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Kovács Ákos 

Szakmailag elfogadható 

– A pofájába vágd a mocskos quaraptnak! – bömbölte a győlölettel átitatott, rekedtes 
dalgtor hang. 

A fénylı eggge a két megrettent quarapt mellett csapódott a földre, kemény burkolata 
szétfreccsent, a belseje fortyogva kispriccelt. A quaraptok félreugrottak az eggge fájdalmat 
hozó sugarából. 

– Elıször az öregebbet! A kék köpenyest! – ordított fel ismét a rekedt dalgtor. 
A hangzavar egyre erısebb lett! A járókelık riadtan távolodtak a kibontakozó 

véleménynyilvánítás közelébıl. 
– A kurva anyád, büdös quarapt! Ez itt Tyxii-ez-hdriin, mi a faszt keresel a fıvárosban, 

mi? 
– Nem értetek a szép szóból, quaraptok? Takarodjatok haza, amíg tehetitek! 
– Fúúúújjjj! Állat quaraptok! 
A dalgtorok egymást hergelték, a jellegzetes, hosszú köpenyeikbe burkolózó quaraptok 

kétségbeesetten próbáltak menekülni a széles, kockakıvel burkolt téren keresztül a 
biztonságosnak vélt negyed irányába. 

– Segííítsééég! – sikított fel a fiatalabb, a második elsüvítı eggge és a mind erıszakosabb 
támadók láttán. Az apja átfogta a remegı lány vállát, magához húzta, és meggyorsította 
lépteit. 

– Nyugalom, Oineic – nyugtatta rosszul palástolt magabiztossággal a lányát –, gyerünk 
tovább, csak provokálnak, ne tégy hirtelen mozdulatot! 

– Félek, apa! 
– Nem lesz semmi baj, oda se nézz! Gyáva csorda, csak falkában erısek! Mondtam, hogy 

ne fordulj arra! – ismételte meg idegesen sziszegve. 
– Ne hagyjátok, hogy meglógjanak! – A dalgtorok már vagy tizenöten közeledtek a tér 

különbözı pontjáról. 
Megszervezték a rohadékok, vadásznak ránk, lüktetett a félelem az apában. 
– Megtisztítjuk Tyxii-ez-hdriin-t az alattomos fajtátoktól! 
– Milyen korcs faj vagytok! Pusztuljatok, kibaszott quaraptok! 
Az egyik eggge tartalma célba ért. 
– Ááá, a kurva anyátok! – kapott a lábához az apa. 
Az oltalmazók háromszemélyes gépe dübörögve ereszkedett alá a magasból a kibontakozó 

tömegjelenet láttán. 
– Vigyázz, oltalmazók! 
Amint a járır földet ért, a három rendfenntartó kiugrott a gépbıl, és a csoportosulás 

irányába kezdett futni. 
– Vissza! Nézetcella! – vezényelt a rekedt hangú dalgtor parancsok. 
A támadók elérték, és körbefogták a két menekülı quaraptot. 
– Nézetcella! Nézetcella! – visszhangozták a vezér parancsát a többiek vicsorogva. 
A két tehetetlen áldozat megtorpant, rémülten összebújt. A halálfélelem hatására a quarapt 

lány kozzerf-karma ösztönösen kicsúszott a körömágy alól. 
– Húzd vissza – suttogta kétségbeesetten az apa –, ezért halálra ítélhetnek! 
A szipogó, halálra vált lány visszahúzta a karmot. 
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– Felszólítjuk önöket, hogy hagyják abba! Felszólítjuk önöket, hogy hagyják abba! – 
szajkózta az egyik loholó oltalmazó a kihangosított gégemikrofonjába. 

– Nem tehetnek semmit! Gyerünk! – biztatta társait a rekedt vezér izgatott kacagással! – 
Nézetcella, és tőz! 

A dalgtorok a közeledı oltalmazókkal mit sem törıdve szorosan egymás mellé álltak, és 
három méter átmérıjő, áthatolhatatlan győrőbe fogták a középen álló quaraptokat. 

– Adj neki! – A közeli eggge zápor elborította apát és lányát. Az égetı fájdalom 
menekülésért kiáltott. Az apa a kín ködén keresztül megragadta lányát, és futni kezdett! 

– Ne érj hozzájuk, ne akadályozd! Vélemény van, csak vélemény! – A vezér elemében 
volt. 

A fürge dalgtorok, akár egy precízen mozgó ketrec, hibátlanul követték a lomhább 
quaraptok menekülési útvonalát. A végzetes győrő nem ért hozzá a szenvedıkhöz, csak pár 
méteres távolságot tartva követte minden irányba, és elviselhetetlen eggge lövedékekkel 
bombázta ırjöngve. 

A három oltalmazó tehetetlenül megállt. Kísérték a különös körtáncot, de nem avatkoztak 
be, csak az egyik mondta folyamatosan: 

– Felszólítjuk önöket, hogy hagyják abba! Felszólítjuk önöket, hogy hagyják abba! 
– Nem bántjuk ıket – fuldoklott a vezér a nevetéstıl, gúnyosan az oltalmazók felé intve. 
Az egyik egyenruhás nem bírta tovább türtıztetni magát, és lendületesen elırelépett, 

megmarkolva a gázostort. 
– Mit akarsz az ostoroddal, te pondró? Véleményünk van, azt csak szabad? Mi rendes 

dalgtorok vagyunk, betartjuk a törvényeket! – fortyogta a dalgtor a megtorpanó oltalmazó 
képébe. 

