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Egy

Márkó zsebre dugta a kezét, majd két lépés után kihúzta, 
és inkább karba fonta. A lépcsőfordulóban megállt, meg-
markolta a korlátot, egészen kihajolt. Átvágtatott a fején 
a gondolat, hogy leugrik. Vagyis inkább az, hogy le kelle-
ne ugrania. Fejjel előre, az a biztos. Kirázta a hideg, gyor-
san elengedte a korlátot. Megismétlődött a furcsa, ön-
kéntelen mozdulat: előbb zsebre tette a kezét, aztán 
karba fonta – fel sem tűnt neki, az agyára ráhúzta magát 
a folyosói félhomály. Ha tudott volna, akkor sem akart 
volna gondolkodni. 

Egyre nehezebben bírta ezeket a végtelenbe nyújtózó 
estéket. Émelyítő pára kísértette, hányinger, alig várta, 
hogy lemoshassa, bár már tegnap sem sikerült, és azelőtt 
sem. Úgy érezte, a mézes lehelet beszivárgott a bőre alá, 
a sejtjeibe, olyan mélyre ette magát, hogy hiába dörzsölte 
vörösre a testét a szivaccsal, nem jött le. Talán ma. Csak 
egy forró zuhany kell.

– Márkó! Hát te?
Rá sem kellett néznie, egyből tudta, hogy ez a Hunor 

bá, azaz Papp Z. Hunor, a tesi- és biosztanár. Rajta kívül 
mindenki magázta a diákokat.
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– Jó estét, Hunor bá!
Azt hitte, rendesen beszél, azt hitte, úgy mozog a szája, 

ahogy kell, de az elharapott köszönést Hunor csak azért 
értette, mert tudta, hogy a srác ezt fogja mondani. Mivel 
Márkó továbbra sem kereste a tekintetét, hanem a háta 
mögé meredt a folyosóra, és az arca is furcsán duzzadt volt 
– talán a sírástól, ami Márkó esetében még különösebb –, 
Hunor úgy döntött, kisegíti.

– Kémia korrep? Léránt tanárnővel? 
Márkó összerezzent, a hajába túrt, előbb a zsebébe 

csúsztatta, majd összekulcsolta a kezét a mellkasán. Lassan 
bólintott, mintha magát is meg akarná győzni. Igen, kü-
lönórán volt. Hunor egészen megsajnálta. Szégyentelenül 
rosszul állhat a szénája kémiából, ha péntek este is ezzel 
kínlódik. Léránt hagyhatná néha pihenni a srácokat, túl 
komolyan veszi magát. Ráadásul Márkót a héten dobta a 
csaja, ettől volt hangos az egész iskola.

– És a tanár úr?
A kérdés nekifeszült a falaknak. Márkó nem akarta 

provokálni a tanárt, reflexből jött a visszakérdezés, azt 
sem tudta igazán, hol van. Hunor lefagyott, zavarában 
a kockás sálját gyűrögette, a halántékán legördült egy 
izzadságcsepp. Mielőtt bármit felelhetett volna, Márkó 
komótosan továbbindult, közben hol zsebre, hol karba 
tette a kezét. Hunornak csak két sarokkal később esett le, 
hogy a srác alig észrevehetően sántított.
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– Menjen vissza a szobájába, Kincső, nincs semmi baj!
A göndör lány nagyot fújt, de nem ellenkezett. Bevágta 

maga mögött a koliszoba ajtaját, és ráfordította a zárat. 
Bella Flóra a falnak vetette a hátát, az álmennyezetet nézte. 
Saját szavai visszhangoztak a fejében. Nincs semmi baj. 
Hogy utálta anno, amikor a tanárok a szemébe hazudtak! 
És most ugyanazt csinálja, ugyanolyan lett, ugyanazokat 
a hibákat követi el. Az arcát a tenyerébe temette. Mi a 
ménkűért lett belőle pedagógus?! A szülei szerint ma-
kacs, a barátai szerint hülye, éhbér, nulla karrier, így nem 
lesz utazás a föld körül, de ő nem is vágyott már rá, vagy 
legalábbis elnyomta. Bebeszélte magának, hogy tanítani 
akar. Ez a küldetése. Matek és informatika. És most itt 
van a gimiben, ahol érettségizett, és pontosan úgy kezeli 
a diákokat, ahogyan a kollégái pár éve kezelték őt. De neki 
vissza kellett jönnie, csak mert…

Lendületesen vágódott ki a fiúszárny ajtaja, egy alacsony, 
erősen kopaszodó férfi lépett a lányok folyosójára, a feje 
búbja visszaverte a neonlámpák bántó fényét.

– Márkó most ért vissza, ő sem látta. 
Dózsa Bendegúz, történelem, földrajz, filozófia, négy 

gyerek, egy válás. Nem mindenki kedvence, de az iskola 
és a megye legjobb történelemtanára, aki úgy adta elő az 
anyagot, mintha maga is jelen lett volna az eseményekkor. 
Bendegúz Flóra mellé lépett, a falnak dőlt, tekintetét a 
folyosó másik oldalának fehérjébe temette. Flóra sóhajtott.

– Nincs a fiúknál.
– Nincs.
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– Kincső szerint nem jött vissza a szobájába vacsora 
után. Kétszer kicsengett a mobilja, aztán lemerülhetett. 

Flóra Bendegúz felé fordult, azt várta volna, hogy a férfi 
megmondja, mit tegyenek, mi a következő lépés. Mégiscsak 
sokkal tapasztaltabb, őt is tanította, de Bendegúz továbbra 
is a fehér falnak szentelte minden figyelmét. Élénkzöld 
szeme, ami a tanórákon ide-oda cikázott, most fátyolosan 
csillogott, mintha egészen máshol járna. A férfiból érez-
hetően sütött a zavar. Flóra unt rá hamarabb a csendre.

