézte.  

– Mondd meg hát végre, mit akarsz tőlem? 

– Én? Semmit, az égegyadta világon. Nem ítélkezem feletted - megteszi 

azt a Messire, amikor visszatér. Mert vissza fog térni, arra mérget 

vehetsz… és akkor, barátom, nem lennék majd a helyedben. 

Azazello végül elfogadta a kínálást, és kesernyés elégedettséggel fújta 

ki a füstöt. 

– Én nem lennék ilyen magabízó a helyedben…éppen olyan kevéssé 

érsz fel az észjárásához, mint én. Ilyen bizonyossággal állítani, hogy mit 

gondolna, vagy tenne, éppen az a fajta gőg, ami mindig is főbenjáró bűn 

volt a szemében. Ha úgy vesszük, tulajdonképpen az ő munkáját 

végeztem. 

– Egyként sújtani vétkest és ártatlant nem büntetés, csak 

mészárosmunka. 

– Bűnösök és ártatlanok… no persze. Tudod, mi történt Behemóttal?  

– Csak annyit, hogy a nagy háborúban tűnt el…valahol Ukrajnában. 

– Akkor már majd fél éve Kijevben lebzseltünk, és ott maradtunk akkor 

is, amikor bevonultak fekete egyenruhások. Ismerted milyen volt, pimasz 
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és elővigyázatlan a végletekig…épp egy zsidó kocsmárost, meg a háza 

népét egzecíroztatta napok óta. Pukkadásig lakott a zűrzavarral, és éppen 

a legrosszabbkor fogyott ki a bűbájból. – megcsóválta a fejét – Nem tudom, 

miért kísérte el azokat az embereket a temetőhöz, ahová a fekete 

egyenruhások rendelték ki őket, de egyszer csak ott találta magát a 

harmincezer nyomorult között, akiket egyenesen ahhoz a babíj-jari 

szurdokhoz kísértek. Mondjam tovább? 

Panajev csak intett. 

– Amikor rádöbbent, hogy mi folyik körülötte, már túl késő volt. 

Amikor őt is kivezették a géppuskák elé, megpróbált elillanni, átváltozni, 

de ahogy mondtam, nem maradt semmi ereje, és végül könyörgőre fogta. 

Az a tejfölszőke unterscharmführer, civilben műbútorasztalos, aki 

puskatussal noszogatta, világosan emlékezett rá még évekkel később is, 

amikor megkerestem, és kivájtam a szívét. Kerek, szőrös képe volt, azt 

mondja, egészen olyan, mint egy kövér macska, és hogy mi mindent össze 

nem hordott nekem! Hogy ő nem is zsidó, sőt, tulajdonképpen nem is ember, 

neki nem is kellene itt lennie. És maga, kérdeztem én? Rám nézett azokkal 

a vizes, buta szemeivel, és szinte szabadkozva mondta: akkorra már torkig 

voltunk a kifogásokkal, kérem. 
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Acsai Roland 

Radioaktív farkasok 

„Van egy szoba, ahol a kívánságok teljesülnek” 

Tarkovszkij: Sztalker 

Mint egy mutáns skarabeusz bogár, robogott a sötétzöld terepjáró a 

keskeny, koszos, hófoltokkal szegélyezett, aszfaltos úton. Amíg az autó a 

nyomvályúk hullámain süllyedt és emelkedett, a nőn legyőzhetetlen 

álmosság vett erőt. Egy darabig megpróbált neki ellenállni, hiszen 

harminc éve nem járt szülővárosában, és a visszaérkezés pillanatát 

szerette volna tiszta tudattal átélni. Festett szőke haját az üvegnek 

döntötte, lenézett az éppen sebességet váltó férfi kezére, aztán lehunyta a 

szemét. „Erre a férfira rábízhatom magam, ez a férfi tudja az utat” – 

gondolta, mielőtt elaludt. 

Álmában újra kislány volt, és kinézett a lakótelepi lakás ablakán. Az 

úton rozoga teherautók fékeztek le, és katonák ugráltak ki belőle. Egyikük 

megafont tartott a szájához: 

– Figyelem, figyelem! Öt perc múlva mindenki jelenjen meg a 

teherautók előtt! Csak a legszükségesebbeket hozzák magukkal! Ha a 

problémát megoldottuk, néhány napon belül visszatérhetnek! 

Igyekezzenek! 

A lány nem tudta, milyen problémát emleget a katona. Nem tudta, hogy 

akkora katasztrófát ért alatta, ami vagy fizikailag, vagy szellemileg 

megmérgezi majd egész Európát és a Szovjetunió minden egykori 

tagállamát. Minden gondolat sugárfertőzött lesz, minden gyümölcs, 

minden ember és állat. A szavak értékét ettől a naptól fogva felezési idővel 

fogják mérni, ahogy az emlékeket, vagy az érzelmeket is. Néhány évig 

sugároznak, aztán elbomlik a radioaktivitásuk. 
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– Gyere, kislányom! – szólt be hozzá az anyja, és felkapta a karjába. A 

kislány elszokott tőle, hogy cipeljék. Nagy volt már hozzá. De akkor mégis 

úgy emelték fel, mint egy csecsemőt, és örökre kiragadták szobája jól 

ismert világából, egész addigi életéből.  

– Mi történt? 

– Éjszaka tűz ütött ki az atomreaktorban – felelte az anyja.  

– A katona miért nem ezt mondta? 

– Csak – zárta rövidre a beszélgetést az anyja. 

– A nyulam! Hadd hozzam a nyulamat! – nyújtotta ki a kezét a kislány 

a küszöbről a plüssnyúlért, amit az apjától kapott karácsonyra, és néhány 

éve minden éjjel azzal aludt. Ez a nyúl jelentette az apját, aki egy távoli 

városban dolgozott, és elvált a kislány anyjától. 

De anyja meg sem hallotta. Lerohant vele a szemétszagú lépcsőházban 

és a ház többi lakóival együtt felfurakodtak a teherautó nyitott platójára. 

A kislány sírni kezdett. Könnycsepp hullott ki a szeméből, ami víz volt és 

só, néhány izotóp és rengeteg fájdalom. Akkora, amekkorát csak a 

kisgyermekek képesek érezni. De mire a könnycsepp leért a szoknyájára, 

már láng volt. Egy lángocska. Akkora, mint egy gyufaláng, és füstölögve 

lyukat égetett a szöveten. Az anyja rémülten odakapott, hogy eloltsa, aztán 

körbenézett, hogy látta-e valaki, majd a hajnali ég felé emelte arcát, de 

tisztaság helyett csak fekete koromszemcsék hulltak rá.  

– Megérkeztünk! – szólalt meg jó hangosan a terepjáró sofőrje, hogy 

alvó, és gyors szemmozgása alapján minden bizonnyal álmodó utasát 

felébressze.  

A nő felkapta a fejét és kibámult a szélvédőn. Ugyanabban a városban 

voltak, amelyikről álmodott – és mégsem ugyanabban. Itt az emberiség 

emléktárgyai és a technikai vívmányok puszta természeti 

képződményekké váltak. A kiirthatatlan, embernélküli és emberutáni 

természet átvette az uralmat fölöttük. Már csak a farkasok és más vadak 

laktak benne. Ők voltak a város istennél bejelentett lakosai. A farkasok 
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mérete módosult a sugárzás hatására, és sokkal nagyobbak voltak a 

normális egyedeknél. Óriásira nőtt vaddisznókra és a kétfejű őzekre 

vadásztak. Ez utóbbiak különösen könnyű prédát jelentettek, hiszen a 

plusz fejük terhet jelentett számukra. 

A nő – akit Irinának hívtak – nem tudott róla, hogy mi lett a 

plüssnyulával, amit a kitelepítéskor hátrahagyott a szobájában. Pedig a 

plüssnyúl sorsa összeszövődött a farkasokéval, és így az övével is.  

De erről még semmit sem sejtett. Ugyanis egy anyafarkas valamelyik 

éjszakai vadászkörútja során bemerészkedett Irina szobájába, és 

valamilyen furcsa okból a lány nyulát vitte el a kölykének, ami az egykori 

vurstli egyik rozsdás dodzsemjében szundítva várta. A kisfarkas 

megszaglászta a nyulat. Emberszagot érzett rajta. De mivel anyja ajándéka 

volt, az emberszagot összekötötte mindennel, ami jó. Talán az istennek is 

emberszaga van, gondolta volna magában. 

– Miről álmodott? – kérdezte a férfi. 

– A kitelepítés napjáról. Harminc éve nem álmodtam róla – felelte 

Irina, aztán kiszállt az autóból, és a sofőrrel – aki Vadász néven 

mutatkozott be – nekiálltak elvégezni a munkát, amiért ideküldték őket. 

Irina egy utazási irodánál dolgozott, akik turistabuszokat szerettek volna 

indítani az egykori atomkatasztrófa, Csernobil színhelyére. Biztosak 

akartak benne lenni, hogy a sugárzás lecsökkent annyira, hogy a 

vállalkozó szellemű turisták különösebb egészségkárosodás nélkül 

rövidebb túrákat tegyenek a környéken, és ezzel meglovagolhatják a 

manapság olyannyira divatos, katasztrófaturizmus néven ismert 

jelenséget. Mivel tudták, hogy Irina Csernobilból származik, a 

helyismerete miatt őt küldték, hogy elvégezze a szükséges méréseket.  

Egész nap dolgoztak.  

Sorra járták a szellemváros és környékének kísértethelyszíneit. Látták 

a behavazott, és a kora tavaszi napfényben csillogó vidámparkot, a 

dodzsempályát és a széltől nyikorgó óriáskereket, látták a gázmaszkokkal 
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borított kórház padlóját, és a vedlő homlokzatú, megvakult ablakú 

házakat, amiknek belsejében féllábú játék babák teázgattak poros 

babaházakban. 

– Furcsa, de valójában szeretek idejárni – szólalt meg a nap vége felé 

az egyébként szófukar Vadász.  

A férfi a lezárt várost és a környékét több expedícióval meglátogatta az 

elmúlt tizenöt évben.  

– Ne nevessen ki, de úgy érzem magam ilyenkor, mintha én lennék a 

Sztalker Tarkovszkij filmjéből. Az ember, aki egyedül ismeri a Zónát, és az 

utat ahhoz a szobához, ahol az ember minden kívánsága valóra válik. 

Látta a filmet?  

– A kedvenc filmem. A Zóna engem is mindig Csernobilra 

emlékeztetett.  

A férfi tovább magyarázott: 

– A Sztalkerben is egy természetfeletti baleset helyszínét nevezték el 

Zónának, és ugyanolyan tiltott területté nyilvánították, mint Csernobilt. 

Nem tudom, hogy észrevette-e, de itt sem érvényesek többé a fizika 

törvényei. Talán tényleg van itt egy szoba, ahol minden kívánság valóra 

válik.  

– Maga tudja, hol van? – nézett rá a nő. 

– Hogyne tudnám! Az álmában! – mosolygott a Vadász, de a nő érezte, 

hogy válasza több volt gúnyos megjegyzésnél. 

A város szélén álló megroggyant hátú, alacsony ház tetején egy farkast 

vettek észre. 

– Az a kilátópontjuk – magyarázta a férfi. – Hatalmas falka él itt. Én 

radioaktív farkasoknak nevezem őket – húzta félmosolyra a száját. – 

Menjünk vissza az autóhoz! Nem biztonságos itt maradni a sötétség 

leszállta után. A méréseket már úgyis elvégeztük, a megbízói elégedettek 

lesznek.  
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– Mi az, maga fél? Csak nem hisz a csernobili zombikban, amik éjszaka 

járják a várost a trükk-felvételek szerint?  

– Nem. Az álhírekben nem hiszek, csak a csodákban. 

– Milyen csodákban? 

– Hogy ez a hely tényleg a Zóna.  

– Menjünk! – bólintott Irina, mint aki nem kívánja továbbfolytatni a 

beszélgetést a férfival és megfordult, hogy elinduljon az autó felé.  

De soha nem jutottak el az autóig. Mert a farkasok máshogy határoztak, 

és ezt a várost ők irányították, ahogy azok életét is, akik idetévedtek.  

Körülbelül tizenöt farkas vicsorgott Irinára és a Vadászra, aki azonnal 

lekapta a hátán lógó puskát, és a farkasokra szegezte, majd Irina elé lépett. 

A farkasok szokatlanul nagyok voltak, mintha mutánsok lennének. 

Szemük sárgán égett. Egyszerre rugaszkodtak el a földtől, mintha izmaik 

helyett rugók lennének, hogy áthidalják a vadász és közöttük lévő 

csaknem tíz méteres távolságot. A Vadász nem látott még ilyen hatalmasat 

ugró farkasokat. Mintha szárnyak nélkül repültek volna, és csontjaikban 

sűrű velő helyett levegő lenne, hideg, téli szélvihar, ami most arcon csapta 

a Vadászt, és ujja meghúzta a ravaszt. Ötször lőtt. Ugyanennyi farkast 

leszedett a levegőben, de az első ordas rávetette magát, és száz kilogramm 

körüli súlya, ami az ugrás lendületével kombinálódott, egyből ledöntötte 

a lábáról. A hátára esett és feje egy betonoszlopnak csapódott. Elvesztette 

az eszméletét, így nem érzékelte, amikor a farkas egyetlen rántással 

leszakítja a fejét a nyakáról, és a hajánál fogva felemeli a fogai között. 

Irina holtsápadtan hátrált a vérfürdőtől egyre távolabb. Tudta, hogy 

most ő következik. Itt hal meg, ahol megszületett. A farkasok elindultak 

felé. Irina fémes ízt érzett a szájában, és tűszúrásokat az arcbőrén. Pont 

olyan tüneteket tapasztalt, mint azok a tűzoltók, akik az első éjszakán 

védőruha nélkül oltották az atomerőmű felrobbant négyes blokkját. A 

sugárfertőzés jeleit. „Ezért nevezte a Vadász radioaktív farkasoknak őket” 

– gondolta félelemtől bénult, lassan forgó aggyal. 
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De a legnagyobb farkas, ami a falkavezér lehetett, megelőzte a többit, 

és széttett mellső lábbal szembefordult a társaival, mintha Irinát a saját 

testével akarná megvédeni. Irina nem tudhatott róla, de a falkavezér 

ugyanaz a farkas volt, amelyiknek a plüssnyulat hozta az anyja harminc 

évvel ezelőtt. A meglepően hosszú életű farkas máig nem felejtette el Irina 

szagát, ami beleivódott a nyúlba, és elméjében összekötődött a szeretettel 

és a melegséggel. Mindennel, amit semmiképpen nem szabad elpusztítani. 

Ami nem élelem. Ami ajándék.  

Ami szent.  

Az egyik szemtelen, fiatal hím, ami folyamatosan a falkavezér szerepre 

tört, most sem engedelmeskedett, és meg akarta marni a nő bakancsos 

lábát. De a falkavezér gyorsabb volt, és kiharapott egy tenyérnyi darabot 

a fiatal hím marjából, ami nyüszítve és behúzott farokkal vegyült el újra a 

csapatban. Aztán a következő pillanatban a farkasok megfordultak, és 

hullámzó háttal elügettek az atomerőmű irányába. 

Irina megállt a Vadász megcsonkított teteme mellett. A Vadász feje 

sehol. Talán az egyik farkas magával vitte. Irina szeméből könnycsepp 

gördült alá, de mire leért a Vadász testére, már láng volt, és apró lyukat 

égetett a férfi kabátjába.  

Irina elment az autó mellett. Nem szállt be, mert nem tudott vezetni. 

Rohanni kezdett és meg sem állt a régi házukig. Felszaladt az emeletre, és 

szinte átesett a harminc évvel ezelőtti lakásuk küszöbén.  

A lakásban semmi nem változott. A bútorok, a falak, a tárgyak 

visszavárták őt, és visszatért hozzájuk.  

Hirtelen megszólalt a kaputelefon. Irina összerezzent, és a szájához 

kapott. Tudta, hogy a városban nincs elektromosság, és hogy a 

kaputelefonnak sem szabadna működnie. Remegő kézzel felvette, de csak 

a szél fütyülését hallotta a kagylóban. Amikor a tévé bekapcsolódott, nem 

kapta oda a fejét. Nagyon lassan hátrafordult. A tévében néhány pillanatig 

a Sztalker című film kockáit látta, de hang nélkül, és a képernyő gyorsan 
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újra elsötétedett. Csak a Sztalker szellemképe derengett rajta még egy 

darabig. Irina a szekrényhez lépett, mintha arra lett volna kíváncsi, hogy 

megmaradtak-e a ruháik, de amikor kinyitotta, gázmaszkok estek ki 

belőle, és a gázmaszkok között, mintha a Vadász leharapott fejét látta 

volna… 

Irina behátrált a gyerekszobába. A gyerekszoba padlóját arasznyi hó 

borította, és a szoba közepén egy nyírfacsemete állt néhány serkenő 

rüggyel és levéllel ritkás ágain. Irina megérintette a vékony, fehér papírral 

bevont nyírfatörzset. 

– Talán tényleg a Zónában vagyunk – lihegte. – Talán igaza volt a 

Vadásznak, talán éppen ez az a szoba, ahol az ember minden kívánsága 

teljesül. Én azt szeretném – szorította össze a száját és a szemét Irina –, azt 

szeretném, hogy… 

Kívánsága utolsó szavait egy robbanás zaja nyomta el, és Irina 

összeesett a nyírfacsemete mellett. Néhány másodperc múlva nagy 

nehezen feltápászkodott, és az ablakhoz vánszorgott. Amikor kinézett 

rajta, egy élő várost látott, amiben emberek laknak és éppen tévéznek, 

vagy vacsoráznak. Sok ezernyi ablakszem nézett rá mosolyogva, és az 

úton autók suhantak el.  

Aztán minden elsötétedett előtte.  

Irina elvesztette az eszméletét, és egy kórházi ágyon ébredt fel újra. 

Reggel volt, odakint fekete rigók daloltak, és a nap besütött a patyolatfehér 

ágyneműre. Egy orvos állt az ágya mellett, és összehúzott szemöldökkel őt 

nézte: 

– Mi történt velem? 

– Talán mérgező gázok tehették, vagy valami új, mutáns gombafaj 

spórái, még nem tudjuk bizonyosan, de több napig eszméletlen volt. 

Hamarosan felépül, ne aggódjon! – paskolta meg az orvos atyaian a 

takaróját. 

– Ki hozta a virágokat? – nézett Irina az éjjeliszekrényen álló rózsákra. 
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– Egy barátja. Valamilyen furcsa néven mutatkozott be. Azt hiszem, 

Vadásznak hívták. Valamit meg akart köszönni. Azt mondta, maga tudni 

fogja, hogy mit. 

– Tudom – fordult Irina a fal felé, és hosszú idő óta először újra 

elmosolyodott.  
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Farkas Balázs 

Grafit4 

Harmincöt éves korára Alek már pontosan tudta, mi is az üresség, arról 

viszont fogalma sem volt, hogy ezt hogyan is magyarázza el Katinkának. 

A nő messziről jött, nem is érthette. Közel egy évtizede költözött beljebb 

Beregszászról, azelőtt valószínűleg Budapesten élt, bár ezt már nem tudta 

pontosan kideríteni. Azt biztosra vette, hogy a nő nem bírja felfogni, 

milyen is igazából az élet a zónában. Vagy egyáltalán ebben az országban. 

Alek letette az asztalra a noteszt és a dobozt, cigarettára gyújtott. Egy 

pakli rózsaszín Vogue-t tudott csak venni, ami miatt egy rövid ideig 

nagyon hülyén érezte magát. De legalább napok óta először érzett valamit. 

Sétálgatott a magas könyvespolcok előtt, piszkálgatta a dobozt. A különös 

érzés lassan elmúlt. Csak egy doboz. Egy szín. Miért is problémás ez? 

Aztán eszébe jutott: régi barátainak emléke ugrott be, akik állandóan 

telebeszélték a fejét arról, hogy aki ilyen női márkát szív, az buzi, és a 

buzikat meg kell verni, meg ilyenek. Mondták a sok szarságot, amikkel 

Alek nem is értett egyet, de valahogy ezek nyomot hagytak benne. 

Ugyanez a magyarokkal. Semmi más magyarázata nem volt annak, miért 

idegesíti Katinka, látszólag ok nélkül. 

Beidegződések. Lenyomatok. 

Kilépni az emberből. 

A noteszt nézte az asztalon. Ezek tudják, bassza meg. 

A gondolatot nem tudta továbbvinni, mert Katinka visszatért, leült a 

nagy székébe, maga elé húzta a tárgyakat. Idős, szigorú, kissé idegbeteg 

arcú nő volt, ősz haját szoros copfba kötötte.  

– Hát ez kurva kevés – mondta. 

                                                 
4 A Csernobil 30 – Az atomkatasztrófa gyermekei novellapályázat 2. 

helyezettje 
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Üresség. 

Alek vállat vont. 

– Elfogytak – mondta. – A múlt héten... tudod mi volt? Levittem két 

tengerbiológust. De most komolyan. Akik rendesen a tengerrel 

foglalkoznak. Be kellett vinnem őket az erdőbe. Csalódniuk kellett. Én nem 

tudom, ezek mit képzeltek. 

– És a notesz? 

– Hát igen, a grafitosok anyagai. – Alek leült a nővel szemben, elnyomta 

a cigijét a cseppnyi ezüst hamutartóban. – Figyelj, ezek érdekesek, de 

tényleg. 

– Nekem nem kell mondani. Van érdeklődő. Ami azt illeti, be is kell 

vinned kettőt. 

– A Zónába? Ahhoz minek kellek én? 

– Mert őket a grafitosok érdeklik. Egy faszi meg egy nő, újságírók. 

Magyarok. Ha nem bánod. Persze, van más is, aki vihetné őket, de mégis 

neked szólok inkább, ha ráérsz. 

Alek legyintett. 

Évek óta hordta Katinkának a csernobili atomkatasztrófa szuvenírjeit 

a harminc kilométeres zónából, annak nyíltabb és rejtettebb zugaiból, 

mutáns halakat befőttesüvegben, meg ilyen szarságokat, ez még rendben 

van, de bevinni embereket? Az mindig stresszes. 

Mégis, a stressz... legalább érez majd valamit. 

– Jól van, felőlem aztán. Ezek is csalódni fognak majd. 

Vonogatta a vállát, nézegetett jobbra-balra. El akart már húzni innen. 

– A lényeg, hogy én ne csalódjak – mondta Katinka. – Hozd az árut, amit 

csak lehet. Még mindig veszik. Főleg a japánok. Fukusima óta megint nagy 

a pörgés. Nekik aztán bármit. 

Az ürességről, gondolta Alek. Vers. Talán szonett. 

Megrázta a fejét. 

– Katinka. Mondhatok valamit? 
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– Mondjad. 

– Én már nem leszek itt neked sokáig. Úgy érzem... úgy érzem... 

A nő összetette a kezét. Figyelt. Igazán figyelt. 

Alek nem tudta mire vélni ezt a figyelmet. Túl őszinte volt. Miért? Mi 

értelme van? Mi értelme van bárminek is? A kurva életbe. Jön a semmi, 

tonnányi súllyal, fentről, nyomja őt lefelé, egészen bele a földbe, a totális 

nihil, de ezt nem tudta elmagyarázni. Alek nem tudta elmondani, hogy 

lassan eltűnik, megszűnik, elszáll a szélben, és a helyén még csak levegő 

sem marad. Csak űr, egy fekete ablak, amin bekukkantanak a kozmosz 

csillagai. 

– Mit érzel? – kérdezte Katinka. 

– Há nem tom – mondta Alek. 

A nő egy papírfecnit tolt elé. 

– Kedden reggel hétkor ezen a címen várnak. Ne késs. 

Alek a papírt bámulta, majd elvette. Megnyalta a száját. 

– Oké – mondta. 

 

* * * 

 

A következő napokban folyamatosan ivott. 

A szédület jelentett valamit, de mint minden viharnak, ennek is volt 

szeme, amelyben a csend uralkodott, a semmi, az üresség. És ez 

folyamatosan ott függött a feje fölött, még ha a világ körülötte pörgött is. 

Kedden másnaposan, mosdatlanul, romosan állt meg a terepjáróval a 

motel előtt. A kézifék nyikorgása volt az első jel, hogy fel kellene ébrednie.  

Ránézett az órájára. Nyolc óra negyvenhárom volt. 

Már persze ott állt a parkolóban a két forma, a nő meg a faszi a 

kamerával, elég idegesen figyelték, de Alek nem bírt a szemükbe nézni, 

mert félt, hogy elhányja magát.  

Az nem venné ki túl jól magát. 
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Fiatalok voltak, magyarok, persze, de mindketten jól beszéltek oroszul. 

Jól káromkodtak oroszul. Tudták, mi a helyzet. Elmagyarázták, hogy nem 

azért fizettek Katinkának, hogy egy részeg, pontatlan faszfej furikázza 

őket. 

Valamit motyogott arról, hogy hát a krími háború miatt nem olyan 

egyszerű a dolog, de nem úgy tűnt, mintha bevették volna. Mindketten 

látták rajta, hogy teljesen beszámíthatatlan. 

Aztán bepakoltak, a kijevi oblaszty felé vették az irányt, de nem 

beszélgettek, még azok ketten sem szóltak egymáshoz. A nő ott ült mellette 

a hülye rövid hajával, nézett előre elszántan, mintha valami 

világmegmentésre készülne. A testes, szakállas figura meg hátraült a 

kamerájával, és azt simogatta, miközben csak nézte a tájat.  

Alek biztos volt benne, hogy ez a pokol. 

Később, amikor megálltak egy benzinkútnál, akkor kérdezte meg még 

egyszer: 

– Mi is a neve? 

– Lilla. 

– Mint a lila szín? Tudok ám magyarul. Egy kicsit. 

– Nem tud – mondta a nő. 

Alek bólintott. 

– Értem. A csávó meg Ferenc. Fe-renc, ugye? 

Ő éppen vécén volt, szóval nem tudta volna kijavítani, ha hülyeséget 

mond, a nőt pedig látszólag nem is érdekelte. 

– Sokáig megyünk még? – kérdezte Lilla. 

Alek a kocsijának támaszkodott. Hunyorgott a napsütéstől. 

– Mit tudom én – mondta. – Miért ilyen sürgős? A grafitosok nem 

mennek sehová. Persze, lehet, hogy kinyírják egymást. Van ilyen. 

– Ismeri őket? 

– Ja. Ja. 

Lilla jegyzetfüzetet meg tollat vett elő a farmerja hátsó zsebéből. 
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– Elkezdem kikérdezni magát. Ha tényleg tud valamit, addig is beljebb 

vagyok. 

– Ja, hát jó, felőlem. 

– Miért hívják magukat Grafit Körnek? 

Alek lehunyta a szemét. Próbálta kitalálni, hogy a nő tényleg nem tud 

semmit, vagy csak ki akarja idegelni. 

– Hát szóval tudja, a reaktor. Amikor történt a dolog. Mindenhol 

grafitdarabok voltak, de nem törődtek vele. Pedig ez volt az előjel. Bassza 

meg. Nem vagyok fizikus. Ha ismeri a sztorit, akkor jobban tudja. A 

reaktor neutronmodulátora tartalmazott grafitot. Nem tudom, apám 

jobban vágta a témát. Az gyulladt be végül, az lökte ki a radioaktív szart 

az atmoszférába. Amiatt van ez az egész. 

– Szóval a Grafit Kör... 

– Ja igen, van nekik egy grafittömbjük. 

A nő megmerevedett, kezében megállt a toll. 

– Mármint... 

– Igen, egy olyan. 

– És ez nem... 

