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BELZEBUB

A hegy fölött kitört a zivatar. A sötéten gomolygó felh!k-
b!l sárgás-vörös villámok cikáztak. Az egyikbe kapaszkodva 
pottyant le a sz!rös ördög. Túl sokat okvetetlenkedett oda-
fönt. – Eridj a dolgodra! – dörgött rá az Ég.

Hiszen, ha tudta volna, mit kell tennie.
Addig is, míg valami eszébe nem jut, elmélkedett, kénye-

lembe helyezi magát a tüzet fogott vén tölgy ágainak hajla-
tában. Az els! értelmes gondolat hatására farkával szétcsap-
kodta a lángokat, nehogy összeroskadjon alatta az ül!hely. 
No, most akkor, hogyan is állunk ezzel a világgal?

– Eridj a dolgodra! – visszhangzott benne. A fa mellett ha-
talmas tócsa. (Az utolsó cseppek fodrozódtak rajta.) Belenézett. 
Ezzel az alakkal legfeljebb olyan emberek rossz álmaiban kí-
sérthet, akik telezabálták magukat. (Lehangoló. Ezt gondol-
ta akkor. Jóval kés!bben már rájött arra, hogy m"vészeknek 
és szenteknek a valóságtól elrugaszkodott, határtalan a kép-
zeletük, ha !t kell ábrázolniuk. Nemcsak éjjel.)

Igen, az emberek. Ez az állatfaj jutott neki a teremtett vi-
lágból. Az ég kitisztult, a szürke foszlányok fölött magasra tor-
nyosuló fehér habok, halkuló morgással, lassan visszahúzód-
tak a horizontra. Le lehetett nézni a földre. A hegy lábánál, az 
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égboltot tükröz! kék tenger partján, falak közé szorult város, 
színesen-fehéren villogó oszlopos templomaival. A vízen vi-
torlás-evez!s gályák. Hozták az árut a keresked!knek. (Itt is, 
ott is emberek, pici kis emberek. Nosza, induljunk közéjük.)

O

De így? Belzebub megrázta magát, s egyb!l jámbor vándor-
rá változott. Daróc gúnyáján a szamárkóró bogáncsai.

Egy darabig a vízmosások között bukdácsolt, aztán a cser-
jésben talált egy göcsörtös, de megfelel! botra. Éppen jókor. 
Amikor belegázolt az iménti es!t!l épphogy éled!, csene-
vész árpatáblába, az els! kunyhónál kutyák rohantak feléje. 
Villogó kíméletlenséggel húzott végig rajtuk, mire nyüszítve 
hátráltak el!le.

– Erre most már vigyázni kell – jutott eszébe. Nem szabad, 
hogy kimutassa a foga fehérjét. Valóban, amikor a gazda vala-
honnan el!bújt, és visszaparancsolta az ebeket, szelíd szóval 
tudakozódott t!le, merre találja a város kapuját. – Jó irány-
ban megy, de siessen, mert este bezárják – hangzott a ház!r-
z!ihez képest valamivel barátságosabb válasz.

Egy darabig óvatos ugatás kísérte, úgy sietett tovább.

O

Bezárják? Kit!l félnek? Egy pillanatig azzal hízelgett magá-
nak, hogy talán t!le, de aztán rájött, hogy ezek még Plutóban 
hisznek, abban is csak úgy, hogy jó messze, valahol lent, az 
Alvilágban uralkodik. Hát akkor?

Az !rök – !si szokás – keresztbe tették lándzsáikat el!t-
te. (Ez is !si szokás: fintorgott t!le.) – Honnan? – Miért ép-
pen most és minek? Háború készül. (Aha!) – Ki küldött és 
kihez? Záporoztak a kérdések. Látnivaló volt, hogy maguk 
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között még csak megvannak valahogy, de az idegeneknek fel 
is út, le is út.

Hm. Nem azért volt ördög, hogy ne tudta volna a módját, 
hogyan fog ki rajtuk. Félrevonta a parancsnokot és frissen 
varázsolt aranyakat nyomott a kezébe. – A jósdából jövök és 
Jupiter papjához igyekszem. Nem akármilyen hírekkel – súg-
ta a fülébe. A marcona katona sisakjának tolldísze megreme-
gett. (Megtudhatnám? Meg vannak számlálva a napjai. Kinek? 
Pszt! Neki. – A szájak tátva maradtak. # pedig akadálytala-
nul belépett a nagy kváderköves falak mögé.)

O

A délutáni napfényben a polgárok a piactér felé igyekez-
tek. Belzebub is arra tartott. Nem bánta, hogy nyüzsgés, lök-
dös!dés, lárma fogadja az oszlopsorok között. Az els! mun-
kanap. Néhány embernek, aki bizalmatlanul mérte végig, a 
fülébe súgta: emelkednek a gabonaárak. Bizony. Az már je-
lent valamit.

Hogyan fogjon hozzá? Nézzük csak: hol az állam hármas 
istenségének temploma? Majd !k elmondják, amit err!l a vá-
rosról tudni érdemes. A kockázók, az üzletköt!k, a kézm"-
vesek asztalai és árui, pletykás csoportok mögött húzódott 
meg a szerény épület timpanonos bejárata. A lépcs!n zöld 
gyík napozott a délutáni fényben. Csodálkozva emelte fel a 
fejét. Egy sarus alak errefelé?

Odabent öreg, ny"tt ruhás pap fogadta a látogatót. Ugye, 
nem lépett rá a gyík farkára? Mert? Mert ha zavarják, szeren-
csétlenséget hoz a házra. (Semmi ajándék? Semmi áldozat? 
Csak így berontani? – Jó, jó, tessék, adok, persze, hogy adok.)

A megenyhült pap újabb ajándékok fejében megengedte, 
hogy a vándor betelepedjen a szentélybe, társalogni az iste-
nekkel éjszakára. (Azért, miel!tt magára zárnám az ajtót, hadd 
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tudjam meg, mit hallott a háborúról? A háborúról? Melyikr!l 
is? Igen, igen. Pszt! Jön az új világ! Tessék id!ben helyezkedni, 
mert felmondanak minden áldozárnak.)

O

Belzebub egyedül maradt a félhomályban a három hatalmas 
k!darabbal. Hogyan lehet ezeket szóra bírni? Megtapogatta a 
nagyszakállú Jupitert, bizony hideg márvány az öreg. Junóhoz 
és tudós lányuk, Minerva kezéhez már nem is nyúlt. Más ta-
lán kétségbe esett volna, neki eszébe jutottak kés!i évszázad-
ok. Megjelent el!tte olyan mutatványos, akinek bódéjában 
a merev márványszobor egyszerre csak lüktet! életté válto-
zott. Ezért aztán türelmesen várt. Mégis meglep!dött, ami-
kor kisvártatva – trükk helyett – tényleg megmozdultak mind 
a hárman. Most már szemtelen lett az ördög és elkezdett in-
cselkedni Minervával. Mind a hárman egyszerre ráütöttek 
a kezére. – Fuj, de ronda vagy! Persze, az istenek átláttak a 
szitán, nekik nem lehetett megjátszani az együgy" vándort.

(– No, akkor üljünk le és beszélgessünk. Ki vagy és mi 
járatban?)

Belzebub bevallotta, hogy neki ez az egész világ még igen-
csak új. Amikor kipottyant az égiek kegyeib!l, csak azt mond-
ták neki, hogy, mit is mondtak? Hogy tegye a dolgát.

– De mi az közelebbr!l?
– Mondjátok, ti csak tudjátok, hol vagyunk? Érdemes az 

itt lakókkal valamit kezdeni?
(Szóval az új világ. Mi is úgy indultunk, hogy nem tudtuk, 

mi a dolgunk. Folyton-folyvást a görögökhöz, az Olümposzra 
szaladgáltunk tanácsért. Végül összefogtunk és elszeg!dtünk 
Numa Pompiliushoz, a rómaiak királyához. Koszt és kvártély. 
Még ludak is voltak a közelben. Ott. Nem itt, vidéken – bigy-
gyesztették ajkukat hozzá, és továbbra is egyszerre beszéltek. 



11

Mert tudd meg, azóta mi hárman többen lettünk. Minden 
valamire való városban el!fordulunk. Bizony. De rajtunk kí-
vül is annyi itt az isten, hogy sok szavunk nincs. Nem is me-
gyünk közéjük. – Neem? Ajaj! – Némi változatosság, ami-
kor a város elöljárói állami ünnepen áldozatot mutatnak be 
nekünk. De nem ám igazit, csak olyan pótlékot. Mert ben-
nünk !k sem hisznek. A szöveg is mindig ugyanaz. – Hát ak-
kor? – Számunkra pedig csak a legyek maradnak. Feketék és 
dörzsölik a hátsó lábukat. Mi lenne, ha miattuk egyszer el-
tüsszentenénk magunkat? Mind a hárman egyszerre. Tehát 
azt mondod, a mi világunknak vége? Ideje. Megpályázhatod 
Plutó helyét az Alvilágban. Ha !t is elcipelik a szobortemet!be.)

Az istenek b!beszéd"ek voltak, mert örültek a ritka alka-
lomnak. Viszont Belzebub, látva, hogy amire ! kíváncsi, ab-
ban semmire sem jut, és amúgy sem érdekelték az öregek régi 
dolgai, hamarosan elálmosodott. Kissé fonnyadt áldozati ba-
bérlevelekb!l készített magának vackot a sarokban, és édes-
deden végighorkolta az éjszaka hátralev! részét. Szerencséje 
volt: miel!tt a pap bejött volna, egy darázs felébresztette. Így 
még id!ben visszaváltozott vándorrá.

No, most hová? Ahol viszályt szíthat, ahol egymásnak ug-
raszthatja a népet. Majd csak adódik valami alkalom, hogy 
kipróbálhassa az erejét. Hol vannak a legtöbben? No, persze. 
És ismét kiment a fórumra.

Ott már kezd!dött az élet.

O

A nagy zsivajt egy hatalmas férfiú messze hangzó szava akasz-
totta meg – legalábbis egy pillanatra. Kíváncsiságtól feltüzelve 
állták körül. (Ez lesz az én emberem – reménykedett a Sátán.)

– Polgárok! Tévelyg!k! B"nös lelkek! Itt a világotok vége! 
Küszöbön az új! Napkeletr!l hoztam nektek az üzenetét!
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Füllel is érzékelhet! volt a csalódás lefelé görbül! íve. Keletr!l? 
Tengert lehet rekeszteni vele. Ami onnan szabadult már ránk. 
Uram, hagyjon békén minket. El!bb a sárga veszedelem, az-
tán az összes színek szivárványa. Ne lengesse fölénk az esz-
méit. Egyáltalán hogyan került a falakon belülre?

Az ám. Hogyan került ide? Az !rség parancsnoka széttár-
ta a kezét. # nem tudja. Talán hajón. Hajón? Az öblöt nem 
figyeli senki? Le kell váltani az ilyen parancsnokot! (– Majd 
én megmondom, ki legyen az utód – döngette a mellét egy 
polgár.)

– Nem hajón. Engem a fehér bálna okádott ki a part-
ra! – zengett a próféta és ujjaival ijedt kis halat fésült ki hosz-
szú hajából.

– Úgy! Azt lehet – vonta meg a vállát a parancsnok, és meg-
könnyebbülten ment vissza a helyére.

Hanem most meg a piac felügyel!je kellemetlenkedett: – A 
mesék nem érdekelnek. Megfizette a vámot? – csapott le rá, 
ujjával a földön ficánkoló állatra mutatva.

– Csak ez az egy volt. Saját használatra – hajolt meg az ide-
gen tisztelettudóan, némi gúnnyal szája szögletében.

– Az más – mondta a hatóság, és figyelni kezdte az ostáb-
lázókat. (Csaltok, már megint csaltok.) A halacskát meg be-
kapta egy kóbor eb.

A férfiú körülnézett, van-e még hivatalos ember a közel-
ben. Nincs? Kotorászni kezdett az általvet!jében. Belzebub 
egy oszlopnak támaszkodva figyelte. (Uram, jobbat is küld-
hettél volna segít!mnek!)

A tömeg egyre inkább visszatért korábbi foglalatosságai-
hoz. Az ostáblák mellett itt-ott kockázni kezdtek, máshol vic-
ceket meséltek, a kézm"vesek f"részeltek és kalapáltak, az üz-
letekben folytatódott az alku. (Hát nem lesz itt ma már semmi 
felfordulás?) A bálnából érkezett végre megtalálta, amit kere-
sett, s rákezdte megint:
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– Hallottatok arról a tíz parancsolatról, amit egy távoli he-
gyen véstek k!lapokra? Leírtam, itt van, nézzétek! Kifüggesztem 
ide, a Capitolium kapujára! – És halt"vel kiszögelte jó magas-
ra, hogy le ne tudják tépni haszontalan suhancok. Ha sokban 
nem is, ebben már volt tapasztalata.

Az olvasni tudók odasereglettek. Ezt már a piacfelügye-
l! sem mell!zhette, s nagy komolyan cövekelt le a papirusz 
elé. Tarkóját vakargatva szólalt meg: – Az áll itt (csúsztatta 
ujját a papirusz közepére), hogy ne ölj. És mit kezdenél az el-
lenséggel, ha rátör a városra? Hagynád, hogy lekaszabolja a 
házad népét?

– Megmagyaráznám neki…
Harsány hahota fogadta a szavakat. – Megmagyaráznád? 

Amikor éppen kaszabolnak? (Belzebubnak eszébe jutott: lesz 
még olyan, hogy papok áldják meg a fegyvereket itt is, ott is, 
aztán hajrá, kaszaboljatok!)

– Isteni császárunk szétszórta a Mózes-hív!ket, lerom-
bolta templomukat, összetörette a márványlapokat, amiket 
talált, honnan való a tudományod? Aki idáig futott közülük, 
azt fölfalták a cirkuszban az oroszlánok. Te hogyan marad-
tál meg? – faggatta a hatalom embere a térít!t.

– Kókler, nem is látta a táblákat! – nevette a tömeg.
Belzebub nem hagyhatta, hogy tragédiából bohózattá si-

lányuljon az akció. Abban neki semmi szerepe. Beavatkozott:
– Mondjátok, milyen nap van ma?
– Szombat! – harsogta a tömeg.
– Nézzétek ezt a pontot! Itt van la! – bökött a kiírás har-

madik pontjára. – Látjátok? Szombaton a kisujjatokat sem 
szabad megmozdítani! Hát még dolgozni, verítékezni a földe-
ken, kardokat élesíteni, réztányérokat kikalapálni! Meg tud-
nátok ezt tenni?

– Hogy ne üzletelhessünk? Még kockázni sem szabad?
– Még kockázni sem.
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Hangos méltatlankodás volt a válasz. Ez a vallás ezen a pi-
actéren csatát veszteni látszott. Sovány eredmény az ördög 
számára. Tépjék egymást, folyjon a vér! (Tegyél már valami 
égbekiáltót!) A térít! megkísérelte még egyszer magához ra-
gadni a kezdeményezést:

– Nézzétek ezt az öreget, hogy rángatódzik minden tag-
ja. Ha az én hitem meggyógyítja, akkor sem fogadjátok el a 
parancsolatokat?

– Kókler – mondták ismét körülötte. A térít! megpró-
bálta rátenni a kezét a beteg emberre, de az annyira rázta 
a fejét, hogy minduntalan lecsúszott a tenyere a fényes ko-
bakjáról. (Jaj, istenem, hókuszpókusz és abrakadabra, elfe-
lejtettem!) Er!lködését Belzebub egy darabig bosszankodva 
nézte, aztán odalépett hozzá és vállát megkocogtatta a bot-
jával. – Idefigyelj – mondta halkan. – Idefigyelj! – emelte fel 
most már a hangját. A térít! rémült tekintettel fordult felé-
je. (Ki vagy te?)

– Mit akarsz ezzel a szerencsétlennel? Hiszen az ördög bújt 
belé. Azt "zd ki bel!le! Nem tudod, hogyan? No, majd én segítek 
neked! – és átváltozott igazi sz!rös Belzebubbá. – Húú! – ug-
rált körülöttük.

