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49.

Sanchez rájuk parancsol, hogy raphaelt is tartóztassák le.
Az ipari kikötőkhöz, egy raktárba visznek minket. A kijárá-
si tilalom előtti Vétkes-járatok egész sora parkol az épület 
előtt.
 – Mi folyik itt? – kérdezem raphaeltől, de ő nem válaszol, 
csak figyeli az eseményeket az alakon keresztül, és maga is 
próbál rájönni, mi ez.
 – nem értesítettek ma reggel, hogy jelentkezned kell az 
Őrszemednél? – kérdi végül.
 – Mit tudom én? Szökevény vagyok, csak olyan emberrel 
találkoztam mostanában, akik soha nem jelentkeznek az 
Őrszemüknél.
 – kérem – hajol előre raphael az egyik Őrszemhez. 
– Megmondaná, kérem, hogy mi folyik itt?
 – Minden Vétkesnek meg kell jelennie ezen a helyszínen 
pontban kilenc órakor.
 – Miért?
 – A Vizsgálóbizottság parancsára.
 – És mondja, velem mi a tervük? Én nem vagyok Vétkes.
 – Önt a kastélyba szállítjuk.
 – Crevan főbíró úr beszédet tart a Vétkeseknek – teszi 
hozzá egy másik Őrszem.
 – Személyesen? – vonja össze a szemöldökét raphael. 
– Humming összes Vétkesének?
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 – Az hány ember? – kérdem.
 – nézzük csak, az ország népessége hétmillió, akkor az 
annyi, mint… – drámai hangra vált. – Hétmillió Vétkes. de 
hivatalosan csak harmincezer.
 – Harmincezer embert gyűjtenek össze ide? – kérdezem 
előre hajolva a férfitól.
 – nem egyszerre. Mindet a számára kijelölt területre vi-
szik. Maga tényleg semmit nem hallott erről? – kérdezi az 
ülésén hátrafordulva az Őrszem, és úgy néz rám, mintha 
eddig egy másik bolygón éltem volna.
 – Szökevény – mutat rám raphael. – Az ilyen információ-
nak nem sok hasznát veszi menekülés közben. Bár hasznos 
lett volna, ha tudunk róla.
 – Sajnálom, hogy belekevertelek, raphael.
 – ne szabadkozz! Emlékszel, tudtam előre, mi lesz a vé-
ge. Furcsa, de most érzem csak igazán szabadnak magam. 
Lehet, hogy a hegyi magányomban saját magamat zártam 
börtönbe, pedig én igazából ilyen munkára termettem. Te 
jól vagy?
 Bólintok, megrázom a fejem, aztán vállat vonok.
 – Ezt akkor igennek veszem, de csak azért, mert nem ér-
tek a vigasztaláshoz.
 A kocsi lassan halad a nagy forgalomban, én a környező 
kikötői raktárakat figyelem. két nagy építmény között, egy 
szűk sikátorban meglátok két nőt fehér overálban. Éppen 
cigiszünetet tartanak. ruhájuk ujja egészen a könyökükig 
csupa vörös folt, tele fröccsenések nyomával.
 – raphael! – szólalok meg remegő hangon.
 – Hal belsőség – vágja rá kicsit túl gyorsan raphael. – Ezek-
ben a raktárakban belezik ki és csomagolják a halakat.
 Szeretném elhinni, hogy tényleg ez történik, de képtelen 
vagyok rá.



265

 kinyílik raphael ajtaja, az Őrszem kiparancsolja a kocsi-
ból. Alkalmunk sincs rendesen elbúcsúzni, csak visszakia-
bál nekem, mielőtt rám vágják az ajtót:
 – Sok szerencsét, kölyök!
 Az én ajtóm is nyílik, kirángatnak az autóból. két Őrszem 
kísér az egyik irányba, míg raphaelt másfelé, az Őrszemek 
Felföld-kastélyba induló autója felé vezetik.