– Veszélyes? De. Adok maguknak egy dozimétert, meg a sugárzás miatt 

amúgy se aggódjon nagyon. Az emberek veszélyesebbek. Erőszakosak. 

Nem szeretik az idegeneket. Meg hát maga nő, jobb ha felkészül, hogy 

mondanak majd dolgokat. Hogy meg akarják baszni. Mármint elnézést, de 

hát ez van. 

Lilla most először nézett egyenesen Alek szemébe. 

– Akkor mást kérdezek – mondta. – Magának van... van fegyvere? 

Alek a szemét dörgölte. 

– Nem lesz baj – mondta. – Ha kerüljük a falvakat. A Grafit Kör tagjai 

ártalmatlanok. Tényleg hisznek abban, amit vallanak. Művészek, meglátja 

majd. 
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Ezután még beszélgettek arról, hogy milyen típusú művészek is tagjai 

a körnek, de Alek egyre inkább érezte, hogy személy szerint nem is vesz 

részt ebben a beszélgetésben. Hogy lassan kihátrál belőle, mármint nem 

testileg, hanem amúgy. Tudta, hogy ott áll, mozog a szája, de ő igazából 

egyáltalán nem volt már sehol. 

 

* * * 

 

Ropogtak az ágak a lábuk alatt. Állatok neszeztek a fák között.  

Elhagytak egy táblát, amin áthúzták a Cамосели szót. Egy koponyát 

rajzoltak mellé filctollal. 

Ferenc nagyjából tízméterenként megállt, pásztázott a kamerájával. 

– Elképesztő – mondogatta. 

– Ja – mondta Alek. – Apámmal sokszor jártunk itt, amikor gyerek 

voltam. Nagyon odavolt ezért a helyért. Azt mondta mindig: nagyon 

fontos. Hogy Csernobil a legfontosabb dolog, ami valaha ezzel az országgal 

történt. Nem is tudom, mire gondolt. A tragédiára vagy a lehetőségekre. 

– Lehetőségekre? – kérdezte Lilla. 

Alek zsebre tette a kezét, úgy sétált. Lefelé nézett. Bámulta az avart. 

– Hát amit most én csinálok, azt csinálta ő korábban. Mármint egy ideig 

cigit csempésztünk, pedig nem volt egy ilyen alvilági típus, volt doktorija 

is, meg ilyenek, csak kibaszták az egyetemről. De igazából ő mutatott be 

Katinkának, meg minden. 

– Miért mondja el ezt most? 

Alek megtorpant. Fülelt. 

– Nem is tudom. Árnyalom a karakteremet. 

– Mi? 

– A Grafit Körben tanították. Sok az író, és valami ilyesmiről beszéltek. 

Hogy ha valakit igazán meg akarsz ismerni, akkor mutasd meg a 

gyerekkorát. 
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– Ki mondta, hogy meg akarjuk ismerni? 

– Ja… 

Alek mostanában egyre többször gondolt az apjára. Anyját sosem 

ismerte, nem tudta a sztorit. De az apjáét igen. Azt a sztorit tudta. Az apja 

meghalt rákban. Hiszen Csernobil fontos volt. 

Viszont ő maga... semmi. Alek egészséges volt. Zavarta volna ez? Mert 

hát ha valami ennyire fontos, és ennyire nincs hatása, akkor igazából... a 

semmi munkálkodik. A dolgok értelmüket vesztik. A Grafit Kör meg pont 

értelmet keresett az értelmetlenségben. Azt mondták, az ember az semmi. 

Az ember összetörik. Hogy ki kell lépni az emberből. 

Valami ilyesmit. 

Ahogy közeledtek, Alek rájött, hogy ő is várja ezt a találkozást. Otthon 

érezte magát legutóbb is. Ahogy leültek a tűz köré, ahogy azok a fura 

figurák saját írásokat olvastak fel, táncokat mutattak be, ő meg jegyzetelte 

őket a noteszbe, mert hát ezek arra sem veszik a fáradságot, hogy 

megtartsák a papírt, vagy kiadassák, vagy blogot nyissanak, vagy mi. De 

hát ez jó irodalom. Jó anyag, el lehet nyomni Nyugaton, Katinka ismerte a 

piacot. 

És mégis, nem ezért jegyzetelt. Alek figyelt. Ahogy legutóbb Katinka 

figyelt őrá. Őszintén. Ritka dolog. A semminek, ennek a terhes ürességnek 

itt nem volt többé hatalma. A grafit számított. Az emberek vállalták, hogy 

kiteszik magukat a sugárzásnak, és ihletet, erőt merítenek belőle. Ez azért 

mégiscsak valami, éppen az üresség ellentéte. A halál árán is. 

– Ne haragudjon – mondta Lilla később. 

– Hm? 

– Bocsánat, ha megbántottam. Igazából érdekel a története. Csak tudja. 

Az első benyomás alapján nem volt túl szimpatikus. 

Alek bólogatott. 

– Mindegy, ha majd jobban megismer, még kevésbé leszek az. Már 

nincs messze. 
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* * * 

 

A doziméter nem adott okot aggodalomra. 

Nem mentek be teljesen a tábor centrumába: ott volt egy fedett 

hordóban a grafit, ketten-hárman ülték körbe, mindegyiknek 

patkányméretű daganat lógott a nyakáról meg a hónaljából. Alek semmi 

ilyesminek nem akart a közelében lenni. 

Leült a tábor peremén, cigizett, noha megmondták neki, hogy ne 

cigizzen. 

A magyarok, mármint Lilla és Ferenc egyenként kikérdeztek 

mindenkit, aki hajlandó volt beszélni, készítették a felvételt, valószínűleg 

elég jó munkát végezhettek, elég jó pénzért. Akik meg majd megnézik a 

műsort, sokkal okosabbak lesznek, majd azt mondják, hogy nahát, idekint 

is van még kultúra, még az atom meg a háború árnyékában is, ezek az 

ukránok azért nem semmi gyerekek. 

Alek észrevette, hogy remeg a keze. 

– A kurva életbe – motyogta. 

Nem sokkal később leült mellé egy lány. Tizennyolc se lehetett. Nem 

volt haja. Látszott, hogy leborotválta. 

– Emlékszem rád – mondta a lány. 

– Igen? 

– Te voltál az, akit érdekelt az írás. 

– Ja. Ja, gondolkodtam rajta, hogy talán van bennem vers. Amikor 

elmentem, akkor még nem volt bennem a vers, de amióta megint itt 

vagyok, megint bennem van. Tudod, azt mondom, hogy semmi, mármint 

így kimondom, hogy semmi, aztán az erdő meg válaszol: nesz. És 

összerakom, és van értelme. Semmi nesz. Semmi, nesz. 

A lány felnevetett. 

– Hiszen te érted! 
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És nevetett tovább. 

Alek hosszan elvigyorodott, de nem nevetett. 

Micsoda hülyeség, te jó ég, gondolta. 

Későbbi kipakolta a kaját, amit hozott a hátizsákjában, szétosztott 

néhány konzervet, hiszen ezek másból sem éltek, mint adományokból, 

meg amit az erdő ad, de akkor inkább már egyék a konzervet, legalábbis 

Alek így érvelt magában. 

Aztán ahogy kotorta a megmaradt semmit a hátizsákban, a kezébe 

került egy kis ceruza. Ezzel szokott megjelölni ezt-azt, már amikor meg 

kellett jelölnie valamit. Kért Lillától egy papírlapot a kis jegyzetfüzetéből, 

aztán amikor már esteledett, és jött a tűz, akkor leült mellé. 

A papír alá tett egy kis fadarabot, hogy legyen valami támasz, és 

nekinyomta a papírnak a ceruza hegyét. 

Grafit. 

Aztán leírta: grafit. 

Alá is húzta: grafit. 

Fogalma sem volt arról, mi a jó francot csinál itt. 

Egy ideig csak nézegette a szót, aztán erőt vett magán, és megírta a 

versét. Írta, írta, néha áthúzott egy-egy szót, néha átírt, megakadt, de 

aztán, végül leírta az utolsó betűt is. Pontot is tett a végére. Úgy volt jó. 

Leporolta, meglobogtatta maga előtt, a tűz elé tartotta, hogy még 

jobban kirajzolódjon a szavak kontrasztja. 

Csak nézte, olvasgatta újra és újra. 

Kibaszott jó vers volt. 

 

* * * 

 

Amikor legközelebb leadta a dolgait Katinkánál, tudta, hogy a szeme 

teljesen véreres, látszik rajta a kialvatlanság, és beletörődéssel görnyedt a 

székben, ujjai között a vékony szál Vogue-gal. 
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– Hát nem voltak valami elégedettek – mondta Katinka. – Én sem 

vagyok elégedett. 

Alek vállat vont. Nem nézett a nő szemébe. 

– Ezek sose elégedettek. Ufókat akarnak, vagy mit tudom én. Ahhoz 

kicsit mondjuk tovább kéne menni, észak-északkeletre. 

– Mi? 

– Semmi. 

Katinka sóhajtott. 

– Nem tudom kifizetni a teljes árat, ne haragudj – mondta. 

– Nem haragszom. Igazából el is akartam mondani, már a múltkor is, 

hogy nekem ennyi volt, én ezt nem csinálom tovább. 

– Volt egy ilyen sejtésem. Kár érted. 

– Kár. Elhagyom az embert, tudod. 

Katinka nem tudta. 

 

* * * 

 

Egy ideig úgy tűnt, megtalálta a boldogságot, miután visszament a zónába. 

Eltelt néhány hét, és hagyták cigizni is. Azt mondták, hogy a parázs 

mégiscsak fontos. Akármit is jelentsen ez. 

Volt saját sátra, de ritkán aludt benne. 

Átjárt ahhoz a fiatal lányhoz. Sokan átjártak hozzá. 

Néha csak ült a többiek között, szeme sarkából figyelte a kis fedett 

hordót ott a tábor közepén. 

A lány el szokta mondani minden nap, hogy a grafit tölti ki az űrt, amit 

az emberek általában éreznek, és volt is ebben valami. A versek egy ideig 

jók voltak, de nem kötődött hozzájuk. Elszórta őket, ha végzett. 

Grafitceruzával írt, maga a gesztus is több értelmet adott a létezésének, 

mint bármi más azelőtt. 



51 

 

Simogatta a fertőzöttek bőrét, a bőr alatti daganatokat. Csak odament 

az öregekhez, leült melléjük, átkarolta őket, megérintette őket. Azt 

mondogatta: gyönyörű vagy, gyönyörű vagy, barátom. 

 Értékelték. Soha senki nem csinált velük ilyesmit. Teljesen el voltak 

szállva ettől. 

A Grafit Körnek végül is ez volt az értelme. Kilépni az emberből. Erőt 

meríteni abból, ami öl. Legalábbis Alek így gondolta. 

Hónapok teltek el. Arra gondolt, ennyi idő alatt teljesen meg fog halni, 

vagy valami. De egyszer sem érezte magát rosszul. Nem kapott el semmit. 

Teljesen egészséges maradt. 

Valami nyugtalanította ezzel kapcsolatban. A versek egyszer csak 

elkezdték értelmüket veszíteni. Lázasan keresgélte az erdőben a lapokat, 

amiket elszórt, elolvasta a régieket, már amit el lehetett még olvasni, és 

azoknak sem volt értelme. 

Szar versek voltak. 

Napokig nem találta a helyét. Nem vett részt a szeretkezésekben, a 

harcokban, a táncokban, a szavalásokban. 

Figyelte a hordót, ami vagy jelentett még valamit, vagy nem. 

Grafit. 

Egy éjszaka, amikor a tűz már alig égett, amikor a gusztustalan, 

daganatos öregek is aludtak már, Alek odalépett a hordóhoz. Lehunyta a 

szemét, érezte a szél irányváltásait és valami furcsa vibrálást a levegőben. 

Melegedett, talán elhúzódott a nyár. 

Amikor kinyitotta a szemét, a dolgok továbbra sem változtak. 

Megragadta a hordót, magához ölelte, úgy érezte, mindjárt elsírja magát. 

Apjára gondolt, hosszan, aki tanulmányok tucatjait írta meg Csernobilról, 

amíg még figyeltek rá. De utána is, újra és újra eljött ide valami céllal, 

értelemmel, és amikor azokat a célokat és értelmeket taperolta, bele is 

halt. Egyszerűen belehalt. Alek pedig itt maradt, és élt. 
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Feltépte a hordó fedelét, hogy biztosra menjen. Hogy tudja. És hát nem 

csalódott. 

A hordó üres volt. 
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Bégányi Dániel 

Legnagyobb tervezett hiba  

Amikor betereltek minket az erőmű épületébe, már alig álltam a lábamon 

a kimerültségtől. Miután mind az ötvenen a kapun belülre kerültünk, az 

távvezérléssel bezáródott mögöttünk, és megindultunk a tágas előtérből 

továbbvezető folyosón. A falakat fedő rács mögül sorban felvillanó 

lámpák mutatták a haladási irányt. Ez volt az összes világítás. A plafonból 

állandó zúgás és kattogás hallatszott, amitől úgy éreztem, mintha a 

homloklebenyemet fűrészelnék ketté. Ehhez hasonló élményt később 

egyetlen módon sikerült reprodukálnom: Scotch, zolpidem – egy 

klasszikus altatószer – és a Paganini-féle ötös számú hegedű capriccio 

egyidejű alkalmazásával. A védőruhák miatt csigalassúsággal haladtunk, 

de ennyit még kibírok, gondoltam, épp mielőtt megláttam, hogy jó ötven 

méter után a folyosó nem ér véget, csak U alakban visszafordul. 

Felsóhajtottam, az ajkaim közt hangosan kipréselve a levegőt.  

– Phuck eet, haver! – hallottam tompán Nils felől, aki a csuklójával épp 

a jobb vállamra támaszkodott.  

– Fuck you! – hallottam a másik oldalról. – Mondtam már, hogy így 

ejtik: „Pah-kit”. 

 

* 

 

Egy rakomány kamasz összezárva, három héten keresztül. Hormonok, 

státuszok, zenei ízlések konstans ütközése, ezek ledarálják az embert. Nem 

beszélve az alváshiányról – nem mintha aludni mentünk volna. Három nap 

után kezdtem úgy érezni magam, mint valami robot, aki egy kis felbontású 

kamerán át lát ki a fejéből. A Notre-Dame bejáratánál elaludtam egy padon, 

amíg a többiek bent nézelődtek. Akkor merítettem ki a kísérőnk türelmét, 
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amikor a brüsszeli városnéző körút alatt én a busz két széksora közé ültem 

a padlóra. A nevezetességeknél valahogy jobban érdekelt egy Bianca nevű 

chica de España, akinek éppen csaptam a szelet.  

Az egyik ülésszomszédom egy kicsit arcos, de zavarba ejtően intelligens, 

nagy darab, szőke norvég lett, Nils. Vele nem volt nehéz kijönni. A másik 

útitárs az ő komplementere volt, alacsony, fekete, magányos kis tazmán 

ördög. Az ökleit állandóan szorítva tartotta, mint aki bármelyik pillanatban 

kész egy kis bunyóra. Úgy emlékszem, a második napig meg sem szólalt. 

Származási ország: Thaiföld. Város: Phuket. Keresztnév: Somporn. Ezt 

bizony nehéz überelni. 

 

* 

 

Űrfolyosók. Űrséta. Űriskolások. A védőruhák inkább azokra a régi típusú 

fehér szkafandere emlékeztettek, a gömb alakú sisakokkal. 

Sugárveszélytől tartani nyilván nem kellett, viszont a felszerelés is az 

élmény része volt. A sisak belső hangszóróiból szóló idegenvezetést 

szerencsére el lehetett némítani.  

Egy végtelenségig tartott, mire elértük a reaktortermet. Körben 

hihetetlenül antik benyomást keltő gépek és szerkezeti elemek. A terem 

közepére érve átsétáltunk a reaktort fedő biológiai védelem felett. Ekkor 

megálltam, tettem pár próbálkozó szökdelést, aztán lehajoltam, és 

megérintettem Elenát, az ezertonnás szörnyet. Pontosabban Elena 

szerény másolatát. A terem túloldalára átérve aztán egy teherliften 

keresztül három fordulóval mindannyian a felső szintre jutottunk. Itt 

végre megszűnt az idegőrlő gépzaj. A lift egy tágas, jól világított helyiségre 

nyílt, két oldalt néhány padot helyeztek el, felettük monitorokkal, amiken 

az eredeti erőműről készült slide-ok mentek, a sisak üvegén keresztül 

nézve 3D-ben. A terem L alakban balra nyílt, a fordulón túl a hátsó fal 
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mentén alakították ki a vezérlő helyiség utánzatát. Visszakapcsoltam a 

sisakon a rádiót, hogy halljam a többieket. 

 

* 

 

„Kihalás szélén álló emlékek”. Ez volt a neve a pályázatnak, amivel az 

utazást nyertük. A legtöbb tehetséggel és szerencsével bíró diákokként mi 

részesültünk a kiváltságban, hogy végigtalicskáztak minket a kontinens 

összes Endangered Memories parkján. A Holokauszt és más népirtások 

emlékei Auschwitznál. A század eleji terroreseményeket bemutató 

komplexum a Világgazdasági Központ élethű másával Eindhovenben. Az 

atomkatasztrófák parkja Milano határában. Földrengéseket, hurrikánokat, 

cunamikat lehet átélni Münchennél. A Brazilnátha, az MRSA krízis, és más 

epidémiák borzalmait Marseille mellett. Múzeumok az afrikai élelmezési 

hiány idején elhunytak emlékének Ljubljana közelében. A túrát persze 

virtuálisan is végigcsinálhattuk volna, sokkal olcsóbban és kényelmesebben. 

Ezeket a parkokat viszont még élőben történő látogatásra tervezték. Abban 

az időben reneszánszát élte a hagyományos, valóság alapú szórakoztatás. 

 

* 

 

Tömör magyarázat következett az idegenvezető részéről a kezdetleges 

atomreaktorok működéséről. Kontroll rudak, moderátorok, üregtényező – 

ezekhez hasonló szakkifejezések hangzottak el. Ki mit tud az 1986-os 

robbanásról? Épp egy tesztet hajtottak végre, igen. Mi volt a probléma? 

Nem kellő körültekintéssel jártak el a teszt kivitelezése során, így van. Mit 

jelent az, hogy nem kellő körültekintéssel? Nem tartották be a teszt 

folyamatára vonatkozó biztonsági protokollokat, bizony.  

Ezen a ponton nem bírtam tovább jelen lenni. Elképzeltem, hogy épp 

egy NASA kiképzésen vagyunk, minket válogattak ki egy kutató útra az 
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Alpha Centaurihoz. Figyelnem kellene, mert ez az utolsó eligazítás. De én 

csak a hibernációs kapszulára tudok gondolni. Milyen lehet éveket 

aludni? Most kifejezetten vonzó programnak tűnik. A torpor szólongat, és 

én válaszolok.  

Beleásítottam a sisakokban lévő mikrofonba, mire az összes 

szkafander felém fordult.  

– Akkor talán most kezdjük meg a szimulációt, amíg a magyar kolléga 

még ébren van. – nézett rám összevont szemöldökkel a tanárnő. 

Megindultam a géppult felé, de Nils megfogta a karom. Az arcán 

leírhatatlan félmosoly villant át, aztán elengedett. 

 

* 

 

Mi voltunk a második generáció, aki a gyermekmedencében pancsolhatott, 

ahol a feszített víztükröt semmi sem zavarja fel, és különben is derékig ér a 

víz. Hogy csöpögtetsz veszélyérzetet abba a gyerekbe, akit egy vihar 

lehetősége izgalomba hoz? Erre a kérdésre volt szénné biztosított korunk 

válasza az „emlékkonzervációs élménypark”.  

Én a csernobili atomerőmű meghibásodásáról írtam a dolgozatom. 

Dawkins és más korai szerzők alapján úgy közelítettem meg a katasztrófa 

történetét, mint mémet. Ez a gén analóg fogalma, a kollektív emlékezet 

információtartalmának elemi egysége. A Csernobilhoz hasonló emlékeknek 

saját evolúciója van: ha egy mém már nem elég domináns, előbb-utóbb 

eltűnik a populációból. Egy ponton felmerül a kérdés: meddig kell 

mesterségesen fenntartani egy emléket? Mikor mondhatjuk, hogy 

csökevényessé vált? Akkor, amikor a mémhez kapcsolódó funkció már 

felesleges. Hasonlatképp: a szerv szintjén a vakbél vagy a bölcsességfogak 

ma már szükségtelenek. A rutin jellegű műtéti megoldások helyét rutin 

génsebészeti eljárások vették át. A fejlett világban a többség – az 
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ultrakonzervatív szülők kivételével – gyermekvállalás előtt kiiktatja ezeket 

a problémaforrásokat. 

Nils témája a kaliforniai leszakadás volt, a szeizmográfia és az emberi 

észlelés bizonyos szempontjai közt párhuzamot vonva. A kőzetlemezek 

mozgásainak megfigyelése során magának az adatgyűjtésnek megvannak a 

saját érzékenységi és torzítási jellemzői. Ugyanígy egy környezeti vagy 

társadalmi esemény meg kell, hogy üssön egyfajta belső küszöbértéket 

ahhoz, hogy az általános megértésen túl reakciót váltson ki az emberi 

elmében. Ha egy esemény túl messze vagy túl régen történt, vagy egyszerűen 

a saját világomon kívül, nem regisztrálom. A földrajzi, időbeli, és pszichés 

távolság háromdimenziós koordinátarendszerében élünk, ahol csak a 

bizonyos pontokra rajzolt eseményhorizont belsejéből jutnak el hozzánk az 

ingerek. A többi elveszett. 

 

* 

 

A pályázatom miatt nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a vezérlőfelületet 

kezeljem, miközben végigjátszottuk a katasztrófát megelőző teszteket. 

Természetesen nem valós időben, hanem felgyorsítva haladtunk, 

pedagógiai célból csak egy pontig követve a valós eseményeket, hogy 

aztán biztonsági okokból megszakítsuk a procedúrát, ahogy annak ideális 

esetben történnie kellett volna.  

Az idegenvezető végigkalauzolt minket a teszt menetén, én pedig a 

megfelelő időpontokban megnyomtam az egyik gombot, vagy 

elfordítottam egy bizonyos potmétert. Erre egy képernyő kirajzolt egy 

grafikont a turbinák hőfokáról, vagy egy másik monitor ábrákkal mutatta 

a kontroll rudak mozgását. Korábban az egész bemutatót elpróbáltuk az 

idegenvezetővel, virtuálisan. 

– És most következik a kritikus pont. Miután meggyőződtünk, hogy a 

tartalék generátorok felpörögtek, ezt a szabályzót elhúzva lassan 
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visszaengedjük a kontroll rudakat a reaktorba, hogy leállítsuk az 

energiatermelést. 

Az idegenvezető rám várt. Egy pillanatig haboztam, a mutatóujjamat a 

vezérlő csúszkán nyugtatva. A tanárnő szemébe néztem, aztán a 

védőruhán kívül a nyakában lógó névkártyára. „Aljona”. Nem tudtam, 

hogy szláv nyelvterületről származik. Az akcentusából mindenesetre nem 

találtam volna ki. Aljona tanárnő rám bólintott, mintegy bíztatva. Én 

visszabólintottam. Aztán ütközésig toltam a csúszkát az ellenkező irányba. 

A géppultból egyszerre háromféle sziréna szólalt meg, az összes kis 

jelzőlámpa pirosra váltott, a grafikonok az egekbe szöktek. Megöltem 

magunkat. A többi diák rezignált némasággal álldogált, az idegenvezető 

zavarában ide-oda kapkodni kezdett, látszólag bármiféle elképzelés 

nélkül nyomkodta a gombokat a pulton. „Biztosan véletlen volt! Nem 

történt semmi!” Reset kapcsolót, úgy tűnik, nem építettek be.  

 

* 

 

– OK, halljuk, pornós barátunk miből doktorált. – élcelődött Nils. 

– Így kell mondani a nevem: Somporn. Egyben. És a Greenpeace-ről 

írtam. 

– Az mi? Fogadok, hogy egy olyan retró masszázsszalon az utcádban. 

– Hagyd már, látod, hogy ideges! – szóltam közbe. – Ne akarjuk 

megtudni, milyen, amikor kihúzod nála a gyufát. Lehet, hogy egy csendes 

őrülttel van dolgunk! – Az utóbbi mondatot már németül mondtam, amit 

csak Nils és én értettünk. 

– Nagyon humoros! – mondta Somporn. – A Greenpeace egy 

környezetvédelmi aktivista csoport volt a század elején, múlt század végén. 

Olyasmi, mint most a Black Swan. A kettőt hasonlítottam össze a 

dolgozatban. 
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– Hm, egyikről sem hallottam. Ez impresszív. – szólt Nils, ajkát 

elismerően lebiggyesztve.  

Somporn erre ferde mosolyt villantott: – Ez nem véletlen. Mindkettőnek 

ellentmondásos a megítélése. Mármint, a hivatalos források részéről 

egyáltalán nem az. 

–Hogy érted? – kérdeztem. 

– A politikailag elfogadott címkéje mindkettőnek: terrorszervezet – 

mondta Somporn.  

– Ez így tényleg nem tűnik ellentmondásosnak – mondtam. 

– Márpedig, ha beleásod magad, kiderül, hogy a hasonló csoportokat a 

maguk idejében ennél némivel árnyaltabban ítélték meg – mondta Somporn. 

– Ezek szerint a te árnyalt véleményed is díjazást ért. Már ha ennek 

köszönhetően vagy most itt velünk – szólt Nils. 

– Hát, a dolgozatomba, hogy úgy mondjam, csak igen alapos árnyalás 

után kerültek bele ezek a gondolatok. Vagy egyáltalán nem – vigyorgott 

ránk. – De igazából nem is fontosak. A vezérfonal a két csoport akcióinak 

összehasonlítása volt. 

– Konkrétabban? – kérdeztem. 

– Azért is képzavar ez a „terrorista” címke, mert voltaképpen elég 

ártalmatlan dolgokat csináltak. Vagy csinálnak. A másik nyilván 

történelem, de a Black Swan egy aktuálisan működő szervezet. Ami 

látványosan próbálja felhívni a figyelmet azokra a tevékenységekre, amik a 

természetes környezetet vagy bennünket, a fajunkat fenyegetik. 

– Például? – kérdezte Nils. 

– Atomenergia. Genetikai terápiák. Intelligencianövelő nootropikumok.  

– Az világos, hogy ezek kezdetben tiltakozást válthattak ki – mondtam –

, de nem értem, manapság kinek akad ezekkel gondja. 

– Persze, ezeket a dolgokat szinte senki nem kérdőjelezi meg. De bizonyos 

körökben… árnyaltabb a megítélésük, hogy megint csak így fogalmazzak – 

magyarázta Somporn. 
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– Greenpeace? – ízlelgette a kifejezést Nils. – Ha csak annyit tudnék, hogy 

előző századi, azt tippelném, hogy egy hippi rockbanda. 

– Jogos! – válaszolta Somporn – De a zöld a növényi vegetáció színére 

utal. A fekete hattyúnak, mint kifejezésnek pedig statisztikai vonatkozásai 

vannak. Olyan eseményt jelöl, aminek a bekövetkezési esélyét az extrém 

ritkasága miatt messze alulbecsüljük, vagy teljesen figyelmen kívül hagyjuk. 

A hatása viszont szintén extrém, a ritkaságához viszonyítva aránytalanul 

jelentős. 

– Még mindig nem értem, hogy jönnek ide a madarak. – mondtam. 