Az öreg a sokktól egy percre megdermedve bámult a jelen-
ségre, majd magához térve, eszeveszett száguldással rohant ki 
a térr!l. A próféta megnémult a csodálkozástól. – No, itt a pil-
lanat! (Most ereszd ki a hangod, hogy a te istened így, meg úgy! 
Én elvégeztem a magamét, fordítsd most a magad hasznára! 
Nem érted? Én tanítsalak, hogyan kell? – súgta neki a sz!rös.)

A pillanat azonban elmúlt. – Szimuláns! – kiáltoztak az 
öreg után, majd – mivel mást nem láttak – a térít! felé fordul-
tak valamennyien. Nyakunkra hoztad az Alvilágot! Pusztulj 
innét! Fenyeget!n emelkedtek feléje öklök, botok. A hatalmas 
ember általvet!jét a feje fölé tartva hátrált a templom felé, és 
közben segélykér!n kereste a vándort. Vagy az ördögöt, vagy 
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akárkit. Mindegy. De Belzebub bolond lett volna a tömegben 
maradni. Hopp! És máris! … Sátáni kacajjal lógatta patáit a 
Capitolium timpanonjáról.

Egy id! után azonban megunta a csihi-puhit, az ingyen cir-
kuszt, leugrott, felnyalábolta a térít!t, és áttelepítette az egyik 
tet!re. – Jól elagyabugyáltak – vette szemügyre az összetört 
férfiút. Ha nem mentelek ki a dühöng!k közül, otthagytad 
volna a fogad. Mit, a fogad! – Azt ajánlom, hogy vitorlázz el 
innét miel!bb. Amíg egészen agyon nem vernek.

– De a papiruszom! – siránkozott dagadt ajakkal.
– Hagyd abba a térítést! Nem neked való. Legalábbis amíg 

bele nem tanulsz.
– Sátán, miért adsz nekem tanácsokat? – nyögte halál-

ra váltan.
– Miért? Hiszen ugyanabban a cip!ben járunk mind a ket-

ten. Jártunk, ha nem rontottad volna el – dobbantott a pa-
tájával. – Egymásra vagyunk utalva. Beteg nélkül minek az 
orvosság. B"nös nélkül nem lehet téríteni. Mikor lesz még 
egy ilyen alkalom! – Aztán duzzogva elindult a hegyre, s ott 
elhelyezkedett a fán. (– Nekem kell megmagyaráznom, ho-
gyan tegyen csodákat? Hát igen, nekem kell megmagyaráz-
nom.) Egy darabig még mondta a magáét, majd szép lassan 
elnyugodott.

Vajon?… Id! múltán kíváncsian hajolt ki az ágak közül. 
A próféta a tet!n elterülve, mozdulatlanul. (– Az istenfáját! 
El!bb kellett volna! …Vagy mégse? Na? Na!) Az alak lassan 
föltápászkodott, majd égnek emelte karjait. És a hold érzé-
ketlen fényében segélyt kér!n imádkozni kezdett.

A Sátán leszólt: – Megyek!
Most már tudta, hogy nem marad munka nélkül az új 

világban.
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Honni soit qui mal y pense
(Szégyen arra, aki rosszra gondol.)

CSODA
– elbeszélés –

Félix páter gondterhelten bámult ki a harangtoronyra. A kö-
zeled! este félhomálya kúszott fel a piszkos fehérr!l narancs-
színre váltó falakra, föl, egészen a hosszúra nyúlt, íves abla-
kokig. Ahogy haladt el!re, cikázott feljebb a muslicák fényre 
éhes csapata. Csend volt a toronyban.

(Eszébe jutott a dél, amikor a száraz kenyeret majszolta. – Mi 
baj, Tommaso? Az utolsó kötél is leszakadt. Kössön csomót rá. 
Az ám, de hogyan jussak el odáig? Az a fránya foghíjas létra! 
Nincs emberfia, aki rá merészkedne.)

Nem halogathatja tovább. Rendbe kell hoznia az eklézsi-
át. De mib!l? Hiába rázza, forgatja a perselyt, s hiába ru-
gaszkodik neki a megoldást célzó gondolkodásnak, egy pity-
kén kívül semmi eredmény. Átkozott alamuszi kölyke, aki  
beledobta.

Tommaso halkan köhintett. A plébános rosszat sejtve for-
dult feléje.

– Don Giovanni? Száz Üdvözlégyet rendelt azért, hogy a lo-
váról elszálljon a rontás. Már egy hete. Hol a pénz, ami jár érte?
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– Nagyobb átérzéssel kellett volna mondani. Akkor talán nem 
múlt volna ki a szegény pára. Most meg ráadásul beteg a fia is.

– Beteg? Mikor volt egészséges? Pendelyes gyerekkorától 
göthös a szerencsétlen. Ett!l függetlenül vasárnap még végig 
térdelte a misét! Lesütött szemmel, ahogy szokta.

A sekrestyés grimaszt vágott: – Már jajgatnak körülötte 
az asszonyok.

– És az utolsó kenet? Nem is hívnak? – ugrott a csuhás és 
ziháló gyorsasággal csattogott a falu leggazdagabb emberé-
nek háza felé. A fiú halálán van? Vagy már meg is halt? Nagy 
temetés kell, engesztel! szentmise, meghívás a halotti torra 
és ill! nagyságú adomány a parókiának. Ha az úr neheztelne 
is, a gyászba borult anya csak nem tagadja meg t!le mindazt, 
amit a hagyomány ilyen szomorú alkalomra el!ír?!

Odaért. Letopogta sarujáról az út porát, aztán felnézett.
A nemrég újra faragott lépcs! tetején, fizetett sirató asz-

szonyok közepette, állt sötéten-feketén az uraság. A rész-
vét !szinte kézfogását és haszonles! öleléseit fogadta sor-
ra. – Köszönöm – mozogtak gépiesen az ajkai, s csak akkor 
vált hangja célzottan személyessé, ha görnyedt adósa közelí-
tett hozzá. – Aztán, Filippo, ne feledd, hogy még nem adtad 
meg a fekete bors árát!

Végre a plébános is elébe került.
Tekintete szikrákat vetett a pap felé. – Az örök világos-

ság fényeskedjék neki! – nyögte az egyház képvisel!je, és el-
nézett semleges tájak felé. Don Giovanni morgott valami 
olyant, hogy ez a lélekkufár, a családi gyászon is nyerni akar, 
aztán bement a házba.

Félix páter tanácstalanul álldogált egy darabig.
Végre egy asszony megsajnálta, s két jajgatás között meg-

súgta neki: – Tisztelend! uram, a ló. Micsoda érték és még-
sem segített az egyház rajta. Gondolja, hogy legalább a fiút 
fel tudná támasztani?
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– És a temetés?
A püspök úr már intézkedett.

O

A püspök?
Maga sem tudta, miért, a parókia helyett a templomba nyi-

tott be. A hátsó padok egyikére zöttyent le, oda, ahol a hívek 
hiánya miatt évszámra vastagon állt a por.

A püspök. Hm! Intézkedett. Hm! Miért?
Az er!teljes gondolkodástól hamarosan elbóbiskolt. Az ajtó 

nyikorgására riadt fel. Egy cseléd óvakodott be, és kis csoma-
gocskát nyújtott át. Kifelé menet pedig néhány pénzdarabot 
csörrentett a perselybe. – Az asszonyom küldi – vélte halla-
ni a páter, s a jelenség máris elt"nt az akkor már holdvilág-
ban. Felhajtotta a szalvétát a kosárkáról. Az illat! De rég volt! 
Mikor evett legutóbb ilyen süteményt? Tegyünk félre bel!le 
egyet holnapra. Jó magasra. Nehogy egy ministránsgyerek be-
kapja. Már nem gondolt az el!bbi megaláztatásra. Vidáman 
fordult a sekrestyés felé:

– Tommaso, van vacsoránk.

O

A templom érdemes szolgája délutánonként, mikor vízért 
szokott menni a kúthoz, a csobogás közben a locsogást is figyel-
te, s elraktározta magában, hogy aztán az estebéd szüneteiben 
el!álljon az értesüléseivel. Most is ez történt. Csemege! Pedig 
cserébe mit tudott mondani a fehérnépek koszorújának? Semmit.

– Tehát igaz a híresztelés – halkította le a hangját. – A püs-
pök az apja annak az egy szem gyereknek.

Még éppen jókor fogant. A törvényes apa is derekasan meg-
dolgozott érte, miel!tt újabb hajóútra indult volna. De hát azt 
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mindenki tudta, hogy nem az asszony a medd!. Mindenki tud-
ta, csak Don Giovanni nem. És éppen az ! kedvéért muszáj 
volt világra hozni azt a porontyot. Hogy örvendezhessen tör-
vényes utódjának. Magdaléna, aki egykor dajka volt a háznál 
és most is szolgálja az uraságot, szent esküvel állította, hogy 
ez így igaz. Már tocsogott a sár a vödre körül, amikor még 
mindig sorolta a bizonyítékait. Szájtátva hallgatták a fondor-
latos praktikákat és a hálószoba rejtelmeit a kút körül vala-
mennyien. Apraja-nagyja. Fogd be a füled, te taknyos.

– Most már beszélhetek, hogy a fiatalúr kiadta a lelkét. 
Nincs, aki a titkot elárulná neki.

O

Don Giovanni, mint a$éle keresked!, hónapokra elt"nt a 
faluból, hogy távoli kiköt!kben rakodja tele hajóját f"szerek-
kel. Foglalkozásának nem fordított hátat az után sem, hogy 
megházasodott. – Soha, de soha nem hagylak el, édesem – fo-
gadkozott a lázas éjszakákon, aztán egy szép napon levelet 
kapott a kapitányától. Attól a perct!l fogva nem volt maradá-
sa; sem a csókok özöne, sem a legfinomabb sütemény, amely 
neki is módfelett ízlett, s amelynek receptjét és hozzávalóit 
egy megért! arab sejkt!l hozta, nem marasztalhatta tovább.

– Vigyázz magadra, Eulália, és imádkozzál gyermekáldás-
ért! – kiáltotta lova hátáról a keresked!, és elgaloppozott a ten-
ger felé. Néhány mérföld után már a jöv!re összpontosított. 
Kis feleségét jó nagy adag gyökérrel ajándékozza majd meg, 
hogy ne fogyjon ki a sütemény! (Látod, e$endi, ez hibádzik a ti 
vallásotokban – mondta legutóbb a sejk –, ha nekem az egyik 
asszony nem tudna szülni, nem kell gyökerekhez folyamodnom, 
mert még mindig marad másik, fölös számban, a házam körül.)

O
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Az asszonyka vigasztalanul nyelte sós könnyeit, mígnem 
Magdaléna, a h"séges szolgáló nem javasolta, menjen a temp-
lomba. Isten, vagy legalább Szent Eulália meghozza majd, ha 
a gyereket nem is, de a lelki békéjét.

Tapasztalt szolgáló tanácsát mindig érdemes megfogadni.
Gennaro, az akkori plébános, délceg fiatalember volt. Vénséges 

vén házvezet!n!je mell!l szívesen nézett körül a falujában. 
Nem tartott sokáig, mire Euláliával mindketten megtalálták 
a vigasztalódás módjait. Hanem egyes parlagon maradt iri-
gyek beárulták a városban a plébános viselt dolgait, hozzáté-
ve, hogy nyíltan háborognak már a hívek, s elkerülik az isten-
házát. Az elöljárók, hogy rend legyen a plébánián és nyugalom 
a hívek között (no és megteljen a persely), mit tehettek mást, 
Gennarót elhelyezték.

Félix jól emlékezett erre az áthelyezésre. Hiszen helyet cse-
réltek. # a szomszéd faluból hozta át motyóját ide, Gennaro 
a legnagyobb titokban, éjnek évadján költözött új állomáshe-
lyére. Ez volt a püspök rendelkezése. Büntetésnek számított az 
! kinevezése is, hiszen nem sikerült elszámolnia a péterfillé-
rekkel. Messze a pápa, honnan tudhatja, mennyit adakoznak 
a hívei – gondolta a persely dézsmálgatása közben. Sajnos a 
püspökség kincstartója közelebb járt az igazsághoz. Nos te-
hát megtörtént a gyors csere.

Félix páter a lenyugvó nap háta mögül lopakodott az új helyé-
re, s telepedett le a tulajdonképpen nem is neki készített vacso-
rához. Meg kell hagyni, hogy az öregasszony jól bánt a f!z!ka-
nállal. Nem tör!dve a csodálkozó, s!t megrovó pillantásokkal, 
ill!en meg is dicsérte ezért. Hátrad!lt a székén (akkor még le-
hetett), s elhatározta, majd holnap tisztázza helyzetét a süket 
csoroszlya el!tt. Ekkor halk kopogtatás fordította fejét az ablak 
felé. Az ólomkarikák és a kinti sötét nem engedte a találgatást, 
kinyitotta hát és kihajolt. Lebbent a fátyol. Tágra nyílt szemek 
és vastag ajkak, a köpeny alatt felindulástól hullámzó idomok.
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A n! haragosan suttogta: – Gennaro, hol van Gennaro?
– Jöjjön be, elmondom.
– Nem, nem. Nem szabad, hogy bárki is meglásson. Ott 

lóg az ajtófélfán a kulcs. Majd a gyóntatószékben.
Így kezd!dött. Gennarót, a h"tlent meg kellett bosszulni. 

Napközben hozta a cselédlány a süteményt, este a faszent be-
csukta a szemét… Egy alkalommal Eulália levelet mutatott. 
A holdvilág és az örökmécses fényénél kibet"zte Félix, hogy 
jön Don Giovanni a f"szerrakománnyal. – Ne félj – nyugtatta 
az asszonyka a férfit –, hamarosan megy tovább. Még egyszer 
alaposan kiélvezték az együttlétet a szobor tövében. Aztán a 
kényszer" önmegtartóztatás napjai következtek.

Félix el!vette az olvasóját, s azon számolta a böjt várha-
tó végét. Közben rövid imát mondott az állítólag beteg püs-
pök lelkiüdvéért. A szent ima közepette lóhorkantást hallott. 
Még magához sem tért meglepetésében, Gennaro nyitott rá. 
Gyors köszönés után lekapta a kulcsot az ajtófélfáról és elszá-
guldott. Igen, a kiéheztetett lovag aznap éjjel minden eddi-
gi teljesítményét túlszárnyalva bizonyította férfiasságát. Ezt 
csak sejtette Félix, mikor a kissé megviselt paptársa vissza-
hozta a kulcsot, és pszt-jelzéssel távozott. # pedig hoppon 
maradt. Sem asszony, sem sütemény. Szóval vetélytársa visz-
szajár. Újabb hosszú szünet után egyszer mégis megjelent a 
szolgáló a csomaggal. És este kopogtattak az ablakán.

O

Az élet már csak olyan, hogy az, ami ugyanaz, másodjára 
már nem ugyanaz. Az asszonykának kezdett terhes lenni a 
kiruccanások sora. Addig jár a korsó a kútra… jutott eszébe 
a közmondás. Az igazat megvallva Félix páternek sem volt a 
legkényelmesebb az a sz"k gyóntatószék. Különösen, ahogy 
az élvezetek egyre komplikáltabbá váltak. A páter el!állt az 
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ötlettel. Házhoz megy ezentúl. Csak Magdalénát kell lefizetni, 
hogy rendezzen el minden szükségeset. Ha pedig mégis vala-
mi kitudódna, hát Istenem, a plébános ördögöt ment "zni az 
udvarházba. És Gennaro? Eulália megnyugtatta Felixet: sza-
kítottak. A törtet! már nem néz vissza, püspöke meghalt, ! 
pedig elindult a karrier lépcs!fokain felfelé.

A páter most, amikor végre mindent elrendezett, és egye-
dül maradt a csatatéren, csakhamar meglepetve vette észre 
magán, hogy a harci elszánás kezd fogyatkozni. S!t, a süte-
mény sem ízlik már annyira. Hagyott a tálon egyre több sze-
letet. – Istenem, add, hogy Don Giovanni miel!bb hazajöjjön. 
És pihenjen itthon. Legalább egy darabig – fújta el a gyertyát 
és álomtalanul hullott a semmibe.