– Oké, akkor szólnunk kell Ujhelyynek, hogy Lili eltűnt.

A lovaglópálca ütemesen csattogott Léránt Evelin tenye-
rén. Az igazgató székében ült, vörös magas sarkúba bújta-
tott lábát az asztalon nyugtatta. A  harisnyáján felfutott 
egy szem, piron  kodva tűnt el bőr miniszoknyája alatt. Fe-
hér blúza itt-ott meggyűrődött, az ujját feltűrte, a felső 
három gombot kigombolta. Miután megunta a játékot a 
pálcával, kihúzta a középső fiókot, kivette a szivartárcát, 
és rágyújtott. Vörös rúzsa nyomot hagyott a szivar végén. 

Kinyílt az igazgatói iroda ajtaja, Ujhelyy Róbert igaz-
gató úr egy indulót dúdolva hátrált be rajta, és gyorsan 
be is csukta. Kezét még le sem vette a kilincsről, amikor 
megérezte a szivarfüstöt. Egy pillanatra megdermedt, 
majd lassan megfordult, közben a zsebébe gyömöszölt egy 
megviselt borítékot. Magas, jó testfelépítésű, sármos férfi 
volt, a negyvenes évei elején járt. Szőke fürtök keretezték 
borostás arcát, a kisugárzásában volt valami elképesztően 
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lehengerlő, ha belépett egy szobába, azonnal ráirányult a 
figyelem.

Farkasszemet néztek Evelinnel, aki beleszívott a szivarba.
– Szép papucs – húzta félmosolyra a száját a nő, a 

mondat végén alig észrevehetően megnyalta a felső ajkát.
Ujhelyy lenézett a szilvakék, lyukacsos lábbelire, meg-

köszörülte a torkát, és tett egy lépést az íróasztal felé. 
Evelin vele mozdult, előrehajolt, így az igazgató láthatta, 
hogy nincs rajta melltartó. Ujhelyy elkapta a tekintetét, a 
keze ökölbe szorult.

– No, mi a baj? Azt hittem, lesz kedved hozzá – ütögette 
meg Evelin az ölében nyugvó lovaglópálcát.

– Ahogy elnézlek, nem én leszek ma az első, akihez 
neked kedved támadt – morogta Ujhelyy, a szája lefelé 
görbült.

Evelin nevetett. Levette a lábát az asztalról, és keresztbe 
tette. Kihúzta magát a nagy székben, vízkék szeme ragyogott.

– Atyaég, te féltékeny vagy! 
A megállapítás egyszerre volt gúnyos és kihívó. Ujhelyy 

nem bírta megállni, rá kellett néznie a nőre. A vörös hajzu-
hatag, a gyémánt tekintet, a lenéző mosoly, a szépségpötty 
az ajka alatt arcának bal felén, a hosszú nyak, az alacsony, 
törékeny test az ő székében. Hirtelen a laza szabadidő-
nadrágot is túl szűknek érezte, tudta, hogy nem lesz képes 
ellenállni neki. Evelin újra beleszívott a szivarba, a füstöt 
a feje fölé fújta. 

– Ezért jöttél? – emelte fel az íróasztal jobb szélére 
csúsztatott hivatali mobilt.
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Ujhelyy nehézkesen bólintott, a szivarfüst beette magát 
a pórusaiba. Igen, többek között a telefonért jött, de már 
nem érezte annyira fontosnak. Remegett a keze, inkább 
zsebre dugta. Arra vágyott, hogy gyorsan túl legyen az 
egészen, aztán a szobájába visszavonulva kortyolgathassa 
az egri bort, ami majd kitisztítja a fejét.

– Gyere ide! – csattant a parancs olyan hangsúllyal, 
mintha Evelin azt mondaná, lábhoz.

Ujhelyy azon kapta magát, hogy gépiesen engedelmes-
kedik. Már az íróasztal mögött állt, Evelin felé fordult a 
székkel, a melegítőnadrág madzagját babrálta. Ujhelyy 
belemarkolt a vörös fürtökbe, hátrafeszítette a nő fejét. 

– Nagyon rossz vagy! – vakkantotta a márványarcba. 
– Ugyan, még meg sem büntettelek – kacsintott Evelin, 

és épp csak rámarkolt a lovaglópálcára, amikor kopogtattak. 
Egy szempillantás alatt helyet cseréltek, Ujhelyy a székébe 

huppant, felkapta az itt felejtett hivatali mobilt, a füléhez 
emelte. Evelin elnyomta a szivart, és a tangájába dugta, a 
lovaglópálcát az egyik fiók nyelte el. Intimebb helyzetekből 
is rendeződtek már vissza. Mire Ujhelyy az utánozhatatlan 
basszusán kiszólt, szabad, Evelin már az ablaknál állt, az eső-
be kémlelt, még arra is volt ideje, hogy a blúzát begombolja.

Flóra rontott be az irodába, mögötte Bendegúz toporgott.
– Igazgató úr, a…
Ujhelyy felemelt mutatóujját látva Flórában rekedt a 

szó. Közben Evelin meg sem moccant, Flóra és Bendegúz 
mégis azonnal tudták, hogy ott van. Mindketten vetettek 
egy pillantást a hegedű alakú hátára, Bendegúz tekintete  
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a bőr miniszoknyában feszülő fenékre is lecsúszott. Ujhelyy 
úgy tett, mintha éppen befejezne egy hívást. Elköszönt, és 
kinyomta, a mobilt akkurátusan az íróasztalra helyezte, 
csak utána nézett fel. Flóra nagy levegőt vett.

– Barabás Lili eltűnt.