– Szóval, fekete hattyú lehetett például a szovjet rendszer szétesése. A 

csernobili, vagy a japán atomkatasztrófa. 9/11. Egy gazdasági válság, vagy 

egy háború kirobbanása. Ezeknek a dolgoknak csak utólag tulajdonítunk 

egyfajta szükségszerű jelleget. A hasonlat a tizenhetedik századból ered, 

abban az időben a „fekete hattyú” kifejezés a lehetetlen szinonimája volt, 

mert addig csak fehér példányokkal találkoztak. Aztán valaki megtalálta az 

első feketét. Így már világos? 

– Ez beteg – mondtam. 

– Az. Nekem is tetszik! – szólt Nils. 

 

* 

 

– Lesznek szívesen a kollégák egy percig itt várni – ezzel Alyona, dühét 

nehezen leplezve csuklón ragadott, és távolabb vezetett. Rövid kísérletet 

tett arra, hogy hatással legyen rám. „Ez a rebellis attitűd teljeséggel 

elfogadhatatlan”, „ennek a gyönyörű pályázatnak a szellemét így 

megrontani” és hasonlók. Egy-két orosz frázist is belecsempészett a 

mondanivalójába, ezeknek a jelentésére csak következtetni tudtam. 

Láthatta, hogy egy csepp bűnbánatot sem sikerül kisajtolnia belőlem. 

Igazság szerint még a pulzusszámom sem ment fel. Lázadásról szó sem 

volt, de a pillanat nem volt alkalmas egyikünk számára sem, hogy ezt 
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elmagyarázzam. Csinálhattam volna a gyakorlatot úgy, ahogy kell, meg így 

is. Két opció volt, és én így döntöttem.  

– Lesz szíves odakint várni, amíg mi befejezzük a látogatást. Addig 

gondolkozzon egy kicsit! Várom a magyarázatát! – mondta végül kissé 

lecsillapodva.  

A lift mellett találtam egy vészkijáratot, ami a befelé vezetőhöz hasonló 

űrfolyosóra nyílt. Ismét az agyzsibbasztó zizegés. Széttártam a karjaimat, 

és ahogy haladtam, a védőruha kesztyűs ujjait végighúztam kétoldalt a 

rácsokon. Aztán lépéseket hallottam magam mögött. Megfordultam, de a 

szerény világítás miatt nem láttam a másik sisak mögé. 

– Nils, te vagy az? – kérdeztem. 

– Nem – mondta, és levette a sisakját. Somporn volt.  

– Ez komoly volt. Miért csináltad? – kérdezte. 

– Ahh… – sóhajtottam. – Ha tényleg tudni akarod… – és pár pillanatig 

komolyan próbáltam előhalászni a választ az agyamból –, hát, fogalmam 

sincs róla, hogy miért.  

Somporn nem válaszolt, csak nézett rám.  

– A helyedben visszavenném a sisakot – mondtam –, ha Alyosa 

meglátja… – csettintettem a nyelvemmel. – Valamiért úgy tűnik, nem 

vagyok jó hatással a közérzetére.  

– Tudod, hogy Csernobil is egy fekete hattyú volt? – kérdezte, és lehúzta 

a védőruhát a bal oldalon összetartó cipzárt. – Mondhatnánk, hogy ami 

most történt, amit te csináltál, az is az. Persze jóval kisebb skálán.  

– Tekintve, hogy ez egy oktató gyakorlat, elég pici az a skála. 

– Igen, gyakorlat – bólintott. – De amíg itt vagyunk, ebben a parkban, a 

valóságot szimuláljuk. Valóságot játszunk.  

– Azt hittem, minden élményparknak ez a lényege – mondtam. – 

Sajnálom, ha érzékenyen érintett a dolog, Somporn. 

– Egyáltalán nem. Csak épp felkészületlenül ért – mondta, és előhúzott 

szkafander alól valamit, ami egy fegyvernek tűnt.  
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– Bakker, mi van nálad? Ez valami vicc?  

– Olyasmi. Még egy kis valóság a valóságban. Most fordulj meg, kérlek! 

Elképzelésem sem volt, mire megy ki a játék. Elképzelhető, hogy valódi 

fegyvere van? Kizárt. De mégis, mi van, ha tényleg egy olyan csendes 

őrült?  

Ha – és ez egy erős „ha” – egy igazi pisztoly van nála… csak nem fog 

lelőni! Milyen indoka lenne rá? Másrészről, milyen indoka lenne erre az 

egészre?  

Nem támadt jobb ötletem, mint hogy menekülni próbáljak. Lassan 

megfordultam, aztán, ahogy a szkafanderben tudtam, nekieredtem, a két 

fal közt cikázva. Nem lőtt. Hátra sem néztem, de reméltem, hogy a 

védőruhából félig kibújva le fog maradni.  

Futottam, ahogy bírtam. A sisak belseje bepárásodott a lihegésemtől, 

alig láttam valamit. Két-három forduló után hirtelen észrevettem magam 

előtt egy nagy vörös ajtót. Nem találtam a kilincset, nekifeszültem a 

vállammal.  

– Állj! – hallottam hátulról. Nem tudom, miért, talán reflexből, 

visszafordultam.  

– Megvagy! – kiáltott, és kettőt a hasamba eresztett. Hallottam a tompa 

csattanásokat, éreztem, ahogy belém fúródnak a lövedékek. Elvesztettem 

az egyensúlyom, a hátammal kilöktem az ajtót, aztán még pár lépést 

tudtam tettem lendületből, mielőtt hanyatt estem. Valami meleg kúszott 

fel a torkomon a számba. A plexin keresztül, látóteremben a kék égbe 

beúszott Somporn arca.  

– Megvagy, kisegér! – mondta lihegve, és megrázta a fejét. Aztán a 

fegyverrel a homlokom felé mutatott, és tüzelt.  

Valahol voltam, sötétben, sokáig. Aztán először a csendet észleltem, 

aztán azt, hogy lélegzem, hallottam, ahogy zihálok. A karomat 

előrenyújtottam a sötétben, de nem találtam semmit. Meg akartam 

érinteni az arcom, de a két kezem valamin csattant. Most már tudtam, hol 
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vagyok. Kétoldalt kioldottam a kapcsokat, és lehúztam a sisakot. Elvakított 

a retinámba tóduló fény. Mikor ki bírtam nyitni a szemem, láttam, hogy a 

kesztyűm fekete és ragacsos a ruhát meg a sisakot beterítő festéktől. Úgy 

éreztem, a fejem egy héliummal teli léggömb. 

– Na, rendben vagy? – Somporn a kijáratnál állt. – Egész jól áll neked a 

fekete! – mondta vigyorogva, mielőtt a szabad kezével belökte maga előtt 

az ajtót. 
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Szabó Zsanett 

Cserno ZL-02 

Csernobil, 2016. április 26, hajnali egy óra 

 

A gép karja lenyúlt, és arrébb tolta a holttestet. A belső kijelzőn 

megjelentek a halott adatai, mire a pilóta elhúzta a száját, aztán 

megnyomott egy gombot a műszerfalon, és beszélni kezdett: 

− A Tisztogató őrállásnak, itt Cserno ZL-02 Begyűjtő. Újabb Tévelygőt 

találtam a Csernobil 4-eshez vezető alagútban. Negyvenes nő, három 

napja halott. 

− Vettem, Cserno ZL-02. Csak egyet talált? – kérdezett rá az unott-fáradt 

férfihang. Linka nem ismerte fel a gazdáját. Arca megrándult, miközben 

átkapcsolt; a monitoron sorra jelentek meg a környező járatok adatai. 

− Igen, csak egyet – felelte pár pillanat múlva. 

− Vettem, kiküldök egy Tisztogatót. Maga menjen tovább, vissza kell 

érnie az ünnepségre. 

− Értettem. 

Sóhajtott. Visszaváltott a nő képére, és ráközelített. Reménytelenség, 

iszonyat és őrület, ezeket olvasta le az arcról és a nyitott szemekről. A 

kezében még holtában is egy fiolát szorongatott, a megváltás jelképét. 

Mind azt keresi, aki idejön. Reménykednek, hogy feljutnak a felszínre, de 

aztán ellobban ez a szalmaszál is, és ebbe végül mind beleőrülnek. Linka 

el sem tudta képzelni, mit érezhetett ez a nő, aki ismerte a kinti világot. Ő 

már itt született, és immár harminc éve a föld alatti alagútrendszer volt az 

otthona. A holttest azonban eszébe jutatta, hogy ez nem volt mindig így: a 

csernobili atomerőmű katasztrófája gyökeresen megváltoztatta az életet 

az egész világon. De most még nem akart ebbe belegondolni, mert az 

ünnepségen úgy is emlékeztetni fogják rá. Búcsúzóul még egyszer 
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ránézett a meggyötört arcra, majd elkapcsolt a nő arcáról, mire kijelzőjén 

az előtte húzódó alagútszakasz képe jelent meg.  

Tiszta volt előtte az út; a Csernóval elindult a jelzett irányba. A fémes 

színű gép humanoid robotra emlékeztetett, ami úgy volt kialakítva, hogy 

gyorsan tudjon közlekedni az alagutakban, a járatok magasságához és 

szélességéhez igazítva méreteit. Burkolata erős sugárvédelemmel volt 

ellátva, olyannyira, hogy mióta Linka az eszét tudta, már képesek voltak a 

legmagasabb sugárfertőzöttségű helyekre is a pilóta megbetegedése és 

halála nélkül bejutni, hogy fűtőelemeket gyűjtsenek a földalatti telepek 

energiaellátásához, hála az államalakulatuk technikai zsenijének. Persze 

a Csernóban ülni se volt teljesen életbiztosítás, de ez volt eddig az egyetlen 

olyan megoldás, ami minimális kockázattal járt. A pilótákat már 

kisgyerekkorukban kiválasztották; mindenre kiterjedő műszaki és 

katonai kiképzést kaptak, húsztól harminc éves korukig szolgálták a 

Szovjetunió korábbi Vörös Hadseregét, majd az Egyesített Keleti Blokk 

Erőit, és tették ki magukat a védelem ellenére is fokozott 

sugárterhelésnek. 

− Én nem fogok gyerekeket szülni – futott át az agyán a nem éppen 

odaillő gondolat, ami mostanában egyre jobban foglalkoztatta. – Mit 

érdekel ez engem? – suttogta. 

− Mert a fajfenntartás emberi ösztön, Zeskaja. – A fülében Lev hangja 

csendült, aki mindig így reagált, ha szóba került a szülés témája. – Nőként 

még érzékenyebb vagy erre, de el fog múlni. Az ilyesmire megvannak az arra 

kijelölt emberek. Örülj, ha nem halsz meg a leszerelés utáni első tíz évben, a 

mi munkánk nem a nyugdíjas évekről szól – tette mindig hozzá. A jó öreg 

Lev Zenkov, a kiképzője és elődje, Cserno ZL-01, aki az évek során 

barátjává lépett elő. Már öt éve letette a szolgálatot, és utána a Csernotov 

egyes gépházában kapott munkát, ahol hamarosan ő maga is dolgozni fog. 

A férfinak mindig mindenre volt valami frappáns válasza. Általában igaza 

volt, főleg ami a szülésre és nemzésre való alkalmatlanságukat illeti. Ma, 
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az utolsó bevetése napján, már egyet tudott érteni vele, és minden erejével 

próbált nem törődni a szúró érzéssel a mellkasában. 

 

Megérkezett a Csernobil 4-be vezető biztonsági kamrához. A gépkar 

tekerni kezdte a nyitófedelet, ami egy szisszenéssel kinyílt. Ellenőrizte a 

nyílás oldalán lévő kijelzőt, fénye pirosról zöldre váltott. Kitárta az ajtót 

és befelé irányította a Csernót, belül megismételte ugyanezt a műveletet. 

A zsilip Csernobil 4-es reaktorába nyíló végénél még egyszer. Aztán gépe 

belépett oda, ahol az atomkatasztrófa óta nem sokan jártak. Sőt, ez volt az 

első begyűjtő út, ami ide vezetett. Noha a biztonsági intézkedéseket már 

régen megtették, de csak most engedélyezték a belépést a négyes 

reaktorba. Őt, Linka Zeskaja begyűjtőtisztet érte a megtiszteltetés, hogy 

utolsó útját ide vezethette. 

− Micsoda öröm – morogta maga elé gúnyosan, miközben a kijelzőre 

érkező adatokból felmérte a reaktor állapotát, és hogy hol talál 

használható fűtőelemeket. Az elemzés végén mélyről jövő szarkazmussal 

jegyezte meg: – Sok utatok lesz még. – A Cserno tartályába ugyanis 

egyszerre csak két fűtőelemet lehetett betenni, mert ennyit bírt a 

sugárvédelem. Linka legalább harminc használhatót talált, ami minimum 

tizenöt utat jelentett. Az elemtartályhoz érve kiválasztott kettőt, miközben 

figyelte a sugárzási szinteket, majd a gépkarok az elemtartóba helyezték 

azokat. Aztán várt, mert folyamatosan futottak be a további adatok. Pár 

perc elteltével az adatfolyam megállt. Azért a biztonság kedvéért még 

egyszer ránézett a kijelzőre, majd miután megbizonyosodott róla, hogy az 

elemzés valóban befejeződött, elindult visszafelé. Még bőven a reaktorban 

tölthető egy órán belül volt. Huszonhét percnél járt, amikor a biztonsági 

kamrába ért. A rendszer éppen a tisztító eljárást végezte a Csernón, és 

ellenőrizte a pilóta állapotát. Aztán a járatba vezető ajtó zöld utat jelzett, 

és Linka egy sóhajjal nyugtázta, hogy vége, soha többé nem kell 

reaktorokba behatolnia. Miközben visszafelé tartott, meglepte, mennyire 
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megkönnyebbült. Ez azonban azonnal elmúlt, mikor lefékezett azon a 

helyen, ahol a nő holttestét megtalálta. A szorítás egy pillanatra 

visszaköltözött a mellkasába, de aztán hirtelen engedett. Megrázta a fejét, 

hogy kiűzze a sötét gondolatokat, majd újra nekiindította gépét. 

 

Az ünnepség nyolc órakor kezdődött, így Linkának bőven volt még ideje, 

hogy letegye a szolgálatot és felkészüljön. Még Levvel is tudott pár szót 

váltani a ceremóniára menet, akinek vidám, élénk személye most is 

energiával töltötte fel. Már a tudat is felvillanyozta, hogy a férfi is itt van 

valahol az egyre jobban megtelő teremben. 

A leszerelő Begyűjtők az első sorban kaptak helyet, így a nő tizenhét 

társával várta, hogy az emelvényre léphessen, azonban ezt, mint minden 

évben, most is megelőzte a csernobili katasztrófa és az atomháború 

kezdetének évfordulós ünnepsége. Mikor egy gépies női hang bejelentette 

a szovjet himnuszt, felálltak, majd mikor az utolsó hangok is elhaltak, a 

Csernotov egyes vezetője lépett az emelvényre, és monoton hangon 

eldarálta a programot. Végezetül bejelentette: 

− Elvtársak és Elvtársnők! Hallgassák meg államunk elnökét, Vlagyimir 

Zsukovot, aki a csernobili katasztrófa és atomháború évfordulója 

alkalmából élő beszédet intéz önökhöz. – A bejelentés hatására hangos 

moraj futott végig az egybegyűlteken. Linka is eltátotta a száját a hírre, de 

csak egy pillanatra, mert ő maga is az évekkel ezelőtt készült felvétel 

ismétlését várta, ehelyett az elnök igazi arca jelent meg az emelvény 

mögötti hatalmas képernyőn. Mindenki elcsendesedett. 

− Elvtársak és Elvtársnők – kezdte a telepvezetőhöz hasonlóan −, eltelt 

harminc év a háború, az emberi arcátlanság ideje óta. Az amerikaiak 

szabotálni próbáltak minket, romba dönteni államunkat. Az 1986-ban, 

Csernobil erőműve ellen elkövetett szabotázsakciójuk ugyan sikerrel járt, 

de ez nem rendített meg minket, sőt, visszavágtunk! – A teremben éljenzés 

hangzott fel. Az elnök elhallgatott, hagyta, hogy hangja még sokáig ott 
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visszhangozzon a fülekben, majd folytatta. Az emberek újra 

elcsendesedtek. – Elpusztítottuk ellenségünket. Eltelt harminc hosszú év, 

és noha a felszín lakhatatlanná vált, de mi megtanultunk a föld alatt élni. 

A II. világháború után sem tétlenkedtünk, így mikor elérkezett az újabb 

háború ideje, mi már felkészültünk a túlélésre, felépítettük alagútjainkat, 

hogy élhessünk! – Újra kitört a kiáltozás. – Most emlékezzünk azokra, akik 

meghaltak a túlélésünkért. – Mindenki felállt, s néma csenddel adózott a 

rég elfeledett halottaknak. Linka vigyázzba vágta magát. Számára ez volt 

mindig a legkellemetlenebb az évfordulós ünnepségben, ekkor mindig 

megközelítették a sötét gondolatok, és a Levtől kapott energiának már 

nyoma sem volt. 

Mire leültek, már nem vágyott másra, csak hogy Levvel lemenjenek a 

gépházba, ahol nem kell feszes vigyázban ülnie vagy állnia, csak a 

gépekkel foglalkoznia, de még hátra volt a leszerelési ceremónia. Utolsó 

előttiként szólították. Szoknyáját lesimítva állt fel, és egyenes háttal indult 

el az emelvény felé. A kitüntetést és az emlékérmet a telep katonai 

vezetője, Szergej Lemantov tábornok adta át. Kezet fogott vele, majd az 

állam nevében röviden megköszönte neki a szolgálatait, végül útjára 

engedte. Linka az utolsó társa átadására már nem figyelt. Hátrafordult, és 

szemével Zenkovot kereste, aki mosolyogva intett neki. 

− Túl vagy rajta, Zeskaja – tátogta. A nő visszamosolygott rá, és arra 

gondolt, hogy már soha többé nem kell hosszú begyűjtő utakat tennie, és 

nem lesz más dolga, mint gépeket szerelni, amíg csak él. 
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Szentmihályi Gergely:  

Lovagok tánca 

2016. április 26., Dityatki ellenőrzőpont 

Gyenyisz szórakozottan pörgette ujjai között fényképes zónabelépőjét. 

Várta, hogy az őrbódéban állva telefonáló kiskatonának megerősítsék, 

hogy a nyomozó valóban beléphet a Zónába. Gyenyisz Taburjanszkij 

három éve érkezett vissza Ukrajnába, és azonnal felvették a kijevi 

rendőrséghez. Miután a megyei rendőrfőnök, Olekszandr Knyazevics 

tudomására jutott, hogy pszichológusi és tanári diplomával is rendelkezik, 

magához hívatta, és a kijevi eseményeket követő politikai káosz után 

kinevezte nyomozónak a frissen újjáalakult gyilkossági csoporthoz. 

Néhány nappal ezelőttig Gyenyisz szokványos eseteket kapott – már 

amennyire bármilyen gyilkossági eset szokványos lehet. Érdekes módon 

a szakadárokkal folytatott harcok csökkentették a gyilkosságok számát a 

keleti országrészben. Az igazi áldozatokat a háború szedte. A nyomozónak 

legtöbbször részegen elkövetett, családon belüli, vagy ivócimborák közti 

késelések áldozatait kellett szemrevételeznie. A bűnösök pedig elég hamar 

megkerültek. Nem állították igazi kihívás elé. A politikai gyilkosságok 

persze komolyabb esetek, de ezek valahogy sohasem Gyenyisz asztalán 

kötöttek ki. Sokszor még gyanúsított sem akadt ilyen ügyekben, és egy-

kettőre lezárták a nyomozást. A nyomozó dühös volt ezek miatt, és ennek 

gyakran hangot is adott. Egyszer még össze is verekedett egy kollégájával, 

mert Gyenyisz hangos megjegyzésére (miszerint nem azért jött haza 

Nyugatról, hogy ehhez asszisztáljon) egyikük hozzávágott egy 

sörösdobozt, és ráüvöltött, hogy igazi kapitalista, hazaáruló kutya. 

Gyenyisz eltörte az állkapcsát. Nem csoda, hogy elkerülték ezek az ügyek.  

A sorompónál álló, kalasnyikovos katona bizalmatlanul és 

leplezetlenül méregette a hosszú kabátos, szőke hajú nyomozót. Az 
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rezzenéstelen arccal viszonozta a vizslató tekintetet, így megállapíthatta, 

hogy a katona arcán vörösen égnek az életében elfogyasztott 

nagymennyiségű alkohol által elpattintott hajszálerek bájos rózsái. 

A rendőr gondolatai visszatértek az ezredessel folytatott 

beszélgetéshez. Knyazevics ezredes a korai nyugdíjazásból tért vissza. A 

Majdanon történt események után a különböző pártok és érdekcsoportok 

egyöntetűen támogatták, hogy ő legyen a megyei rendőrség parancsnoka. 

A Janukovics által kinevezett előző vezető állítólag már régen 

Oroszországba menekült. Gyenyiszt alapvetően nem érdekelte a politika, 

bár nyugat-európai végzettsége miatt Janukovics bukása után mindenki 

úgy kezelte, mintha ő is az EU-párti vonalhoz tartozna. Valószínűleg 

Knyazevics is. Kedvelte az ezredest, bár mindenki más rigorózus és 

hirtelen haragú embernek tartotta. Gyenyisz értékelte, hogy nem irodai 

munkára osztotta be, figyelembe vette a rendőrségnél korábban eltöltött 

szolgálati idejét, és gyakran kikérte a nyomozó véleményét, még ha a 

maga bárdolatlan módján is. A láncdohányos Knyazevics nem volt rossz 

ember, de nagyon kérges. Gyenyisz tudta, hogy az ezredest ruszin 

származása miatt sokszor érte támadás az ukrán nacionalisták részéről, 

de még ők is tisztelték keménységéért. Igazi hucul férfi volt: soha nem kért 

elnézést, nyakas volt, öntudatos és megdöbbentően babonás is. A 

végtelenül racionális Gyenyisz ezt az egyet soha nem tudta megérteni.  

A rendőrfőnök napokkal ezelőtt magához hívatta, és rábízott egy 

szokatlan esetet: a „Csernobili Riviéra” részeként is ismert Sztraholiszja 

település mellett szinte tószerűen kiszélesedő Dnyeper egy fontos ember 

hulláját mosta partra. Az illető nem viselt hivatalos tisztséget, de mindenki 

tudta, hogy a belügyminiszter mögött álló politikai körök egyik 

vezéralakja, igazi oligarcha-mágnes, aki tudja, hogyan hálózza be Ukrajna 

tőkéseit, hogy az ő mesterét támogassák. Nem csoda, hogy neki is 

Sztraholiszján volt dácsája. A kisváros az évek során az ukrán Long 

Islanddé vált: híres emberek és politikusok vásárolták fel az üdülőövezet 
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villáit. A Zónához való közelsége egyfajta veszélyes exkluzivitást adott 

neki, az újgazdagok körében pedig kifejezetten felkapottá vált. 

Gyenyisznek fülébe jutott, hogy tavaly valamelyik baromarcú villájában 

olyan dekadens orgiát csaptak, hogy ketten haltak meg túladagolásban. 

Egy egész szakasznyi rendőr dolgozott utána a nyomok eltűntetésén és az 

ügy eltussolásán.  

A Zóna: az is megérne egy misét. A csernobili katasztrófa után 

kialakított, szabálytalan alakú, harminc kilométeres övezet a 

radioaktivitás által leginkább szennyezett, hivatalosan lakhatatlan 

területet vette körbe. Ukrán mércével mérve szigorú biztonsági 

intézkedések révén a zóna határain átvezető utakra ellenőrző pontokat 

telepítettek. De Gyenyisz tudta, hogy a zóna körüli katonai őrizet nem 

teljesen hermetikus, csak a közutakra korlátozódik, a környező erdőkön 

és vízmosásokon keresztül, valamint a lápos vidéken könnyű 

beszivárogni illetékteleneknek is. Amióta a lázadók keleten orosz 

támogatással a front áttörésével fenyegetnek, a központi kormányzat nem 

vesztegethet katonákat arra, hogy egy szinte elfeledett és lepusztult 

körzetet védjen azoktól a hülyéktől, akik valamiért oda akarnak menni. Ki 

vágyik a Zónába, amikor Nyugatra is lehet szökni, főleg a sorozás elől? 

Gyenyisz azokat az európai és amerikai turistákat végképp nem értette, 

akik kemény dollárokat fizettek, hogy megnézhessék ezt a szutyok 

csődhalmazt, a káosz egykori örvényének közepét, és borzonghassanak a 

romok fölött drága fényképezőgépeket és okostelefonokat nyomogatva, 

majd a képeket posztolgassák otthon. Eközben a Zóna őrzésének 

meggyengülésével Csernobil és Pripjaty környéke bűnözők, lecsúszott 

alakok, hóbortos fémvadászok, szociopata hajléktalanok és félbolond 

remeték gyűjtőhelyévé vált – a társadalom söpredékéé, akik a modern 

kőkorszak szimbólumává tették titkos táborhelyeiket. A nyomozó 

tanulmányaiból emlékezett rá, hogy a Pripjaty-mocsárvidék a korábbi 

évszázadokban rendszeresen menedékhelyéül szolgált az itt élő népek 
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számára, amikor vészterhes idők jöttek: általában idegen hódítók, akik 

véres kardot lóbáltak. Lenyűgözte a párhuzam.  

A katona végre befejezte a telefonálást az őrbódéban, és az 

ablaküvegen át nagyvonalúan intett Gyenyisznek, hogy mehet. Borvirágos 

arcú társa nem túl nagy lelkesedéssel felemelte a sorompót, hogy a 

nyomozó autója áthajthasson. Doncsenkót kell keresnie. Bár a Zóna a 

katonaság ellenőrzése alá tartozott, és hivatalosan nem voltak lakói, 

Bronyiszlav Doncsenko a Zóna kijelölt „rendőrfőnöke” volt, valójában az 

összekötő a körzet katonai parancsnoka és a kijevi közigazgatási terület 

rendőrsége között, akikhez a Zóna is tartozott. A rendőrfőnök 

egyértelműen hozzá irányította a nyomozót. A sorompó alatt áthajtva a 

nyakában lógó sugárzásmérő ugyanolyan egyenletes hangon pittyegett, 

miközben Gyenyisz újra felidézte a szürreális beszélgetést az ezredessel, 

amikor megkapta ezt az egész ügyet. 

 

3 nappal korábban 

2016. április 23., Kijev 

A rádióban klasszikus zene szólt tökéletes hangzással, amely egyáltalán 

nem illet a kopottas és beázott falú irodához és az ezredeshez. A szilaj 

hangulatú, sötét atmoszférát sugárzó tétel Gyenyisz kedvencei közé 

tartozott. Valamilyen ellenállhatatlan késztetést érezve a nyomozó 

megszólította felettesét, aki a papírokat rendezgette elmélázva. 

– Tudja, mi ez, uram? Ez a zene? 

Válaszul az ezredes kicsit neheztelve nézett fel rá a papírokból: 

– Nem. Miért? Mi ez? 

– Prokofjev: Lovagok tánca. 

– Aha. És? 

– Szoncovkában született, ahogy én is. 

– Az a Prokofjev, akiről a Donyecki Nemzetközi Repülőteret nevezték 

el? 
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– Igen, uram. Ma van a születésének a százhuszonötödik évfordulója. 

– Lenyűgöző... Tudja, nem lennék most ott. A legkeményebb harcok 

folytak ott a szakadárokkal. 

Gyenyisz hallgatott, és megvárta, míg az ezredes a cigarettát egy 

pillanatra sem kivéve a szájából berendeli a titkárságvezetőt, és átad neki 

egy mappát. Az ezredes figyelme végre ráirányult. Az erőteljes hangulatú 

zene ezzel egy időben véget ért. Knyazevics kikapcsolta a rádiót. 