O

Don Giovanni valóban megérkezett. Méghozzá fáradtan, kés! 
éjjel, csapzott lován. Csodálkozva tapasztalta, hogy Magdaléna 
nem eléje fut, hanem a kertb!l a szobába. A keresked! el!bb a 
lovászát rugdosta éberré, aztán nézett csak be a házba. Eulália 
magára kapott hálóköntösben zavartan állt az üres sütemé-
nyes tál el!tt. S odakint mintha ló patái dobogtak volna elfe-
lé. A drámai, s!t tragédiát sejtet! helyzetnek az vetett véget, 
hogy az úrra rátört az ellenállhatatlan tüsszögés. Már az is-
tállóból jövet elkezdte facsarni az orrát. – Bizonyára a felszál-
ló pelyva… – vigasztalták ketten a n!k. Mire elmúlt, elszállt 
a haragja. Hites társa a nyakába borult: – Úgy vártalak már, 
lásd, közben elfogyott a sütemény…

O

Másnap délig, mint akit letaglóztak, úgy aludt. Akkor már 
sürgött-forgott az egész ház. Készült az ünnepi ebéd. Édes-



23

kedves felesége pedig körüludvarolta nappal és éjszaka egy-
aránt. Néhány nap múlva azonban mennie kellett, hogy a 
kedvez! szelek Boldog Arábiába repítsék. Mikor hónapok 
múltán ismét belépett otthonába, észre kellett vennie, hogy 
Eulália hasa kezd gömbölyödni és már egyáltalán nem veszi 
szívesen férfiúi közeledését. Számolgatásba kezdett, s meg-
nyugtatóan tisztázta magában, hogy az apa személyét vélet-
lenül sem kell házon kívül keresnie.

A gyanú akkor kezdett ébredezni benne, amikor a falu min-
dentudó fehérnépei a plébánosváltás körülményeir!l suttog-
tak a fülébe. Igen, hát ! akkor éppen nem volt odahaza. Ismét 
megnyugodott, amikor meghallotta, hogy Gennaro nem so-
káig maradt új helyén, hanem – jó erkölcseinek bizonysága-
ként – a városba, feljebb, magasabb beosztásba került. Az anya 
és férje között az els! nagy vitát a keresztel! váltotta ki. Mi 
legyen a kisfiú neve? A bába és minden a szülésben segédke-
z! asszony egyértelm"en vallotta, hogy a fájdalmaktól gyö-
tört anya két nevet kiáltozott felváltva: Gennarót és Félixet. 
Amikor férjeura számon kérte ezt t!le, nem emlékezett sem-
mire, mégsem tudta egyértelm"en elfogadni, hogy a porontyot 
Giovanninak kereszteljék. És ahhoz is ragaszkodott, hogy a 
volt plébános legyen a keresztapa. Ebben nagy nehezen meg-
egyeztek. Már csak azért is, mert úgy hírlett, püspök lesz az 
egyházi férfiúból. Erre való tekintettel a Gennaro név is be-
kerülhetett az anyakönyvbe. Így a családi ezüstön megma-
radhatott a G.

O

A fiú, ahogy felcseperedett, egyre jobban hasonlított a 
papokra, s egyre kevésbé a törvényes apára. Don Giovanni 
dúlt-fúlt, s bosszúját a gyereken töltötte ki. Minden aprósá-
gért elnáspángolta. Kitekerte egy csibe nyakát? Ugyan már. 
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De ahogy a dörgedelmek közben elnézett valamerre! Mintha 
nem is neki szólna! Azt az alamuszi, álszent képét! Nesze ne-
ked, bumm!

A fiú egyszer – télvíz idején – úgy elbujdosott a verés el!l, 
hogy mire megtalálták, össze-vissza fázva-fagyva napokig élet 
és halál között lebegett. Ebb!l a lebegésb!l végül a környék 
leghíresebb javasasszonya hozta vissza a földre, de ! sem tud-
ta, kés!bb mások sem tudták teljesen kigyógyítani a köhögés-
b!l és a sápadtságot, meg a láz piros rózsáit sem tüntethették 
el az arcáról. – Akibe hálni jár a lélek – mondták a háta mö-
gött, s lám a lélek sem bírta sokáig. Most jajgathattak az asz-
szonyok a halottas ágy körül.

O

Másnap díszes hintó állt meg a parókia el!tt. Ketten is se-
gítettek leszállni a nagyúrnak. Kevélyen villogtak a gy"r"k az 
ujjain. Az arca azonban hamuszín volt. Félix páter fél térdre 
ereszkedve üdvözölte. – Nem vagyok méltó, hogy szerény kis 
hajlékomba stb., stb. Erre a székre tessék. # maga állva maradt, 
már csak azért is, mert a másik alkalmatosság lába bármely 
rossz mozdulatra kijárt. A konyhában hallgatódzó öregasszony 
most döbbent rá el!ször, hogy mennyire süket, holott éppen 
most tényleg nem hallhatott semmit. Percekig némán néztek 
egymásra a volt plébánosok. Gennaro végül felugrott: – Ezt 
nem bírom tovább. Lekapta a kulcsot az ajtófélfáról és elin-
dult a templomba. – Majd a gyóntatószékben! – szólt hátra 
az utána igyekv!nek. A kocsis és a szolga a bakról értetlenül 
bámultak utánuk.

– Don Giovanni arra kért, hogy én temessem el a fiát. Önre 
valamiért haragszik. Nem kérdezem az okát. Nekem szörny" 
kellemetlen az egész.

– De excellenciás uram, csak tessék nyugodtan…
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A püspök keser"en felnevetett: – Csak nyugodtan! Nem 
bízhatom egyik papomban sem. Csak Önnek gyónhatom meg 
a b"nömet. Tessék. Üljön be – nyitotta ki a gyóntatószék 
ajtaját. – Ha nem tisztázom a múltamat, amennyire lehet, 
nem fogadhatom el a pápa !szentsége kezéb!l a bíbornoki 
kalapot! Ez a tét. Hallgasson ide. Jóakaróim azt terjesztik az 
egész egyházmegyében, hogy fiam van. Ha kiállok a koporsó 
mellé és elmondom a gyermek életrajzát, mindenki igazol-
va látja ezt a híresztelést. Tetejében az egész hosszú estén, 
a halotti toron ott kell ülnöm a szeret!m és a felszarvazott 
férj társaságában! Ennél súlyosabb penitenciát a halálos el-
lenségem sem találhatott volna ki! Félix páter. Én önnek itt, 
ebben a gyóntatószékben teljes !szinteséggel és kertelés nél-
kül bevallom, hogy én voltam az apa. Annak az éjszakának 
minden percére úgy emlékezem, mintha most történt vol-
na. Még sohasem ölelt olyan odaadással. – Szeretném, ha 
ez az éj örökké emlékezetes maradna mindkett!nk számá-
ra – suttogta. És nyert.

– A kísért! ördög bújt belé.
– A fenét. Páter, ne szajkózza azt, ami a közönségnek szól. 

Mi felszenteltek tudjuk, hogy milyen a mennyei kéj. Tudtuk, 
i%úkorunkban – helyesbített. Néhány perc er!gy"jtés után 
folytatta: – Hanem egyszer csak jelzett Magdaléna. Zsupsz, ki 
az ágyból, fel a ruhát, el a kertek alatt a sötétbe. Még láttam, 
hogy megjött az úr. Szegény asszonyka, nem pihenhetett sokat.

– Excellenciás uram, cseréljünk helyet.
Megtörtént.
– Bizony nem. Mert akkor már túl volt az én látogatáso-

mon is. Magdaléna nekem is szólt, hogy jön az uraság, de az 
a lovas Ön volt, excellenciás uram. Ott kellett hagynom a ne-
kem járó finom süteményt.

– Asztalkán a tálban. Emlékszem. Eulália kissé zavartan kí-
nálta a morzsa közül az épeket. Finom volt. Páter, minden hiába, 
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a pletyka szerint mégis én vagyok az apa. Könyörgöm, ne tegye 
tönkre a karrieremet, a nyilvánosság el!tt vállalja már el Ön. 
Hiszen – ha jól értettem az elbeszélését – könnyen megteheti. 
Boruljon a koporsóra és zokogja el hangos szóval! Ezért a szíves-
ségért bármilyen stallumot kérhet t!lem, és bárhová áthelyezem!

A plébános szokásához híven elgondolkozott. De miel!tt 
elszundított volna, felderült a képe:

– Excellenciás uramnak tiszta lehet a lelkiismerete. Önnek 
az egy esete, ha mégoly mennyei volt is, nem pótolja az apró-
munkát. Ismételten kijelentem, hogy az apa én vagyok.

– Ha ilyen határozott, akkor még könnyebben teheti meg 
azt, amire kértem.

– Ühüm… Hopp! Várjunk egy csöppet. Mondjunk le mind-
ketten az apaság hangoztatásáról.

– Na! És akkor?
– Ma reggel Tommaso, a sekrestyés felfedezte, hogy Szent 

Eulália feny!fából faragott szobra könnyezik. Jó, tudom, gyan-
ta, de a lehet! legjobbkor. A fiú vasárnap még ott térdepelt a 
misén, a szobor el!tt, de nem áldozott. Mára magához vet-
te az Úr. Az utolsó kenet nélkül, mert nem szóltak nekem. A 
Szent megsiratta a szegény b"nös fiút. Meghatotta a szeren-
csétlen sorsa, s ment közbenjárni Istenhez a lelki üdvéért. Hát 
nem? Csoda történt! Mi tudjuk a módját, hogyan kell az ilyes-
mit miel!bb nagydobra verni!

– Szentté tesszük a fiúnkat, ha már életében nem tör!d-
tünk vele.

– Ön a sírnál már err!l beszél, én meg valóban ráborulok 
a koporsóra, én az esend! ember, fennszóval hirdetem a szent 
könnyezését. Munkára föl, excellenciás uram!

S amit így kiterveltek, úgy ment, mint a karikacsapás. – Velünk 
az Isten! – nézett az égre a püspök. Hiszen nem akarhatja, hogy 
egyháza húzza a rövidebbet a fáradhatatlan rosszindulat nyel-
velésével szemben!
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A temetés óriási pompával zajlott, hetedhét ország kíván-
csi tömege el!tt. Gennaro szavaiba éppen a legjobbkor rob-
bant bele a páter nagy jelenete.

– Híveim, én a b"nös lélek, aki elmulasztottam feladni ennek 
az i%únak az utolsó kenetet (oldalpillantás Don Giovannira), 
most megkaptam az égi büntetést: Szent Eulália helyettem ma-
gára vállalta a terhet, és könnyes szemmel könyörög Istennek, 
hogy szentélet" fiát rövid úton a trónusához emelje. Híveim! 
Szent Eulália sír! Sír a b"nbocsánatért!

Nyomatékul még Tommaso is el!került, s váltig er!sítget-
te, hogy az el!bb a szent szeméb!l ismét folyt végig a könny. 
Aki tehette, rohant a templomba. A páter ujjai közül a nagy-
úrra nézett (Ugye, jó voltam?), a püspök helyesl!en bólintott 
feléje. Don Giovanni értetlenül forgatta a fejét, az ! fejlet-
len senki fia szent? Az asszonyka pedig – megel!zve minden 
más kombinációt – mindannyiókat beinvitálta az udvarház-
ba. Nem, nem, el!bb az engesztel! szentmise, aztán a tor! S 
zengett az ének, bongott a harang.

O

Egy kiállhatatlan természet" öregasszony, aki napról-nap-
ra vérig szekálta az egész családját szeszélyes kívánságaival, 
de maga csak jajgatott, s nem volt hajlandó fölkelni az ágyból, 
mondván: dolgozott eleget egész életében, amikor meghallot-
ta a szobor csodáját, egyszeriben elmúlt minden baja, s egyik 
percr!l a másikra felkelt és járt. Állítólag attól kezdve sze-
rény és dolgos életet élt, s ment takarítani a templomot min-
den reggel. Tommaso mesélte. # pedig csak tudja, mit beszél.

Villám csapott a fába, s a vándor, ki az es! el!l a lombok 
alá menekült, épségben úszta meg az égi háborút. Mikor meg-
hallotta, hogy szent van a faluban, menten gyertyát gyújtott 
a szobor lába el!tt. (Ugye, Giorgio, t!led vette a gyertyát!) 
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Mások, az i%ú nevével az ajkukon, szerencsés üzleteket kötöt-
tek. Ismét mások hosszú távollét után úgy tértek haza, mintha 
vezette volna !ket valaki az úton. (Nemsokára állványt kellett 
állíttatni a szobor elé a mécseseknek.) Tommaso fáradhatat-
lanul járta a falut és a legkisebb égi jelnek is nyomába eredt. 
Hanem ez mind semmi.

Egy napon a kútnál hajba kaptak az asszonyok.
Egyikük látta az országúton közeledni a fiatalembert.
– Gennaro, nekem csak Gennaro, ahogy kiléptem a házunk 

kapuján, jött velem szembe. Nyájasan meghajolt és üdvözölt. 
De ahogy válaszolni akartam neki, elt"nt.

– Én is éppen a kapunk el!tt söpörtem, amikor észrevet-
tem. Olyan sápadt, túlvilági képe volt, s csak szótlanul intett 
felém – révült a visszaemlékezésbe egy másik.

– De hiszen, Katharina, te az alvégen laksz!
– Én meg a mez!re indultam, a hegyek felé.
– És szembejött veled?
– Isten engem úgy segéljen, bizony szembejött. Mintha 

glória lett volna a feje fölött.
– Hazudsz! Csak azért mondod, mert nem akarsz lemaradni!
Már tépni kezdték egymást, amikor közéjük állt a sekres-

tyés. Hamar rendet teremtett. Megesküdött ugyanis a köny-
nyez! szoborra, hogy látta a toronyból, a kötél összecsomózása 
közben: az i%ú négyfel!l jött be a faluba. Egyszerre, négyfe-
l!l. –Hajlandó vagyok ezt eskü alatt vallani.

O

Erre nemsokára sor került.
Félix páter elment a püspökhöz és jelentette a csodákat. Jött 

a kivizsgálás. Tudós papok rajzottak szét a falu házaiba, s min-
den hírecskét alaposan meghánytak-vetettek. Végül a pápa elé 
terjesztették az anyagot. Ahogy annak lennie kellett, megindult 
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a boldoggá avatás hosszadalmas eljárása. Addig is szentként 
tisztelték az i%út. Megindultak a falu felé a zarándokok. A pa-
rasztok élelmesebbje rendbe hozta az istállóját, s befogadta az 
akkor még friss szalmára a szent énekeket zeng!, fáradt cso-
davárókat. A templom el!tt sátrakat vertek a kegyszerárusok. 
Odébb lacikonyhák ínycsiklandó füstje szállt a torony maga-
sáig. A plébános megjavíttatta el!bb a létrát, majd új kötelet 
szerzett a harangoknak. Kimeszeltette az egyházat, s felújí-
totta a plébániát. Szent Eulália napján szerpapok sora lóbálta 
a tömjéntartót a világra szóló körmeneten. Gennaro, az újon-
nan kinevezett bíboros celebrálta a díszes, zenés nagymisét.

Félix páter címzetes apátként is maradt a helyén. Jól érez-
te magát. Annál is inkább, mert süket házvezet!n!je kezében 
egy reggel örökre megállt a f!z!kanál. Kisvártatva Magdaléna 
foglalta el a helyét. Volt asszonyától egyre ritkábban érkeztek 
a süteményes csomagok. Félix páter azokat sem tudta már 
igazán meghálálni. Don Giovanniék beköltöztek a városba. 
A keresked! nagy házat vitt. Farsangkor – mondják – álar-
cosbált rendezett, ahol a még mindig szemrevaló feleségének 
sokan csapták a szelet. Hogy álca volt-e vagy valóság, felt"nt 
közöttük egy bíbornoki kalap.

O

Don Giovanniék a fiú halálának valamelyik évfordulóján 
meglátogatták a falut. Az épül! székesegyház mellett betér-
tek a régi templomba is. Meglepetten tapasztalták, hogy az 
oltárkép vadonatúj. Hosszasan nézték az alkotást.

