
Zsoltika é s az a lomféjté s 
  
Lihegve, csatakosan riadt fel az álmából, de egyáltalán nem tűnt meglepettnek, látszott az 

arcán, hogy nem először álmodott az ajtóval. Órákkal később azonban, a pszichológusnál ülve, első 
alkalommal kezd beszélni róla:  

- Tudja, valami sehogy nem fér a fejembe… Hogyan lehet egyszerre piros a színe a tiltást jelző 
tábláknak és a nők száján lévő rúzsnak? És mitől van, hogy a felnőttek pontosan meg tudják állapítani 
a különbséget az egyik piros és a másik piros között? 

Nem rossz kérdések, s ezt a szakember is érzi. Zavarában nem is jut eszébe egyéb, mint hogy 
visszakérdezzen, de ezt Zsoltika (minthogy így hívják a fiatalembert, aki egy a hetvenes évek divatja 
szerint újrakárpitozott kanapészerűségen lóbálja a lábát) könnyedén elengedi a füle mellett és 
folytatja a megkezdett gondolatot. 

- El tudja képzelni, micsoda kavarodás lenne belőle, ha nem tudnák megkülönböztetni a két 
színt? Ha a férfiak megállnának, amikor női szájat látnak, és felizgulnának, amikor behajtani tilos- 
vagy stoptáblát? Mind a közlekedésre, mind az emberi faj megmaradására komoly hatással lenne, ha 
így lenne… 

- Gyakran gondolsz ilyesmire? - kérdezi a pszichológus, őszinte meglepettséggel a hangjában. 
- Valószínűleg sokkal gyakrabban, mint kellene. Legalábbis a koromhoz képest. Bár nem 

tudhatom, most vagyok először tizennégy… - válaszolja Zsolt, de ezt mellékesnek tarthatja, mert 
szünet nélkül folytatja: 

 - Vagy még érdekesebb lenne, ha szakállas emberek kislétrákkal járnának, hogy 
odatámaszthassák a közlekedési táblák mellé őket, és felkapaszkodva nyelvespuszizkodhassanak 
velük. Viszont cserébe, ha női szájat látnának: megállnak az autójukkal, vagy egyszerűen csak nem 
kanyarodnak be! - mondja Zsolti, akiről - még régebben - ezeket a szavakat jegyezte be a 
pszichológus abba a bőrkötéses írófüzetbe, amelyik most is a térdén hevert: "szokása, hogy a mondat 
közepén lelassul, elbizonytalanodik, sőt egy kicsit el is komorul, mint aki nem bízik abban, hogy képes 
lesz befejezni a gondolatot, de aztán kiderül, hogy ez alaptalan félelem, hiszen az esetek 99 
százalékában a mondat kétharmadánál (az aranymetszésnél) hirtelen megtalálja a mondat lezárására 
legalkalmasabb szavakat, a beszédének tempója a háromszorosára gyorsul, olyan magas lesz a 
hangja, mint egy ötévesnek, és mosolyogva hadarja az utolsó mondatrészeket." 

- Hogyan jutott eszedbe a piros? - próbálkozik meg újra a pszichológus azzal, hogy kezébe 
vegye a terápia irányítását.  

 
Itt most hosszú szünet következik. Zsolti egy darabig a padlót bámulja, majd egészen lassan, 

szinte szavanként keresve a helyes megfogalmazást, belekezd: 
- Van egy álmom… visszatérő. Többször volt már, és bármit csinálok, egyszerűen… sosem lesz 

jó a vége. Mindig egy unalmas fallal kezdődik. Zöld vagy sárga… Zöldessárga talán. És sokáig, szinte 
véges-végig csak ez... Aztán lassacskán… távolodni kezdek, és oldalról megjelenik egy piros ajtó - a 
piros lehet, hogy nem elég pontos… Elsőre éppen olyan színű, mint amilyen a nők száján a rúzs, de… 
ahogy közelebb lépek, hirtelen… olyan színű lesz, mint egy stoptábla. 

Innentől gördülékenyebben fűzi a mondatokat. 
- Meg amúgy nem is egy színű ez az ajtó, több árnyalat is keveredik benne. Ha jobban 

megnézném, akkor azért látnám, hogy valamiféle alakok vannak rajta, de ha kínoznának sem tudnám 
megmondani, mifélék: tárgyak-e vagy emberek? 

- Miért kínoznának, Zsoltika, ki kínozna? - kérdi a pszichológus, de Zsolti nem erre válaszol. 
- Nem is engem… igazából olyan, mintha az ajtót kínozná valaki! - mondja Zsolti, és elmereng 

valamin. - Gomolyog! Talán ez a jó szó rá. A piros vagy vörös ajtó: gomolyog. Zajlik, mondanám, ha 
folyó jege lenne. De ezt nem is igazán látom, mert legtöbbször nem nézem meg jobban, ugyanis ha az 
ajtóra koncentrálok, az annyira behúz, hogy nem is folytatódik az álom, leragadok az ajtónál és a 
gomolygásnál… Pedig a lényeg nem is az ajtó, hanem az, amire nyílik… 

 
Ezen a ponton Zsolti abbahagyja. Hatásszünet. 
- Mire nyílik? - türelmetlenkedik a doktor. 