– Van itt egy ügy magának, Taburjanszkij. Andrij Morozt ma reggel 

holtan találták a Dnyeper partján, Sztraholiszjánál. Csak azért tudjuk, 

hogy ő lehet, mert előzőleg jelentették az eltűnését, ugyanis a test... nos, 

meglehetősen nehéz volt azonosítani. Az arc felismerhetetlen, a fogak 

szinte megolvadtak, az ujjbegyek égési sérüléseket mutatnak. Szóval 

daktiloszkópiai vizsgálatra alkalmatlan, nincsenek ujjlenyomatok, és a 

fogászati azonosítás is gondot okozna. Természetesen vettünk tőle mintát, 

mivel fontos emberről van szó, és a rokonok mintáival együtt elküldtük 

DNS-vizsgálatra egy magyarországi igazságügyi laborba, mivel nekünk 

ilyen persze nincsen. Még nem tudni, mikorra tudják küldeni az 

eredményét, de a jelenlegi feltételezésünk szerint és Dr. Hrinyov 

szuperimpozíciós vizsgálata alapján tényleg Moroz az, a DNS-vizsgálattól 

csak bizonyosságot várunk.  

– Szuperimpozíció, uram? 

– Igen. Tudja, az, amikor a feltételezett egyénről készült fényképet és a 

holttest koponyáját az egyéni anatómiai jellegzetességek mentén 

összehasonlítják. 

– Ja, igen. Már emlékszem. 

– Szóval az ügynek van némi politikai jelentősége is, hiszen Moroz 

személye... nos, tudja. Ő irányította a kormány mögött működő bonyolult 

politikai hálózat pénzügyi "olajozását". A belügyminiszter kicsinál, ha 

nem találjuk meg a gyilkosát. És nem csak engem, Gyenyisz. Ha esetleg 

abban reménykedik, hogy a kudarc esetén elmenekülhetünk az országból, 
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csak jelzem: a határig sem jutnánk el, nemhogy a határon át. Nem 

szeretném egy kénsavas hordóban végezni. Igazi dupla vagy semmi 

helyzet ez. Magának is, nekem is. Úgyhogy ne csessze el! 

– Értem, uram. Csak azt nem, hogy miért nekem adta. 

Knyazevics néhány pillanatig feszülten nézte, aztán rágyújtott egy 

újabb cigarettára. Az első slukk és füstfelhő után vett egy mély levegőt, és 

halkabban, de nyugodtabban folytatta: 

– Ezt az ügyet fel kell deríteni. Nem eltussolni. Világos? Egy tehetséges 

és kérlelhetetlen emberre volt szükségem. És ez nem hízelgés, nehogy 

elbízza magát. 

– Értem, ezredes úr. Mi az, ami az arcot, az ujjakat és a fogakat 

roncsolta? Ütés? Vágás? Sav? Ezek okozták a halált? 

– Ez a legérdekesebb, nyomozó. Először szimpla égési sebeknek 

gondoltuk, de Hrinyov jelezte, hogy a fogak megolvasztása nem olyan 

könnyű feladat. Tudja maga, hogy a fogzománc hány fokon olvad meg 

pontosan? 

– Nem, ezredes úr. 

– Nos, én sem. De higgye el, baromi nagy hőmérséklet kell hozzá. 

Mondanom sem kell, hogy az arc sokkal kisebb ellenállást jelentett. Ahogy 

az ujjak is. 

– Ez okozta a halálát? 

– Érdekes módon alapvetően nem. Igazából kitörték a nyakát. Bár a 

nyakán is vannak égésnyomok, az arcot, az ujjbegyeket és a fogakat 

elemésztő hő dr. Hrinyov szerint a halál után keletkezett. 

– Tehát egyértelműen az azonosítást próbálták vele meggátolni? 

– Valószínűleg – krákogta a rendőrfőnök. Közben átcsúsztatta az 

asztalon a holttestről készült fényképeket. A látványtól az edzett Gyenyisz 

is visszahőkölt egy pillanatra. 

– A rohadt életbe! 
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– Igen, nekem is ez volt az első reakcióm. Van még itt valami. Nézze 

meg ezt az aktát! 

A nyomozó átvette a mézbarna, bőrkötésű mappát a felettesétől. Nem 

látott még hasonló dossziét a kapitányságon. A jobb felső sarokban egy 

ismeretlen jelzés virított. Valamilyen szimbólum. Belelapozott. 

– Milyen gyilkosságok anyagai ezek, ezredes úr? Nem láttam még 

korábban ezeket az anyagokat. Ahogy nézem, csövesek. És hasonló 

égésnyomok vannak rajtuk. 

– Így van. Úgy tűnik, ugyanúgy ölték meg őket. Mind a Zónában haltak 

meg. De némi leegyszerűsítés lenne hajléktalanoknak nevezni őket. 

Mondjuk úgy: törvényen kívüliek. Szerencselovagok, eszelős lomizók, 

néhány bűnöző. Érdekes módon mindegyiküknek van priusza, aztán így 

végezték.  

Gyenyisz emésztgette magában egy kicsit az információt. 

– Mi okozhat ilyen égési sérüléseket? 

– Hallott már a béta-égésről vagy a béta-sugárzásról? 

– Az valamilyen radioaktív sugárzás, ha jól sejtem. 

– Így van. Nagy intenzitású. A hatótávolsága általában nem nagy, de az 

élő szervezeten égésszerű roncsolást okoz. Ne nézzen rám így, nem 

magamtól vagyok ilyen okos. A feleségem az erőműben dolgozott. Az elsők 

között halt meg. 

Knyazevics soha nem beszélt a magánéletéről korábban, a feleségéről 

pedig még annyira sem, így Gyenyisz megpróbálta leplezni a 

meghökkenését, és szemrebbenés nélkül feldolgozni, amit hallott. 

Azonban zavarában oldalra kapta a tekintetét, és halott gyermeke féltve 

őrzött hajtincsét kezdte forgatni az ujjai között. Öntudatlan mozdulat volt, 

de mindig megnyugtatta. Csak néhány elkalandozó gondolattal később 

tudta folytatni a beszélgetést. 

– Értem. Két kérdésem lenne. Miért nem foglalkoztunk ezekkel a 

Zónabeli esetekkel korábban? A másik pedig: azt még valahogy érteném, 
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ha a Zónában béta-sugárzás miatt meghalnak néhányan, bár a pontos 

mikéntjét egyelőre nem látom tisztán. Talán hosszan érintkeztek 

valamilyen súlyosan sugárzó tárggyal, ami azért nem lenne teljesen 

szokatlan abban a körzetben. Az is előfordulhat, hogy valaki használta 

ellenük azt a tárgyat, bár akkor saját maga is komolyan megsérült volna... 

Az igazi kérdés az, hogy mit keres egy hulla ilyen sérülésekkel a Zóna 

határán túl? Nem mondom, Sztraholiszja látszólag közel van a tiltott 

körzet határához, de a sugárfertőzés alapvetően a Csernobiltól és 

Pripjatytól északra és nyugatra fekvő térséget érintette. Sztraholiszja nem 

lezárt terület. Ahhoz, hogy valaki egy ennyire radioaktív tárggyal 

megöljön egy embert, vagy a tárgyat kell kivinnie a Zónából (saját magát 

veszélyeztetve), vagy pedig a Zónában kellett végeznie az illetővel, majd 

visszacipelnie a hullát az üdülőövezetbe. Márpedig mit keresett volna 

Moroz a Zónában, és mire jó a hulla utaztatása? Ennek semmi értelme 

sincs így. Ezer más módon és egyszerűbben is meg lehet ölni egy embert, 

uram. 

– Eddig én is eljutottam, Taburjanszkij. De mivel magának ehhez több 

érzéke van, maga fogja megoldani ezt a rejtélyt. És egyedül fog rajta 

dolgozni. Senkivel nem oszthatja meg a következetéseit, csak nekem 

jelent. 

– A legnagyobb tisztelettel, uram, még nem válaszolt az első 

kérdésemre. 

– Hogy miért nem foglalkoztunk korábban a zónabeli gyilkosságokkal? 

Mit tippel? A Zóna nem lakott terület, már tartósan ott tartózkodnia is tilos 

lett volna ezeknek az embereknek, akik épp azért mentek oda, hogy 

lekerüljenek a hatóságok radarjáról. A többségük erőszakos bűnöző. De 

jobb esetben sem hiányoznak senkinek. Így aztán nem foglalkoztunk 

velük tovább, miután a halálukra nem találtunk pontosabb magyarázatot, 

nyomok nem voltak, még az azonosításuk is lehetetlen – gondoljon bele, 

Moroz holttestével ellentétben nem fogjuk az ő esetükben is egy 
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szomszédos ország hatóságának segítségét kérni néhány csöves és bűnöző 

DNS-azonosításához. Van elég bajunk. Most is csak azért fontosak, mert a 

haláluk módja elvezethet a jelenlegi gyilkosság elkövetőjéhez. 

– Világos, uram. – Gyenyisz megtartotta magának a magánvéleményét 

erről, de undorodott attól a gondolattól, hogy a belügyminiszter 

haverjának holttesténél (aki maga sem makulátlan) értelemszerű a DNS-

vizsgálat, a csövesek azonosítása viszont senkit nem érdekelt. 

– Tudja, fura helyek vannak a Zónán belül. Járt már ott? – folytatta az 

ezredes. 

– Nem, uram. Soha sem vágytam oda. 

Knyazevics beleszívott a cigarettájába, nézett rá néhány pillanatig, 

majd bizalmas hangon közölte: 

– Azt mondják, azokban az erdőkben mutánsok élnek. 

– Mutánsok? 

– Igen. 

– Mutáns mik? Állatok vagy emberek? 

Knyazevics nem válaszolt egy darabig, csak merően nézett. 

– Jó a kérdés, Gyenyisz.  

Gyenyisz sokszor érezte azt a hóbortos és kifejezetten furcsa 

Knyazevics társaságában, hogy ők ketten Scully és Mulder párosára 

hajaznak. Gyenyisz mindig utálta, hogy a sorozatban az epizód végi 

lezárások általában Mulder verzióját hozzák ki végül győztesnek, míg 

Scullynak csak az ördög ügyvédje szerepe marad. Ráadásul be is jött neki 

a csaj.  

– Tudja, én nem hiszek az ilyen badarságokban. 

– Tudom. 

– De akkor miért engem választott az ügy kivizsgálására? 

– Egyrészt nincs más szabad emberem. Másrészt, mivel 

meggyőződésem, hogy ezek nem szimpla gyilkosságok, a cinizmusa 

segíteni fog nekem. Amolyan kontrollvélemény. Ráadásul maga 
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pallérozott elme, ha jól tudom, Nyugaton is tanult. – Felettese megvetéssel 

ejtette ki a „Nyugat” szót. 

Helyben vagyunk, gondolta a nyomozó. 

– Keresse meg Bronyiszlav Doncsenkót a Zónában! A belépési 

engedélyeket már elintéztem magának.  

 

2016. április 26., Leliv ellenőrzőpont 

A Zónán belüli belső terület határán Gyenyisz újra megállította a kocsiját. 

Doncsenko már az ellenőrző pontnál várta. Rövid köszönés után szó 

nélkül beült az anyósülésre, és intett a rendőrnek, hogy hajtson nyugodtan 

tovább. A katonák engedelmesen félreálltak. 

– Nem örülök, hogy még beljebb kell mennünk – feszengett a nyomozó. 

A sugárzásmérője határozottan gyorsabb taktusban küldte a jelzéseket. Le 

se mert pillantani a skálára. 

Doncsenko meglepően flegma embernek tűnt, aki ópiumos 

nyugalommal legyintett a felvetésre: 

– Ne aggódjon, nem leszünk bent sokat. Tudja, ez egyeseknek amolyan 

korcs Éden. És azoknak, akik így gondolják, van egy vezéralakja. 

Volodimirnek hívják. Elég rémisztő alak, de muszáj beszélnie vele. Sokat 

tud arról, ami a Zónán belül történik a törvényen kívüliek között. Hátha 

tud segíteni az ügyben. Hosszan beszéltem telefonon az ezredes úrral. 

Mindenben támogatni fogom magát, és végig elkísérem. Kér egy kis 

vodkát? 

Gyenyisz rosszallóan nézett, és nemet intett a fejével. Doncsenko 

üveges tekintettel húzta meg az elővarázsolt üveget. 

– Én csak így tudom kibírni. A zónát őrző katonák, nos, ők a hadsereg 

legalja. Tizenéves kamaszfiúk, alkoholista veteránok és néhányan a 

fasiszta milíciákból. Szuper egy csapat. Amikor a zónabeli gyilkosságok 

elkezdődtek, a legtöbbjüket arra is nehéz volt rávenni, hogy segítsenek 

elkaparni a szerencsétleneket. 
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– Kik jelentették a gyilkosságokat? Tényleg nem sikerült semmit 

kideríteni akkoriban? 

– A nagy részét ez a Volodimir jelentette nekünk. Ő itt a főnök. 

Szenvtelenül nézte, ahogy megvizsgáljuk őket, majd elföldeljük. Nem 

segített volna ám a rohadék. A többiek is félnek tőle. Pedig nem volt ez 

mindig így. Ő is csak egy zavart, kiégett alak volt, aki az erdőben kóborolt. 

Aztán valahogy kinőtte magát. Karizmatikus és fizikailag is elég erős. 

Pedig ránézésre úgy tűnik, mintha napjai lennének hátra. 

– Hol találkozunk vele? 

– Ott áll az út szélén, amellett a régi épület mellett. Itt leparkolhat. 

Most már Gyenyisz is észrevette a szokatlanul magas alakot. Furcsán, 

féloldalasan tartotta magát. Széles vállait pedig mintha ólomsúlyok 

nyomnák. A nyomozó félrehúzódott az útról. Doncsenko már-már 

vidáman szállt ki. Az alak köszönés nélkül rájuk mordult: 

– Csak ketten jöttetek? 

– Miért, mit vártál, te medve? – vihogott a kapatos Doncsenko. A 

nyomozó gyanakodva figyelte a bizalmaskodást. Kezet nyújtott volna 

Volodimirnek, az azonban figyelemre sem méltatta. 

– Így is sokan vagytok. Te menj vissza a kocsival, a kijevi fiú meg bejön 

velem az épületbe. Ha nem így tesztek, nem mondok semmit. Tudom, 

miről akartok kérdezni. 

Gyenyisz értetlenül nézett, ám Doncsenko végül bólintott. 

– Rendben, medve. De visszajövök. Maga meg ne aggódjon! Kicsit 

mogorva, de nem rossz ember ez. 

Gyenyisz nem volt különösebben ijedős fajta. A pisztolyát pedig mindig 

a keze ügyében tartotta, úgyhogy mikor Doncsenko elviharzott a kocsival, 

jó mélyen belenézett a másik szemébe, és felmérte. Volodimir feltűnő 

távolságot tartott tőle, valamilyen ismeretlen bőrbetegségtől eltorzult, 

szakállas arca fölött viszont a nyomozó legnagyobb meglepetésére 

értelmes szemek ültek. Gyenyisz egy agresszív és ostoba, félbarbár alakra 
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számított. A fickó nyakában egy kis aranykereszt lógott, és egyáltalán nem 

tűnt erőszakos alkatnak, erőteljes felépítése ellenére sem. A nyomozónak 

fogalma sem volt, hogy maradhatott életben, vagy miképp törhetett 

vezetői babérokra ilyen közegben. A furcsa fickó a gabonatárolónak vagy 

csűrnek tűnő, romos épület felé biccentett. Az út mellett hevert egy 

felfordult tank is, első ránézésére egy régi T-40-es könnyű úszó harckocsi. 

Mellette elhaladva a rendőr sugárzásmérője erősebben jelzett, majd újra 

alacsonyabb fokozaton pittyegett. Gyenyisz követte a düledező falak közé 

Volodimirt, és odabent szinte fejbe verte a dohos és rothadt szag, amelybe 

a rozsdásodó fémek jellegzetes vasíze is belekeveredett. Eszébe jutott, 

mikor gyerekkorában a barátaival lovagosat játszottak a házukhoz közeli 

roncstelepen. Legjobb barátjával, Andrijjal a saját maguk készítette 

fakardokkal, kartonpapírból készült páncélban csépelték egymást, aztán 

amikor azok már eltörtek, akkor átmentek birkózásba. Szinte olyan volt, 

mint egy furcsa keringő, ugyanis nem tudtak a másik fölé kerekedni, így 

nevetve és kimerülten rogytak le a kiégett fűbe. Andrij persze azóta halott. 

Mint a legtöbb ember, aki valaha közel állt hozzá.  

A magas fickó hátra sem fordult, ment egyre beljebb, így a nyomozó az 

emlékek hatása alatt még kissé elrévedve követte, és próbálta a 

félhomályhoz szoktatni a szemét. Váratlanul villanást látott jobbról, 

odakapta a fejét, így pont belefordult egy ütésbe. Émelygés tört rá, 

kiszaladt a lába alól a talaj, és elvesztette az eszméletét. 

 

Megkötözve ébredt. 

A sarokban több furcsa, gubbasztó alakot vett észre, ezek valamelyike 

üthette le. A legtöbbjük férfi, de néhány nő is volt köztük, meglehetősen 

viseltes ruhákban. Szemben ült vele az óriás. Gyenyisz szája teljesen ki 

volt száradva, a haja csimbókokba ragadt az alvadt vértől. Dühösen nézett 

a torz arcú fickóra. 
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– Ez kurva rossz húzás volt, seggfej. Rendőrnyomozó vagyok, ha nem 

tudnád. Ráadásul elég sokan vannak tisztában vele, hogy itt vagyok. 

– Tudom. 

– Mit akarsz tőlem? 

– Ezt inkább én kérdezhetném. De valójában tudom, hogy miért jöttél. 

Elmondom röviden, miért vagy még életben. A megbízóm el akarja a 

takarítani a nyomokat, azaz engem. Az emberei néhány óra múlva itt 

lesznek, hogy végezzenek velem. Te megúszhatod, ha nem tudják meg, 

hogy mindent elmondtam neked. Én nem ismerlek Téged, de az érdekeink 

történetesen egybeesnek. Te ki akarod deríteni, hogy ki ölte meg Morozt, 

nekem pedig a vallomás, amit neked mint nyomozónak és hivatalos 

személynek fogok most tenni, biztosítja, hogy ha nem is maradok életben, 

az, aki megbízott engem a gyilkossággal, nagy bajba kerüljön, és ez nekem 

megfelelő elégtétel. Ugyanis én öltem meg Morozt. 

Gyenyisz a hirtelen információtól csak döbbenten hallgatott, agya 

pedig sebesen próbálta összerakni a mozaikot. 

– De miért? – csak ennyit tudott végül kinyögni. 

– Természetesen pénzért. De mindent szép sorjában. Először arra 

válaszolj, hogy van-e a mobilodon hangrögzítő? 

– Persze. 

– Remek. Most eloldozlak, te pedig szépen felveszed a vallomásomat. 

Csak semmi okoskodás, mert agyoncsaplak! Figyelj, és mindent elmondok. 

Miközben az óriás az egyik kezét érthetetlen módon a háta mögött 

tartva fél kézzel sokáig bénázott az ócska drótokkal, amikkel 

összekötözték, Gyenyisznek valóban megfordult a fejében, hogy legyűri 

Volodimirt, de a kíváncsisága (és az óvatossága, hogy az elrejtett kéz 

fegyvert rejthet) felülkerekedett. Bekapcsolta a hangrögzítőt, feketelapú 

Timex órájára pillantva bemondta a dátumot és a pontos időt, azonosította 

magát és a másik személyt, majd várakozóan nézett a behemótra. 
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– Kezdjük a legelején: tűzoltó voltam a baleset idején, 1986-ban. A 

katasztrófa után az erőműhöz rendeltek minket oltani, persze 

mindenfajta védőfelszerelés nélkül. Másnap a társaim fele már nem élt. 

Egy héten belül mindenki meghalt, csak én maradtam életben. Ne kérdezd 

hogyan, azóta sem értem. Az orvosok egy darabig vizsgálgattak, aztán 

értetlenül kirúgtak. Szinte az egész családomat elvesztettem. A feleségem 

tanítónő volt, a kisgyerekeim a helyi óvodába jártak. Egyiküknek sem volt 

esélye túlélni a sugárzást. Csak a legidősebb lányom maradt életben, ő 

ugyanis nem volt Ukrajnában a baleset idején. Eszemet vesztettem a 

fájdalomtól, és évekig a környező erdőkben csavarogtam. Aztán egyre 

több törvényen kívüli jött, főleg az ezüstszűrőket keresték a gázálarcokból 

a romok között. Egy idő után összetűzése kerültem az egyikkel. Meg akart 

ölni, mire elkezdtük egymást fojtogatni. Észrevettem, hogy a jobb kezem 

ujjai nyomán égésnyomok jelentek meg a nyakán, majd sikoltozva elégett. 

Ekkor kezdődött. Valamit okozott a sugárzás a testemben, de nem 

pusztította el. Elkezdett sugározni a jobb kezem, ha pedig dühös vagyok, 

fokozódik a hatás.  

Az óriás váratlanul felnevetett: 

– Azt gondoltad volna, hogy most külön öltöztetőim vannak? Egy inget 

se tudok rendesen begombolni ballal... Egyre erőteljesebb lett a 

szervezetemben a sugárzás, míg végül odáig jutottam, hogy senkit sem 

tudok megérinteni a kezemmel anélkül, hogy szét ne égessem és meg ne 

öljem.  

– Ez esetben kifejezetten örülök, hogy nem fogtál velem kezet – reagált 

döbbenten a nyomozó. 

– Annak tényleg örülhetsz. Szóval teljesen elvadultan éltem. Aztán 

egyszer láttam, ahogy két rohadék megtámad egy öregembert egy erdei 

táborhelyen, és könnyűszerrel megöltem őket, csak hozzájuk kellett 

érnem a tenyeremmel. Rájöttem, hogy így minden nyomot el is tudok 

tüntetni, a holttestek pedig azonosíthatatlanná válnak. Közben nevet 
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szereztem az itt élők között, rettegtek tőlem, én tettem igazságot köztük, 

aki pedig veszélyes volt... nos, azokat szépen sorban kiiktattam. 

– Tehát elismered a többi gyilkosságot, amit a Zónán belül hasonló 

módszerrel követtek el? 

– Persze. 

– Hány gyilkosság szárad pontosan a lelkeden? 

– Morozzal együtt egész pontosan 15. 

– Szép szám. 

– Nem vagyok rá különösebben büszke, talán Morozt kivéve. Ráadásul 

érte a Zónát is elhagytam és láthattam milyen körülmények között él a 

rohadék. A többi... hát, ők is rászolgáltak a halálra. Ez a hely jobb lett 

nélkülük, de feleannyi aljasság sem volt bennük, mint abban a görényben. 

Mindegyikük halálát annak rendje szerint jelentettem a hatóságoknak, 

akiket nem érdekelt különösebben, ezt azért elmondom neked. Csak 

berakták egy mappába a dokumentumokat, és az ügy lezárva. Egy idő 

után ráébredtem, hogy nem tudok semmit az egyetlen lányomról, így nagy 

nehézségek árán felvettem vele a kapcsolatot. 

Volodimir egy rakás levelet húzott elő az ingéből, és felmutatta. 

– Ez az egyetlen kapcsolatom vele. És lehet, hogy egy érzelgős hülyének 

gondolsz, de a kezemmel beleégettem a képét ennek az épületnek az egyik 

falába, hogy ne felejtsem el az arcát, arra ugyanis nem számítok, hogy 

ebben az életben még viszontláthatom. 

Volodimir egyik embere erre felkattintott egy kapcsolót, és a 

villanykörte fénye egy, a deszkafalba égetett női arcképre vetült. Gyenyisz 

egyszerre érezte rendkívül bizarrnak a béta-sugár rajzolta, jól-rosszul 

kivehető női arcképet, de egyúttal kétségtelenül nagy hatással volt rá: 

halott feleségét és gyermekét juttatta eszébe. Szótlanul bámulta a női 

arcot, kissé összegörnyedt, arca pedig keserű kifejezést vett fel. Volodimir 

egy pillanatig tanulmányozta az arcát, aztán folytatta: 



84 

 

– Támogatni akarom anyagiakkal, amíg még élek, és úgy tűnik, elég 

szívós a szervezetem. Aztán amikor megkeresett egy pénzes oligarcha, 

Jaropolk (a jegyzőkönyv kedvéért a teljes nevén Jaropolk Rozenko, 

becenevén a Dollárpapa), akinek a fülébe jutottak a képességeim, 

elvállaltam, hogy megöljem azt a fickót a villájánál. Ismertem 

személyesen is Morozt, igazi szemétláda volt, úgyhogy nem esett 

nehezemre. Az egyik bulijában a lányom barátnője is ott volt. 

Bedrogozták, és az egész bagázs megerőszakolta. De találkoztam vele 

egyszer egy szakszervezeti sztrájk alkalmával is, még régebben: a 

minisztérium küldte ki, magas lóról beszélt velünk, azt mondta, a 

sztrájkolók hazaárulók, majd beült a drága nyugati kocsijába, amit sofőr 

vezetett, és elhajtott. Na persze, Jaropolk sem különb, nekem elhiheted. Ő 

mindig „hátulról” támad, amikor nem számítanak rá. Sunyi kis féreg. Azt 

tudtad, hogy ő és Moroz valaha ugyanazon zártkörű csoport tagjai voltak? 

Egy nacionalista szervezeté, úgy hívták magukat, hogy a Bjelaja Veza (azaz 

a „Fehér torony”) Lovagjai. Azóta sokan fontos pozíciókba kerültek 

közülük, a politikai és a gazdasági hatalom közelébe, de különböző pártok 

mellé. 

– Bjelaja Veza? I. Szvjatoszláv egykori kijevi fejedelem nevezte el így 

Sarkelt, a korábbi kazár várost, amikor elfoglalta tőlük – gondolkodott el 

Gyenyisz. 

– Biztos, én sosem voltam jó történelemből. Tehát Jaropolknak tetszett, 

hogy a gyilkosság igazi látványosság lesz, amolyan megsemmisítés. Az 

ellenségei rettegni fognak, azt mondta. A pénzt pedig, amit ezért kaptam 

(százezer eurót, életemben nem láttam annyi lét egybe), elküldtem a 

lányomnak, aki Magyarországon él. Egy kisvárosban fül-orr-gégész. A 

férje tűzoltó… A sors milyen sajátos humorérzékkel rendelkezik, igaz? Ja, 

és itt van nálam Moroz gyűrűje is. Nesze, neked adom. Jó lesz 

bizonyítéknak.  
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Gyenyisz megnézte a gyűrűt, mielőtt elrakta. Ritka giccses és hivalkodó 

pecsétgyűrű volt aranyból, a foglalatban valamilyen féldrágakővel. 

– Tehát Jaropolk bérelt fel, hogy öld meg Morozt. Ki is fizetett. És most 

meg akar ölni, hogy eltüntesse a nyomokat? Ezt honnan tudod? – 

kérdezett vissza a nyomozó. 

– Elég sok informátorom van. Csodálkoznál, ha tudnád, mennyi 

minden eljut hozzám. A verebeim szerint nincs sok időm. De ne félj, nem 

fogom olcsón adni a bőrömet.  

Azzal Gyenyisz legnagyobb meglepetésére Volodimir előhúzott egy 

meglehetősen réginek tűnő golyóálló mellényt. 

– Tudom, hogy nem mai darab, de megteszi, ráadásul szerencsére jó is 

rám. Nyilván fegyvereseket fog küldeni. Ha mákom van, nem túl sokat – 

mondta az óriás. 