Don Giovanni szólalt meg el!bb: – Te asszony! Ez a pik-
tor a te vonásaidat festette meg a fiúnkban! És figyeld a két 
angyalt. Feléd, vagyis a fiunkra néznek. Az egyik szakasztott 
a bíboros, a másik pedig, vakuljak meg, ha nem a plébánost 
formázza! Mit akart ezzel mondani?
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Az asszony nem szólt. Csak kedvtelve nyugtázta magá-
ban, hogy az angyalok lába alatt kinyúlt ördög képe szakasz-
tott olyan, mint a férje fizimiskája. Sz!rös-karmos patái kö-
zött pedig egy ginszenggyökér. – A f!b"nös – szólta el magát 
Eulália. – Az volt a f!b"nös. A süteményben a gyökér. –

– Hogy mondod, édesem?
– Mindenki szerette. Talán nem kellett volna annyira.
Don Giovanni bólintott. Ám mint annyiszor, most sem 

értette, miért.
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ORPHEUSZ ÉS A TÜCSÖK

– Hé! Mi ez a cincogás! Már megint! – csapott a márvány-
asztalra minden földek ura. – T"rhetetlen, amit m"veltek!  
A díszkocsim kereke nem nyikorog így!

Mit kezdjen ezzel a sok léh"t!vel. Más talán legyintett vol-
na a hangászok hallatán, de !t abszolút hallással verte meg a 
Sors. És olyan farkasétvággyal, amit csak ezek a mihasznák 
tudtak elrontani. Eh, ez a darucomb! Alig kezdett bele, már-
is a háta mögé dobta.

– Nincs köztetek egy sem, aki megtanult volna tisztessé-
gesen játszani?

No, most erre mit lehet válaszolni? Csend ülte meg a ter-
met. (Csak a sarokban dörzsölte szárnyait egy tücsök.)

És ekkor lépett be Orpheusz. Lantján lágyan szólt a dal-
lam. A sokszor megénekelt tavaszi szell! zsongása ehhez ké-
pest alig volt több, mint náthás ember szipákolása. Zeusz 
derülten figyelt föl a hangra, és egyszersmind mutatta az 
étekfogónak, hogy üres a tányér (mert ! tudott kétfelé is 
figyelni).

– Szépen szólsz, i%ú, honnan kerültél el!?
(– Ejnye, no! – csettintett hozzá a nyelvével.)
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A dalnok el!bb lekerekítette a hangok ívét, ahogyan az du-
kál, aztán hajolt meg tisztelettudóan:

– Szivárványos reggelen indultam el hazulról, hogy meg-
keressem és végre megtaláljam a szabad természetben az örök 
harmóniát, ám ahogy közelítettem palotádhoz, Nagyúr, olyan 
zagyvaság ütötte meg fülemet, amit eddig még sehol sem tapasz-
taltam. Beléptem, hogy megfigyelhessem, honnan ered – né-
zett körül.

– Ugyan honnan? – forgatták a fejüket azok, akiket tekin-
tete telibe talált.

– Na, ezt jól megkaptátok – nyugtázta félhangosan 
Zeusz. – Te i%ú! Most már kés!re jár, de jöv! estebédre jer 
vissza, és szórakoztass engem. A lantodat ne feledd! (Maga is 
csodálkozott, hogy egyszeriben milyen választékosan beszél. 
A vendég hatása?)

Bekapott még valamennyit, aztán elindult az oszlopok hosz-
szúra nyúlt árnyéka mentén kifelé, a kalandokat rejt! közel-
g! éjszakába. Az el!csarnokból még visszaszólt az állóképbe 
merevült társasághoz:

– Ti pedig kotródjatok miel!bb, s holnap egy se merészel-
jen még a közelünkbe se jönni! Értve? Aztán majd meglát-
juk, mi lesz.

Alig t"nt el a nagyúr a homályban, felbolydult a méhkas, 
és egymást túlkiabálva csépelték a betolakodót. Mi az, hogy 
zagyvaság? Tudd meg, az a mindenkire érvényes szabály, ahogy 
mi csapunk a húrokba!

– Mikor hangoltatok legutóbb? – próbálta Orpheusz a lé-
nyegre terelni a szót. No, csak ez hiányzott.

– Hangolni? Ugyan! Ha jó volt a módi az !seinknek, ne-
künk miért kellene más? Azért, mert a f!nök ma bal lábbal 
kelt fel? Csak te ne tudatosítsd benne, hogy másként is lehet! 
Most pedig iszkiri, ne is lássunk többet. Hallod? A hátadon 
törjük szilánkra a hangszeredet!
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A dalnok mit tehetett egyebet, szomorúan elhagyta a pa-
lotát. A hangászok pedig nekiestek a gazdagon megrakott tá-
laknak és teletömték a bend!jüket mindenféle isteni finom-
sággal. Fizetség. Járt nekik.

(A tücsök tapintatosan – meg azért is, hogy el ne tapos-
sák – kiugrált a holdvilágba.)

O

(– Tudnál engem úgy szeretni, mint Eurüdikét? – sutto-
gott egy hang a sötétben és valaki megsimogatta göndör ha-
ját. Orpheusz nem tudta eldönteni, hogy n! vagy férfi köze-
lít hozzá. Egyik sem jó. – Te árny, hagyjál engem békén. Mi 
egy test és egy lélek vagyunk, ez köztudott, ha ! megsz"nne 
létezni, örökre elhallgatna a lantom. – Nem eszik olyan for-
rón a kását – hallotta, de már hiába forgolódott, csak a tü-
csök ciripelt a lába el!tt.)

O

– Árny? Hm. Nem rossz – mazsolázott elgondolkodva 
Zeusz, míg Héra a gyerekekr!l számolt be neki. Mit tegyen a 
zenészeivel? Valamikor elrendelte, hogy szedjék össze a város-
ok penget!it és a rosszakat segítsék át az Alvilágba. Ahogy azt 
! elképzelte. Egyszeriben elt"ntek a hangszerek a földr!l, s ha 
véletlenül mégis elébe rángattak egy-két vigyázatlan muzsi-
kust, azok agyondicsérték egymást, mondván, hogy csak azért 
nem megy most nekik, mert túlságosan nagy a tét. Közben 
mindenki tudta róluk, hogy kígyót-békát kiáltanak egymásra 
a másik háta mögül. No, ez így nem vezet sehová sem. Amúgy 
is, ki mondja meg, hogy ki a zenész és ki közülük a rossz?

– Elég neked az Orpheusz – szögezte le Zeusz örök éle-
te párja. Már csak anyagilag is célszer"bb. Zeusz egyszeribe 
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felélénkült: ez az, telitalálat. Héra gondolkodóba esett. Ez a 
lelkesedés gyanús. Jó lesz résen lenni.

O

Zeusz ki nem állhatta a véget nem ér! rokonlátogatásokat, 
sem azt, amikor jöttek, sem azt, amikor Héra cipelte !t el, va-
lahova születésnapra, vagy akármire. (Máris mentek? Hiszen 
még nem is meséltetek a gyerekekr!l! Mit csinál Hermész, a 
kis csibész? Élénk gyerek, azt meg kell hagyni. És? És. Ahogy 
mi, annakidején. Hehe.)

Azért mégis lesétált az Alvilágba.

O

Sokára nyitott Krónosz ajtót. Neki aztán végképpen nincs 
id!érzéke. Megörült a hallgatóságnak és azon nyomban ked-
venc témájába, a hajdani aranykor leírásába kezdett. (Nektek 
már halvány fogalmatok sincs róla!)

– Van nálatok hely?
– He?
– Hát ezzel sokra nem megyünk. – Sebaj. A révészt!l 

tudta meg, hogy az utóbbi id!ben a fél Alvilág pusztasággá 
változott. Miért? Mert az öreg – hogy leplezze süketségét és 
ne vegyék észre, hogy látása sem a régi – mindenre bólint, 
amit el!adnak neki. Tömegesen kéredzkednek vissza a föld-
re. Mi ott a jó? – t"n!dött Kharón. Jóformán csak az élet-
untak maradnak.

O

A lakoma utolsó morzsája is elt"nt a tálakról, amikor – még 
bódultan a nektártól (mert az is volt) – tanakodni kezdtek. 
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Holnap estebédig végképpen el kell hallgattatni ezt a dalno-
kot. Eurüdikével !k ketten egy test, egy lélek (hallották vala-
hol), ha a n! megsz"nne létezni, a lantos örökre elnémulna. 
Na, hát ez kell nekünk.

A h! kívánság határozatba ment, ám ett!l még semmi 
sem változott. Mérget itatni a fiatalasszonnyal? Körülveszik 
és megvárják, míg fenékig kiissza a méregpoharat. Valakinek 
eszébe jutott, hogy az egy filozófus volt és nagyszakállú em-
ber. Hohó! Elraboljuk. És levisszük az Alvilágba. De az koc-
kázatos. Még ott tartanak minket.

A hangadó közülük – apró, púpos öreg – kötötte az ebet a 
karóhoz: márpedig az a legcélravezet!bb, ha leviszik. Legalább 
a bejáratig.

No jó, de hogyan? Ezen el lehetett gondolkodni. Gondolkodni? 
A szolgák kiszórták !ket a palotából. A langymeleg éjszakában 
pedig rájuk tört az álmosság. Gyerekek, aludjunk rá egyet – si-
került valamelyiküknek befejezni a mondatot. A pont elszállt 
a horkolók fölött.

O

Héliosz ismét befogta paripáit szekerébe, s felszágul-
dott az égre. Hétágra süt a nap – állapították meg azok, 
akik nem ismerték a mondát. Sütött bizony. Sütött a fur-
kósbotjára támaszkodó vándor bozontos fejére is. Zeusz 
egy szép bókkal elaltatta Héra gyanakvását és álruhában el-
indult Eurüdiké megkeresésére. Majd kitalál valami ügyes 
mesét arról, hogy a n! ugyan hiába várja Orpheuszt, mert 
az i%ú elhagyta !t. Már csak ilyen csélcsap teremtmények 
ezek a férfiak. Addig-addig mondja neki, amíg el nem hiszi, 
s amíg meg nem unja az életét. Így nem érdemes tovább ci-
pelni a soha fel nem támadó szép emlékek súlyát. Hogyan is 
mondta Kharón? Csak az életuntak maradtak meg odalent? 
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Orpheusz pedig hamar megvigasztalódik. Micsoda estékben 
lesz részük a palotában!

Már csak az az apróság hiányzott a terv megvalósításához, 
hogy nem volt képes rájönni, a sok egyforma városszéli ház 
közül melyik a dalnoké?

O

Meglep!dve látta, hogy az egyik lakot nagy tömeg veszi kö-
rül. Felismerte a kíváncsiskodók között az ! hétpróbás zené-
szeit. (Mit akarnak errefelé? Hohó, álljunk csak meg. Ezek ne-
kem dolgoznak.) Meg!rizve inkognitóját kíváncsian kérdezte a 
szájtátiakat, mi történik itt. – Nézz oda, vándor! – ajánlották 
válasz helyett. Eurüdiké az ajtóban tépdeste ruháit és zoko-
gott az ég felé: – Orpheusz, Orpheusz, vízbe fúltál, Orpheusz!

A gonosz penget!k egymást taszigálva ajánlották segít-
ségüket, hogy elkísérik Eurüdikét a mindent felejtés folyó-
jának partjára, hogy onnan hajózzon át a fúriák és a boldog 
lelkek birodalmába. Majd azok eligazítják. Igen? Igen. #k 
biztosan ki fogják húzni a vízb!l a dalnokot – biztatták az 
asszonykát.

Szegény Eurüdiké fájdalmának öntudatlanságában elindult 
velük. A kíváncsiskodók csak a kénköves barlanglejáratig me-
részkedtek. A zenészek is megtorpantak egy pillanatra, de az 
akció sikere érdekében orrot befogva hamarost legörögtek a 
végtelen lépcs!kön a mélybe. (Az igazat megvallva, a vándor 
a biztonság kedvéért botjával megbillentette !ket.)

Ennyi ember! Kharón csak bámult. (Kerberosz, hol vagy 
Kerberosz? Cerberusz, ha úgy jobban érted.)

Kerberosz mind a három fejével rekedtre ugatta magát örö-
mében. S a muzsikus társadalom hiába húzódott volna vissza, 
a kutya beterelte !ket a bárkába.

A vándor elégedetten nézte, hogyan valósul meg a terve.
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A hajós visszajött érte. A vándor megragadta az alkot-
mányt és egyetlen lendülettel kirántotta a partra. Egy dara-
big ezen sem fognak közlekedni. Vigasztalásul egy aranyat 
nyomott a révész markába. Aztán jutott csak eszébe, hogy 
Kharón nem vágyik a földre. Pedig ott végre egyszer szolgá-
laton kívül leihatná magát.

(A tücsök most már mindent tudott. Leugrott a vándor 
hátáról és észveszejt! gyorsasággal rohant-repült, hogy be-
számoljon Orpheusznak. Mert megkedvelte az i%út, amikor 
az a sok tajtékzó muzsikus meg akarta taposni. Úgy, ahogy 
!t is annyiszor.)

O

A dalnok zavart lélekkel kerengett egy darabig, mire el-
határozta, hogy hazamegy és mindent elmesél hites társá-
nak. Hátha ketten együtt megfejtik az éjszakai árny titkát. 
Orpheusz a zenében otthon volt, ismerte annak minden csín-
ját-bínját, ám a társadalom szövevényében nem tudott eliga-
zodni. Talán nem is a földön járt a lába.

Megállt az üres ház el!tt és teljesen kiürült a tudata. Leült 
a küszöbre, nem tudta miért. Nézett maga elé, minden ok 
nélkül. Egyszer csak látja, hogy a tücsök felugrik sarujának 
pántjára, majd a térdére és beszélni kezd hozzá. (# ne értet-
te volna meg a természet szavát?)

– Igen? Tücsök barátom. Vezess. Vissza kell hoznunk!

O

A kis állat egy hajtincs mögé telepedve irányította a dal-
nokot a folyópartra. A révész és kutyája végs! er!feszítéssel 
próbálták visszalökni a hajót a vízbe. Már bent álltak a habok-
ban, amikor Kharón elfelejtette, mi végre kínlódik az árban. 



38

Bezzeg Orpheus! Hórukk! És Kharón hálásan szorított kezet 
vele. – Mindenben segítelek! – ígérte. (Csak el ne felejtse.)

– Vigyázz, i%ú, jönnek a fúriák és elragadják a lantodat! – ki-
áltott Orpheusz után. A fúriák azonban nem jöttek. A mu-
zsikusokkal voltak elfoglalva. Püfölték !ket, ahogyan csak 
erejükb!l tellett. A nagy zsivajból mindössze annyit lehe-
tett kivenni, hogy foggal-körömmel védik Krónosznál szer-
zett befolyásukat. A hangászkar, ha már ittragadt, éppen 
erre tört. Ugyancsak foggal-körömmel. Közben elenged-
ték Eurüdikét, keresse csak az ! Orpheuszát, hehehe. Ha 
Zeusznak nem kellünk, jó nekünk Krónosz is – összponto-
sítottak a honfoglalásra.

Eurüdikét a jámbor boldog lelkek vigasztalták. És akkor a 
két fiatal végre megtalálta egymást. Vége-hossza nem volt az 
élmények elbeszélésének. – De ha te sem haltál meg, mi ke-
resnivalónk van itt? – eszmélt fel az asszonyka.

– Igazad van! Gyerünk!
(– Pszt! Csak óvatosan – figyelmeztette !ket a tücsök. – Ne-

hogy a zenészek is velünk jöjjenek! Akkor kezd!dik minden 
elölr!l! Azt ajánlom nektek, hogy forduljatok Héra istenasz-
szonyhoz, ! majd eligazítja a dolgotokat.)

O

– Hol van Orpheusz? – üvöltött magán kívül minden föl-
dek ura. Hát bizony az ábrándos i%ú nem jelent meg az est-
ebéden. Döbbent hallgatás. Kint a csillagok is csak pislogni 
mertek. Nem úgy Héra. Mikor Zeusz már belefáradt a célta-
lan ordítozásba, bejött a lakomák termébe, s kézen fogva húz-
ta magával a megszeppent fiatalokat.