- Nem jól mondom – rázza meg a fejét Zsoltika -, mert valójában nem az a lényeg, hogy mire 
nyílik az ajtó, sőt! Hiszen mást rejt, ha úgy döntök, hogy bemegyek rajta, és mást, ha nem lépem át a 
küszöböt. Amúgy az ajtó mögött is gomolyog… De ott nem pirosan, nem vörösen, hanem valami 
fehéren gomolyog. Tisztábbnak tűnik…, bár az is lehet, hogy füst, az meg ugye, koszos. Mindenesetre 
a fehér gomolygónak szaga nincs. Mondjuk, nem szoktam szagokat álmodni… - teszi hozzá 
elgondolkodva. 

 
A doktor az imént már épp közbevágott volna, de ehelyett most ő is mélyen elgondolkodik 

azon, hogy ő vajon hogyan van ezzel: szokott-e szagokat álmodni. Arról már hónapok óta 
gondolkodik, hogyan lehet ennyire koraérett egy 14 éves fiú. Soha nem látott még ennyire 
választékosan fogalmazó kiskamaszt, mint amilyen Zsoltika. Kifejezetten élvezi a vele töltött 
alkalmakat. Persze Zsoltika is boldog, büszke arra, hogy a nálánál jóval idősebb férfi figyelmét 
élvezheti. Win-win helyzet, ahogy manapság mondják, úgyhogy Zsolti folytatja: 

- A benti gomolygó is nagyon hívogat. Tiszta, fényes és meleg! Aztán közelebb lépek, és ahogy 
az ajtó vöröse megváltozik (mármint: a nőiszáj-pirosról stoptábla-pirosra vált), úgy lesz ugyanez a 
fehér, amit az ajtórésben látok hideg, rideg és piszkos. Hogyan lehet ez? Miért változik minden ilyen 
gyorsan? És miért mindig épp akkor változik, amikor mozdulok, amikor közelebb mennék? 

Zsolti elhallgat, kifújja a levegőt, egy darabig talán végzett. 

 
- Nem tudod eldönteni, hogy bemenj-e az ajtón? - töri meg a csendet a férfi. 
- Hát éppen ez az! - csillan meg Zsoltika szemében valami különös fény - Már nagyon-nagyon 

sokszor álmodtam az ajtóval, és az esetek egy részében úgy álmodtam tovább, hogy beléptem az 
ajtón. Az ajtón túl pedig… az a piszkos, hideg gomolygó magával ránt egy pusztító örvénybe. Utána 
lihegve, csatakosan ébredek. Hidegveríték. De itt még nincs vége. 

Az orvos figyelmesen nézi, együtt él Zsolti történetével, itt épp lélegzetét visszafojtva várja a 
folytatást.  

- Mert ha pedig úgy döntök, hogy nem megyek be, akkor sem jobb ám a helyzet. Amikor 
elfordulok az ajtótól, minden elsötétül, én pedig zuhanni kezdek, és olyan, mintha sosem érnék a 
végére, csak zuhanok, zuhanok, ordítok, kiáltok, s a vége ugyanaz: lihegve, csatakosan ébredek. A 
legnehezebb az egészben, hogy bárhogy döntök, bármelyik irányba, rossz lesz a vége. Ezért a 
legtöbbször csak… próbálok nem dönteni. Csak állni az ajtó előtt, éppen a határon, Pont Ott, Ahol 
Megfordulnak A Színek. Ha kicsit előredőlök, stoptábla-piros, ha kicsit hátra, nőiszáj-piros. Stoptábla-
piros, nőiszáj-piros. Pici, apró mozgásokkal operálok, és próbálok nem odafigyelni a gomolygásra. 
Mintha nem is lenne probléma. Próbálok nem dönteni, csak kifeszülni a jelen pillanatban.  

 
Zsoltika elhallgat, így az orvosnak marad egy kis ideje, hogy elkezdjen gondolkodni: vajon mi 

lenne a legmegfelelőbb gyógymód erre a problémára? Éjszakai rémálmok… Mintha másokat nem 
gyötörne ilyesmi! Amikor ő volt gyerek (mármint a pszichológus), akkor senkit nem érdekelt, hogy 
valaki rosszat álmodik éjjelente.  

 
- Nagyon érdekelnek a gondolatok. Minden gondolat érdekel - az is, ami az én fejemben van, az 

is, ami másokéban. Lehet, hogy ha nagy leszek, álomfejtő leszek. Vagy valami olyasmi, mint maga. 

 
A pszichológusnak ebben a pillanatban nagyon rossz érzése támad, mintha az összes vér 

kifutna a testéből. Ezer kicsi tűszúrás, először a lábában, majd egyre feljebb és feljebb. Feláll a 
székéből (a bőrkötéses füzet kiesik az öléből) és a régies kárpitozású kanapé felé pillant, de az - ettől 
félt - üres. Elindul a másik irányba, megtántorodik és a szobában álló íróasztalban tud csak 
megkapaszkodni, de a mozdulattal leveri a szemüvegtokját, az üveg hamutartót, ami puhán koppan a 
barna, vastag, de finom szövésű padlószőnyegen, valamint a névtábláját is: dr. Kovács Zsolt - 
pszichológus.  

 
A padlón csapóajtó nyílik, dr. Kovács Zsolt pszichológus pedig zuhanni kezd. Hidegveríték, 

persze. A saját szobájában, az ágyában lihegve, csatakosan ébred fel álmából, de sokáig még nem 
nyitja ki a szemét, csak úgy, csukott szemmel nézi a zöldessárga falat, a piros ajtót és a gomolygást.  