Gyenyisz hitetlenkedve nézte az inkább páncélnak tűnő mellényt. 

– Tudod – folytatta Volodimir –, arra számítok, hogy mesterlövész is 

lesz köztük. Ha tippelnem kéne, akkor feljebb, az út mellett, a régi 

rádióadó acélszerkezetére fog felkapaszkodni. Az a legközelebbi magas 

pont, ahonnan jó rálátni erre a részre, amúgy mindenhol sűrű erdő 

húzódik, ami nem kedvez a lövészeknek. Ez az én nagy esélyem. Amit még 

nem tudnak, hogy a terepismeret is az én oldalamon van. Például a 

rádióadó mellett nem sokkal kezdődő erdőben az egyik magas fa közepén 

van egy kunyhó az ágak között elrejtve. Még az embereimmel építettük az 

első télen. A katasztrófa után, az ember távozásával meglehetősen 

elszaporodtak és elpofátlanodtak a vadállatok. Különösen a farkasok. 

Jobbnak láttuk azon a télen az ágak között aludni inkább. A kunyhó most 

is jó állapotban van. Ott van a vadászfelszerelésem, köztük egy elég erős 

csigás íj. Még az egyik amerikai vadásszal cseréltem el tavaly, aki minden 

évben itt vadászik vaddisznóra, gondoltam egyszer jó lesz valamire, 

úgyhogy vigyázva tároltam, az előírások szerint. Azt mondják jó íj, de 

ugyebár én nem tudom használni. Tudsz íjjal lőni? 
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Gyenyisz zavarba jött a kérdéstől. 

– Miért kérdezed? 

– Azzal ugye számoltál, hogy most már te sem vagy biztonságban, amíg 

nem jutsz vissza a rendőr haverjaidhoz? – mosolygott a szakállas óriás, 

miközben szórakozásképp egy fémdarabot formálgatott izzó masszává a 

kezében, szinte kamaszos örömmel. Gyenyisz fejében megérett a 

felismerés. 

– Te azt akarod, hogy melletted harcoljak, ellenük? 

– Nézd, igazából nincs más választásod. Reménykedhetsz abban, hogy 

téged nem intéznek el, de nem lehetsz benne biztos, hogy örülnének, ha 

élő tanúja marad a tisztogatásuknak. Pláne, ha kiderül számukra, hogy 

rendőr vagy. Tudod, az egész kapcsolatunk amolyan szükségszerűség. Az 

érdekeink egybevágnak, ahogy mondtam – vakargatta a szakállát 

Volodimir. – Szóval, elboldogulsz az íjjal? Mert ha nem, odaadom 

valamelyik emberemnek. 

Gyenyisz visszagondolt arra az időre, amikor családjával olyan 

szegények voltak, hogy az apjával orvvadászatból éltek. Mindig fennállt a 

veszély, hogy lelepleződnek, ezért íjat használtak. 

– Igen, elég jól elboldogulok vele. Te előre eltervezted ezt az egészet, 

ugye? Tudtad, hogy küldenek majd egy nyomozót, neki majd lenyomod a 

vallomásod, jönni fognak a Dollárpapa emberei, hogy elintézzenek, csak 

arra nem számítanak, hogy lesz itt egy rendőr, akit szépen bevonsz az 

összecsapásba is.  

– Azt nem tudtam, hogy tudsz-e bánni az íjjal. De nekem már csak ilyen 

szerencsém van – vigyorgott Volodimir. 

– Egy kérdésem maradt: arra is gondoltál, hogy mi lesz, ha meghalok? 

Akkor ki juttatja el a felvételt a rendőrségre? 

– Hát persze, hogy gondoltam. Nem vagyok hülye. Levko, ide! – intett 

egy kamaszodó srácnak a gyülevész emberei közül. A kölyök eléggé 

kapkodta a lábait, hogy gyorsan ott teremjen. – Levko ügyes gyerek. 
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Szépen átveszi a telefonjára a hangfelvételt. Nem fog részt venni ebben a 

ramazuriban, elküldöm előre, ki a Zónából. Ő az aranytartalékunk arra az 

esetre, ha nem úgy alakulnának a dolgok, ahogy terveztük, és te meg én 

közös tömegsírba kerülünk. Levko eljuttatja a megfelelő helyekre a 

felvételt, ha kell. Azért persze a legideálisabb mégis az lenne, ha te magad 

intéznéd a felvétel útját, miután túl vagyunk ezen az egészen. De ugye 

mindig kell egy B terv. 

Gyenyisz néhány pillanatig elismerően nézett Volodimirre.  

– És hány fontos az íj? Milyen vesszők vannak hozzá? Karbonszálasak? 

Most az óriáson volt a sor, hogy elcsodálkozzon. 

– Nahát, te tényleg értesz hozzájuk! Teljes húzáshosszon hatvanöt font 

erejű, karbonszálas és alumíniumvesszők is vannak hozzá, háromélű 

acélheggyel. A kunyhó az ágak között egyúttal remek leshely. A rádióadó 

felől nem lehet észrevenni, te viszont kiválóan rálátsz a szerkezetre és a 

környékére, nem zavar semmi a célzásban. Javaslom, hogy ott helyezkedj 

el, az egyik emberem majd elkísér. Többen is fognak rád figyelni és védeni. 

Nagyjából egy óránk lehet, amíg ideérnek, ha gondolod, addig gyakorolj 

egy kicsit az íjjal. Ha ügyes vagy, több figurát is le tudsz szedni közülük, 

nemigen fogják hallani a lövést és pláne nem fogják tudni, honnan 

érkezett. Sok szerencsét! Ha minden jól megy, utána beszélünk. Ha nem, 

akkor próbálj kijutni, aztán a kedvemért és a saját célodra használd fel a 

felvételt. Ivan, aki veled megy, mindennel tisztában van, bízhatsz benne. 

Gyerünk! – Volodimir intett az embereinek, akik már hozták is a 

fegyvereket: javarészt a szovjet időkből való Kalasnyikovokat, de bőven 

volt lőszerük, és Gyenyisz néhányuknál látott pár modern 

maroklőfegyvert is. Szétosztották őket, és gyorsan felszívódtak a környező 

épületekben meg az erdőben; a nők ugyanúgy vettek a fegyverek közül, 

mint a férfiak, és nem tűntek kevésbé elszántnak. Micsoda banda! – 

gondolta a nyomozó. Valaki megrántotta a kabátja ujját: egy borostás, 

ötven körüli, szürke szemű férfi meredt az arcába, és intett, hogy kövesse.  
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– Maga Ivan? 

– Aha. Jöjjön, megmutatom a rejtekhelyünket. 

Tíz perc múlva már az ágak között másztak. A kunyhó kifejezetten jó 

állapotú és stabil konstrukciónak tűnt. Gyenyisz kíváncsian húzta elő a 

védővászonból az íjat. Tényleg gondosan megőrizték. Néhány elemet a 

helyére pattintott. Kipróbálta a súlyát, megvizsgálta az íj csigáját és 

kihúzta a húrt. Elégedetten hümmögött. Átvizsgálta a vesszőket is. Ők az 

apjával nem is álmodhattak annak idején ilyen minőségről. Élmény lesz 

vele lőni. Hirtelen belegondolt, hogy milyen abszurd helyzetbe került. Mi 

van, ha Volodimir átverte, és nem is Jaropolk emberei jönnek, hanem civil 

ruhás rendőrök? Valaki másnak is kiadhatták az ügyet. Eldöntötte, hogy 

az utolsó pillanatig elővigyázatos lesz. Kinézett a kunyhó egyik jól álcázott 

ablakán. Tényleg kiválóan rálátott a rádióadó vasszerkezetére. Ivan egy 

távcsöves vadászpuskát tisztogatott elmélyülten. A délutáni nap beeső 

sugarai aranyszínű sávokat rajzoltak a kunyhó belsejébe, amiben 

kiválóan látszottak a kergetőző porszemcsék. Gyenyisz feszülten 

nézelődött az ablakban. Ivan halkan megszólalt: 

– Ne aggódj! Tudni fogjuk, ha megérkeznek. Vannak előőrseink. 

– Szóval elég szervezetten működtök – próbált hanyagul válaszolni 

Gyenyisz. 

– Ó, igen, Volodimir elég sok mindenre gondol. Ő nagyon jó vezető. 

– Nem féltek tőle, hogy kinyírja valamelyikőtöket? 

– Csak azokat öli meg, akik megérdemlik. És amióta itt van, mindig 

megvédett minket, van, akiket saját maguktól. Itt mindenki nagyon 

szereti. 

– Értem. És te miért élsz itt, közöttük? 

– Egész életemben itt éltem. Nem akartam elmenni a baleset után sem, 

úgyhogy amint lehetett, visszaszöktem. Jó itt nekem. Szeretem az erdőt. És 

itt kevesebb szabály van, mint a Zónán kívül. Adózni sem kell. És 
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megszerzünk mindent, amire szükségünk van. Amit nem tudunk, arra 

talán nincs is szükségünk.  

– Nem féltek a radioaktivitástól és a betegségektől? 

– A Zónán kívüli élet sem könnyű. Próbáltam, nem ment. És előbb-

utóbb úgyis mindenki meghal.  

Erre a nyomozó sem nagyon tudott mit mondani, úgyhogy lezártnak 

tekintette a beszélgetést. Fél óra múlva Ivan felkapta a fejét. Gyenyisz 

semmi olyat nem hallott, ami egy erdőben szokatlan hang lenne, de ezek 

szerint volt valamilyen madárhang, amelyet jelzésnek használtak. Ivan 

intett, hogy bukjon le, és odasettenkedtek az ablakhoz. Egy darabig semmi 

különöset nem láttak, aztán feltűnt egy nagyobb csapat fegyveres az egyik 

úton. Valószínűleg a többiek más irányokból érkeznek, gondolta a rendőr.  

Az alakok gyorsan mozogtak. Néhányan kiváltak közülük és eltűntek 

az erdőben. Mindannyian feketében voltak, néhányuknak pedig 

valamilyen furcsa testpáncélja is volt. Gyenyisz egy pillanatra 

elmosolyodott, amikor rájött, hogy valószínűleg nem számítanak komoly 

ellenállásra, de hallottak Volodimir égető kezéről. A nyomozó mondjuk 

igen csodálkozott volna, ha bármilyen testpáncél megvédené őket a béta-

sugárzástól, de az oligarchák zsoldosai nem a kifinomult tudásukról 

híresek. Némi elégedettséggel figyelte, ahogy egy puskás alak a rádióadó 

felé veszi az irányt, majd elkezdi feltornászni magát a teteje közelébe, ahol 

egy fém platform volt kialakítva. Az alak némi bénázás után 

elhelyezkedett. Gyenyisz úgy becsülte, hogy olyan húsz méterre lehet az ő 

leshelyétől és teljesen más irányba nézett. Láthatóan fel sem merült 

benne, hogy a fák között bármi rá nézve fenyegető lehet.  

A fegyveres a távcsöves puska célkeresztjét a pajtára irányította, és a 

rádió adóvevőjébe mondott néhány szót. Három férfi a pajta felé 

közeledett óvatosan, fegyverrel a kézben. A többiek félkörben 

helyezkedtek el, messzebb, az erdő szélén. Az első férfi rövid hallgatózás 

után mintegy tíz lépésről behajított egy gránátot a pajtába, majd az út 
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szélére ugrott a többiekkel együtt. Gyenyisz pontosan ismerte a 

rendőrségi hang- és fénygránátokat. Ez nem ilyen volt, hanem katonai, 

RG-42-es repeszhatású kézigránát: jellegzetes konzervdobozszerű testével 

jól azonosítható volt. Semmilyen figyelmeztetés nem hangzott el a dobás 

előtt, és ezek a fickók nem tűntek rendőröknek. Úgy látszik, Volodimir 

nem hazudott.  

A robbanás néhány másodperc múlva bekövetkezett. A pajta deszkái 

között por és füst gomolygott ki, pár repesz pedig méretes lyukat vágott a 

falakba, de az épület egyben maradt. A rendőr remélte, hogy senki nem 

volt bent a robbanáskor. A három férfi közelebb óvakodott, a többiek 

fedezték őket. Gyenyisz szemét csípte az izzadtság, és épp akkor nyúlt oda, 

hogy megtörölje, amikor hirtelen felgyorsultak az események. 

Fegyverropogás hallatszott a fák közül, az elől álló feketeruhás 

fegyveresek pedig elvágódtak. Amíg a többiek a lövések irányát próbálták 

beazonosítani, néhányukat lekaszálta a következő sortűz. A zsoldosok 

kapkodva lőttek vissza, de találomra. Az erdőből hallatszó elfojtott 

kiáltások azonban arra utaltak, hogy nem teljesen eredménytelenül. 

Újabb csapat feketeruhás fegyveres bukkant fel egy másik irányból, az 

egyikük egy vérző halántékú nőt cibált maga után. 

Gyenyisz figyelme a rádiótornyon görnyedő lövészre irányult, aki 

láthatóan célt keresett, és valószínűleg talált is, mert hirtelen egy adott 

irányba nézve megdermedt, kibiztosította a fegyverét, majd célra tartott. 

Gyenyisz nem látta, kire céloz, de gyorsan vesszőt fektetett az idegre, 

célzott, kilélegzett, és saját maga számára is meglepő gyorsasággal és 

könnyedséggel útjára engedte a háromélű heggyel ellátott nyílvesszőt. A 

mesterlövész meglepődve tekintett a mellkasa oldalára, amelyen teljesen 

áthatolt a vessző, a másik oldalán pedig távozott is. Értetlen arckifejezéssel 

kapta a kezét a sebhez, amelyből áradni kezdett az artériás vér. 

Megtántorodott, majd megszédülve, fejjel előre lezuhant a toronyból.  
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A fegyverropogás közepette szinte komikus csendben történt az egész. 

A nyomozó maga is elképedt a lövés eredményességén, de hamar eszébe 

jutott, hogy ilyen rövid távolságból, hasonló erejű íjjal régi vadászatai 

közben is előfordult, hogy a teljes vessző áthatolt a vadállaton és eltűnt a 

sűrűben, miközben a hegy pengéje szétszabdalta az útba eső szerveket és 

bő kivérzést okozott. Ivan némán a vállára rakta a kezét, elismerően 

bólintott, majd felmutatott hüvelykujjal biztatta a rendőrt, ami Gyenyisz 

számára még valószerűtlenebbé tette az egész jelenetet.  

Vett egy nagy levegőt és visszanézett a pajta felé. Mindenfelé használt 

töltényhüvelyek hevertek, az összecsapás pedig kaotikus jelleget öltött, 

amely az erdőben folyt tovább, a fák takarásában bejósolhatatlan 

eredménnyel. Egy csapat fegyveres még mindig a pajta közelében 

toporgott, köztük a nő már aléltan lógott egyikük kezében, mint egy 

félárbócra eresztett nemzeti zászló. A pajta közelében az elhagyottnak 

tűnő rozsdás harckocsi – amit a rendőr már idefele jövet megfigyelt – 

teteje hirtelen kivágódott, és onnan egy pisztolyos, borzas hajú férfi az egy 

fürtben álló zsoldosokra kezdett lövöldözni. Azok rögtön eleresztették a 

nőt, aki lassan lecsúszott a földre, miközben a férfiak fedezéket próbáltak 

keresni. Néhányuknak nem sikerült és a pisztolyos diadalittas, kissé 

eszelős kiáltásokat hallatott. Öröme azonban nem tartott sokáig, mert egy 

hátulról, az erdő felől érkező fejlövés végzett vele, és teste azonnal 

visszacsúszott a tank belsejébe.  

Az elhagyott traktorgumik, egymásra hányt bútorok és elárvult 

mezőgazdasági gépek tarka sakktábláját fedezékül használó zsoldosok 

némelyike egészen kiváló célpontot nyújtott Ivannak és Gyenyisznek, akik 

ezt nem voltak restek kihasználni, és a teljesen más irányba tekintgető 

fickók közül néhánnyal végeztek is, mielőtt azok egy másik épület felé 

iramodhattak volna, ahol elvesztették őket szem elől. A rendőr úgy 

számolt, hogy minden második lövése talált. Ivan ritkábban lőtt távcsöves 

puskájával, de akkor biztosan.  



92 

 

Rejtekhelyüket továbbra sem fedezték fel, de hallották, ahogy a harc 

már a fájuk alatt, a közelben is folyik. Gyenyisz megbecsülni sem tudta, 

hogy hány zsoldos és hány zónabeli maradt életben. Csak találgathatott, 

hogy Volodimirrel mi lehet, akit még mindig nem látott felbukkanni. 

Őrlődött, hogy maradjon-e rejtekhelyén, vagy nézze meg lent a földön, 

hogy tud-e segíteni, de ekkor észrevette, hogy a pajtából három nagydarab 

alak tántorog ki egymásba gabalyodva. Az egyikükben felismerte a 

szakállas óriást, aki ósdinak ható golyóálló mellényét viselte és épp az 

egyik fegyveres nyakát szorongatta, aki néma sikolyra nyílt szájjal, 

láthatólag hatalmas kínnal szenvedett. Tekintete ide-oda csapkodott, de 

nem volt számára kiút, testpáncélja pedig több helyen leolvadt róla.  

A harmadik alak, egy kopasz, arctetoválásos ürge próbálta lehámozni 

róla Volodimirt, teljesen sikertelenül. Egyik karja égett volt, a másikkal 

viszont egy rohamkést húzott elő, és megpróbálta belevágni az óriásba, de 

többször is elakadt annak páncéljában. Végül a kés nyele beleszaladt a 

hatalmas test oldalába, de Volodimir meg se nyikkant, és úgy tűnt, mintha 

nem is venné észre. Eleresztette a markában szorongatott zsoldost, akinek 

a nyaka úgy adta meg magát, mint egy régi ág a tűzben; teste ernyedten 

csuklott a földre. Bőre megolvadt, arcára pedig torz kifejezés ült ki.  

A zónások vezére végre teljes figyelmét a kopaszra fordította, akivel 

állva birkózni kezdtek – a testpáncél és a régi golyóálló mellény tompa, de 

fémes hanggal csattant össze újra, meg újra. Gyenyisz úgy érezte, hogy egy 

lassított felvételen látja őket küzdeni: két lovag, páncélban, szinte 

tánclépésekkel kering egymás körül és próbál fogást találni a másikon. A 

nap nyugodni látszott a fák között és arany ragyogásba vonta a két 

hatalmas embert. Izzadságuk repkedett körülöttük. Láthatóan 

mindkettőnek voltak fájdalmai, de összeszorított fogakkal küzdöttek.  

Hirtelen az épület mögé űzött feketeruhás fegyveresek közül 

felbukkant néhány, és az ő figyelmük is azonnal a birkózók felé fordult, 

mire Gyenyisz észbe kapott, és gyors egymásutánba célzás nélkül közéjük 



93 

 

lőtt. Hallotta, hogy mellette Ivan is többször elsüti a puskáját. Kegyetlen 

eredményességgel dolgoztak. Még a menekülőket is hátba lőtték. Viszont 

a rendőrnek elfogytak a vesszői, ahogy Ivan töltényei is, úgyhogy a 

nyomozó a szolgálati fegyveréért kapott, és lemásztak a fáról, hogy 

Volodimir segítségére siessenek. A fák között több hullát is találtak, 

zsoldosokat és csavargókat vegyesen. Egyre több zónabeli csatlakozott 

hozzájuk, a fegyverropogás pedig egyre távolabbivá és szórványosabbá 

vált.  

Mire odaértek a pajtához, Volodimir már térdre kényszerítette 

ellenfelét, és egy végső, kegyetlen fogással letörte a másik ellenállását, 

majd megsemmisítette szinte fehéren izzó kezével az arcát. Lihegve állt 

fel és pillantott körbe. Az emberei lassan köré gyűltek. Mintha csak most 

venné észre, lenézett az oldalából kiálló késre. 

– A rohadt strici megszúrt! – morogta, és köpött egy embereset a felvert 

porba. – Viszont látom, elég jól összebarátkoztál a kölcsöníjjal – pengette 

meg játékosan az egyik zsoldos melléből kiálló vessző végét. 

Gyenyisz akaratlanul is elmosolyodott a fickó sötét humorán.  

– És most mi lesz? – kérdezte az óriástól. 

– Az embereim átfésülik az erdőt, de biztosan győztünk. Te visszamész 

a rendőrfőnökhöz, leadod a vallomásomat, meg persze a személyes 

élménybeszámolódat, aztán, gondolom, visszajöttök és letartóztattok. 

Persze, ha akkor még itt leszek – kacsintott Volodimir. – A Dollárpapa 

meg... hát nem lennék a helyében, amikor a belügyminiszter megtudja, 

hogy ő ölette meg Morozt. Szerinted, ha ezt kihúzom, elvérzek? – mutatott 

a késre. 

– Igen.  

– Akkor ezt még megfontolom – mosolyogott a zónások vezére. – 

Kitettél magadért, le a kalappal! És hamarosan egy politikai gyilkosság 

ügyét is megoldod. Ideje elbúcsúznunk. 

– Mi a terved? 
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– Nos, azt nem kötöm az orrodra, de tudod, többnyire van B-tervem. 

Búcsúzóul bólintottak egymásnak, majd Volodimir az emberei 

gyűrűjében visszaballagott a pajtába. Gyenyisz hitetlenkedve bámult 

utána. Elcseszett lánglovagok – gondolta, és elindult az ösvényen, kifelé a 

Zónából. 
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Szöllősi Kristóf 

Likvidátor 

Aleksei unta meg először a tétlenséget. A háborúig a Zónát őrző katona 

nagyot sóhajtott, majd a műszerfalon heverő cigis doboz után nyúlt, és a 

szájába vett egy szálat, de nem gyújtotta meg. Demyan az első közös 

őrjáratuk során közölte, hogy épp leszokóban van, és a férfi azóta 

tiszteletben is tartotta ezt a döntését azzal, hogy csak szopogatta a cigit a 

jelenlétében, de nem gyújtott rá. 

Demyan egy ideig azzal szórakozott, hogy a kesztyűtartóban talált 

ősrégi térképet nézegette, de hamar beleunt a dologba, és onnantól kezdve 

csak bámult kifelé az ablakon. Maga se tudta, mi olyan érdekes az erőmű 

hűtőtavának vizében, de nem vette le róla a szemét. Talán arra várt, hogy 

a mélységből felnyúljon egy hatalmas csáp, vagy valami ilyesmi. Elvégre 

a filmekben a különböző mutáns szörnyek a nukleáris háború 

elválaszthatatlan tartozékait képezték. Egy csomagban jöttek, mondhatni. 

 De nem történt semmi ilyesmi. Akárhogy meresztette a szemét, a férfi 

még csak egy kis fodrozódást sem tudott kiszúrni a tó felszínén. Elvégre 

most nem valami nagy költségvetésű mozifilmben szerepeltek, az 

emberiségnek a fikció után a valóságban is sikerült kinyírnia saját magát.  

Dr. Klymenko az erőmű felé menekült, ők pedig követték. Fejük fölött 

a nukleáris tél fekete felhői kavarogtak, kocsijuk pedig Kijev hamvain 

vágott át, de őket az ilyesmi már rég nem izgatta. Az első héten Demyan 

még úgy érezte, kegyeletsértést követ el valahányszor belegázol a szürke 

szemcsék tengerébe. A másodikon még néha elmélázott, hogy vajon 

melyik város maradványait lélegzi be épp, a harmadikon sálat kötött az 

arca elé, a negyediken pedig káromkodva tisztogatta a csizmáját, mert 

rohadt nehezen jött le róla az a kurva por. 
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Lépésben haladtak végig a Csernobilt az erőművel összekötő úton, 

baljukon erdővel, jobbjukon pedig a hűtőtó hatalmas, szürke tömegével. 

Kezdetben még figyeltek a tojásfejű nyomaira is, nem tért-e le valahol az 

útról, mostanra viszont belátták, hogy ez felesleges. Dr. Klymenko 

nyílegyenesen haladt az erőmű irányába, lábnyomait megőrizte az 

aszfaltot borító hamu. Mikor megérkeztek, Aleksei olyan hirtelen taposott 

a fékbe, hogy Demyan majdnem lefejelte a műszerfalat. A katona 

visszatette a dobozba a meggyújtatlan, nyáltól tocsogó cigit, majd 

hátranyúlt a hátsó ülésen heverő Kalasnyikovért. Egyetlen határozott 

mozdulattal csőre töltötte a fegyvert, és kinézett a koszos szélvédőn át a 

hatalmas épületre. 

Az erőmű úgy magasodott föléjük, mint egy óriási, néma istenség, 

készen az ítélkezésre. A látogatók parkolójában álltak meg, ahonnan 

kellett még egy keveset gyalogolni, mire elérik a reaktort, de az épület 

méretei így is tiszteletet parancsoltak. Az a kevés napfény, ami átjutott az 

eget borító fekete felhőkön, csak alig-alig tudta megvilágítani a 

rozsdamarta, torz darabokból összeillesztett szarkofágot, de ami láttak 

belőle, az így is félelmetesnek hatott. 

– Te, Demyan! – mikor megszólalt, Aleksei hangja halk volt és 

bizonytalan, mintha maga se tudná pontosan, mit akar mondani. – Ha 

meglátod a fickót, csak szólj, rendben? Nem vagyok boldog, meg normális 

esetben nem is csinálnék ilyet, de… Majd azt mondjuk, ránk támadt és 

önvédelem volt… 

Demyan pár pillanatig csak hallgatott, aztán rábólintott az ajánlatra, 

jóval hamarabb, mint illett volna. Ő is látta, hogy nézett ki a tojásfejű a 

szökése előtti utolsó napokban, ő is hallotta őt az urán szentségéről 

motyogni, és világéletében úgy gondolta, az ilyen problémákra a golyó a 

leghatásosabb megoldás. A külvilág megsemmisülése után életben 

maradni a Zónában amúgy is trükkös feladat volt, francnak se hiányzott 

egy bekattant tudós még pluszban. 
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– Örülök, hogy te is így gondolod – biccentett a katona. – Menjünk, ne 

várassuk meg!  

A beléptetőponton gond nélkül áthaladtak. Demyan régebben itt 

dolgozott, így lépésről lépésre ismerte a beléptetési procedúrát, amit most 

simán kihagyhattak. Lehet, hogy a háború lángba borította az egész 

világot, de legalább a bürokráciát is vitte magával. Egyedül az öltözőbe 

néztek be, ahol a sugárvédelmi ruhákat tárolták. Bár körülöttük az egész 

bolygó valósággal úszott a radioaktív hamuban, a nagyobb városok helyén 

meg csak sugárzó kráterek maradtak, Demyan így se szívesen ment volna 

pólóban és farmerben a szarkofág alá. 

Némán öltöztek át, Demyan előírásszerűen ellenőrizte mindkettejük 

ruháját, aztán elindultak az erőmű felé. Aleksei ment előre, fegyverét 

vállához szorítva, Demyan pedig követte. Lépéseik nyomán szürke por 

emelkedett a levegőbe, hogy aztán pár pillanat múlva újra leülepedjen. A 

szarkofág árnyéka magába zárta őket, és mikor hátranézett, a férfi 

esküdni mert volna rá, hogy a beléptető pont jóval messzebb került tőlük. 

Az egyszerű, egyemeletes épület úgy állt a szűrt, gyenge napfényben, 

mintha egy másik világ része lenne. 

 Ki tudja, talán így is volt. 