 A raktár tolóajtaja kinyílik előttem. A bejáratban át kell 
haladnom egy biztonsági röntgenkapun, majd egy azono-
sító gép vizsgálata következik. Azonnal látják, ki vagyok. 
A férfiakat jobbra, a nőket balra terelik. Felfordul a gyom-
rom az átható halszagtól. Éppen belépnék a nők termébe, 
amikor két dolgozóval találom szembe magam. kötényük 
csupa vörös trutyi, mintha az előbb boncoltak volna fel vala-
kit. Összenézünk, mire meglágyul a tekintetük.
 – Sajnálom – mondja a lány halkan, majd továbbsiet a ba-
rátnőjével, mint aki már így is elkésett valahonnan.
 A női részlegre érve a pokol fogad.
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50.

Több száz nő fordul felém, amikor belépek. Vétkes társaim. 
néhányan éljeneznek, van, aki odaszalad hozzám, hogy gra-
tuláljon és megrázza a kezem. Lapogatnak, ahol csak érnek, 
valaki zokogni kezd, mert azt hiszi, hogy én majd megmen-
tem, egy másik azért sír, mert a letartóztatásommal minden 
reménye odalett.
 körülnézek a raktárban, felmérem a helyzetet. Ez való-
ban egy halfeldolgozó üzem, ahová frissen érkezik a zsák-
mány a hajókról, hogy feldolgozzák és továbbadják a helyi 
piacokra. A teret mosdókagylók hosszú sorai töltik meg, 
amely mellett állva dolgozhatnak a munkások. A padló csu-
pa könnyen takarítható csempe, és lejt is, hogy a vér lecso-
rogjon a lefolyókba. Miért hoztak minket ide? A képzeletem 
felpörög, a helyszíntől kiráz a hideg.
 A tömegben egy ismerős arcot pillantok meg, egy szőke 
lányt. A barátjától, Leonardtól kapott fényképen láttam ko-
rábban.
 – Lizzie? – szólítom meg.
 Értetlenül néz rám.
 – Celestine north? Honnan ismersz engem?
 – A barátod, Leonard mesélt rólad. nagyon keres téged. 
Mindig is tudta, hogy Vétkes vagy, ennek ellenére szeret té-
ged. Segített rajtam, én pedig megígértem neki, hogy meg-
próbállak megtalálni.
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 Zavartan feláll.
 – de hisz Bahee azt mondta, Leonard rájött, hogy Vétkes 
vagyok, és ezért nem kellek már neki, és hogy el kell men-
nem, mert így is mindenkit veszélybe sodortam. nem akar-
tam elmenni, de kényszerített erre.
 A fejemet rázom.
 – Bahee végig hazudott. nem csak neked, hanem min-
denki másnak is. Leonard szeret téged, és égre-földre keres, 
mióta elveszített.
 – Ó! – Lizzie szeme elkerekedik, az arcára mosoly ül. 
– köszönöm.
 – Engem megmentett az Őrszemektől. nagyon jó ember.
 Sípszó harsan, mindenki elcsendesedik.
 A raktár falán egy projektor képe jelenik meg.
 Adásban a Vétkes Tv.
 – Velünk van Crevan bíró úr, hogy élőben mondja el ne-
künk, mit láthatunk ma – bugyog az új Pia Wang kedélye-
sen, mintha csak egy szórakoztató vetélkedőt vezetne.
 Crevan jelenik meg a képernyőn a Vizsgálóbizottság tár-
gyalótermében egy barna bőrfotelben ülve, vörös talárban.
 – Ma ünnepeljük a Vizsgálóbizottság alapításának negy-
venedik évfordulóját. nagyapám hozta létre a testületet, és 
úgy vélem, hosszú utat tettünk meg azóta. Elég visszagon-
dolni arra, milyen állapotban volt az országunk akkor, és 
milyen felfordulást eredményezett, hogy vezetőink hanyag 
vagy vétkes döntéseket hoztak. Mindezt érdemes összeha-
sonlítani a mai eredményekkel és viszonyokkal.
 népünk jó úton halad afelé, hogy teljesen megtisztítsa a 
társadalmat a Vétkesektől, akik ésszerűtlen, erkölcstelen, 
sőt egyenesen felelőtlen döntéseket hoztak. A vállalkozá-
sain kat hozzáértők vezetik, a világ olyan megbízható ország-
ként ismer bennünket, amelyikkel érdemes üzleteket kötni.