– Minden hegycsúcsok hatalmas ura! – adta meg a tisz-
teletet Héra. – Ne szidjad szegény szerencsétlen dalnokodat.  
A késés oka én vagyok. #k nagy gondjukban, bajukban hozzám 
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fordultak. Megjárták az Alvilágot, s most szeretnének nyugo-
dalmas életet élni itt a földön. Eurüdikének kedves a hangja és 
még fejl!dhet, ha m"veli. Lantos férjét már ismered. Engem 
is leny"gözött csodálatos játékával.

– Rövidebben. Mit sütöttél ki.
– Szórakoztassanak ezentúl mind a ketten, fenséges uram! 

És lakjanak itt a palotában, hogy bármikor rendelkezésedre 
állhassanak. És mellesleg: tanítsák meg gyerekeinket, hogy 
kell bánni a lanttal, meg talán a pánsíppal is.

– Igen? Hm. Hát jó, gy!zött az asszonyi furfang.

O

Egy darabig ment a dolog, a gyerekek is fejl!dtek a zené-
ben, aztán Zeusz rájött, elvan ! a m"velt hangzatok hallgatá-
sa nélkül is. A csillagképek huncutul kandikáltak ki az égbolt 
fekete kárpitja mögül. – Segítsetek! – kérte !ket Héra.

Az Állatöv csillagjai felosztották egymás között a terepet, 
körbe-körbe, hajnal hasadtáig. Különösen a Sz"z volt elemé-
ben. A palotában meg a pletykás udvari csillagász. A kém-
szolgálat éberen tette a dolgát még akkor is, amikor a led!lt 
oszlopok között már szabadon fújt a szél: a kegyetlen téli és 
a lágy tavaszi egyaránt, s az Olümposz tetején csak a ködfel-
h!k kerget!ztek.

O

Orpheusz leguggolt a tücsökhöz a márvány porába, és  
elmerülten figyelte. Már zsibbadt a térde, mire megszó-
lalt: – Mondd, mi a titkod? Ez a dallam már nem is dallam, 
mégis mindent kifejez!

– Mi a titkom? Az vagyok, aki vagyok, s nem akarok ennél 
többet – mondta, és kiugrott a porból a napra, a f"szálak közé.
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NARCISSZUSZ, AKI MINDENEK  
előtt önmagát szerette

Ma már ilyen ember nincs. Aki mégis hallott róla, már az 
eredeti görög nevét, a Narkisszoszt sem tudja. Pedig görö-
gül kószált valahol ott, ahol a hajdani olimpiai játékokat 
rendezték. Ha küls!leg nem is, ám biztosra vehet!, hogy 
a lelke minden virág kelyhénél sárgábbra váltott. Még azt 
se? Hiába hagyta ott a stadiont, a gy!ztest ünnepl! hang-
orkán így is – a liget fái féke ellenére – a dobhártyáján do-
bolt (Diszkobolosz! Diszkobolosz!). Keser"en idézte föl azt 
a jelenetet, amikor !t, aki világéletében a szépség, okosság, 
ügyesség mintaképe volt otthon, s a falujában, csak a máso-
dik helyre jelölte Athén, Spárta és a többi városállam döntés-
hozó zs"rije. – Óvás! Óvás! – kiáltozta a rekedtségig, amíg 
ki nem tették a sz"rét.

– Még inkább elviseltem volna, ha be sem engednek, mond-
ván, mit keres itt ez a jöttment, ez az ágrólszakadt? – hajolt a 
csörgedez! csermely fölé. (Szerette nézni magát benne.) Ha 
legalább egy-két potentátot meg tudott volna vásárolni az 
ügyének! Persze fennen hirdetik, hogy nem részrehajlók. De 
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ha nem azok, akkor miért szavaztak arra a pernahajderre? 
Meg volt ez már beszélve el!re! Így is mindössze egy arasz 
különbség és mekkora vivát!

O

– Narcisszusz! Te vagy az igazi gy!ztes! – visszhangoz-
ta kavicsokon ugrálva a víz. Visszhangozta? Honnan indult 
a szó? Hátrafordult. Az egyik bokor mögül fehér lepel széle 
villant el!. A behízelg! beszéd tulajdonosa – arca el!tt olaj-
ággal – közelebb lépett: – Én láttam, amint izmaid megfe-
szültek, s mégis oly könnyedén fordultál a célra, Narcisszusz, 
egyszer"en csodálatos voltál.

A rajongó szavak egészen meghatották. A gyengéd szell! 
hátán bódító illatok szálltak feléje. Felajzott kíváncsisággal 
tudakolta: – Ki vagy?

– Mindig összekeverik a családfánkat, elég, ha annyit tudsz, 
hogy Ekhó vagyok, ennek a pataknak a nimfája, az öreg Nereusz 
legi%abb leánya – susogta a szell!.

– Forrásnak istenn!je, ennyire szereted a sportot?
– Nem a sportot. Téged, ó Narcisszusz! Hunyd be a sze-

med, én most megcsókollak!
A levelek végigsuhantak az i%ú arcán, a nimfa nedves ajka 

rátapadt az övére, karjai átfonták izmos nyakát, a nyelve he-
gye kereste a rést a fogak között, amikor Narcisszusz – kinyi-
totta a szemét. Bár ne tette volna!

Visszah!költ. A kiapadt forrás, a száraz mederben végig-
zörg! falevél százszor igéz!bb, mint ez a látvány! Keze fejével 
önkéntelenül is letörölte szájáról a nyálat. (Juj! Hess! Menj, és 
kísértsd az Alvilágot! – De ne engem.)

És leült a partra a szelíd kis virágok közé.

O
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Nagyot tévedett, amikor azt gondolta, ezzel megszaba-
dult a látomástól. Jött az – nem tör!dve az ellenkezésével –, 
s lezöttyent melléje. Az illat elszállt a nyárfák rezg! levelei 
felé, s maradt a szag. A kövér test izzadságszaga. (– Ti iste-
nek! Nézzetek rám! Csak ezt érdemeltem? – dohogott ma-
gában az i%ú.)

És a némber még közelébb is húzódott! Rövid, párnás uj-
jaival beletúrt az i%ú göndör hajába, s a fülébe súgta szerel-
mes szavait:

– Minden, amit csak ismerek bel!led, oly tökéletes, mint 
Mürón diszkoszvet!je. Amikor az istenek tanácsa – feloldoz-
ván némaságomból, s kiengedve a sarokból, ahova állítottak, 
hagyjuk, hogy miért – elküldött hozzád, akit férjemnek jelöl-
tek (– Ideje – mondták), el sem tudtam képzelni, milyen az a 
mennyei tökély. Hát most látom. Mától fogva örökké szeret-
ni fogjuk egymást. Én legalábbis biztosan. Ne szólj semmit, 
elég nekem a létezésed. De hogy megtapasztalhasd, ki vagyok 
én, aki az égb!l szálltam le hozzád, hulljon le rólam a lepel!

(– Jaj, ne!)
– Eltakarod a szemed?
(– Az ám.) – A napsugár…
– Vakít a szépségem? Eddig még senki sem hasonlított en-

gem a Naphoz! – forgolódott.
(– Azt tartják, hogy Nereusz, mint a vizek egyik istene, vál-

toztatni tudja az alakját. Kár, hogy ezt a képességét megtartot-
ta magának. Itt egyedül én vagyok szép, értetted? Kövér malac. 
Most hogyan szabaduljak? Haha! Nem ér a nevem!)

– Hohó! A babér! Nekem is jár babér! Csak nem hagyom 
náluk! – kiáltott fel és szélsebesen elszáguldott a még mindig 
ünnepl! stadion felé.

(– Mit morgott? Hogy nem ér a neve? Rá kellett volna ül-
nöm, hogy mozdulni se tudjon. Édes szülém, csörgedezz va-
lami jó tanácsot!)
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A patak gyorsan továbbszaladt. Az újonnan érkezett vi-
zek pedig nem tudtak semmir!l sem.

O

Nem adtak neki! Neki nem adtak babért! (– Ezt meg-
keserülitek!)

Bokán rúgások, gyomrokba a könyék, végre beprésel!-
dött a kör közepébe. A borostyános fej kevélyen nézett le rá. 
(– Felfuvalkodott pojáca, megállj csak!)

– Jer, egy nimfa vár rád a patak partján – súgta kéjesen 
Narcisszusz a hérosz fülébe. – Az istenek jutalmul neked 
ítélték.

És csippentett a szemével hozzá.
– Nimfa? Nekem? Ejha. Az nem semmi.
(– Ha elveszed feleségül, úgy változtathatod az alakod, 

ahogy csak kívánod. És még mi minden. Mondom, jer.
– És miért nem te?
– Ha engem jelöltek volna, de hát téged választottak!)
– Gyerünk. Vezess.

O

(– Az a pacni?)
(– Az. Most nem a legszebb, nehogy más elhódítsa el!led. 

Meglásd, ha már biztos a dolgában, hogy te vagy a neki ren-
delt férje, egyszeribe visszavarázsolódik csodálatos n!alakká!)

Még kellett neki egy kis biztatás:
– Az istenek belelátnak a lelkedbe. Tudják, hogy mi hiány-

zik neked. Az emberek els! díja a tiéd, most megkapod hozzá 
az égiek megbecsülését. Hunyd be a szemed, hogy meg ne va-
kítson a szépsége és csókold meg! A csókod lesz a varázsszer!

(– Én itt a bokornál egyel!re megállok.)
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A borostyános fej végre engedelmeskedett. Ekhó pedig 
most már tudta, hogy férfit hogyan ne eresszen el.

O

Narcisszusz a könny"vér" asszonyokról fütyörészve távozott 
a színr!l. Elégedetten ért az els! házakig. (Valaki megvereget-
hetné a vállát: – Narcisszusz, mi tudjuk, te vagy az igazi gy!ztes!) 
Azonban, a vereség gyászának jeléül, kihaltak voltak az utcák.

Futólag köszöntötte árpakását kever! bánatos anyját, majd 
visszavonult a szobájába. Leheveredett az ágyra, kinyújtóztatta 
fáradt tagjait, és jobb híján a mennyezetet bámulta. Meg a pó-
kot a sarokban. Igen, azt a ronda pókot. Amint lassan elindul 
a sarokban verg!d! légy felé. Lassan, következetesen, és ak-
kor meglesz az eredmény. Itt a gondolkodás ideje. (– Hogyan? 
A módját! Hogy a bosszú teljes legyen!)

Jól tette, hogy átengedte a nimfát a legy!z!jének? Mit bosz-
szult meg vele? Inkább még örömöt is szerzett neki! (– Hirtelen 
támadt az ötlet – menteget!dzött maga el!tt. Pedig ezt kellett 
volna odavágnia: – Lassan a testtel, babérlevel"! Meggondoltam 
magam. Ez a nimfa az enyém! Fel is út, le is út! Hehehe!) Hát 
igen, ott a patak partján éppenséggel meg lehetett volna aláz-
ni! Hiszen Ekhó !t várta vissza! Jó. És aztán? Hérosz el, ! ma-
rad. Fuj.

(Hogy neki ne jutna eszébe valami világra szóló?)
A pók megállt a verg!d! légy el!tt. (Most gy"jti a nyálát, 

hogy majd körbetekerje.)
Hogyan lehetséges, hogy nem ! lett a gy!ztes? Az istenek 

akarták? Ugyan! Az istenek éppen az ellenkez!jét akarták. Már 
akkor, amikor ilyen szépségnek teremtették. (Mit szerényke-
dek: ilyen tökéletesnek!) De hát az a tömeg! Még !k sem bír-
tak vele. Vigasztalásul nimfát küldtek neki. Akár meg is hara-
gudhatnának rá, hogy ennek ellenére így kijátszotta !ket. Ha 
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csak… Hacsak nem kacsintanak össze vele: mi is, te is meg-
szabadultunk a nagy, kövér gondtól. (Ezt jól esett elképzelni.)

(Az alkalmi kórusok fülsiketít! biztatása már eleve a má-
siknak szólt. #rá nem is figyeltek. Az a néhány falusi, aki el-
kísérte a stadionba, megszeppenve húzta be a nyakát. A vil-
lámló tekintetek kereszttüzében dehogyis vallották volna be, 
kinek a pártján állanak. Utána pedig b"nbánóan oldalogtak el 
Narcisszusz szemrehányó tekintete el!l. Csak otthon jött meg 
a hangjuk: emberek, méltatlanra pazaroltuk az energiánkat!)

Mindössze a kinyújtott ujjak közti hosszal maradt le – mé-
ricskélte. Jelentéktelen távolság. Feltéve, hogy jól mérték le! Az 
ám. És esküdöztek, hogy ez volt a sorrend. Gyanúsan egybe-
hangzó eskü! Tetejében nem engedtek oda senkit sem a nyo-
mokhoz! #t sem.

– Narcisszusz, itt az alkalom, mutasd meg nekik, hogy ki 
vagy! – biztatták a próbatét reggelén a falubeliek. (Ahelyett, 
hogy támogatásuk elnyerésére áldozatot mutattak volna be 
az égieknek. A sóherok.)

Ett!l függetlenül egy percig sem kételkedett a sikerben. 
Mindig is tudta, hogy igazi férfiszépség, most azt is bebizo-
nyíthatja az egész világ el!tt, hogy okos, ügyes. És er!s. A 
madarak ezt már tudták. Hányszor szárnyalt közöttük a ko-
rongja, csak úgy, gyakorlásképpen!

(Lám, a pók. Nézzük csak. Már körültekerte. A légy moc-
canni sem tud.)

– Megvan! Az lesz az igazi bosszú! Nem nyugszom addig, 
míg önként oda nem adod nekem a babérkoszorút! – kiáltott 
fel Narcisszusz. – Méghozzá a nagy nyilvánosság el!tt! Mert 
tudd meg, pojáca, hogy az a fejék engem illet!

Széles mosoly ömlött el az arcán, majd a falnak fordult és 
lassan álomba szenderült.

O
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Eleinte örült, hogy békén hagyják. Aztán észrevette, hogy 
ez nem kímélet, megértés, vagy közömbösség. Még jó, ha egy-
szer"en csak keresztülnéztek rajta. A többség megtalálta a 
módját, hogy finoman éreztesse vele: a második díj szégyen 
kis hazájára. Anyja szipogva hozta a híreket. Egyszer aztán 
valaki meggondolatlanul a szemébe vágta: – Csak ennyire 
tellett t!led? Pedig milyen nagyra voltál a felkészüléseddel! 
Pih! – s kiköpött el!tte.

Jól megkergette az illet!t, a tüske mégis a szívébe hatolt. A 
kocsmában is csak a sarokban iszogatott. Egyre többet. Egy 
ilyen alkalommal s"r" pillantásokkal kísérten célozgattak rá, 
hogy bezzeg a gy!ztes nimfát vett feleségül, s felvirágoztatta 
szül!városát. Az istenek egymással versengve osztogatták neki 
(és az ottaniaknak) a kiváltságokat. Ott a szobra a piacterükön.

Narcisszusz sokára kapcsolt, hogy másról beszélnek ugyan, 
de neki szólnak. Lassan oszolt a fejében a borg!z, mire „fel-
kapta a vizet” és vérbeborult tekintettel rohant ki a szabadba.  
A kocsmáros utána kiáltotta: – Aztán semmi meggondolatlanság!

(– Semmi? Még hogy semmi? Akármilyen messze van is, 
majd csak odaérek, akkor kihívom a kertek alá, s legy!zöm 
párviadalban. Lássák mindenek, ahogy letépem a fejér!l, ami 
engem illet!)

Talán jó lett volna gondolkodni el!bb.

O

Ekhó, ha lehet, még csúnyább és még kövérebb volt, de a 
körülötte szaladgáló gyerekek (minden évben egy) jól sikerül-
tek. – Narcisszusz, te itt? Emberemlékezet óta nem hallottam 
fel!led! (– Szegény, megviselte az id! – nézte elhanyagolt sza-
kállát.) És mi járatban? A férjem? Ritkán talál haza. Most zs"-
ritag a soron következ! játékokon. Toborozza a versenyz!ket. 
Legalábbis azt mondta – tette hozzá bizonytalanul.
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– Bort? Sajnos a nektár elfogyott. Jó lesz ez a homoki? – ké-
szítette a helyet szorosan maga mellett a lócán.