Gond nélkül bejutottak a négyes blokk belsejébe. Az ilyenkor szokásos 

biztonsági procedúrákat mind kihagyták, aztán rövid tanácskozás után a 

Geiger-Müller-számlálót is kikapcsolták. Aleksei azt mondta, a folytonos 

pittyegés csak elárulná a tojásfejűnek a pozíciójukat, és Demyan hitt neki. 

Néma csöndben, hevesen dobogó szívvel léptek be a szarkofág alá, az ajtó 

halkan nyikorogva csukódott be mögöttük. 

Egy kormos falú, kihalt folyosó végében álltak. Bal kéz felé több 

helyiség is nyílt, jobbra pedig egy leomlott falszakaszon keresztül rá 

lehetett látni az egykori reaktorcsarnok kicsavarodott, megolvadt, 

önmagába zuhant torzójára. Pár helyen vékony nyalábban sütött be a 

gyenge napfény a szarkofágon kívülről, és ennyi elég is volt, hogy a két 
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férfi ki tudja venni az elhajlott tartógerendákat, a kormos, félig 

összeomlott szerkezeteket, és persze a mindenhol ott figyelő megolvadt 

üzemanyagrudakat. 

– Baszd meg, Demyan, ettől a helytől rendesen kiráz a hideg! – suttogta 

Aleksei. 

Ekkor támadt a tojásfejű. 

A fickó az egyik elhagyatott teremből rontott elő. Nem viselt védőruhát, 

csak egy egyszerű farmert és egy pólót, kezében pedig egy hatalmas, 

rozsdás vascsövet szorongatott. Némán esett nekik, összepréselt ajakkal, 

gyűlölettől izzó tekintettel.  

Mielőtt Demyan felfoghatta volna, mi történik, már túl késő volt. A 

vascső nagyot csattant a tarkóján, a fájdalom pedig egy pillanat alatt 

elárasztotta az egész testét. Felüvöltött, előre esett, és nemes 

egyszerűséggel átzuhant a leomlott falszakaszon. Feje nagyot csattant az 

egykori reaktorcsarnok betonján, a sisak plasztikja pedig hangos 

reccsenéssel megrepedt. 

A világ megfolyt körülötte, homlokából vér csöpögött a szemébe, és 

hiába próbált feltápászkodni, végtagjai egyszerűen nem 

engedelmeskedtek neki. Lába remegett, kezével nem tudott 

megtámaszkodni a földön, mindössze annyit tehetett, hogy kicsit oldalra 

fordította a fejét. 

Pont látta, ahogy a tojásfejű lesújt Alekseire. A katonát valószínűleg 

túlságosan lenyűgözte az egykori reaktor látványa, így túl lassan reagált. 

Bár észlelte a veszélyt, és el is kezdett a tudós felé fordulni, így is csak 

annyit ért el, hogy a vascső nem a tarkóján, hanem a halántékán csattant. 

Aleksei felüvöltött és a falhoz tántorodott, de a tojásfejű nem 

kegyelmezett. Előbb az oldalára vert egy nagyot, majd a fejére, és akkor 

sem hagyta abba, mikor a férfi a földre roskadt. 

Demyan üvölteni akart, de csak artikulálatlan hörgés szakadt fel a 

torkából, és újra megpróbált feltápászkodni. Lassan, minden egyes 
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centiért megszenvedve tolta el magát a talajtól, és mikor végre felállt, 

egyből meg kellett kapaszkodnia az egyik tartóoszlop maradékában, 

nehogy visszazuhanjon a betonra. A világ őrült táncot járt körülötte. Hol 

elmosódott, hol újra kiélesedett, az egészhez pedig bizarr aláfestést adtak 

Aleksei csontjainak reccsenései. 

Tett pár botladozó lépést a folyosó felé, hogy segítsen bajtársán, de nem 

jutott messzire. A világ újra szétfolyt, neki pedig meg kellett támaszkodnia, 

nehogy megint elessen. Nem jelentett komoly veszélyt, ezt bárki láthatta, 

a tojásfejű mégis megijedt tőle. Egy pillanatig úgy meredt rá, mintha 

szellemet látna, majd motyogott valamit, amit a férfi nem tudott kivenni, 

és elinalt a vascsővel együtt. 

Demyan várt pár pillanatot, hogy kicsit kitisztuljon a feje, majd vett egy 

mély levegőt, és odabotorkált a földön heverő testhez. Aleksei halott volt, 

ezt egyből meg tudta állapítani. Koponyája több helyen is betört, ahol 

eltalálta a vascső, ajka szétszakadt, bal szeme kifolyt, jobb karja 

természetellenes szögben állt, nyelve leharapott hegye pedig ott hevert 

tőle pár centire.  

A férfi körülnézett, de a tojásfejű már felszívódott, így nyugodtan 

lehajolhatott Aleksei fegyveréért. A rohampuska nehéz volt, sokkal 

nehezebb, mint várta. Sosem fogott még ilyesmit a kezében, de úgy 

gondolta, nem lehet olyan bonyolult használni. Csak a rohadék felé 

fordítja a csövét, és meghúzza a ravaszt. Ha mellé is lő, a puskatussal még 

mindig leütheti.  

 Vetett még egy búcsúpillantást a saját vérében heverő katonára, hátha 

csoda történik, és összerezzen, vagy valami más életjelet ad, aztán elindult 

a folyosón. Valahol a lelke mélyén szomorú volt, amiért Aleksei ilyen 

csúnyán végezte, de ez nem akadályozta meg abban, hogy befejezze, 

amiért jöttek. A háború utáni Zónában hamar megtanulta, hogy az 

emberélet nem túl értékes, gyászolni pedig akkor lehet, ha már minden 
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más munkával végzett. Márpedig a tojásfejű problémájára messze nem 

került még pont. 

 Próbált óvatosan, nesztelenül lépkedni, amennyire csak tőle tellett, 

közben pedig fülelt, hátha meghallja a tudós fújtatását. A legkisebb neszre 

is összerezzent. Ujja valósággal viszketett a ravaszon, és amikor a 

szarkofág egy apró, elrozsdált darabkája leesett a földre, nem sok 

hiányzott hozzá, hogy egy sorozatot engedjen a falba. 

– Csak egy kis mitugrász – ismételgette magában, mint egy mantrát. – 

Csak egy nyamvadt tojásfejű. Fél kézzel levered, baszd meg! 

Próbálta elhitetni magával, hogy mindez igaz, de nehezen boldogult. 

Még túl élénken látta maga előtt Aleksei betört, vértől és agyvelőtől 

ragacsos koponyáját. Egy rohadt tudósnak nem kéne ekkorát ütnie, a 

fenébe is! 

Patakokban dőlt róla a víz, és mire elért a folyosó végéből nyíló 

gépterembe, úgy érezte, minden egyes porcikája verejtékben úszik. A sós 

izzadtság természetesen utat talált a szemébe is, marta, csípte, így 

hunyorognia kellett, közben pedig átkozta a nyamvadt plexit, ami miatt 

nem tudta megtörölni az arcát. Egy pillanatra az is felmerült benne, hogy 

leveszi a sisakot a fenébe, de aztán eszébe jutott, milyen sugárzást mértek 

legutóbb idebent, és inkább nem csinált semmit. 

Hirtelen zajt hallott felülről. Mintha valaki fémet csapott volna fémhez. 

Ez volt az a pont, amikor az idegei felmondták a szolgálatot. Ujja görcsösen 

ráfeszült a ravaszra, a kezében szorongatott rohampuska pedig felugatott, 

kegyetlenül megsorozva a törmelékhalmot, amivel éppen szemezett. 

Mielőtt feleszmélt volna, már ki is lőtte a tár felét. Szitkozódva kémlelt 

körbe, azonban a sitten kívül nem talált el semmit. 

Aztán a zaj megismétlődött, ezúttal már kicsit távolabbról. Úgy tippelte, 

valahonnan az egykori irányító felől jöhet a hang. Hát persze! Hova 

máshová fészkelné be magát egy megzakkant tojásfejű, ha nem az 

irányítóba? Ott aztán tényleg úgy érezheti, hogy ő a főnök.  
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Vett pár mély lélegzetet, hogy lenyugodjon, aztán újra maga elé emelte 

a rohampuskát, és megindult. A terem egy hátrébb lévő traktusából fém 

lépcső vezetett fel a felsőbb szintekre. Gyorsabban haladt, mint a folyosón, 

mert most már körülbelül be tudta lőni, hol lehet a tudós, de ettől 

függetlenül igyekezett körültekintően eljárni, nem akart semmilyen 

furfangos csapdába belefutni. 

Óvatossága alaptalannak bizonyult, hiába araszolt végig a felső 

emeleten egészen az irányítóig, nem futott bele semmibe és senkibe. A 

tojásfejű mintha meg is feledkezett volna róla. Mikor megérkezett az 

irányítóterem kétszárnyú ajtajához, felkészült rá, hogy a tudós ki fog 

rontani, de helyette csak halk, ziháló motyogást hallott odabentről. Egy 

szavát sem tudta kivenni, de nagyon úgy tűnt, hogy a fickó beszél 

valakihez vagy valamihez. 

Balját az ajtóra helyezte, majd lassan, óvatosan benyitott. A rozsdás 

zsanér hatalmasat nyikordult, de a tojásfejűt ez nem zavarta meg. Ő csak 

térdelt a szoba közepén, és folyamatosan motyogott az előtte magasodó 

kupachoz. Kellett neki pár másodperc, amíg felfogta, mit lát. Valaki, 

feltételezhetően a doktor, fűtőelem darabok tucatjait halmozta fel a szoba 

közepén, egészen addig, míg valami primitív oltárféleséget nem kapott.  

– Mi a franc? – szaladt ki Demyan száján. – Mi a picsa ez? 

– Hát nem kibaszott gyönyörű, te féreg? – A tojásfejű hátrafordult, 

szemében ugyanaz az őrült tűz lobogott, amit Demyan akkor látott, mikor 

a fickó megölte Alekseit.  

Ott hibázott, hogy nem lőtte egyből hátba, amikor meglátta. Csak egy 

másodpercig állt le gondolkodni, és ez a másiknak elég is volt. Az egyik 

pillanatban még lent térdelt a földön, a következőben felpattant, és már 

rohant is felé magasra emelt vascsővel, teli torokból üvöltve. Demyan 

rálőtt, de jó fél méterrel elhibázta, javítani pedig már nem volt lehetősége. 

A tojásfejű üvöltve rávetette magát, a vascsővel lesújtva a fejére. A 

világ egy pillanat alatt darabokra hullott. Demyan látását mintha 
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kikapcsolták volna, fejébe fájdalom mart, ő maga pedig jobbra 

tántorodott. A tudós nem hagyta annyiban, ment rá, és ütötte, ahol tudta. 

A vascső a csípőjének, a bal kezének és a halántékának vágódott, és mielőtt 

feleszmélt volna, a földön találta magát. 

A tojásfejű fölé állt, és felemelte a vascsövet egy utolsó, végzetes 

csapásra. Demyan maga sem tudta, miféle utolsó erőtartalékokat 

mozgósított, milyen állatias ösztönnek engedelmeskedett, mikor balja 

egyszer csak kinyúlt, és megragadta ellenfele bokáját. 

A fickó szeme elkerekedett, mikor rájött, hogy hibázott, de már nem 

tehetett semmit. Demyan két kézzel megragadta a lábát, vasmarokkal 

kapaszkodott bele, és egyetlen határozott mozdulattal lerántotta 

magához. A tojásfejű arca nagyot csattant az irányító padlóján, de ez 

Demyant a legkisebb mértékben sem hatotta meg. Közelebb rántotta 

magához a másikat, majd rámászott, saját súlyával szegezve a földhöz. 

Immár ő volt felül, és a tudós vergődött alatta. Próbált csípni, próbált 

harapni, azonban kezéből rég kiesett a vascső, és enélkül próbálkozásai 

gyengének, majdhogynem szánalmasnak bizonyultak. 

Demyan nem vesződött azzal, hogy felkapja a csövet vagy a 

rohampuskát. Egyszerűen lendületet vett, és belefelejt a másik arcába. 

Műanyag csattant csonton, vér fröccsent, a fickó üvöltött, de a férfit 

mindez nem érdekelte. Ököllel folytatta, újra és újra lesújtott, egészen 

addig, míg a tudós arcát egyetlen vérben és nyálban úszó húsmasszává 

nem verte. Hogy a másik mikor halt meg, azt nem tudta. Csak ült rajta, 

teljes erejéből verte, és közben üvöltött, ahogy a torkán kifért. Az elmúlt 

órák, sőt, az elmúlt hetek összes feszültségét beleadta az ütéseibe, tombolt, 

pusztított, és közben lelke mélyén örült, hogy mindezt büntetlenül 

megteheti. 

Mire végzett, ellenfele úgy nézett ki, mint akinek a fején egy kamion 

ment át. Legördült a hulláról, majd nevetni kezdett, felszabadultan és 
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vidáman. Jókedvének csak az vetett véget, mikor felfogta, hogy az arcát 

védő plexi rég szilánkosra tört a tojásfejű koponyáján. 

 

A lehető leggyorsabban hagyta maga mögött a szarkofágot, de jól tudta, 

hogy már rég elkésett. Ha a benti dózist ki is bírta volna, a vezérlőben 

felhalmozott fűtőelemek tuti betettek neki. Bár a tüneteket egyelőre nem 

érezte magán, jól tudta, ez is csak idő kérdése.  

A sugárzás nem azonnal öl. Pár hét a minimum, de akár néhány év sem 

elképzelhetetlen. Csak azt nem tudta, mire kell neki ennyi idő. Hiszen 

lehet, hogy holnapra halott, akár az egész tetves bolygó. 

Odasétált a kocsihoz, és felkapta a műszerfalról Aleksei megkezdett 

csomag cigijét. Rutinos mozdulatokkal kihalászott egy szálat, majd 

elővette a saját, fél éve nem használt öngyújtóját, és rágyújtott. Életében 

nem érezte ilyen édesnek a letüdőzött füstöt. 

Most, hogy megkapta a halálos dózis többszörösét, már kurvára nem 

tudta érdekelni a tüdőrák.  
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Király Csaba 

Nóra két estje a tükör előtt 

Szia, hogy vagy? – Nóra ezt kérdezte mindenkitől, akinek egyáltalán volt 

mersze leülni vele szemben. Mert voltak, akik inkább más asztalhoz ültek, 

amint meglátták, hogy mivel van dolguk. Akik meg mégis tettek egy 

próbát, azokat Nóra mosolya zökkentette ki, ami szélesen fogadta őket, 

egyből a kérdés után. A zavart pillantásokat vagy dadogás követte, vagy 

egy katalógusba illő monológ az illető évi keresetéről, az egyéb 

ingóságairól, bármiről, ami pont nem érdekelte Nórát, mert valószínűleg 

ő adta el neki. Nóra ugyanis az egyik legmenőbb reklámügynökség még 

menőbb kreatívja volt. Ő volt a felelős azért, hogy a legújabb testápolók, 

sportcipők és telefonok a magazinok lapjairól a lelkekbe vándoroljanak, 

hogy aztán minden vásárlást követően új emberként ébredhessünk, egyre 

távolabb attól, akik azelőtt voltunk, és egyre közelebb ahhoz, amivé válni 

akarunk, legyen is az bármi. Így aztán kiváltképp elkeserítette, hogy erre 

az egyszerű kérdésre senki, de senki sem tudott válaszolni.  

Aztán egyszer csak Nóra száján se jött ki olyan egyszerűen a kérdés. Ez 

előtt soha sem találkozott még vak emberrel, Gábor volt neki az első. 

Ugyanazzal a mosollyal ült le Nórához, mint amivel Nóra üdvözölt 

mindenkit előtte. Biztosan zavarban vagy, mondta, bár nem értem, az 

emberek mire számítanak, ha egy vak randira jönnek. A lány egy ideig 

kíváncsian nézte Gábort, aztán zavartan elnevette magát. Nem tudta, hogy 

mit kezdjen vele, ő volt az első férfi –és talán nem csak ma este, hanem az 

elmúlt 10,15 év során – akinek nem kell magyaráznia a külsejét. Félve tette 

fel neki a kérdést, és ezt a félelmet Gábor ki is hallotta a hangjából. Jól, 

köszönöm. És te? – hangzott a válasz. Aztán Nóra alatt megnyikordult a 

szék, majd pár távolodó lépés hangja szorult Gábor fülébe. A férfi rutinos 

mozdulatokkal nyúlt a fehér botja után, és ugyanilyen rutinnal 
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biggyesztette savanyú mosolyra a száját – nem most hagyják ott először. 

Ekkor egy meleg, új hang piszkálta ki füléből a visszhangzó léptek zaját: 

Várj, visszajövök. 

Nóra a mosdóba sietett, közben vissza-vissza nézett Gáborra, remélte, 

hogy mire visszaér, a férfi még ott lesz. Gyors, be a tükör elé. Egy nő épp 

ott sminkelte magát, ám amint végignézett Nórán egyből abbahagyta, és 

inkább úgy döntött, hogy a maszkarája már kellőképp előrehaladott 

állapotban van. Nóra egyedül maradt, bár szíve szerint ő is inkább 

otthagyta volna magát. Volt valami kellemetlen a megjelenésében: karján 

és nyakán golflabda méretű pólusokban ragyogott a libabőr, ziháló 

orrcimpái pedig egyre mélyülő járatokat fedtek fel az arcán. Ma még nem 

is evett, ez lehet a baj. Ridiküljéből gyors előkotort egy kis alufóliába 

csavart szendvicset, majd mohón beleharapott. Szívverése azonnal 

lecsillapodott, arca elrendezése szép lassan visszaállt a megszokottba, és 

bőre is visszanyerte azt a porcelános csillogást, ami miatt mindenki 

megfordult utána az utcán. Mi bajod van? Ez a gondolat cikázott Nóra 

fejében, miközben magát bámulta a tükörben. Valóban nem értette, mi 

lehet vele a baj, mitől tart. Gyönyörű, derékig érő, hullámos vörös haja 

volt, égszínkék szemei, dús ajkai. Ha megpróbálta összeérinteni belső 

combjait akkor azok közt egy kis lyuk támadt, és amikor háton feküdt a 

parton, a csípőcsontjai és a szeméremdombja között a bikini alsó egy 

feszes hidat képezett. Minden ilyesfajta feltételnek megfelelt, amit az 

utóbbi időben a nőkkel szemben támasztottak, néha az volt az érzése, 

hogy valahol, valaki figyeli, és róla mintázza ezeket az elvárásokat, 

amikkel aztán a címlapokon találkozik. Ott állt, tökéletes 90-60-90, 

mindenféle erőfeszítés, kínzás, önsanyargatás nélkül. Ő mégis azt hitte, 

hogy ugyanolyan, mint a többiek. Akkor meg miért izgul ennyire, miért 

nem talált még senkit, miért félnek tőle az emberek? Miért ijesztette meg 

ennyire Gábor kérdése? És te?- egyre hangosabban hallotta. Miért nem 

tud erre egy egyszerű választ adni, ha ő egyszer ugyanolyan… Sőt, az 
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elmúlt években már teljesen megszakította a kapcsolatát azon felével, 

amitől talán kissé más is lehetett volna. Legutóbb, amikor felfedte 

egyediségét egy férfi előtt, sokáig követte anyja korholása: te vagy a hibás. 

A férfit ugyanis nem sokkal ez után a Duna partján találták meg jelentős 

vízmennyiséggel a tüdejében, az agyvelejét pedig, mint valami 

búcsúüzenetet, a közeli híd lábára szárította a nap. Nóra ez után csak arra 

hagyatkozott, amit anyjától tanult, még a bányában: csak legyél szép, 

mindenkinek.  

Mert kevés olyan ember van, mint az apja, aki képes volt szeretni az 

anyját. A legtöbb férfi ugyanis percek alatt megőszült és hisztériás 

sikolyok kíséretében futott ki a bányából, ha Nóra anyjával találkozott. 

Mások meg a feleségüket hagyták ott, mert hirtelen olyan randának látták 

őket a találkozás után, hogy nem volt gusztusuk befeküdni a hitvesi ágyba, 

inkább a bányában látott nő után sóvárogtak a kanapén, álmatlanul. De 

ők sem láttak át a külsőn. Nemsokára be is zárt a pécsi uránbánya, ám egy 

valakit nem hagyott nyugodni a dolog, vajon mit láthattak azok odalent: 

Nóra apját. És amikor ő meglátta, akkor nem futott, nem őszült, de nem is 

sóvárgott. Csak megkérdezte: jól vagy? És ennyi kellett. Összeházasodtak, 

megszületett Nóra, és az élet szép volt. Az apja hordta haza az urániumot 

az új bányából, és bár Nóra mindig kicsit különc volt, azért boldog 

gyerekkort mondhatott magáénak. Aztán később is, míg betartotta az 

anyja által előírt diétát – uránium párolva pulykás szendviccsel, vagy 

grilltálon, esetleg darálva salátadresszingként, na meg ünnepnapokon 

kirántva majonézes krumplisalátával – elég nagy népszerűségnek 

örvendett, és soha sem ütközött akadályokba az állásinterjúkon sem.  

És most, a tükör előtt állva újra be kellett látnia, nem is annyira zavarta 

ez az előny, ami az ő, személyre szabott diétájából fakad. A remény az, 

ami zavarta. Hogy elhitte egy pillanatra, hogy ez a Gábor, csak azért mert 

nem látja őt sem így, sem úgy, talán majd szeretheti őt ahogy az apja tudta. 

De aztán Nóra ugyanazzal a rutinnal, mint ahogy Gábor odakint a botjáért 
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nyúlt, pillanatok alatt elkergette ezt az érzést a fejéből, sokkal 

nyugodtabban nézte magát a tükörben. A biztonság kedvéért aztán még 

egyet harapott a szendvicsébe, majd eltette a táskájába. Kicsit 

megigazította a haját, aztán felröhögött magában, hogy itt most erre aztán 

tényleg semmi szükség. Elhatározta, hogy visszamegy Gáborhoz, és ha 

másban nem is, akkor egy jó kúrásban reménykedik az est további 

részében, mert itt nincs helye romantikának, de a pornót már túlságosan 

unta ahhoz, hogy ma is egyedül menjen haza.   

Kilépett a mosdóból, és Gábor még mindig annál az asztalnál ült. Vele 

szemben egy másik nő, batikolt szoknyában, kézműves ékszerekkel 

tarkítva, valami mesterkélt mosollyal épp legutóbbi spirituális utazásáról 

mesélt Gábornak. Nóra egy pillanatig figyelte a férfit, megmosolyogtatta, 

ahogy az próbálta türelmesen hallgatni ezt a tenyérbemászó, minden 

porcikájában műanyag és kitalált nőt, akiben az volt a legelszomorítóbb, 

hogy azt hitte mindez rá nem igaz. De aztán figyelmét inkább a férfi 

alkarjára, majd vállára, állkapcsának körvonalaira összpontosította, 

maradva a tervnél, hogy a lehető legjobbat hozza ki az est fennmaradó 

részéből. Mire az asztalhoz ért, a lány már pont távozóban volt, 

összevissza szaladgáló szemgolyóval kereste következő lelki társát a 

tömegben, aztán egyedül hagyta őket Gáborral. Ahogy Nóra leült az 

asztalhoz a férfi alig észrevehetően beleszagolt a levegőbe és egyből tudta, 

hogy ki érkezett vissza. Mielőtt bármit mondhatott volna, Nóra már meg 

is kérdezte, amire a férfi számított: nincs kedved valahol máshol folytatni 

az estét? És Gábornak volt, de nem csak ezt az estét, és ezt nemsokára Nóra 

is így érezte. 

Ezt az estét követte aztán még 5 évnyi, Gábor és Nóra a Balaton 

környékén vett egy kis nyaralót, mindketten otthonról dolgoznak. Még 

Gábor is, aki közben egy új, lézeres sebészeti eljárásnak köszönhetően 

visszanyerte a látását, és azóta ha lehet még jobban odavan feleségéért. 

Pár dolgot furcsáll csak, mint például hogy soha sem ehetnek együtt, meg 
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hogy semmit sem tud a nő szüleiről, de hát, ennyi titokzatosság talán 

belefér, gondolta a férfi, főleg, ha minden este azok közé a combok közé 

feküdhet. És ezen az estén is erre készült, de most már úgy igazán, hogy 

gyerek is legyen belőle.  

Tudta ezt Nóra is, aki otthon várta férjét, ismét a tükör előtt, 

éhgyomorral, készülve az éjszakára. Azt viszont Gábor nem tudta, hogy 

nem csak a találkozásuk évfordulójára emlékszik ma Nóra, hanem az apja 

haláláéra is. Szégyellte magát, amiért soha sem megy ki a sírjához, de attól 

tartott, hogy ott lesz az anyja is. Ha az anyjával találkozott mindig 

hatalmas vágyat érzett arra, hogy szembeszálljon a tanításaival, hogy csak 

azért is felfedje magát valakinek, csak-azért-is. S mostanában úgy érezte, 

hogy ehhez talán még találkoznia sem kell az anyjával, ennyivel alapból 

tartozik Gábornak. Hogy szülhetne neki egyébként gyereket? Félt, de meg 

kellett tennie. Úgy gondolta, az apja kiváltképp szerette volna Gábort, és 

egyébként is sokban hasonlítottak. Akkor ebben miért ne hasonlítanának? 

Gábor is biztos képes lesz elfogadni a másik oldalát. Sőt, lehet, hogy 

Gábornak is van egy titkos, másik oldala. Lehet, ha ő mutatja meg először, 

akkor Gábor is felfedi előtte a sajátját. És ő vajon eltudja majd fogadni a 

férfit ezek után? De nem csak ettől félt. Korgott a gyomra, körülbelül még 

fél óra és akkor viszontlátja azt, amit már évek óta nem. És ez komolyabb 

fizikai fájdalommal is járt, legalábbis már megszokta az aktuális 

anatómiai berendezkedését. Valahogy kényelmesebbnek találta ezt az 

állapotát, amikor belső szervei egy helyen vannak és nem csúsznak 

szanaszét odabent a takonyban, amikor az arcán egy száj van és normál 

méretű orrlyukak, ha nem égeti a zöldes-barnás sörte a bőrét és a 

szemfehérje is fehér marad, nem pedig fekete. Sőt, ahogy most nézte 

magát a tükörben, arra lett figyelmes, hogy annyira eggyé vált már a 

jelenlegi énjével, hogy csak nehezen, néhol pedig egyáltalán nem tudja 

szétválasztani a körvonalait a szobában lévő tárgyakétól. Ő volt a sarokba 

hajított futócipő, a falon lógó hajlított képernyőjű tv, a haja csillogása 
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pedig egy az egyben megegyezett azzal, mint amit a fürdőszobában nagy 

becsben tárolt balzsam flakonján szereplő nő esetében láthatott. Boldog 

volt. Ekkor a felhajtóra befordult Gábor autója.  

És elkezdődött. Nóra gyomrából feltört a véget jelző utolsó, nagy 

böffenés. A tükörképben a tárgyak egyre inkább önálló vonalakat 

növesztettek, már kevésbé alkalmazkodtak Nóra meztelen körvonalaihoz. 

A haja elvesztette a csillogását, tincsenként szürkült és húzódott össze, 

hogy aztán csomókban leváljanak a fejbőréről. Hasa, combjai hurkásodni 

kezdtek, a hurkákon zöldes, átlátszó kelések keletkeztek, amikből aztán 

sűrű, éles szőrcsomók fakadtak. Csontjai ropogtak, ahogy a hirtelen súly 

rájuk nehezedett. Ekkor Nórát már a saját lélegzetvétele sem tudta 

megnyugtatni, az is inkább kétségbeesett hörgéssé vált, sírva fakadt. 