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 Az utóbbi időben lázongások egész sora tört ki ország-
szerte a városokban és a falvakban. Úgy tűnik, eltévedtünk, 
letértünk a helyes útról. A mai nap arra szolgál, hogy vissza-
találjunk az eredeti céljainkhoz, és újra a lényegre összpon-
tosítsunk. Ma közszemlére tesszük, kik azok, akiktől védjük 
a társadalmunkat. A parádén felvonul az a kicsi, de annál 
mérgezőbb csoport, akik másként gondolkodnak, mint mi. 
Természetes, hogy szeretjük a családtagjainkat, a billogozás 
ezen semmit sem változtat. A mai rendezvényünkkel a kö-
zösségünket építjük, és kifejezzük magunk és a világ szá-
mára, hogy szervezett, jóravaló társadalom vagyunk.
 Egyenesen a kamerába néz, kék tekintete a velőnkig 
 hatol.
 – Amit ma látni fognak, az a Vizsgálóbizottság működé-
sének oka és indoka. A személyek, akik felvonulnak, az a 
csoport, amelybe önök is kerülnek, ha nem kívánnak a mi 
szervezett és jóravaló társadalmunkban élni. kérem, sőt 
felszólítom a társadalmunk tagjait, hogy jöjjenek az utcára, 
álljanak sorba az út szélén, és fejezzék ki a támogatásukat.
 A kép elsötétül, a raktárban összegyűlt nők pedig azonnal 
felmorajlanak, megvitatják, megbeszélik a látottakat. Van-
nak, akik megőrzik a hidegvérüket, de a legtöbbjükön kezd 
úrrá lenni a félelem.
 Sípszó harsan, majd négyszer megismétlődik, mire elül a 
beszéd zaja.
 Az Őrszemek vezetője feláll valamire, a többiek fölé ma-
gasodik, és kiabálva utasít minket.
 – Vétkesek! Vetkőzzenek le, és vegyék fel a ruhákat, ami-
ket a raktár elején találnak. Mindezt kérdés és ellenkezés 
nélkül, méghozzá azonnal!
 Lábujjhegyre állok, hogy lássam, mi van a raktár elejében. 
nagy halmokban állnak a vörös ruhák, némelyiket mintha 
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frissen festették volna át ilyen színűre. Ekkor jut eszembe a 
két vörös foltos köpenyes nő, és megértem, mi történt. Ők 
színezték át a ruhákat a vétkességet jelképező vörösre.
 kezdetben lassan mozdul a tömeg, a nők megbeszélik 
egymás között a dolgot, kelletlenül indulnak el a kitett ru-
hák felé, de amikor kiderül, hogy kevés méretben állnak 
rendelkezésre, és azokból is csak korlátozott számú darab, 
mindenki gyorsan hozzá akar jutni a megfelelőhöz, és taszi-
gálni, lökdösni kezdik egymást a rongyokért.
 kicsi, közepes, nagy és extra nagy. A mellettem álló, idős 
nő felnyög. Az asztalhoz lépek, hogy szerezzek magamnak 
egy kis méretet, neki pedig egy extra nagyot, és csak remél-
ni tudom, hogy az rámegy. de a kis méret már elfogyott. 
A mellettem álló nő szó nélkül átadja nekem a magáét, és a 
közepes kupac felé nyúl.
 – köszönöm – szólok zavaromban.