Narcisszusz pillanatig meredten nézett, majd hang nél-
kül kifordult a házból és sürg!sen elindult, amerre a lábai 
vitték. Magát büntette volna, ha marad. Hát még, ha annak-
idején kitart a nimfa mellett! A megkönnyebbült sóhajtól 
ezer szöcske pattant szanaszét el!tte. (– A szobor! Gyerünk 
a szoborhoz!)

O

– Ledöntöm, le én! Ha odatalálok.
Felnézett. És éppen a szobor magasodott föléje! Körülötte 

a kofák standjai.
– Pusztulj, te gaz! – feszült neki a márványnak. Hiába. 

Felragadott egy sátorrudat, s azzal kezdte el püfölni az ér-
zéketlen babéros fejet. Körülötte az árusok pillanatnyi der-
medtségükb!l felocsúdva rohantak rá, s ütötték, ahol érték.  
A hátát, a kócos fejét, az egyenes orrát. Zuhogtak rá az üt-
legek. Vérzett, dagadt mindenütt. A fájdalomtól üvöltve ro-
hant ki a faluból, és meg sem állt a patakig. Ott – eszméletét 
vesztve – lerogyott a domboldalra, a szép sárga virágok közé.

O

Már szivárványos hátú legyek kerengtek körülötte, mire 
pislákolni kezdett benne az összetört lélek. Jó ideig eltartott, 
mire felfogta, hova kergette a sors. Megpróbált feltápászkod-
ni, de háta, dereka, mindene nyilallott. Dagadt szemhéja alól 
észrevette, hogy éppen a lábánál a hordalékból félkaréjú gát 
képz!dött a mederben. Túlnan, a besz"kült szabad folyáson, 
sebesen futott le a patak, a gát védelmében viszont tekinté-
lyes nyugodt víztükör várta, hogy belenézzen. Odavonszolta 
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magát. Nem hitt a szemének. Ezt az alaktalanná pofozott rom-
halmazt elképzelni, de elfogadni sem tudta. – Mindörökre 
tönkretettek! – zokogta. Aztán, csak úgy elengedte magát, 
és – begurult a vízbe.

O

Az isten, akire rá volt bízva az adminisztráció, végigjárta a 
körzetét, hogy megnézze, minden égi adomány a helyére ke-
rült-e. Papírjai közt szerepelt Narcisszusz ügye is. Felkereste a 
fiatalember faluját, ott is a kocsmát, ahol vállvonogatva útbai-
gazították. A családi ház romosan, elhagyottan, bedeszkázva 
búcsúzott az örökkévalóságtól. Valaki aztán mégis megszán-
ta a tanácstalant és közölte vele: a vesztes atléta évekkel ez-
el!tt elrobogott a faluból. Semmit sem hallottak fel!le. Viszont 
a nimfa létét azóta is irigylik a gy!ztes hérosz városkájától.

Az égi adminisztrátor a forma kedvéért leszidta Ekhót, ami-
kor rátalált, de ett!l még nem derült ki, hol lehet Narcisszusz. 
Innen is elrohant? Innen is elrohant. Az igazat megvallva, senki 
sem igyekezett megkeresni. A kofák sem. Végül is az Olümposz 
magasságos tisztségvisel!je vette magának a fáradságot, fel-
kerekedett és végiggyalogolt a patak mentén, mert hogy ezt a 
vízfolyást emlegették a legtöbben.

Eljutott a gátig.
Jó neveltetése tiltotta, hogy azt írja be a jegyz!könyvbe, 

amit látott. Mindenesetre intézkedett, hogy az alvilági szolgák 
elhantolják a szerencsétlent. A földkupac tetejére néhány vi-
rágot ültetett a dombról. Aztán – hirtelen ötlett!l vezéreltet-
ve – gumókat ásott ki és vitt a meglepett Ekhónak. Büntetésül. 
A növények emlékeztessék arra, hogy az istenek parancsa 
ellenére elmulasztotta magához láncolni a neki szánt i%út.

O
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Ekhó, ahogy sokasodtak az évgy"r"i, már nem is volt olyan 
csúnya. Azt pedig megtanulta csélcsap férje hosszú távollétei 
alatt, hogyan kell gazdálkodni. A virágokat elszaporította, ke-
reskedést nyitott, s mindenkinek elmesélte a szomorú törté-
netet. Hosszú sorokban álltak el!tte a vev!k. A mesét addig 
színezte, míg maga is elhitte minden részletét.

A virágokat pedig – nárciszoknak nevezte el.
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MINÓTAUROSZ

Tudvalev!, hogy a krétaiak mind hazudnak. Ezt a megállapítást egy 
valóságos krétai mormogta orra alatt az athéni piactéren, amikor 
valaki – megpöckölve a gyékényen sorakozó hegyes vég" amfo-
rákat – a többi krétai véleményére hivatkozott, és kétségbe vonta 
a termékek osztályon felüli min!ségét. A jelenlév!k mind bólo-
gattak. Azok is, akik a szigetr!l hajóztak ide. #k nem vitatkoz-
ni jöttek, hanem eladni. Eladni a magukét és lefitymálni a másét.

– A krétaiak mind hazudnak! – kiáltotta most már a bo-
zontos, és karjait rázta az égtájak felé. – Ezeket az amforákat 
olyan nap szítta, amilyen nincs még egy az egész görög föld 
felett! Nekem elhihetik!

Apró, koszos emberke furakodott a sokaságon keresztül és 
derülten állt meg a hadonászó férfi el!tt.

– Azt mondod, hogy minden krétai hazudik?
– Azt.
– És te? Te is krétai vagy.
– Igen – húzta ki magát a bozontos.
– Akkor te is hazudsz! – kacarászott az apró filozófus.
Harsogott a piac a nevetést!l. – Jól megmondtad neki! – ve-

regették vállon a kis öreget. – És azt sem hiszed, amit az or-
szágukról mesélnek?
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A sztoikus a vállát vonogatta és kisétált a térr!l.
No most aztán mi van Minótaurosszal?
Néhányuknak szöget ütött a fejébe a gondolat, s elhatá-

rozták, hogy megkérdezik az agg &észeuszt. # csak tudja, 
hogyan ölte meg Minósz krétai király szörnyszülött fiát?! Hát 
nem? Nehéz volt megtalálni.

Az írás nem dicséri álhatatlan, könnyelm" fiatalságát. 
Miel!tt hazahozta volna, már megunta választott kedvesét, 
Ariadnét és kirakta egy szigetre. És még csak azt sem jegyezte 
meg, melyikre. Aztán nem cserélte ki fekete vitorláit fehérre. 
Mert elfelejtette, mit ígért apjának. Hogy ugyanis, ha végzett 
az emberfalóval, fehéren ragyogva repül haza.

Aigeus látta, amit látott, s ebb!l csak azt következtethet-
te, hogy fia a szörny lakásául szolgáló Labirintusban végez-
te i%ú életét. Kétségbeesésében levetette magát valamilyen 
magas szikláról. Valószín"leg az Égei-tengerbe, hiszen róla 
van elnevezve.

Az ugrást aligha élte túl. Fiának kisebb gondja is nagyobb 
volt annál, hogy ezt kinyomozza. Belenyugodott abba, hogy 
az öreget megörökítette a földrajztudomány. Hanem lássuk, 
hogy a kutatók mire jutottak.

Kérdezgették a templomok lépcs!in vitatkozó vénekt!l, a 
fürd! pletykás asszonyaitól, majd a színházban, el!adás el!tt, 
hogy merre induljanak a királyi sarj keresésére. Már kezdték 
magukat úgy érezni, mint a h!s érezhette magát egykor a bi-
kaember útveszt!iben, mire végre a városon kívül ráakad-
tak. Egy útszéli kocsma sarkában, magához ölelve egy amfo-
rát, motyogott valamit, amikor azonosították.

– A múltat akarjátok? Hagyjatok békén. Elrontottam az 
életem. Látjátok ezt az amforát? A piacon vettem. Egy kré-
taitól. A nosztalgia, tudjátok. Csak egy baja van. Valahol szi-
várog bel!le a bor. El!bb ürül ki, miel!tt még meginnám. És 
ez a szívtelen kocsmáros nem tölti újra, amíg el!re ki nem 
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fizetem – kapirgált a zsebében némi pénzmag után. – Szóval 
minden krétai hazug? Mégis szép volt az az id!, amit Minósz 
király udvarában tölthettem. Már szinte én is krétaivá váltam, 
amikor eszembe juttatták, miért szálltam partra a szigeten. 
Azt mondjátok, hogy megírták ezt a történetet? Nem olvas-
tam. Biztos hetet-havat összehordott az a firkász. Legalább 
vette volna a fáradságot, s engem megkérdez el!tte. Hát nem?

Ebben bizony igazat kellett adniuk &észeusznak. Hanem 
ha már idáig eljutottak, és a beszélgetés is megindult, lete-
lepedtek köréje, s megkérték, mondja el hát az igazságot az 
egészr!l. Hogy jobban forogjon a nyelve, kifizették helyette 
el!re a bort.

– Úgy hallottam apámtól, hogy Kréta hatalmas uralkodó-
ja, Minósz, fia haláláért jóvátételt követelt Athéntól. Állítólag 
a fiút mi, itt – a vendégjog megsértésével – megöltük volna. 
Gondoljátok, polgárok, hogy ilyen gaztett rólunk elképzelhet!? 
És csak úgy? Minden ok nélkül? Apám sem tudta elképzelni.

– Vitába szállt a királlyal. Mit keresett egyáltalán a fiú 
Athénban? Apuka adott neki zsebpénzt, ! pedig ahelyett, hogy 
a mi népünk istenekt!l való hatalmának csínját-bínját tanul-
mányozta volna, belevetette magát az italozás örömeibe. No, 
nem egyedül, hanem i%ak és leányok társaságában.

– &észeusz úr, és van erre nézvést bizonyítéka?
– Mi az, hogy van, hiszen tanúja voltam. No persze csak 

ill! távolságból. Legalábbis eleinte. Nem ilyen l!rét ittunk.  
Az volt az igazi tüzes bor!

– Aztán?
– Aztán egy ilyen orgia végén összeakaszkodtunk. 

Megverekedtünk. Az a fiú, aki vitánk tárgya lett, egy test, 
egy lélek volt velem, ezt tudta mindenki és tiszteletben is tar-
totta. A krétai mégis nem átallott szemet vetni reá. Ti hagytá-
tok volna? Szabályos párbaj volt az. Karéjban álltak körül min-
ket. És szólt a biztatás. Ma már elapadt az er!m, de nézzétek 
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még most is fél kézzel felemelem ezt az amforát. #t is fel-
emeltem, megpörgettem a fejem fölött és levágtam a földre. 
Szegény többé nem kelt fel. Hát mondjátok, megsértettem a 
vendégjogot?

– A halott ott feküdt. Nem lehetett letagadni. Ám nem 
akadt közöttünk egy sem, aki elárulta volna, mi történt. 
Napokig tartott a vallatás. Hasztalan. Végül apám félresö-
pörte a bírákat, s el!vett engem. – Nos, mi történt? Bátran 
elmondhatod, hiszen magunk vagyunk – mondotta vészt 
jósló nyugalommal.

– Ti mit tettetek volna?
A polgárok ott, a kocsmában, egymásra néztek. – Csak 

nem? – h!költek hátra.
– De bizony. Hiszen mint édes szül! belelátott a lelkem 

legmélyébe. Kár lett volna tagadással kihívni magam ellen a 
haragját.

– És nem lehetett volna valaki másra hárítani? – keres-
ték a kibúvót.

– Ugyan kire? – merült el a múltba &észeusz. – Hanem 
most jött a neheze. Apám nem akart háborút. Ám engem 
sem akart kiadni, még csak elárulni sem. – Nincsen tettes. 
Véletlen baleset – egyeztünk meg. És elnézést. Hajlandók va-
gyunk kártérítést fizetni. Már-már úgy látszott, rendez!dik 
a dolog, amikor a király követe diadalittasan közölte apám-
mal, nyomára jött, ki a tettes. Hogy-hogy?

– A követ? Rájött? Árulás! – kiáltozott a hallgatóság.
– Bizony, árulás. A fiú mindig is szerette az ékszereket.
– A fiú?
– A fiú.
– Minósz engem követelt kártérítésként. Mit volt mit ten-

ni? „Halálra szántan hajóra szálltam”– pengettem a lantot a 
fedélzeten. Csak azzal vigasztaltam magam, hogy ha odaérek, 
el!bb végzek azzal a szörnnyel mindenáron. 
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– És a többiek?
– Velem jöttek. Hogy tanúskodjanak. Nem gyilkosság tör-

tént, hanem igazságos párbaj.
– És a fiú? # is?
– Legf!képpen !. Zokogva bánta gyengeségét. És fennszó-

val ígérte, hogy élete árán is megment Minósz dühét!l.
– És megtette?
– Meg. Annyira sikeresen, hogy a király azon nyomban be-

lehabarodott. Maga mellé ültette a trónusra, s rábízta, hogy 
ítélkezzen fölöttünk.

– Hatalmas király, istenek kegyeltje, minden földek ura – si-
mogatta meg az öreg szakállát – add jelét annak, hogy nemcsak 
a hatalmad óriási, hanem a lelked is. (Különben biztos vagy 
abban, hogy te nemzetted azt a fiút, aki meghalt? Na, ugye!) 
Engedd !ket szabadon. Legyenek a vendégeid, s majd ha ha-
zatérnek, vigyék el a hírét csodálatos gazdagságod fényén kí-
vül nagylelk"ségednek is.

– És úgy l!n – nézett maga elé az agg.
A hallgatóság lelkesedése lelohadt: – Csak ennyi? És akkor 

mindjárt hajóra szálltatok és hazavitorláztatok, ó &észeusz? 
Mesélj még. No, mesélj még!

– Hát igen. Vendégek voltunk Minósz palotájában. Úgy múlt 
az id!, hogy észre sem vettük. Egyik mulatság a másik után. 
Tudjátok, érdekes ott a n!k divatja. Szinte felkínálják a mel-
lüket a szemnek (és tapasztaltam, a kéznek is), lejjebb viszont 
mint a harangvirág kelyhe, földig védi !ket a ruha. Kiguvadt 
a szemünk, mi tagadás. Viszont az athéni lányok meg azzal 
arattak sikert az udvar legényeinél, hogy nemcsak a bokájuk, 
de a térdük is kilátszott a lenge tunikák alól. Szóval volt ott 
élet nap, mint nap kivilágos-kivirradtig.

Napok, hetek vagy hónapok múltán egyszer csak hozzám 
simult egy fonnyadozó asszony. – Hát te ki vagy? – Tudjad meg, 
&észeusz, szomorú sorsom. Én vagyok Pasziphae (nem baj, ha 
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nem tudod megjegyezni), Minósz hitvese, gyermekei anyja.  
A férjem rám sem néz azóta, mióta megszültem a bikaember-
nek csúfolt fiamat. (Az istenek büntetése.– Miért? – Mert. Ezt 
különben hagyjuk.) Most meg még kevésbé látogat meg engem, 
hogy ti itt vendégeskedtek. Szánj rám egy kis id!t, ne csak azt 
nézd, amit látsz, s elmondom neked, ki az a Minótaurosz, s 
ha tudnál engem szeretni, jóvátehetnéd azt, amit els!szülött 
fiammal tettél. (Bár én nem hiszem, hogy megtetted. Ugye, 
mint nemes lelk" i%ú, csak elvállaltad az igazi b"nös helyett. 
Mondd. Ne is mondjad, csak bólints rá.)

– És te, ó &észeusz?
– Egy bólintás, mibe kerül? Viszont így a palota egy félre-

es! zugában megtudtam, mit veszt napról-napra a király, mi-
kor elhanyagolja az asszonyát. No és megtudtam azt is, hogy 
Minótaurosz dehogyis bika, szó sincs arról, hogy emberhúst 
eszik. Ezt csak az udvaroncok terjesztik róla, hogy kedvébe 
járjanak a királynak. Az viszont igaz, hogy csúf, alaktalan tö-
meg, s az értelem alig pislákol benne.