Egyszerre három szájnyíláson, mindegyiken különböző hangszínben 

ordított, és ahogy sírt szürke arcán cseppenként folyt le az addig oly 

vakítóan fehér szemgolyója. Egy utolsó nagy ordítás, és a kitágult, 

homlokáig hasadt orrlyukak mellett immáron két sötét lyukon keresztül 

nézte magát a tükörben. Teljesen különálló volt, teljesen egyedi, 

amilyennek már rég nem látta magát. Természetesen emberi, amilyennek 

született. Mindenféle mesterséges kencefice, vagy diéta nélkül. Mindentől 

mentes, ami csak a túlzott kényelemhez kellhet, és mindennel teli, ami 

ahhoz kell, hogy egyensúlyban legyen önmagával.  

Gábor hirtelen, ijedten rontott be a házba, hallotta kintről az ordítást. 

Hiába kereste Nórát, hiába kiabálta, kérdezte, hogy jól van-e, választ nem 

kapott. Nóra úgy gondolta, hogy inkább jöjjön oda, és nézze meg maga, 

hogy van. Gábor előkotort a szekrényből egy baseballütőt, mielőtt tovább 

ment. Aztán belépett. A tükör előtt ott állt Nóra, teljes pompájában, Gábor 

szóhoz sem jutott. Nóra szeretett volna felé fordulni, de annyira 

megbabonázta saját látványa, hogy csak nyaktól lefelé, a törzse fordult, 

feje mozdulatlan maradt és saját szemébe meredt a tükörben. Nyakán 

pontosan olyan redők jelentek meg, mint apja bakancsán, amikor a bányát 
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mászta anyja után. Gábor nagyot nyelt, egy pillanatig az életére is 

megmert volna esküdni, hogy ezt a valamit nem most látja először. 

Kezében lassan igazgatta az ütőt, kereste a legstabilabb, legideálisabb 

fogást. Aztán megtalálta és azzal a lendülettel nekiment Nórának, a tőle 

telhető legnagyobb ütést mérve felesége fejére, igaz, a rémülettől könnyes 

szeme eléggé zavarta az ütés pontosságának kiszámolásában. Nóra olyan 

hangot adott ki, amelyet disznóvágásokon hallani, amikor az állatot az 

ólból a kivéreztetése előtt kihúzzák. Úgyhogy Gábor ütötte, ahogy tudta, 

újabb és újabb ütések érték Nóra testét, hol a fején, hol a karján. De Gábor 

a visításra nem tudott mit válaszolni, egyszerűen nem jött ki hang a 

torkán, csak szeme sarkából figyelte a lakást, hátha valahol rátalál Nórára, 

vagy legalább a maradványaira. Nóra az udvarra menekült, a part felé 

vette az irányt. Az udvarra senki sem látott be, és az év ennek szakaszában 

egyébként sem voltak ott a szomszédok. Így aztán Nóra sikolya még 

élesebben terjengett a Balaton fölött, nem volt más zaj, ami kiolthatta 

volna.   

Amikor elesett, egy pillanatra a víz alá merült. Egy újabb ütés 

felszakította a koponyáját is, és emlékei sűrű, fehér, tejszínes anyagként 

kezdtek terjedni körülötte. Egy foszlányt a hullámok a fülébe mostak, így 

újra hallotta, ahogy anyja arról az estéről mesél, amikor először meglátta 

leendő férjét. Még azelőtt történt, hogy a barlangba száműzte volna magát. 

Áprilisi éjszaka volt, épp hazafelé tartott. Aztán hirtelen nagy rengés rázta 

meg a földet és a házfalakat, majd sötétség szállt a kisvárosra, ott félúton 

a bánya és az erőmű között. Egy pillanat múlva vörösen izzó fény szaladt 

szét az égbolton, és ekkor a fejvesztett tömegben meglátta őt, az egyetlen 

férfit, aki nem félt. Gyönyörű volt.  

A legutolsó ütések voltak a legédesebbek. Nóra, a térdig érő vízben 

lebegve már nem sikított. Békességgel nézte férjét, amint megfeszül az 

alkarja, ahogy újra és újra megemeli az ütőt. Az apjára emlékeztette, ő is 
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ugyanilyen eltökélten lengette a csákányt, és ő is szeretetből tette. Kár, 

hogy nem ismerhették meg egymást. 
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Jassó Judit 

A holló 

És Isten megteremtette a hírnököt, aki elegendő ideig él ahhoz, hogy ne 

felejtsen; nem lehet megvesztegetni, s legfőképp jó megfigyelő. A hollók, 

ha eltelt a számukra kijelölt tíz-tizenöt esztendő, és földi életük végéhez 

érkeztek, egy arra alkalmas helyen bevárták végzetüket, vagy ha már csak 

egy szikrányi erő pislákolt bennük, akkor emberek lakta helyekre mentek 

és felkínálták testüket a kívülről érkező, erőszakos halálnak. Annál 

gyorsabban jutottak Isten színe elé. 

A holló – mindig csak az egyik beszélhetett, a többiek a számukra 

kijelölt helyen várakoztak – meghajtotta fejét a trónus előtt és csőrével a 

padlóra koppintott. 

Isten fölemelkedett székéből és az univerzum legáthatóbb tekintetével 

vizsgálta meg hírnökét. 

– Veled mi történt? – Szerette a hollókat, szomorú szeretettel, hiszen 

tudta, hogy mindig rendesen elvégzik a rájuk bízott munkát. Sosem 

lázadoztak, mert az állatok nem érzik börtönnek létüket. 

A holló szeme nem az eredeti páros szerv léleklenyomatát őrizte, bár 

csillogása erről árulkodott. Sőt, ahogy Isten erős fénynyalábot bocsátott 

felé, hogy a holló rátelepedjen és közelebbről is megszemléljék egymást, a 

teremtő furcsa izgalmat, pátoszt és örömöt érzett, ami főleg akkor ragadta 

el, ha egy tiszta, jó lélek került a színe elé.  

––– A rám bízott feladatot elvégeztem – mondta a holló.. 

,– Akkor mondd el nekünk, amit tudsz – válaszolta Isten, miközben 

visszatért eredendő nyugalmi állapotába. 

A holló magabiztosan ült a fénynyalábon, és minden erejével azon volt, 

hogy türtőztesse magát. Isten körül folyton jöttek-mentek a lelkek, a holló 

látta őket, de nem ismerte a sorsukat és ez felfokozott izgalommal töltötte 
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el. A lelkek hozzáértek, megtapintották, hiszen az ő lelke már nem volt 

annyira áttetsző, mint azoké, akik csak most készült megszületni. A holló 

hozzászokott a lelkek zsibongásához, és a szemüregébe ültetett 

mechanikus, emberi szerkezet léleklenyomatán keresztül kivetítette a 

képeket. 

– Ezek mik? – kérdezte Isten az első kockák után. 

A holló várt, hiszen ahogy az égvilágon mindenre volt megfelelő 

pillanat, úgy a válaszra is. 

– Emberi lelkek. 

– Lehetetlen. 

– Még nem érkeztek színed elé, de tudd, hogy jönnek. 

– A pokolba velük! 

Az őrangyalok körbevették a hollót és egyikük felajánlotta, hogy 

hívjanak össze konzíliumot. 

Nem volt ritka az ilyesmi. Általában akkor volt rá szükség, ha túl sok 

bűnös lélek érkezett és a vallomásaikat összevetették egymással.  

Isten a következő teremtésre gondolt, arra, hogy mindent ugyanúgy 

fog csinálni, mint előtte, csak mégsem vágja el magát tőlük, ha végzett. 

Őrködni fog felettük, és nem engedi, hogy vég nélkül szaporodjanak. Csak 

őt szeressék. A testüket úgy fogja megalkotni, hogy ne kívánjanak egymás 

közvetlen közelében maradni, de mennyei örömmel töltse el őket a 

másikban való őszinte, szándéktalan szemlélődés. 

Nem lesz több fájdalommal szült magzat, sem fáradtsággal megművelt 

föld, sem tövis- és bogáncs ízű élet. Nem fogják személyesen megismerni 

a jót és a rosszat, csak lények lesznek, teremtmények. 

A holló pillantásából elősorjáztak a képek, mintha soha nem lett volna 

vége. Isten egy mozdulattal megállította a vetítést, és intett az 

őrangyaloknak, hogy kísérjék el a születésre váró lelkeket. Nem nekik való 

volt a látvány. 
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– Mit tudsz felhozni a mentségükre? Ezeknek az embereknek a 

pokolban lesz a helyük. 

– Minden bizonnyal félreértettél, Uram. Őket nem fajtalankodással 

nemzették. Nem laboratóriumok mélyén fogantak istentelen műveletek 

során. Ők emberek voltak. 

– Mégis miért higgyek neked, holló? 

– Még sosem kérdőjelezted meg hírnökeid szavát. 

A szeráfok zenéje fölerősödött, hogy tiszta szeretetből álló lángjuk által 

Isten megerősödjön a döntéshez. A holló elfordította fejét, mert az isteni 

tűz melege még a lélek számára sem könnyen elviselhető. Most lett 

bizonyos számára, amit földi élete során csak sejtett. Az igazi szeretet 

elviselhetetlen és az emberek az összes lehetséges úton azon igyekeznek, 

hogy elkerüljék. Elhúzódott Istentől és keresett egy sötét foltot két szeráf 

között – ők sem voltak tökéletesek -, ahol újra megnézte a magával hozott 

képeket. 

A holló szeme kattogott, mint a vetítőgép, egy kattintás, egy kép, de az 

ütemet most ő választotta meg. Nem bírta nem látni ezeket a felvételeket, 

de az ő feladata volt az, hogy az emberiség pontosan meghatározott 

időszakáról tudósítson. 

A képeken eltorzult alakok látszódtak, szájukból néma sikoly, 

szemükből félelem tört elő, és behatolt a lencse legmélyére. A szférák 

zenéje hátborzongató aláfestésül szolgált a látványhoz, és ha képes lett 

volna rá, a holló emberi hangon felsikolt. Az emberek, akiket elhozott az 

Úr színe elé, életük vége felé nem voltak többek inaknál és csontoknál. A 

testi fájdalom sokszorosan meghaladta lelkük teherbíró képességét, 

valójában réges-rég átadták magukat a fájdalomnak, izzadtak, remegtek, 

nyögtek és hörögtek, miközben magukhoz vonzották a halált, aki 

válogatás nélkül ragadta el őket, korra, nemre, haj- és szemszínre való 

tekintet nélkül, és már ott várakoztak a kapu előtt, ahonnan a kerubok 

nem engedték őket tovább. Ők sem ismerték föl Isten legszebb 
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teremtményét az eltorzult, halálszagú lelkekben, akik tehetetlenül 

tolongtak, és félelmükben fellökték egymást. 

Isten várakozott. Határtalan idő állt rendelkezésére, maga volt a 

végtelen, amely nem ismer sem időt, sem teret. Gondolathullámok 

cikáztak benne, egy is elég lett volna ahhoz, hogy egy véletlenül arra járó 

meteorraj – persze terven kívül – elpusztítsa az emberiséget. Azt az 

emberiséget, ami egyben legféltettebb kincse volt, a kozmikus magány 

oldószere, a szépség, ami visszatükrözte az istenit. Még a tömör 

sötétségben – félelemben – is mindig csillogott egy darabka Fény. Isten 

sajgó fájdalmára elmozdult néhány lemez és tektonikus földrengést 

idézett elő. Ez nem volt jó ötlet, mert szaporította a halottakat, az árvák, a 

kilátástalan sorsú földönfutók tömegét, akik az egyik pillanatban Istenhez 

fohászkodtak, a másikban elátkozták a nevét. 

Isten jobb oldala felé fordult. Még mindig volt olyan pillanat, amikor 

kereste a régóta hiányzó fénytestet maga mellett. Önmagától nem 

várhatta el a teljes feledést, amivel pedig az embert sújtotta, aki, míg élt, 

nem emlékezhetett a fénytestre, legfeljebb álmában, amikor nem hatott 

rá anyag és gravitáció. A földi élet annyi szörnyűséges, rossz érzést 

tapasztott a lelkekhez, hogy néha kevésnek bizonyult a purgatórium és a 

lelket visszairányították egy újabb életre, hogy valamit ledolgozzon az 

elkövetett bűnei miatt.  

Pokolra jutni tehát ugyanolyan nehéz volt, mint belépni a Mennyek 

országába. 

Kerubok érkeztek, és Isten dühös lett attól, amit mondtak. A kerubok 

túlzott magabiztossága nem volt bűn, csak zavaró, ha túl közel jöttek 

hozzá. Úgy őrizték a küszöböt, mintha az életük múlott volna rajta. 

– Uram! Mit tegyünk a halálszagúakkal?  

– Legjobb lenne, ha most azonnal fogadnád őket! 

– Dönts mihamarabb a sorsuk felől! 
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A szférák izgatottan lökték ki magukból a hanghullámokat. Az 

összezavart dallam páni félelmet keltett a teremtményekben és Isten 

érezte, hogy a bebocsátásra váró lelkek rettegése már elviselhetetlen 

számukra. Intett a szeráfoknak, hogy hallgassanak el és néhány kerubnak, 

hogy lépjenek közelebb. 

– Hívjátok ide Lucifert! 
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Jött az elűzött, nagylelkű lény, a lények lénye; jobb lábára erősen sántított. 

Testét fénytörés sebei borították. Nem volt szabad Istenre tekintenie, de 

lehajtott feje fedezékéből egyre csak őt nézte, néma pillantása tele volt 

őszinte könyörgéssel. 

Ő volt az Egyetlen, a Fekete Szikla, akinek minden mozdulata árnyékot 

vetett, ez is a büntetés része volt. 

Amikor a kerubok megjelentek a pokol bejáratánál, Lucifer már tudta, 

hogy megint neki kell felelnie az emberi gaztettek és gonoszság bűnéért. 

Valahányszor egy lélek superbia, filargüria, luxuria, invidia, gula, ira és 

acedia vádjával került az Úr színe elé, érte küldtek. Ő adott magyarázatot 

más helyett, mint az emberi lélek legjobb ismerője, hiszen annak idején ő 

helyezte el őket a földi dimenziókba; és ezért el kellett viselnie, hogy az 

emberek és az Isten is rá zúdítja megvetését és haragját. 

Őt szégyellték. Tőle féltek. Átkozták, megszégyenítették, a mélybe 

vetették, hogy onnan újra és újra felhívják, és ha jól felelt ostoba 

kérdéseikre, az Egekig magasztalták. 

Az ember úgy érezte, hogy Lucifer elárulta őt, Isten pedig, hogy a 

Teremtés célját és eredményét is. 

Már millió éve nem gondolkodott, igazuk lehet-e. 
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A szeráfok Isten háta mögé húzódtak, nem bírták a huzatot. Ahol a 

pokol hidege a Menny melegével találkozott, villámokat szórt az éra, mint 

frontok találkozásánál az ég. 

– Jöttem, mert hívtál. – Lehajtott feje fedezékéből Lucifer nem bírta 

levenni szemét az Úrról, de az átnézett rajta, benne kutakodott, a 

legféltettebb titkát akarta tudni. – Nincs titkolnivalóm. 

Lucifer sóhajtott és a jeges fuvallat áthatolt a Menny Kapuján, és 

megdermesztette a várakozókat. 

– Látod őket, akik a küszöb előtt sorakoznak? – kérdezte Isten. 

– Láttam őket. 

– Sorold fel bűneiket. 

Lucifer bőrén felfeslettek a fénytörések sebei, mint mindig, ha bűnt 

emlegettek. Szürke váladék bugyogott belőle, anyagtalan anyag, fénytelen 

fény. Megállta, hogy ne vakarja el, mert akkor millió évig fog lüktetni és 

talán soha nem gyógyul be. Odasántikált a küszöbhöz, hogy 

engedelmeskedjen az Úr szavának, és hogy elterelje figyelmét a sajgó 

bőrről. 

– Superbia! Filargüria! Luxuria! Invidia! Gula! Ira! Acedia! – kiáltotta 

el magát Lucifer. 

Csönd volt a válasz. 
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Isten volt a leghitetlenebb mindenki közül, ha Luciferről volt szó. 

– Nos? – kérdezte türelmetlenül.  

– Semmi. – Lucifer nem fordult az Úr felé, tekintetével a küszöb előtt 

állókat pásztázta. Itt úgyis minden tilos, aminek értelme van. 

– Semmi. Rég hallottam ezt a szót tőled, Lucifer. 
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Nehéz volt, de megállta, hogy ne nézzen Teremtőjére. Túl nagy árat 

fizetett az emberekért. A szeretetnek és a gyűlöletnek is ára van, ezt 

minden ember megtudja legkésőbb az utolsó ítélet óráján. 

– Mit mondtál? 

Lucifer elfordult, és oldalvást állt, a halk zenét kezdő szeráfok csillogó 

és a szurokfekete kerubok matt fényének sugarában. Megszűnt bőrének 

váladékozása és nem is viszketett. Csodálatos érzés volt. 

– Nincs bűnös lélek a küszöb előtt. 

– Holló, mutasd meg, amit hoztál! 

A holló előbújt a sötétből, és bátortalanul közelebb lépegetett Istenhez. 

– Gyorsan! 

A lelkek fájdalmának bűze beszivárgott a küszöbről. A kerubok 

prüszköltek, toporzékoltak, egyszerre akartak az Úr közelében maradni és 

visszamenni, hogy feladatukat teljesítsék.  

– Magad is láthatod, Uram, már nincs szükség a felvételekre. Ideértek. 

– Gyere ide, holló – szólt Lucifer. 

A holló csak hírből ismerte őt, és tudta, hogy az emberek mindig 

Luciferre hivatkoznak, hogy ő viszi őket bűnbe, ugyanakkor soha 

semmire nem becsülték. Ha vállára repül, belelép egy sebbe, és nem akart 

fájdalmat okozni még ennek az istentelen lénynek sem. Közben Isten 

kétségekkel teli, fürkésző tekintetét érezte fejének léleklenyomatán.  

Lucifer kinyújtotta piszkosszürke szárnyát. 

– Téged sosem fog pokolra vetni. Azoknak a lelkeknek itt van a helyük, 

győzd meg róla az Urat. Ha a purgatóriumba kerülnek, csalódottak 

lesznek.  

– Szerintem pedig jót tenne számukra, ha újjászületéssel 

gyógyulnának. Már nincs bizalmuk a Teremtésben – mondta a holló. 

– Ez a hozzáállás meg fog változni. A szabad akarat megszűnik a halál 

után, és ők már olyan sokat szenvedtek és mégis bűntelenek, érted? 

A holló kicsit hallgatott. 
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– Az kevés, ha én értem. Az Úr azt képzeli, hogy bűnben fogantak, vagy 

ha ennek ellenkezőjéről bizonyosságot nyer, akkor arra hivatkozva küldi 

vissza őket, hogy általuk beszennyeződött az Anyag. 

– Az Úr legnagyobb fájdalma, hogy az emberek folyton titkolóznak 

előtte. Milyen régóta nem kíván tőlük véres áldozatot, csak azt akarja, 

hogy szeressék. De már nem szeretik őt és egymást sem. A titkok 

mindennél fontosabbak lettek. – Lucifer visszagondolt a pillanatra, 

melyben letaszították innen, hogy az emberek Isten iránti szeretetét 

próbára tegye és megkísértse őket. Tudhatta volna, hogy akit a szeretet 

vezérel, könnyű préda. 

De miből tudhatta volna, hogy ez az isteni szeretetre is igaz? 

– Uram – mondta Lucifer és megfordult, a lábát nézte, a saját lábát, 

amitől undorodott, mert fagyás sebei borították és nem volt méltó arra, 

hogy önszántából lépje át a Menny küszöbét. – Vannak-e a várakozók közt 

közönyösek? Pogányok és kereszteletlenül meghalt újszülöttek? Szerelem 

halottai? Torkosok? A pénz rabjai? Indulatosok? Eretnekek és hitetlenek? 

Netán erőszakosok? 

A kerubok visszatértek a küszöbhöz, és ezzel mintha egy ígéretet vittek 

volna a várakozóknak. 

Lucifer fölszegte a fejét és folytatta. 

– Vannak köztük öngyilkosok? Istenkáromlók, fajtalankodók, 

szodomiták, netán uzsorások? Kerítők és csábítók, hízelgők, 

szentségárulók, jósok és varázslók, csalók és nyerészkedők, képmutatók, 

tolvajok? Tisztességtelen tanácsadók és másokat becsapók? Viszályt szítók 

és hitszakadások okozói? Hamisítók, hazugok? Testvér- és szülőgyilkosok? 

Hazaárulók, vagy akik vendéglátóikat, netán jótevőiket árulták el? – 

Halkan tette hozzá, mert nem akart újabb sebet ejtetni magán az Isten 

haragjával: 

– Mert ha nincs, akkor kérem elbocsátásomat. – Elbicegett és fejét 

lehajtva megállt az egyik sarokban. 
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Nem küldték, magától ugrott a mélybe. Lucifer távozásával megszűnt a 

nyugtalanság, de furcsa módon ekkor a szeráfok kezdtek prüszkölni, és 

gyönyörű hangjukon megcsúszott a dallam.  

A holló sem tudta, mi tévő legyen és kisvártatva magával ragadta őt egy 

újjászületni vágyó lélek. 

Isten épp azt akarta megkérdezni, hogyan került az egyik szeme 

helyére az a szerkezet. Egy újabb titok. 

Magához intette a következő hírnököt. 
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Jézus megállt a Zóna bejáratánál, a formátlan, nagy kiterjedésű területet 

fegyveresek őrizték. Mezítláb és ráadásul októberben, talán ostobaság volt 

kockáztatni az Ég jó hírnevét. Rózsaszín és kék felhők halma látszott a 

távolban, keleties látvány, mert valahogy mindig az alkony a legősibb 

napszak, biztosan az elmúlás hangulata miatt.  

Odasétált az őrbódéhoz és bekopogott. 

– Az igazolványát kérjük.  

Megérintette a homlokukat, és az őrök összecsukló testét levitációval a 

bódé egy-egy sarkában helyezte el. Balzsammal keresztet rajzolt a 

homlokukra, hogy végre valami szépet álmodjanak. 

Átbújt a sorompó alatt és elindult. 

Senkivel nem találkozott, csak ment a kopár fák övezte, rég elpusztított 

erdőkön át. Az éjszakai sötét olyan volt, mint az eső. Mindenhová elért, 

befolyt, beszüremkedett, elárasztotta a vidéket.  

Föltámadt a szél, széthordta a halálos méreggel telített port, és a 

nyögéseket. A faágak halottak karjává változtak és belekaptak Jézus 
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ruhájába. Ő megállt, kezével megérintette őket. Képzeltek voltak, mint a 

ravensbrücki fák. Nem voltak gyökereik, elporladtak, ahogy rájuk hullott 

a hamuszín ég.5 Minden összeért és összeragadt a sötétben, és egyedül 

Jézus győzhette le a halált, ami éhes, kóbor kutyák képében a nyomába 

szegődött. 

Fölmászott egy lépcsőn. A távolban megpillantotta a darukat az ötös és 

a hatos reaktorblokk felett. Reggel volt, és látta a szarkofágot, ami a 

felrobbant reaktort zárta le, és az építéskor emberáldozatokat követelt. 

Jézus könnye végigcsorgott az arcán, kezében rózsafüzért morzsolt. A 

szíve ujjongott, mert a holló, a halálszagú lelkek és Lucifer igazat 

mondtak.  

 

* 

 

Misa Gregorinko hatévesen lett először szerelmes, az óvodában. A 

szerelmét Juliának hívták. A nagyszülei, akik a távoli Kijevben laktak, 

folyton azzal ugratták, hogy ők ketten Rómeó és Júlia. Misa nem értette, 

miért nevetnek ezen annyit a felnőttek.  

Misa, a szerelembe bele lehet halni – mondta nagypapa és nevetett. A 

piros Nivában ültek, amikor eljöttek hozzájuk Pripjatyba, elvitte Misát 

néhány körre. Ti sosem jöttök hozzánk, Kijevbe, mondta nagymama, 

mindig indulás előtt. Majd elmegyünk, nyugtatta őt Elena, Misa édesanyja, 

eljövünk a nyári szünetben. Különben is, Grigorij állandóan dolgozik. Mit 

gondoltok, miért kaptuk mi ezt a szép lakást? Nem mindenki lakhat ilyen 

príma helyen és dolgozhat a férje a Vlagyimir Iljics Lenin Atomerőműben. 

Gyertek el a jövő héten megint és elmegyünk a Vidámparkba, hallod, 

Misa? 

Felülsz nagyapáékkal az óriáskerékre. 

                                                 
5 Pilinszky János: Harmadnapon című verse alapján. 
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Misa számolta a napokat. Az idő ólomlábakon járt és Misának 

esténként furcsa látogatója akadt. Egy holló, ami egyre csak nézett befelé 

Misa szobájának ablakán és viccesen forgatta a fejét. 

Eltelt öt nap és már csak egyet kellett aludni a vidámparkozásig. 

Pénteken este Misa sokáig nem tudott elaludni. Az üres eget nézte az 

ablakból, és azt találgatta, merre járhat most a holló. 

Elena korán aludni tér, de Misának nem jött álom a szemére. Felváltva 

forgolódott az ágyában vagy számolta a bárányokat. Az óra elütötte az 

éjfelet. Misa felélénkült a gondolatra, hogy az óriáskeréknél talán 

összetalálkozhat Júliával és együtt fognak beülni a kabinba! 

Misa elszenderedett, miután alaposan kinézelődte magát az 

ablakukból. Az erőművet bámulta és szuggerálta magában a telefont, 

hátha édesapja, aki turbinafelelősként dolgozott, felhívja őket és 

megnyugtatja a családját, hogy jól van és azzal együtt minden rendben. 

Ehelyett arra ébredt nem túl mély álmából, hogy rázkódik az ágya és 

alatta a föld. Először nem mert megmozdulni; azt találgatta, vajon 

édesanyja is fölkelt-e a mozgásra.  

Az erőmű teteje fölött füst szállt. Misa addig meresztette szemét az 

ablakon át, a koromsötétben, míg egészen biztos lett ebben. Akkor ment 

át a másik szobába és keltette föl Elenát. 

Elena átment a szomszédba és bekopogott Polaznijékhoz. Beszélt az 

idős asszonnyal, akinek a férje ugyancsak a Lenin Atomerőműben 

dolgozott. Visszajött és Misa addig a telefont szuggerálta, hátha befut a 

hívás, és mert ólmos fáradtságot érzett, most már gyorsan el tudott volna 

aludni. 

A szerelem olyan, mint a sugárzás, mondta este Kijevben a nagymama. 

Furcsa dolog történt, mert Misa apja hazajött, összepakoltak néhány 

fontosabb holmit és örökre elhagyták Pripjatyot, vele együtt Júlia és a 

holló is emlékként hullott a múltba. Örökre megállt az óriáskerék és apja 

megtiltotta Misának, hogy azokról a régi dolgokról meséljen.  
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Misa jó alvó lett. Nem gondolt többé a lakótelepre, anyja otthagyott 

rózsaszín köntösére az ágy szélén, sem saját felhajtott takarójára, az 

ágyára, amit előtte annyira szeretett és többé nem rakhatta rendbe. Ott 

maradt a hűtőben az életmaradék, a házi könyvtár, a fényképalbumok, 

egy félbevágott alma a konyhapulton, a borotválkozó készlet a fürdőszoba 

szekrényben. 

Mintha mindannyian ott maradtak volna, vagy csak egy részük, 

gondolkodott Misa elalvás előtt. A várakozás pillanata kitárult és magába 

szippantotta őt és az anyját. 

Egészen addig nem tudtak kijönni belőle, amíg apja – képzeletben, újra 

és újra – haza nem érkezett. 