– Vissza, Reph! – parancsolta a háromtagú járır parancsnoka a feldúlt kollégájának. 
– Meg akarják ölni a quaraptokat, uram! Provokálnak! Süvítı van náluk – válaszolt vissza 

kemény határozottsággal Reph, a házilag dúsított eggge-re célozva, amely vitatott átmenetet 
képezett az ennivaló és a kézifegyver között. 

– Mi pusztán az eggge-re próbáljuk rászoktatni ezeket a húszabálókat, te nyavalyás! – 
szórakozott a dalgtor vezér – Csak véleményt nyilvánítunk! Semmi közöd hozzá, amíg 
betartjuk a törvényt! 

– Legszívesebben szétlıném azt a pikkelyes fejedet, te korcs! – válaszolt a rendfenntartó az 
oldaltáska felé nyúlva. 

– Lıjj, ha a hóhérral akarsz randevúzni! Több száz szemtanúnk van – mutatott a tér szélén 
összecsıdült tömegre –, ártatlanok vagyunk! 

– Reph, azonnal jöjjön vissza, ez parancs! 
Az oltalmazó összeszorította száját, meghátrált, és visszalépett a társai mellé. 
– Ez nem tisztességes, uram! 
– Tudom, Reph! 
– Kiprovokálják a halálukat! 
– Tudom, Reph! 
– De mi nem teszünk semmit! 
– Nem tehetünk, Reph! 
Az izzó szemő dalgtor nézte egy darabig a veszélyes oltalmazót, majd a kör közepén 

vergıdı pár felé fordult. 
– Elı a süvítıkkel! – szólt óvatosan a körön kívüli társainak. 
A quaraptok a földön térdeltek, összebújva védték a fejüket. Az elengedett süvítı elsıre 

telibe találta az apát, aki a vegyi anyag hatására zsákként omlott a betonra. Az összes dalgtor 
felüvöltött a gyönyörőségtıl. 

– Apaaaa! – sikított fel a quarapt lány, mozdulatlan apja láttán. A hírhedt kozzerf-karom 
kilökıdött. A hullámzó körtánc összefolyt a lány szeme elıtt, s a közismert quarapt 
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lomhaságot meghazudtolva villámgyors, vízszintes kaszáló mozdulatot tett. Három dalgtor 
felüvöltött, és görcsbe rándulva a földre rogyott. Testük folyamatosan rángatózott. 

A lány apja lassan megmozdult. – Nee… Oineic… nee… csak a szemem volt… jól 
vagyok… – nyögte a földön fekve, véres arcát markolva. 

– Vigyázz! Kozzerf-karom! – ugrottak szét rémülten a dalgtorok. 
A váratlan fordulat láttán a három felzaklatott oltalmazó gondolkodás nélkül elırelendült, 

és gázostoraikkal pillanatok alatt ártalmatlanná tették a két quaraptot. 
– Tessék, és még véded ıket – vetette oda korábbi ellenfelének biztonságos távolból a 

dalgtorok vezére, és miután konstatálta, hogy szerencsésen elkerülte a bénító karmot, 
elégedetten a földre köpött. 

*** 

Oineic émelyítı hányingerre tért magához. Mozdulni próbált, a bilincsek azonban nem 
engedték. Apró cellát és szürke falakat látott. Végignézett magán, és kirázta a hideg: karmait, 
a quaraptok büszkeségét eltávolították. Tehát… 

– Magához tért, indíthatja! – szólalt meg valaki fémes hangon. 
– …a bíróság mérlegelve a karomhasználat… – indult el hangszórón keresztül a bejátszás. 
– Hé, az elejérıl, kellene! 
– Nem mindegy neki? Kivégzik, és kész. 
A gázostor napokig gyötrı utóhatása az éledezı Oineicet visszataszította az 

eszméletvesztés határáig, és már csak foltokban hallotta a gyorsított bírósági ítéletet: 
– …a vád többszörös gyilkossági kísérlet… 
Apa, merre vagy, apa? 
– …a vádlottat az oltalmazói jelentés szerint nem korlátozták sem mozgás, sem 

véleménynyilvánítási szabadságában, fizikai bántalmazásra, testi kontaktusra nem került 
sor… 

Itt vagyok, Oineic. 
– …az élelmiszerrel való dobálás a szabad véleménynyilvánítás formájaként szakmailag 

fenntartás nélkül elfogadható, abban az esetben is, ha a quaraptok az eggge-t nem fogyasztják 
élelmiszerként… 

Ugye, nincs igaza a prófétának? Ugye, tévedhet Megonrath is? 
– …a vádlott az ıt jog szerint megilletı oltalmazói segítségre a jelenlévı oltalmazók 

egyhangú állítása szerint egyértelmően nem tartott igényt… 
Miért kérdezed, csillagom? Mi bánt? 
– …a karomhasználat messze nem állt arányban a törvényileg engedélyezett, és a vádlottal 

szemben alkalmazott véleménynyilvánítási formával… 
Remélem, hogy téved, apa. Remélem, hogy rosszul gondolja a próféta. 
– …a halálos ítélet jogerıs… 
Megijesztesz, Oineic, mitıl félsz, kislányom? 
– …az ítélethozatal napjától számított egy héten belül végrehajtandó… 
Én nem akarok újjászületni, apa! Én nem akarok többé sehova újjászületni! 