– Semmi bikaforma sincs rajta? – kérdeztem az asszonytól.
– Hát a homlokán az a két dudor kicsit nagyobb, mint 

másnak. Ennyi – válaszolta elgondolkodva. – Az apja látni 
sem akarja. Ezért külön palotát építtetett számára. Csakhogy 
az épít!mester, bizonyos Daidalosz, ahelyett, hogy a mun-
kások körmére nézett volna, a fiával együtt folyton-foly-
vást a repül! madarakat tanulmányozta, s mint kész épít-
ményt oly összevisszaságot adott át az uralkodónak, hogy 
! maga sem tudott végigmenni rajta. Ott senyved szegény 
fiam egymagában. Én az anyja mondom: szabadulás lenne 
számára a kegyes halál.

– Tehát az nem igaz, hogy most szüzeket kellene szállíta-
nunk neki azért, hogy fölfalhassa !ket?

– Már hogy lenne igaz! Hiszen ha úgy lenne, mivel táplál-
kozott eddig? Különben is a bikák füvet legelnek.
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– Jé, tényleg – döbbentek rá a polgárok ott, az útszéli kocs-
mában, a városon kívül, ahová marhacsorda hangja hallatszott 
be, ha nagyon figyeltek.

– És &észeusz, láttad a Labirintust?
– Láttam. Halljátok.
Egyik nap Minósz kialvatlan szemmel nézett rá. Eltartott 

egy ideig, mire rájött, kivel áll szemben.
– Fiam, mert fiam lehetnél. Megtennél nekem egy szíves-

séget?
– Szívesen apám, mert apám lehetnél. Mi légyen az?
– Összeesküvés fenyegeti trónomat. Minótauroszt akar-

ják a helyemre ültetni, hogy megkaparinthassák a kincseket, 
s úgy uralkodhassanak, ahogy nekik tetszik. Ha gy!znek, nek-
tek is befellegzett.

– Meghagytad az életemet, hálás vagyok, rendelkezz velem.
– Menj a Labirintusba és birkózz meg életre-halálra a szörny-

nyel. Úgysem az én fiam.
– Jó, jó, de hogy jövök ki onnan?
– Ha ilyen biztos vagy benne, hogy te gy!zöl, akkor majd 

találsz arra is megoldást. Most pedig menj és tedd a dolgod.
– Minósz nem akart téged elveszejteni, ó, &észeusz? – szólt 

a polgárok kara.
– Hm, emberek, erre eddig nem is gondoltam. Pedig igaz-

ságtok vagyon, hiszen veszettül féltékeny volt rám a fiú miatt.
– Nem volt a fiún több ékszer, mint azel!tt, amikor még 

csak téged ismert?
– Hogy nem volt-e? Hajaj! És én akkor erre nem gondoltam!
– Ha gondoltál volna, mit cselekedtél volna?
– Amikor gy!zelmesen visszatértem a Labirintusból, meg-

vívtam volna a királlyal a fiúért.
– Megérdemelte volna? Mármint a fiú.
Ezen bizony annyi év távlatából is érdemes volt elt"n!d-

ni. – Az a kölyök! Mit ettünk rajta annyian!
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Közben elenyészett a nappal, s gyengén kezdett világítani 
a hold. Eleget gy"jtöttek magukba mára, haza kéne menni, 
talán még lesz, aki meghallgatja !ket.

Már a küszöbr!l fordult vissza az egyik:
– És Ariadne?
Meglepetve nézett rá az agg &észeusz.
– Ariadne? A név ismer!s – ráncolta a homlokát. – A ki-

rályné lenne? Vagy a… Nem, nem emlékszem. Sajnálom, ura-
im – tárta szét a karját. – Az ég legyen veletek és minden is-
tene! – tette hozzá, majd lezöttyent a sarokba.
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EURÓPA ELRABLÁSA

Föníciában annyi volt a király, mint ma nálunk a polgármester. 
Ám akárhányan is gyakorolták a hatalmat, csak Agenornak 
sikerült úgy, hogy világszépe kislány szülessen bel!le. Erre 
az egyre jobban vigyáztak a szülei, mint a saját trónusukra. 
Amikor csúnyácska udvarhölgyeivel színes kavicsokat gy"j-
tött a parton, vagy vidáman kerget!dzött a réten, szemmel 
tartották az ablakból, nem leskel!dik-e rá a szomszéd n!csá-
bász királyfia. Leskel!dött, persze, de valahányszor közelebb 
lépett, hess, bottal zavarták el onnét.

O

Egy harmatos reggelen Európa, mert úgy hívták a lányt, 
maga köré gy"jtötte játszótársn!it. – Üljetek le és hallgas-
satok csodát! – mondta nekik. – Mi volna az a csoda, amiért 
nekünk hallgatnunk kellene? – berzenkedtek a csendhez nem 
szokott udvarhölgyek.

– Akkor nem szólok semmit – fordított hátat nekik. 
Megszeppentek, még beárulja !ket az öreg koronás f!nek, s 
!k mehetnek libapásztornak a város túlsó felére. Kórusban 
biztatták hát: – Mesélj, Európa, mesélj nekünk a csodáról!
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A királylány közömbösséget színlelve csavargatta hosszú 
sz!ke haját az ujja köré. – Csöndben lesztek?

– Csöndben leszünk!
– No, jó. Akkor hát figyeljetek. Este szokatlan látogató-

im voltak.
– Királyfi, aki i%ak csapatával jött érted? – reményked-

tek, hátha nekik is jut.
– Máris megszegtétek az ígéreteteket? Be nem áll a szátok.
Befogták mind, s csak rázták a fejüket.
Európa nem feszítette tovább a húrt. Csak még körülné-

zett, nem hallgatja-e más is a mesét. Egy békésen legelész! 
bikán kívül sehol senki.

O

– Ágyamban feküdtem, s már magamra húztam a taka-
rót, amikor veszekedésre lettem figyelmes. Két jól megter-
mett asszonyság nyomakodott be az ajtón, s egymás szavába 
vágva adták el! jövetelük célját.

– Kislányom, Európa, ne hallgass erre az ármánykodó 
némberre. Mutasd a tenyered, én megmondom neked a jö-
v!d! – hadonászott az er!szakosabb.

– Én ármánykodó? Kókler, tenyérjós! Fuj! Én az ég ma-
daraitól tudom, meg az Olimposz csúcsát takaró felh!kt!l, 
hogy milyen sors vár rád, ha itt maradsz, ezen az ázsiai föl-
dön! – replikázott a másik, az er!szakos válla mögül.

– Nos, halljad – fogta kezébe a jósn! a meglepett lány te-
nyerét. – Ez a hosszú vonal jelzi, hogy szemet vetett rád a ha-
talmas Zeusz, s el fog ragadni innét, hogy nevet adjál a név-
telen földrésznek. Bizony.

– Névtelen földrész? – csodálkoztak az udvarhölgyek.
Európa bólintott: – Névtelen. Valamerre arra lehet, nagyon-

nagyon messze, ahonnan Poszeidón küldi ránk a hullámokat. 
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Sehogyan se hívják. Ti talán tanultatok valamit róla az isko-
lában, ahonnét én kimaradtam? Ugye, hogy nem.

– Hajósainkat kellene megkérdeni – javasolta egyikük, de 
gyorsan betapasztotta kezével a száját.

Ábrándok rózsaszín köde ereszkedett a távolba mered! te-
kintetekre. Szép id! volt, a tenger vize halkan paskolta a par-
ti sziklákat. Mi vár úrn!jükre, ha az istenek és istenn!k ural-
kodója kitépi közülük? – Te csak maradj velünk. Nevet mi is 
tudunk adni annak az ismeretlen földrésznek.

O

– Legyen Európa! – javasolták végre. – Máris kitaláltuk! 
Minek ehhez Zeusz?

– Gondoljátok, hogy én egyedül is be tudom népesíteni 
azt a földet?

Elismerték, hogy ez bizony szerfelett nehéz lenne. A mi 
úrn!nk mindig fején találja a szöget. Pedig tényleg kimaradt 
az iskolából.

Elt"n!dtek. A nagy isten odahagyta nejét, és valahol itt kó-
szál a közelükben. Megborzongtak a gondolatra. S igyekeztek 
úgy helyezkedni, hogy majd a sorsdönt! pillanatban magukra 
vonhassák a figyelmet. Mert hol van az megírva, hogy éppen 
a legszebb arassa le a babért?

A Nap egyre magasabbról t"zött le rájuk. Elpilledtek a me-
legt!l. Árnyékba kellene húzódniuk. Ám maguktól nem tehe-
tik. A királylány viszont végigfeküdt a füvön, és egyre több-
ször, egyre hosszabb id!re hunyta le a szemét. Hallotta, hogy 
beszélnek, aztán azt is hallotta, hogy valamit válaszol nekik, 
de már nem tudta, ébren van-e vagy álmodik.

O
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Mit akar itt ez a bika. Máshol nem terem f", csak az ! lá-
buk között?

Európa nem így fogta föl az állat el!renyomulását. – Simít-
sátok végig, milyen selymes a sz!re! – állt egészen szorosan 
melléje. – Jól eshet az ülés a hátán! – kapaszkodott a szarvába 
és felhúzta magát. Hiszen arra azért megtanították, hogyan 
ülje meg a négylábúakat. Igen, úgy n!iesen, egy oldalon ma-
radva. Hanem lássatok most már tényleg csodát!

Az addig békés bika felkapta a fejét, horkantott, majd kiug-
rott a szétrebben!k közül. Mire felocsúdtak az udvarhölgyek, 
már a leveg!eget szelte, hátán a megszeppent királylánnyal. 
Irány az ismeretlen földrész. No, most ezt hogyan magyaráz-
zák meg otthon a királynak? Szerencsére akkor még hittek az 
istenekben, no meg az álmokban is.

O

– Azt mondjátok, hogy szemet vetett lányunkra az égiek 
legf!bbike? Ezt a megtiszteltetést nem kívántuk magunk-
nak – simogatta csavaros szakállát gondterhelten a király.

– És megálmodta el!re! – tette hozzá asszonya.
Azért biztonság kedvéért megnézték, hogy a szomszédék 

fia megvan-e még. Aztán hamar elszalajtottak néhány ud-
varoncot a legközelebbi jósdába, meger!síttetni lányuk sze-
rencséjét. Így bebiztosítva a jöv!t, átadták magukat a meg-
tiszteltetés feletti örömnek, s egyazon lélegzettel lányuk 
elvesztésén érzett bánatuknak. Talán mégis jobb lett volna 
a szomszéd királyfit vejüknek fogadni. A dolog egyszer"bb 
lett volna, most aztán hol fognak meghívót igényelni az is-
teni lakodalomra?

O
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A hatalmas állat egyre feljebb szárnyalt. (Mert szárny nél-
kül ez a m"velet aligha sikeredett volna.) Agenor király vára 
a sziklán már alig volt nagyobb, mint azok a színes kavicsok, 
amiket még nemrég szedegettek a lányok a parton.

A királylány a magasban, az egy szál szell!s tunikában, 
fázni kezdett: – Mondd, te bika, ha egyáltalán tudsz beszél-
ni, hova viszel?

– Hogy tudok-e beszélni? Miért, az nem meglep!, hogy 
repülök?

– Tényleg. Az is meglep!.
– Hát akkor.
– Hát akkor? Hova viszel?
– Szépséges szép királykisasszony, van Kréta szigetén 

egy barlang. Ott születtem én, ott fogunk szórakozni addig, 
amíg Héra nagysád meg nem talál, és haza nem rángat a házi 
t"zhelyünkhöz.

Bika formáját eddig még nem öltötte föl, hátha nem jön rá 
mindjárt a turpisságra az élete párja.

Sebesen haladtak el!re. Zeusz kuncogott magában. A csel 
úgy látszik, sikerült. Túljárt Héra eszén. Az asszony jól ismer-
te kikapós férjét, ezért fontos feladattal bízta meg: adjon nevet 
az ismeretlen földrésznek. Ez egy id!re bizonyára leköti sza-
bad energiáit. Az isten azonban úgy okoskodott, hogy az ke-
vés, ha csak ! nevez el valamit. Nagy-nagy család kell ahhoz, 
hogy mindenütt terjesszék és így rögzítsék az emlékezetben. 
Kellemest a hasznossal egybekötni – ez itt a cél.

– Udvari történetíróim ezt a nászt fogják az igazi nagy 
Európa születése napjaként ünnepelni.

– Nász? Arra kissé nehéznek gondollak. Nem változhat-
nál át normális emberré? Hogy ujjaid közé vehesd a… szóval 
nem változhatnál át normális emberré? Legalább addig, míg 
benépesítjük az új földrészt.
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– Err!l lehet szó, de csak ott, a barlangban – mondta a kü-
lönben villámokat szórni szokott Zeusz, mert az igazat meg-
vallva, kissé még mindig tartott féltékeny feleségét!l.

O

Hipp-hopp, már meg is érkeztek, és késedelem nélkül be-
vették magukat a barlang mélyébe. S lángoló szerelemmel zu-
hantak egymás karjaiba – mondom én, mivel az udvari tör-
ténetíróknak csak a képzelete tudott szárnyalni, oda senki 
hiteles tanú nem követte !ket. (Kései bizonyság, manapság is 
mutogatják azt a barlangot. Nekem elhihetik: ennyi legalább-
is igaz a történetb!l.)

Rövidesen számosan valának a kicsi Európák. Hogy meg 
tudják különböztetni !ket, jelz!ket aggattak rájuk, mint Észak-, 
Dél-, Kelet- és Közép-, meg ami még eszükbe jutott. Amikor 
már annyian nyüzsögtek körülöttük, hogy egy percre sem le-
hetett !ket sorba állítani, s egyenként kiosztani nekik az az-
napi dörgedelmeket, a teljességgel hiábavaló nevelési kísér-
letek kudarcai miatt Zeusz lelki válságba került. Behúzódott 
egy sarokba és csak bámult maga elé. Mondhatták neki, hogy 
hozza haza a termést a földr!l, hogy szedje össze a tojáso-
kat a tyúkok alól, vagy vágjon fát, hogy tüzet rakhassanak, 
csak nézett mint idegen az el!tte zajló nyüzsgésre. Egy da-
rabig t"rte az asszony, aztán megelégelte ezt a hamvábaholt 
semmittevést.

– Zeusz! Légy szíves! – állt eléje csíp!re tett kézzel. Nem 
szólt többet, csak villámlott a tekintete. Hites társa legutóbb 
ilyent akkor látott, hej, de rég, amikor készül!d! vihar idején 
magamagát szemlélte a tenger tükrözésében. Hát idáig jutot-
tunk? No, nem, ebb!l elég volt. Felugrott, s még ott a barlang-
ban bikává változott. Lángokat fújó orrcimpákkal szágul-
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dott ki a szabadba, s elérve a kell! sebességet, felemelkedett a 
földr!l. A sirályok elismer!en tapsoltak neki.

Európa arcára ráfagyott a csodálkozás. # eddig a számos 
apróbb-nagyobb gyerekben látta a bizonyságát annak, hogy 
Zeusz tartós szerelemmel szereti. Ez bizonyos büszkeséggel 
töltötte el, és személyes varázsának tulajdonította, hogy csél-
csap férjurát ennyire le tudta kötni. Most összeomolva nézett 
végig petyhüdt, agyonstrapált magán, majd zokogva dobta félre 
a tükröt. Fiai vették körül és vigasztalták, majd szent esküvés-
sel fogadták: felkutatják a megfutamodót, s visszahozzák, akár-
hogy is tiltakozzék, vagy legalábbis örök id!kre megleckéztetik.

O

Sokan voltak és serényen készül!dtek a nagy útra.
Kivágták a környék utolsó fáit, s hatalmas hajókat építettek. 