Megmenekültünk? – kérdezte Elena Grigorijtól Kijevben. 

Suttogott, hogy Misa meg ne hallja. 
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Szerencsi István:  

Odakint sötétedik6 

Oroszország, 2016 

 

A Kurszkij-Podolszk gyorsvonat teljes sebességgel rontott neki a januári 

estének. Egy negyvenes ült az utolsó kocsiban, gondolataiba merülve. Inge 

tiszta, de gyűrött. Látszik rajta, hogy nem szívesen öltözik ilyen elegánsan. 

A munkaköre nem indokolná, de a cégnél mindenkinek kötelező a 

„professzionális megjelenés”. Annyira szerencsére nem kell kiöltöznie, 

hogy ne merjen leülni ezekre az ülésekre. Kicsit délebbre már gondot 

okozna ilyen öltözékben utazgatni. Igaz, ott ilyen munka sincs. 

Egy alacsony, köpcös ember lépett be. Mindenki ismerte, aki naponta 

együtt zötykölődött vele. A negyvenes is. Erre visz az útja, reggel-este. 

Négy hónapja állást váltott, és azóta később megy haza. Nem szereti az új 

munkáját, bár a régiért sem rajongott. Több munka, több pénz. A pénz… 

Egyedül az képes elvinni őket arról a környékről. Szívből gyűlölte már az 

országút melletti házat. A tizenötödiken laknak édes hármasban az 

anyóssal. Nyaranta negyven fok. Az asszony közölte, hogy még egy nyarat 

nem hajlandó ott tölteni. Még jó, hogy őt senki nem kérdezi meg. Ha egyszer 

mégis megtennék, vége lenne a családi idillnek. 

A csótányok és a hangyák békésen megférnek egymással, legfeljebb a 

hűtőszekrényekben esnek egymásnak, ha nagy ritkán megnyílik az út 

befelé. A húgyszagot lehelő kapualjakból megváltás felmenni a 

sütőolajban konzervált lépcsőházba. Ezek persze máshol is ilyenek. 

Közben az a botrány is ott volt az azbesztes tetőszigeteléssel. Se felelős, se 

                                                 
6 A Csernobil 30 – Az atomkatasztrófa gyermekei novellapályázat 3. 

helyezettje 
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pénz. A helyi sajtó úgy csámcsogott rajta, mintha valami újat 

mondanának. Mintha nem mindig ez lenne a nóta: se pénz, se felelős. 

A nap végére sokszor fáradt és ideges, utána semmi hasznosat nem tud 

csinálni utazás alatt. Pedig tanulhatna, olvashatna, hallgathatna zenét, 

bugyuta vagy éppen fejlesztő játékokkal múlathatná az időt. Ehelyett a 

gondolatai a főnök, a munka, az ügyfelek körül keringenek. A pénz… 

Bumm! Elsodorja a könyökét egy koszlott bevásárlótáska, ami 

hajdanán büszkén hirdette viselője fehérneműjét. Rögtön látszott, hogy 

már nem arra használják. Egy nő nem lehet ennyire igénytelen, ha egyszer 

közszemlére teszi az ízlését. 

„Ja, csak az öreg,” jut eszébe azonnal. „A fene enné meg az ilyen 

figyelmetlen gazembereket!” 

Hátulról még látja a csörtető alakot. Két hatalmas szatyor a kezében, a 

szatyrokban üres alumíniumdobozok zörögtek. 

Az öreg a többi utasba is bele-beleütközött, mint mindig. Kiment a 

hátsó ajtón és benyitott az utolsó szakaszba. Akárcsak tegnap. Keresett 

valakit. Ugyanott, ugyanakkor. Nem állt lesben, hanem a leszállása előtti 

utolsó megállónál kapott észbe, és átmasírozott a vonaton. Őszülő, kopasz 

fején haja tüskére nyírva, bajusza széles, legörbülő. 

Mokány, nem szívesen szkanderozna vele az ember. Csövesnek túl 

elegáns, nyugdíjasnak túl magabiztos. 

A negyvenest persze nem ez érdekli, mindig azon a kis közjátékon 

rágódik. Az öreg már máskor is elsodorta a szatyorral, a könyökével, vagy 

a kabátjával. Először egyszerűen zavarta. Ahogy teltek-múltak a napok, 

egyre jobban idegesítette. Minek lökdösődik? Miért néz ez engem 

akadálynak? Egy negyvenes persze már nem csinál belőle ügyet. Tudta, ha 

leszáll a vonatról, másnapig nem látja. Hiába volt két fejjel magasabb, 

inkább kitért az útjából. Este már nem hőbörög az ember. 

Az öreg, akár a kakukkos óra, egy bizonyos állomás után mindig 

kivágja az ajtót, és belép. Ha szokására hamarabb rájön, nem maradt 
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volna fenn egyszer a vonaton. Csak ezt az embert kell figyelnie. Nyugodtan 

belemerülhet egy könyvbe, hallgathat valamit fülhallgatón, mikor 

elviharzik mellette a kopott, fekete bőrkabátos, ideje szedelődzködni. 

Valahol a századik nap környékén azonban egyszerre két dolog is 

megzavarja a hazautak bénult nyugalmát. Az öreg elsodorja, és 

ugyanazzal a lendülettel rátalál arra, akit olyan sokáig keresett. A 

negyvenes egyik ámulatból a másikba esik. Tátott szájjal nézi, ahogy az a 

kezébe nyom egy még nála is toprongyosabb alaknak egy tele doboz sört, 

váltanak pár sietős szót, mielőtt a vonat megérkezne az állomásra. 

– Tudod, ezen most sokan vannak, de hamar át kell szállni a visszafelé 

menőre. 

– És, jó napod volt? 

– Látod. 

Beszéd közben megrázta a batyut, mire a dobozok úgy zörrentek meg, 

mint a hippik szélharangja. 

A mellette álldogáló, kiégett negyvenes ekkor végre megkapta a választ 

a kérdéseire. Az persze egyedül az ő hibája, hogy ebben a száz napban 

nem a megfelelő kérdéseket tette fel. 

Száz találkozásnak mindenre elégnek kellene lennie. Két ember egy 

életre szóló házasságot köt, száz előadás egy teljes kurzus átadására elég 

bármelyik egyetemen, száz nap után egy csecsemő rámosolyog a szüleire. 

A negyvenes nem tudta meg, hogy az idős embert Iván Nyikolajevics 

Volkovnak hívták, és akaratán kívül belesodródott a világ legnagyobb 

ipari katasztrófájába, egy nukleáris balesetbe. Nincs ráírva az arcára, a 

Geiger–Müller-számláló sem mutatná ki. Átlagos, toprongyos öreg. És az a 

száz másik, akivel a vasút egymás mellé sodorta őket. Ahány 

semmitmondó életút, annyi pitiáner tragédia. Iván Anyikejevnek sem 

kedve, sem ideje nem volt, hogy megismerje utastársait. Mégis… 

 

Szovjetunió, 1986 
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– Ne haragudj, Iván, mindent én sem tudhatok… 

– Értsd meg, már majdnem elutaztam. A sógorék várnak, ott lesz az 

egész család, nagyszülők, unokák. 

– Nincs mit tenni, feladatunk van. Veszélyes, de egy hét múlva szabad 

vagy. 

A kérdés igazából felesleges volt. Pjotr is ment, ahogy az egész 

kollektíva. Baj volt, segíteni kellett. Az ember önmagában semmi, 

boldogulása a közösségtől függ. 

– Hé, Iván, mit bámulsz? Szépen eltesszük magunkat holnapra, és 

rögtön okosabbak leszünk. 

Mivel nem lett volna értelme hazamenni, az emberek pokrócokon 

aludtak a Komplexumban. 

Az ő csapatukat a kantinban szállásolták el. Jó hely. Közel a víz és a 

mosdó is. A végeérhetetlen éjszaka elmúltával úgy kelt fel, mint aki 

verekedett – itt fájt, ott fájt… Az embereket három (nagy) csoportba 

osztották: tisztálkodók, reggelizők, várakozók. 

Iván csoportja volt az első, amelyik végre elindulhatott. Bevezették 

őket egy nagyobb műhelybe, ami tele volt ormótlan fémlemezekkel. 

Messziről ezek akár vasból is lehettek volna, de volt bennük valami furcsa. 

Máshogy hajlottak, egy kicsit más volt a színük, nem járta át a levegőt a 

rozsda jellegzetes szaga sem. Kétségeit hamar eloszlatták. Egy tiszt rövid, 

pattogós eligazítást tartott. 

– Elvtársak! Mint tudjátok, elhárítottuk a katasztrófát, ami az országot, 

sőt az egész világot fenyegette. Most azon vagyunk, hogy tökéletesen 

elzárjuk a Reaktort, ehhez azonban le kell takarítanunk a Csarnok tetejét. 

Az idő sürget, nincs időnk gépekkel kísérletezni. Annyi a feladat, hogy 

lapáttal ledobáljátok a törmeléket a tető peremén. A műhelyben található 

ólomlemezekből mindenki szabja le a megfelelő méretű darabot, és 

technikusaink útmutatása alapján csinálja meg a védőöltözetét! 
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* 

 

Az emberek különösebb kérdezősködés nélkül nekiláttak a munkának. 

Nem lehetett azt mondani, hogy jókedvűen, hiszen érezték, hogy valami 

baj van. Különben nem hívják be a tartalékosokat. Aki kész volt, 

visszament a körletébe. A nap hátralevő részében erőt gyűjtöttek a 

másnapra. Mintha ez lehetséges lett volna… 

Másnap a tiszt újabb eligazítást tartott nekik. 

– Bajtársak! A helyzet komoly, de nem kezelhetetlen. Magam is voltam 

fenn tegnap a technikusokkal. Semmi veszélyes nincs azon a tetőn. Önök 

kiszaladnak, felvesznek a lapátra egy kis törmeléket, ledobják, és jönnek 

is vissza. A tudósaink mindent kiszámítottak. A tető mindkét oldalán 3 

percük van, hogy takarítsanak, a közepén van egy rész, ahol egyetlen 

percet lehetnek. Mindent felmértünk, a megfelelő intézkedéseket 

meghoztuk. Kérdés van? 

Nem volt. Aki itt kérdez, az nemcsak katonának alkalmatlan, hanem 

állampolgárnak is. 

A behívott embertömeg nagyságát elnézve a tiszt jobban járt volna egy 

papagájjal. Ha napjában hússzor nem mondta ezt el, akkor egyszer sem… 

A felvonó modern volt, nagy, üzembiztos. Nem sajnálták rá a pénzt. A 

nyíló ajtó olyan volt, mint egy száját kitátó, hatalmas állat. Az emberek 

beözönlöttek. Egy nagy kattanás, egy heves rándítás, és indultak felfelé. 

Iván hálás volt, hogy nem ebben a hacukában kell lépcsőznie. 

Akármennyire vékonyak is voltak a lemezek, több mint huszonöt kilót 

nyomott a szerelés. Ha lett volna érzéke a költészethez, bizonyosan valami 

modern kori páncélos lovaghoz hasonlítja magát. A helyzetben azonban 

semmi költői nem volt. Ott rázta őket a felvonó, a lámpa jellegtelen, hideg 

fényt árasztott, a falra írt vicces feliratokat szorgos kezek megpróbálták 

eltüntetni. Az apró, halvány betűk immár csak arra voltak jók, hogy a 
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szeme elbotlott bennük, nem hagyták tovasiklani a tekintetét. Felértek. A 

tiszt nem tartott velük, de lenn alaposan elmagyarázta, hogy a duda 

hangjára kell nagyon figyelni. Meg arra, nehogy elessenek… 

BÚ! 

Megszólalt a duda. Futólépésben kirohantak a sátorlapokból 

hevenyészett tető alól. 

Körben valaha szabályos tárgyak szabálytalan roncsai. Amott egy fél 

karima. Az egyik oldalon tizedmilliméter pontosan megmunkált, de a 

másik oldalán csorba fémkolonc. Ezek a darabok is hasonlítanak egy kicsit 

a vasra, de a színük megint csak más. Nem is vas, nem is ólom. Pjotr és 

társai elütöttek a környezetüktől. Ez jó, ezek szerint legalább egymást 

látni. A törmelék súlya szerencsére egyáltalán nem hasonlított az óloméra. 

Belecsúsztatta a lapátot a kupacba, és futott, ahogy a lába bírta. 

Meglendítette a lapátot, és csak azt nézte, hogy esik-e lefele. Az ólom 

íze mindennél undorítóbb volt. A vas is fémes, de abban van egy kis 

fűszeres zamat. Az ólom inkább jeges, csípős. Minden érzékét lekötötte. 

Na, még egy lapát. Alányúl, szalad, hajít. Egy pillanatra ellenőrzi a szemét 

útját, rohan vissza. Talán még egy körre futja az időből. 

BÚ! 

Nem sikerült, pedig már ment vele tovább. Ledobta, ahol volt, és iszkolt 

vissza. 

 

* 

 

Fürdés. Ki tudja, hányadjára sikálták le egymás hátát. A szappan, a kefe 

inkább lovaknak volt kitalálva. „Mindegy, testvér, ezt magadért teszed! A 

haza már most is hálás.” Még egy-két ilyen menet, és mehetnek haza. 

Csipp-csöpp-csepp-csepp. A zuhanyzó az öblítések között csak csepegett. 

Na, még egy adag szappan. Iván sosem volt finnyás, ezt a szovjet 

emberekről igazán nem lehetett elmondani, de a szappannak ezt a szagát 
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sehogy sem tudta a tisztasággal kapcsolatba hozni. A vegyszerekkel főzött 

avas zsír szaga sosem válhatott igazi szappanná, mintha a főzőüstből 

rögtön a szennyvízbe öntenék.  

Az egyik fiú elesett Odafent. Szegény Vologya nagyon meg volt ijedve. 

A forró zuhany alatt is reszketett, mint a nyárfalevél. A tapasztaltabbak 

nyugtatgatták: minden ruhát a lehető legrövidebb idő alatt levetett 

magáról, alaposan lemosták, felajánlották, hogy lenyírják a haját is, ha 

kell… 

Egy-két tréfamester bedobta magát este, de valahogy nem bírt az az 

egymást ugrató, harsány légkör kialakulni, ami életerős fiatal férfiak 

között automatikusan létrejön. Mindenki elgyötört volt, csak az ételre és 

az alvásra gondolt. Ha volt is köztük filozofikusabb alkat, aki a világ 

dolgain elgondolkodik, hogy két-három lapátnyi törmelék lehajigálásától 

ugyan mi bajuk lehetne, nem pazarolta erre erejét. 

Iván reggel felkelve szinte felüdülésnek vette az előző hajnalról 

ismerős érzést. Telik a hét… 

Lassan, de biztosan. Az esze azonban nem járhat állandóan a feladat 

utáni dolgokon. Ez méltatlan lenne magával szemben, a bajtársakkal 

szemben. Ahogy körülnézett, nem látott senkit, aki vonakodott volna a 

feladattól. Nem is rágódott hát ezen többet, igyekezett a csoport elejére 

kerülni. 

Nyílik a felvonó ajtaja, elbődül a duda, szaladnak. Ismerős táj, a grafit 

fémességét elveszi a sok por. Lapát, lépés. Van egy folyosó, azon könnyebb 

szaladni. Második lapát. 

Futás, hajítás. A peremen túlment; remek, futás vissza. Az egész egy 

egy jól koreografált társastáncra emlékeztet. Az emberek csak annyiban 

igazodnak egymáshoz, hogy ne ütközzenek össze. Egy lapátnyi rend még 

semmi, nincs látszatja. Mégis, amikor legközelebb feljut a Tetőre, olyan, 

mint ahogy az erek hálóznak be egy levelet, szinte életre kel. 
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Naponta két-három kör, két-három lapátnyi mocsokkal kevesebb. 

Egyre többen nyírják le a hajukat. Akár bevonuláskor… 

A harmadik nap olyan, mint az előző vagy a következő. A sziréna 

hangja, az ólom íze és súlya, futás, fürdés. Az evés és alvás csak arra jó, 

hogy tagolja a napot. 

Odakint még mindig az a szürkeség, ami már bennük is megtelepedett. 

A hófehér falak és csempék üdítőek, tiszták voltak. Biztonságot adtak. Sőt, 

életet. 

A negyedik reggel pont úgy érzi magát, akár a harmadik este. Semmi 

ereje nincs. A mellette állók támogatják. A nevüket sem tudja. Sokkal 

úgysem találkozik már. Marad tehát a bal oldali Lobonc, a jobb oldali meg 

Colos. Egyikük a maga egyszerű módján próbál meg lelket önteni belé. 

– Gyere, Ficsúr! Már nincs sok hátra. 

Ficsúr pedig ment. Minek ellenkezzen? A munka ellen nincs értelme, a 

név ellen pedig felesleges. Felöltötte, fellapátolta, ledobta, levetette, 

megmosta, levakarta, megkavarta, megette, megvetette, lehunyta. 

– Iván, gyere, segíts! 

Ki az az Iván? Ha rázogatják, nem találja ki soha. 

– Iván, kérlek, Szúnyog hány… 

– Ki?! 

– Tudod, Vologya. Gyere, segíts! 

Iván kinyitotta a szemét. Barátja, Pjotr állt előtte. A hangja megértő és 

szelíd volt, de a testtartása kifejezetten sürgető. 

Feltápászkodott, megragadták szegény kölköt, elvitték a rendelőbe. 

Vologya arca sárgás, szemei mélyen ültek a két monoklija mélyén, a 

pizsamája úgy tapadt rá, mint valami múmiára. Az ügyeletes személyzet 

rövid úton elzavarta őket. Mentek dolgukra. 

Lift, rohanás. Ólomsúly rajtuk és bennük. Szürkébe öltöztek, hátha 

elvegyülhetnek a sugárzó törmelékben, nehogy észrevegye őket a Halál. 
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* 

 

Vége hát. Öt nap. Sok az öt nap egy ember életében? Általában nem sok, 

de ezt életük végéig nem felejtik. 

Búcsúzáskor maga a Tábornok köszöni meg a Bajtársak áldozatos 

munkáját. Oklevél, készpénz, kézfogás. Mehet mindenki haza. Erre vártak 

ezen a végtelenül hosszú öt napon, mégsem tudnak neki örülni. Úgy érzik, 

mintha minden nap vért adtak volna. Egyszerűen elfogytak. 

A köszöntés kurtán-furcsán ért véget. Hova ez a nagy sietség?! Mintha 

ők is sugároznának. Szúnyogot sem látta, bár ebben a kavarodásban nem 

is csoda. 

Ráérősen hazament, a munkahelyén nem is kellett megküzdeni a 

szabadságért. Ellátogatott hát a rokonokhoz. A szabadság véget ért, aztán 

lassan az év is. Apró örömök, apró problémák. El tudtak költözni a 

szülőktől. Igaz, a második gyerek nem akart megfoganni, de a kis Maria 

nagyon szépen fejlődött. 

Az ország éppen zuhant bele a kapitalista átmenetbe, mikor Pjotr 

eltűnt a munkahelyéről. 

Mire rátalált, már a moszkvai hatos számú kórházban volt. Azon az 

osztályon. 

 

* 

 

Ivánt nagyon feszélyezte a zakó, amit az asszony ráerőltetett a látogatás 

alkalmára. 

„Azzal a kopott bőrkabátoddal már a portán sem jutsz túl”, mondogatta 

neki. Ha kicsit nem figyel oda, még meg is fésülik. 

Tanácstalanul szorongatta a papírzacskót, benne az elmaradhatatlan 

déligyümölccsel. 
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Pjotr csak árnyéka volt önmagának. Hat hét alatt húsz kilót fogyott, 

haja semmi, a vénái, mint kék indák hálózták be a testét. 

– Mi tetszik, Ficsúr? 

– Ne mondd már, Petya! Senki sem hív így. 

Pjotr nem zavartatta magát. 

– Tudod, hogy a likvidátorok mind itt kötnek ki? 

– Ez butaság, én például csak látogatóba jöttem. Nem lehet mindenki 

beteg… 

– Várd ki a sorod. A Kaszás előbb velünk foglalkozik, minek kapkodni? 

Furcsa, de ezt sem keserűen mondta. Ilyen ez a Petya: nyugodt, 

tárgyilagos. Semmi felesleges mozdulat, semmi dráma. A higgadt 

közlésben azonban benne volt valami megfellebbezhetetlen. Tudta. 

– Ne add fel ilyen könnyen! A megfelelő helyen vagy, a baj sem nagy, 

különben régen halottak lennénk. 

Pjotr ferde vigyorral hallgatta barátja mondókáját. Iván akarta, sőt, el 

is hitte, hogy megúszhatják. 

– Hazudj csak! Neked is biztos van valami bajod. Az a gyilkos tető 

senkinek nem kegyelmezett. 

Hogyne lett volna… Csak éppen nem verte nagydobra. 

„Idegrendszeri tünetegyüttes”, ezt írta az orvos a beutalójára. Ez ugyan 

semmit nem jelentett, de az annál inkább, hogy időnként minden előjel 

nélkül annyira belenyilallt a testébe valami, hogy feljajdult. 

Ez sofőrként semmiképp sem engedhető meg. Most már tudja. Azon a 

hosszú úton látta felé vágtatni azt a hatalmas fát… Még jól is járt, hogy 

leszázalékolták. A sugárfertőzést inkább eltusolták volna. Rendszeresen 

járt infúziós kúrákra. Tíz napos fehér, egyhangú szeánszok voltak ezek. 

Immunerősítő és értágító be, idő ki. Minden nap ugyanaz a nóta. A végén 

kitették a szűrét, mert kellett a hely az igazi betegeknek. 

– Hé, Ficsúr! Akarsz róla beszélni? 

Megint az a szemtelen vigyor. 
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– Nem, haver. Legalábbis nem itt. Meggyógyulsz gyorsan, beülünk egy 

sörre, és megbeszéljük. 

– Áll az alku. Látni sem bírom már ezeket a falakat. 

Ivánnak semmi értelmes nem jutott eszébe. Üldögélt még félszegen egy 

órát a beteg mellett, hagyta, hogy az beszéljen, tévét nézzen, aztán 

elsomfordált. 

 

* 

 

Lassan a veteránok is egymásra találtak. A látogatások alkalmával hol a 

kórtermekben adták egymásnak a kilincset, és az ajtóban cseréltek címet, 

hol egyenesen a kórház nyilvántartásába kerültek mint közeli 

hozzátartozók. 

A találkozók eleinte nem voltak valami érdekesek. Sokakkal eltérő 

műszakban szolgált, mások pedig folyton panaszkodtak. Csak az óvatos 

puhatolózások után tudtak végre igazi csoporttá válni. 

És persze mindig meggyászoltak valakit. 

Még ha Csernobil előtt nem is ismerték egymást, vértestvérekké váltak 

abban a pár napban, közös sorson osztoztak az utóbbi évtizedekben. Nem 

elég, hogy senkijük nincs, de megérteni sem fogja őket senki. 

 

* 

 

Két év múlva megint találkoztak Petyával. Bár a kórház, a látogató és a 

beteg is ugyanaz maradt, mégis nehéz volt első pillantásra eligazodni a 

kórteremben. Az ablaktól legtávolabbi ágyon egy alig meggyűrődött 

takaró alól két fénylő szem nézett rá. Ijesztően beesett arcán a fogak 

körvonalai is látszottak – már amennyi maradt belőlük. Az arcon semmi 

ismerőst nem talált, de az a kitartó nézés felébresztette Iván emlékeit. 
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Odalépett az ágyhoz és megfogta az aszott kezeket. A két szem után a száj 

is megszólalt:  

– Szevasz, Ficsúr! De jól nézel ki! 

– Te is, Vigyori. 

– Csak jönne már a nővérke! 

– Akkor jobban néznél ki? 

– Nem, de beadhatná már a mai infúziót. 

– Nézzenek oda! Mi lehet abban az infúzióban? Morfin? 

– Ott még nem tartunk… Kemó. Ha még nem próbáltad ki, nem is éltél. 

– Kösz, de egy Bambi jobban esne. 

– Nekem is. Üsse kő, jöhet csövön át is! 

Odaintette Ivánt, és bizalmaskodó arccal a fülébe súgta: 

– Cimbora, ha ebből kigyógyulok, soha többé nem leszek beteg! 

Iván a kirobbanni készülő nevetéssel küzdött. Tudta, hogy nem illik, 

nem is volt jókedve, de nem tehetett róla. 

Iván a beálló csöndben az infúziót hallgatta: Csipp-csöpp, pötty-pötty, 

csepp. Csepp. 

 

* 

 

Az ingerszegény környezetben elnyomta az álom. 

Arra riadt, hogy rázogatják a vállát. 

– Keljen fel, kérem! Vége a látogatási időnek. Láthatja, beesteledett. 

– Mikor jöhetek holnap? 

A nővér fáradtan gesztikulált munka közben. 

– Ne jöjjön túl korán. Hétkor vált a nappalos műszak, kilenckor vizit. 

Iván megköszönte, elbúcsúzott, bár ezt inkább csak sejteni lehetett 

abból a zavart motyogásból, amit végül kipréselt magából. Hazabotorkált, 

valahogy elaludt. 
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Álmában megint az ólom ízét érezte a szájában, miközben egy hegyet 

akart beletaszítani egy szakadékba. Megszólalt a sziréna, rohant volna 

vissza, de nem volt ismerős a hely. Kis idő múlva rájött, hogy nem a 

sziréna hangját hallja. A telefon csörgött kitartóan. Félálomban 

tapogatózott, kezébe akadt a kagyló. A másik oldalon vagy nagyon 

türelmes emberek lehettek, vagy nagyon fontos mondanivalójuk volt. 

– Iván Nyikolajevics Volkov? 

– Igen. 

– Sajnálattal közöljük, hogy a barátja az éjjel elhunyt. 

Megköszönte az értesítést, de a kagylót már nem tudta visszatenni a 

helyére. 

A szájában vegyszeres íz kezdett szétterjedni. A szoba elhomályosult 

előtte. Mozdulni is képtelen volt. Küzdött, hogy kiszabaduljon ebből a 

burokból, mire visszatért a hallása. Csepp. 

Csipp-csöpp… Pötty-pötty… Csepp. Csepp. Csepp. 

Könnyek. 

Eszébe jutott: „A könny a lélek vérzése. Hadd folyjon, tisztítsa ki a 

sebet, ami a lényünk elszakadásakor esik.” 

„Szép gondolat, elmondom a társaknak a jövő hónapban!”, fogadkozott 

magában. 

 

* 

 

Elment a temetésre, éldegélt, kapott egy határozatot, hogy az állam az ő 

nyugdíján spórol egy kicsit; gyűjtögetett, eladott, vett. 

Teltek-múltak a napok. Gyakorolta a szöveget a búcsúztatóra. Volt pár 

jó fordulat, mint „Petya mindig mutatta az utat, segített minket”, vagy „aki 

mindent elengedett, semmire nincs szüksége”, de még nem volt 

megelégedve az eredménnyel. 
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Keményen dolgozó, egyszerű ember volt. Minden szóért megharcolt, 

hogy elmondhassa a többi veteránnak februárban. 

Más nem számított. Alumíniumdoboz van elég. 

 

Oroszország, 2016 

 

A negyvenes a vonat után még buszra szállt. A régi járgány a sötétben 

darálta a métereket, lényéről ledörzsölve az érzéseit, gondolatait. 

Megzörrent egy szatyor. 

Az öreg!, jutott eszébe hirtelen. 

Holnap megmondom neki: „nem a tied a szerelvény!”, bizonygatta 

magában. 

A negyvenes tényleg nem tudhatott mindent, mégis… száz nap az száz 

nap. 