 Meglep, de engem senki sem lökdös. Az idős nő szemébe 
könnyek szöknek, miközben elveszi tőlem a ruhát.
 kirázom a gyűrött rongyot, és azonnal elszörnyedek, aho-
gyan a felhördülésekből és sikoltásokból ítélve mindenki 
más is. A vörös rongy, amin csak egy lyuk van a fejnek, és 
amit övvel kellene megkötnünk a derekunkon, kevés teret 
hagy a képzeletnek.
 – Én ezt nem veszem fel! – kiáltja el magát egy nő. – Ilyet 
én nem veszek fel!
 A mondat futótűzként terjed az egész csarnokban, míg 
szinte mindenki erre az álláspontra helyezkedik. Van, aki 
határozottan, mások csak a csoportnyomásnak engedve 
hajítják el a ruhát, de a vörös rongyok sorban a raktár padló-
ján landolnak.
 Egy csapat Őrszem gyorsan átfurakszik a tömegen az el-
lenállást kezdeményező nőhöz.
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 – A Vizsgálóbizottság parancsa szerint fel kell vennie ezt 
a köpenyt!
 Mindenki elcsendesedik, az emberek várják, mi történik.
 A nő fogja a rongydarabot, és az Őrszem lába elé hajítja 
a földre.
 Egy pillanatnyi szünet után villan egy tomfa, az Őrszem 
a földre viszi a nőt a lábára mért ütéssel. Ő előre esik, be-
veri az arcát, felszakad az ajka. Felkiált fájdalmában. Ez két 
dolgot eredményez: néhányan hátrálnak, és azonnal öltözni 
kezdenek, mások viszont támadnak. Én a tömeg szélén ál-
lok, a körön kívül, és a rémülettől dermedten figyelem, ami 
történik. Bezártak minket egy szűk helyre, és most úgy ke-
zelnek, akár az állatokat.
 Az Őrszemek hirtelen sípolni kezdenek. Értetlenül nézünk 
egymásra. nem csendet teremtenek, hanem úgy sípolnak, 
mint amikor letartóztatnak valakit, csakhogy idebent min-
denki Vétkes. kétszer is le lehet fogni egy Vétkest? Ilyenre 
még nem volt példa.
 A legtöbben elhagyják eddigi állomáshelyüket, mintha 
előre elpróbálták volna, és sípolva áttörnek a tömegen. nem 
a Vétkes nőt veszik körbe, hanem az Őrszemet, aki megütöt-
te. Az rémülten néz rájuk. Teljesen körbeveszik a kollégái. 
A sípok olyan hangosan visítanak a visszhangzó csarnokban, 
hogy egy idő után az Őrszem és mindenki más is kénytelen 
befogni a fülét. A körben álló Őrszemek a tomfájuk végével 
böködni kezdik a kollegájukat. nem viccből.
 – Vedd le az egyenruhát, karen! – kiabál rá az egyik Őr-
szem.
 – Sértő, hogy egy hozzád hasonló a mi egyenruhánkat 
hordja. Vedd le! – kiáltoznak rá, és tovább böködik, gyötrik, 
lökdösik, amíg már torkaszakadtából ordít, hogy hagyják ab-

Julianna
Kiemelés
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ba. Segítségért kiált, de mi nem mozdulunk. néhány perc-
cel korábban még ő vetkőztetett le bennünket erőszakkal.
 Az Őrszemek végül a földre kényszerítik, és a rúgkapálás, 
ordítozás ellenére sikerül levenniük róla az egyenruhát, és a 
fejére húzni a vörös rongyot. Ő megpróbálja visszaszerezni, 
de elviszik onnan az egyenruhát, ő nem juthat ki a raktár-
csarnokból, mert nem eresztik, be van zárva közénk. Min-
den hatalmától megfosztották, olyan lett, mint mi, Vétkesek, 
egy közülünk. Elvonul, majd lekuporodik egy sarokba sírni.
 Ez egy ideig elejét veszi minden további összecsapásnak, 
míg a raktár túlsó végében két nő össze nem szólalkozik. ke-
mény szóváltást hallunk, majd neki is mennek egymásnak.
 – Elvette a ruhámat! – sikoltozik az egyik.
 – nem igaz! – vicsorog rá a másik. – Az enyém volt, csak 
letettem egy pillanatra, te meg felkaptad!
 A körülöttük állók bizonytalankodva állnak, nem akar-
nak belekeveredni. Az Őrszemek vezérére nézek, és látom, 
hogy kacag, nyilvánvalóan élvezi a helyzetet. Ettől bennem 
elszakad a cérna. odarohanok, áttörök a veszekedők körül 
álló gyűrűn, és egyenesen a két nőhöz lépek, hogy szétvá-
lasszam őket. nálam meglettebbek, idősebbek, erősebbek 
és keményebbek. Meglepetten merednek rám.
 – Ezek. nevetnek. rajtunk. kiröhögnek minket! – Suttogni 
akartam, hogy az Őrszemek ne hallják, de dühösen, fenye-
getően sistereg a hangom.
 Az egyik nő nem hallgat rám, tovább veszekszik a ruha 
miatt, de a másik figyel, és megért. Az Őrszemekre néz, lát-
ja, hogy egy csoportjuk összebújva kuncog a rongyokon ve-
szekedő Vétkesek látványán. Ökölbe szorul a keze.
 – Azt akarod, hogy legyen okuk kinevetni minket?
 Megrázza a fejét.
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 – Pedig éppen azt a műsort adjátok elő, amit látni akarnak 
– magyarázom, és érzem, hogy lassan elillan a haragom.
 – Te vagy Celestine north – szólal meg a nő.
 Erre már a testesebbik, még mindig veszekedő nő is rám 
figyel.
 – de ez – morog az öklében szorongatva a ruhát – nem 
jön rám. neki meg pont jó.
 – Túl szoros rám. Azt is látni benne, hogy mit reggeliztem.
 – nekem viszont a fejemre sem jön fel! rád meg vagy két 
számmal nagyobb. Gondolkozz már!
 – így jártál. Én vettem el először.
 Az Őrszemek újra jót nevetnek a nyavalyás szövetdara-
bon, a szemérmességünk megőrzésének utolsó morzsáin 
hajba kapó nőkön. A két veszekedő rájuk mered, és végre 
félreteszik a vitát. Érzem a haragjukon, hogy e pillanatban 
már ugyanazon az oldalon állnak.
 – Össze kell tartanunk! – folytatom halkabbra fogva a 
mondandómat.
 – nem suttogunk, north! – szól rám az Őrszemek vezére.
 – Abban a pillanatban, hogy összezártak minket ide, szö-
vetségesek lettünk. Mind egy oldalon állunk, ők az ellensé-
geink, nem a társaink.
 kiveszem a ruhát a nagyobbik nő kezéből.
 – nézd, kinyújthatod az anyagot így. – Beledugom a karom 
az összekötött ruhába, és nyújtani kezdem. Szerencsére a pa-
mut enged. Felhúzom a térdem, és azzal húzom még tágabb-
ra. A vörös szövetből halvány lila lesz, ahogy kinyúlik. átnyúj-
tom a soványabbiknak. – Add oda neki a nagyobb méretet!
 Gondolkozik egy kicsit, majd átnyújtja a nagyobbik ru-
hát. Mint két sértődött gyerek, úgy néznek a kezükben lévő 
anyagra.
 – Most pedig mosolyogjatok! – szólok derűsebb hangon.



273

 – Mi van? – néznek rám kérdőn.
 – Mosolyogjatok! – ismétlem meg csikorgó fogakkal vi-
gyorogva.
 Megpróbálják.
 – álljatok fel, és essünk túl ezen úgy, hogy megőrizzük az 
emberi méltóságunkat!
 Az Őrszemek sípolni kezdenek. Egyszerre mind, túl han-
gosan, kénytelen vagyunk befogni a fülünket. Egyes sorba 
rendeznek bennünket a halfeldolgozó asztalok sorai között. 
Én Lizzie mögött állok. karennek, a volt Őrszemnek is ve-
lünk kell tartania ezen az úton, akárhová is indulunk. Ő tud-
ja, mi vár ránk, és sápadtnak, elveszettnek tűnik.
 A szomszédos sorban álló, termetes idős nő továbbra is 
vigasztalhatatlanul sír. Csak toporog a szorosan ráfeszülő, 
vörös ruhájában. Megfosztották minden tartásától, büszke-
ségétől, mindenki láthatja a löttyedt, idős testét és a vissz-
ereit. Van, akinek a testrészei kibuggyannak a rongyokból, 
mert túl nagyok a mellei, vagy feszül a szövet a hátsójukon, 
derekukon. Másokra túl bő a rongy, meg kell húzniuk és 
masnira kell kötniük a szalagot, hogy ne látsszon ki minde-
nük. Alaktalan, formátlan lényekké változtunk. Egy lány, aki 
tizenhat évesnél is fiatalabbnak tűnik, bár a Vétkességre vo-
natkozó szabályok alapján már biztosan van annyi, elpirul-
va, a kezével és karjaival igyekszik eltakarni változó alakját.
 Mi, nők szándékosan vagy önkéntelenül is úgy választjuk 
meg a ruhánkat, hogy jól érezzük magunkat benne: elfed-
jük tökéletlenségeinket, kiemeljük a legvonzóbb vonásain-
kat. Öltözékünk a személyiségünk meghosszabbítása, ki-
fejezi, mit érzünk és gondolunk. Ettől most megfosztottak 
bennünket, gyakorlatilag meztelenre vetkőztettek, felfedték 
minden testrészünket, amit szégyellünk, a világ elé tárva a 
személyiségünknek azt a részét, amit senkinek sem aka-
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runk megmutatni. Ez a formaruha már önmagában is meg-
alázó, még annak is, akinek nincs takargatnivalója. Meg-
fosztottak az egyéniségünktől, a jellegzetességeinktől. Azt 
mondják, mind ugyanolyanok vagyunk, nem számítunk, 
teljesen jelentéktelennek tűnünk. Csak sorszámok, arctalan 
katonák a tökéletlenség megcsappant erejű hadseregében.
 Mind azon gondolkodunk, mire jó, mire vezet mindez, és 
mi következhet ezután.
 kiosztanak nekünk egy-egy pár strandpapucsot. A talpa 
olyan vékony, hogy érzem a lábam alatt a hideg követ. A ve-
zér Őrszem végighalad a sorok között, megvizsgál bennün-
ket, minden részletet ellenőriz. Megáll mellettem, tetőtől 
talpig végigmér, és olyan arcot vág, mintha pöcegödörbe 
szagolt volna.
 – Celestine north! Te aztán szeretsz vezért játszani, ugye?
 nem válaszolok neki.
 – nos, akkor most kiélheted magadat! Irány a sor eleje!
 Minden tekintet rám szegeződik, amikor a sorok között 
elindulok előre.
 – Gyerünk, Celestine! – szólal meg valaki.
 Egy másik tapsolni kezd, mintha fel akarna tüzelni, mintha 
a ring felé haladnék egy meccs előtt. Érzem, hogy meglapo-
gatják a vállamat és hátamat, látom a biztató kacsintásokat 
és az ideges mosolyokat. Az egész csarnok egy emberként 
szurkol nekem, én pedig érzem, hogy könny gördül végig az 
orcámon. A hála és büszkeség könnyei.
 Az Őrszemek sípolni kezdenek, hogy megtörjék az egyre 
növekvő támogatást. A vezérük nem számított ilyen össze-
fogásra. Megállok a sorom elején, mi indulunk majd el elő-
ször, és én megyek az élen. Azt még nem tudom, hová.
 A raktár kapuja kinyílik, fény árasztja el a csarnokot, mi 
pedig megkapjuk a parancsot: Indulj!