Biztonság kedvéért még vitorla is volt az árbocon, no és persze 
hágcsó és kosár, ahonnét figyelni lehetett a messzeséget. Vittek 
magukkal számos mesterembert, hogy vadak között is felépít-
hessék azt, amihez itthon hozzászoktak. Ami hely még maradt, 
azt teletömték – gondolom – füstölt hallal, savanyú káposztával, 
meg egyéb tartós élelemmel. Zeusz legid!sebb fia felmászott az 
árbockosárba, s onnan intett búcsút az er!sen megfogyatkozott 
otthoniaknak. Aztán kezébe vette a vak költ! kalandregényét, 
hogy kerül!k nélkül egyenesen célba találjon. A nagy hajó, nyo-
mában a többiekkel, kifutott a kiköt! öbléb!l a nyílt tenger felé.

O

Nem sokáig maradtak egy csomóban. Poszeidón is olvasta 
az útleírást, s kell! id!ben rájuk bocsátotta a vihart. Integettek, 
kiabáltak egymásnak, mindhiába. Reménytelenül szétszóródtak 
a szigonyos isten birodalmában. Szigetekre, folyók deltájába, 
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hegyek lábához sodorta !ket a tengerár. Valamelyik isten, de 
talán több is vigyázott azonban rájuk, hogy mindnyájan par-
tot érjenek, s elterjesszék mindazt a jót és rosszat, amit ma-
gukról európai civilizációnak neveztek el.

A legid!sebb fiú, miel!tt még behajóztak volna a sziklák 
közé szorult habzó örvények kavargásába, merész elhatáro-
zással lekanyarodott az útvonalról, s az els! alkalmas öböl-
be kormányozta a gályát. Lám, a vak szerencse! Megfogtam 
az isten lábát! – visszhangoztak benne az ide ill! szólások és 
közmondások. Ugyanis éppen ott szálltak partra, ahol az ap-
ját ünnepelték.

O

Zeusz a felh!k közül bika képében toppant az !slakók közé, 
de miután kell!en megrémítette !ket, emberré változott, 
hogy ne kelljen füvet legelnie. A csoda megtette hatását: rövid 
id!n belül elkészült az engesztel! lakoma. A finom ételekt!l 
roskadozó asztal f!helyére ültették, s a hosszú repülés miatt 
ugyancsak megéhezett isten jól belakott a fejedelmi kínálatból.

Ám ha nem ilyen éhes, bizony rögtön lefitymálta volna 
az egész primitív er!lködést. Így is, mikor kissé csillapítot-
ta már az étvágyát, nem állhatta meg, hogy szabadel!adás-
ba ne kezdjen: – Emberek, majd én megtanítalak benneteket 
keszty"be dudálni. És már kezdte el!sorolni a hibákat, ami-
kor megpillantotta a fiát.

– Hát te? Micsoda isteni szikra, hogy idetaláltál. És kik azok 
mögötted? Írástudók és mesteremberek? Nagyszer". Kezdjük az 
ábécével a tanítást. Figyeljetek: az els! bet" az én tiszteletemre 
az Alef. És jól eltalált, nagyvonalú önarcképét rajzolta a föveny-
be. Aztán haladtak tovább az Omegáig. Mindenre sor került.

– Nincs templomotok? Hát én hol fogok lakni? – A ha-
jón jöttek máris nekiláttak, s felépítették a lépcs!s, oszlopos, 
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csarnokos istenházát. – Nagy Görögország! – kiáltotta elra-
gadtatásában a fiú. – Mintha otthon lennék.

Hálátlan lélek: többé eszébe sem jutott anyjának tett 
fogadalma.

O

Zeusz arannyal átsz!tt palástjába burkolódzva telepedett 
a trónusára. A papok estig hajbókoltak el!tte.

– Ez mind Európa – érzékenyült el, mikor egyedül maradt a 
csillagos éjszakában. Ahogy tovább gondolkodott, rátört a hon-
vágy. A szentély ajtaján besz"r!dött a holdfény. – Mi szükség van 
itt rám, hiszen mindent elindítottam – állapította meg, s levetve 
nehéz palástját, kisétált a hold sugarán a tet!re. Kis ideig elgyö-
nyörködött a csillagokban, majd odaintette magához Pegazust, 
a csodálatos paripát, s elszállt a hátán az istenek otthonába.

O

Alig kelt fel a Nap, Zeusz már megint lenézett a Földre. – Mit 
nézel? – kezdett féltékenykedni Héra.

Vén boszorka söpört egy barlang el!tt.
– Lehetséges, hogy mind elfelejtettetek engem? Innen raj-

zottatok szét a világba, itt tanultatok felnézni az égre. Ültettetek 
és arattatok, ahogy én mondottam néktek. Egyik!tök sem gon-
dol már reám? A téli estékre? A tündérmesékre? – mondotta 
magának a vénség (akkor már kinek is mondotta volna), és sö-
pört, söprögette a lehullott leveleket, innen oda és onnan ide, 
ahogy szokta, értelmet többé semmiben sem keresve.

Figyelték fentr!l.
– Így múlik el a világ dics!sége – sóhajtott mindenek ura, 

és látta, hogy mellette a homokóra utolsó (legutolsó) szemei 
peregnek.
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aUgIász IstállÓJa

(Herkules, akit egykor Héraklésznek is mondottak, elmerülten 
nézegette ujjainak csúzos göbeit, majd barázdás arcából kivi-
csorított a szelíd patak vizébe. Hajaj, bizony foghíjasan. – Mind 
meglenne, ha nem verekedtél volna – nyaldosta körül a mara-
dékot. Vajon még mindig olyan er!s, amilyennek hízelg!i állít-
ják, mikor – mint gyerekek a mesét – ismételten meghallgatják 
visszaemlékezéseit? Mostanában többször áll görcs a lábszá-
rába. Most is… Valaki jóakarója vagy inkább gonoszkodni kí-
vánója mondta, hogy ilyenkor lábujjhegyen kell egyensúlyozni, 
akár a darvak a vízben. Ej, igaza van, elmúlt. Mi lehet az oka? 
Rozsdásodik, miként otthon a kardja? Valóban, régóta mun-
kátlanul tesped ebben a dombon túli kisvárosban. Semmi ér-
dekl!dés „magasabb helyr!l”, semmi megbízás! Legalább itt ha-
lomra püfölnék egymást, hogy kipróbálhatná, tud-e még rendet 
teremteni! És az elmélyült gondolkodás jeleként simogatta-te-
kergette !szül! szakállát. Aztán jobb híján lezöttyent a f"re.)

O

Volt a polgárok között egy alacsony, vékonypénz" legény-
ke, tele jó szándékkal, segíteni akarással, akit éppen ezért 
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mindenki szeretett. És ki is használt persze. Ha nem tudták 
hova küldeni levéllel, virágcsokorral, nagy unatkozásukban 
akkor is igénybe vették, mert bármit kérdeztek t!le, minden-
re tudott válaszolni. Azt sem bánták, ha ilyenkor – meggon-
dolatlanul? vagy tekintélyt nem tisztelve? – kioktatta !ket. 
Mindig volt nála egy papirusztekercs, amit éppen elkunyerált 
valamelyik paptól vagy iskolamestert!l. S ha békén hagyták, 
hát nekibuzdulva, hangosan olvasott.

És nem sért!dött meg, ha közben nyápicnak vagy könyv-
molynak csúfolták. Mert minden hátsó gondolat nélkül szerette 
az embereket. Sokan nem is tudták a rendes nevét. Ha éppen 
nem ágáltak mutatványosok a színen, vele szórakozott a nép.

No persze, hogyha a városka f!terén a régi nagy id!k 
nagy embere, Herkules állt velük szóba, még mindig az volt 
az igazi ünnep. Micsoda dics!ség, hogy polgártársuknak 
nevezhették!

Jött is a h!s, miért ne jött volna.

O

(Herkules egy ággal megpiszkálta a meder kisebb-nagyobb 
kavicsait, hogy az áramlat tovább sodorja azokat. – Taszigálnám 
a békétleneket a helyükre. Ahogy ezeket ni. Miért szállt volna 
el az er!m? Az agórán sem vennének körül, ha nem hinnének 
bennem – nyomta el kételyeit.)

O

A feladatok! Szép kis lista, s akkor még nem is beszéltünk 
arról, hogy egyszer jókedvében átrakta Sziszüphosz szikláját a 
kapaszkodó másik felére; ne koptassa mindig ugyanott a talajt, 
ha felfelé igyekszik vele. Amikor ezt elmesélte léhüt! baráta-
inak az agórán, az i%onc, az örök kételked! faggatni kezdte:
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– És látta ezt valaki?
– Kérdezd meg az öregt!l. Biztos még most is dühöng, 

hogy nem találja a kövön a feliratot.
– Feliratot?
– Igen. A használati utasítást, te bunkó.
Jót derültek rajta, de a nyápic nem hagyta magát:
– Én úgy tanultam az iskolában, hogy Korinthosz királya 

az alvilágban nyomta fölfelé a csúcsra azt az istentelen súlyt. 
Herkules, te leszálltál az alvilágba? Csak ezért?

– Miért ne? – vonta meg a vállát. Egyébként valamelyik 
(melyik? valamelyik) feladat teljesítésére csakugyan le kellett 
szállnia Hádesz birodalmába.

– Csodálatos vagy, Herkules. Büszke lehet rád anyád, 
Alkmené – vágott közbe a kórus. – Hát nem? – néztek a 
kételked!re.

– És atyád nem szólt ellene?
– Zeusz? Ugyan. Különben is a hegycsúcs kiállt az alvi-

lágból. Nem kellett lebandukolnom.
– Te ugratsz engem.
– Hát, ha ugrasz! – nézett le rá tekintélye magasából.

O

(Hátrad!lt a parton. Száz szöcske pattant szét ijedten el!-
le. Rábökött a bottal az égre. Azt a felh!cskét kéne kifacsar-
ni. Jó lenne egy kis es! ebben az egyre tikkasztóbb melegben. 
Hallod-e, te Nap!)

O

A piactéren Herkulesre figyelt mindenki. – És melyik pró-
batételedre emlékszel a legszívesebben?
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– Melyikre? – s ahogy szokta, gondterhelten simogatta 
göndöröd! szakállát. (Ketten valahol hátul összemosolyog-
tak: biztosan az istállót hozza megint el!.)

– Hát melyikre is? Augiász…
– Augiász, ó, Augiász! – zengték körülötte.
– Akárhogy is, az bizonyult a legnagyobb er!próbának.  

A király óriási istállója telis-tele volt barmokkal. És nem akadt 
senki sem, aki az almot kihordta volna. Csak gy"lt a trágya nap 
mint nap rakásra. Benéztem. Gyerekek, én bizony visszah!-
költem onnan. Azt a b"zt! Mit kezd ezzel egy ilyen olümposzi 
illatfelh!be burkolt, sárkányokkal viaskodó, csillogóra dör-
gölt vértezet" h!s! Fuj. Te király, hova t"ntek a rabszolgáid?

– Kiöregedtek, Herkules, valamennyien kiöregedtek. Évtize-
dek óta nem frissítettem föl az állományt a harcok mezején. 
Az igazat megvallva, mindig elpáholtak. És olyankor elvitték 
a rabszolgan!imet – csettintett. – (A csinosak kellettek ne-
kik.) Különben cselekedj belátásod szerint. Van neked eszed, 
Herkules, ne mindig csak er!b!l… Látod, mi a helyzet. Estig 
csinálj valamit.

– Mit kapok érte?
– Hát, hát – Augiász tanácstalanul nézett az istállómes-

terére. (Felség! Annyi a barom az udvarban. – A kétlábúak-
ra gondolsz? Mit kezd velük.) – No, jó, ha estig készen vagy, 
hajtsd el a csorda felét. (A maradékkal már csak elboldogu-
lunk valahogy.)

– Csapjunk egymás tenyerébe!
(Ebédid! van, nem? Jólesne, mondjuk, egy csülök, amelyet 

két marokra fogva rághatnék csupaszra. A vén zsugori! Csak 
pislog. Melyikünk bírja tovább idegekkel?)

– Örökké nem állhatok itt éhen. Ebb!l elég! – dobbantot-
tam, hogy beleremegtek a falak. – Estére jövök, és viszem a bé-
remet – kiáltottam, mit: mennydörögtem kifelé menet a vállam 
fölött. S jobb híján elballagtam az útszéli kocsmába, ahol hitelbe 
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befaltam az egész készletet. Vacsorakor majd fizetek – ígér-
tem a megdöbbent kocsmárosnak. – Természetben!

Hanem most aztán ki kell találni valamit. Olyan megol-
dást, amely egyszer", gyors és, no és…

O

Az agórán a h!s körbejártatta tekintetét a hallgatóságon. 
Úgy gondolta, mindahányan lélegzetüket visszafojtva vár-
ják a csattanót. (Egy picit még várjatok.) A hatásosnak szánt 
szünet azonban hosszúra nyúlt. Néhányan kárörvendve fi-
gyelték, hogy Herkules tekintete a magabiztosságból hogyan 
csúszik a kifejezéstelenségbe. A könyvmoly semmit sem vett 
észre, csak a beállt csöndet érzékelte. Mit sem sejtve koty-
tyantotta el magát:

– Az iskolában azt tanultuk…
Kínos percekig meredt rá a h!s, aztán (végre) dühödten 

torkolta le:
– Mit tanultatok! Azt hiszed, elfelejtettem, hogy milyen 

pofonegyszer" megoldás jutott eszembe? Azért, mert nem 
mondtam mindjárt? Tudjátok, az istálló a hegyoldalban állt. 
Megmarkoltam a fels! folyót, és beengedtem a kapun. Lent 
kifolyt minden, bele az alsó folyóba. Nagyszer". Nem? – vág-
ta ki magát.

– Hurrá, Herkules! – kiabáltak.
A nyápic ingatta a fejét:
– Az iskolában…
– Kuss! Ha még egyszer el!jössz azzal az iskolával, beléd 

fojtom a szót, nyamvadt alak.
– Ne tessék ilyen közönséges szavakat használni. Nem illik 

egy h!shöz. Az is… – csapott a saját szájára. De már kés!n.
A bajnok lépett egyet el!re. Forrt benne a méreg. Döbbenten 

húzódtak hátra mind. Védtelenül állt a feszül! izmokkal szemben 
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a nyápic. Ekkor – micsoda véletlen! – csepürágók vonultak át a 
piactéren, síppal-dobbal, nyári heged"vel. Sisterg! kócuk füst-
je szállt az égig. Vígság, felszabadult összevisszaság sodorta 
el a feszültséget. No, most? Talán jobb is, hogy nem h!sünk 
maradt a központ. Az el!bb még megigézettek a könyvmolyt 
is magukkal sodorták.

– Álljatok meg. Mondanám… – A hátukat mutatták. 
Herkules, mit tehetett mást, sarkon fordult, és kisétált a városból.

O

(A tiszta víz" kis patak az erd! szélén gondtalanul csörge-
dezett a tenger felé. A h!s megpaskolta egy felkapott husáng-
gal a hullámok hátát. Mennyivel jobb itt, s mégis mi vonzza 
vissza az agóra tülekedésébe? Hazamenni? No nem. Egyre 
kevésbé van kedve hozzá. Miel!tt belépne a lakásba, elmegy 
a pajta mellett, ahol az évszakokverte harci szekere mállado-
zik. És a házban a sok üres kis ágy. Miért nincs gyerekzsivaj? 
Erre gondoljon folyton-folyvást? Inkább a patak partján. Tudta 
azonban, hogy a múlt gyászos árnyai el!bb-utóbb itt is utol-
érik. A Nap kés! délutáni tompaságra váltott, gyenge szell! 
borzolta végig a domboldalt és a sötétl! fákat. A h"l! leveg!-
ben Herkules nehézkesen megfordult, és megint csak elindult 
a város felé. Még jó, hogy ott, a falak mögött azokról az ár-
nyakról semmit sem tudnak.)

O

A téren ketten vitáztak egymással. Körülöttük a kibicek 
hada. A h!s egy darabig a hallgatóság háta mögül figyelte, 
hogy mit!l csaptak fel az indulatok. Máris jóles! érzéssel vet-
te tudomásul, hogy nyilván róla harsog a szó. A hidra volt-e 
az els!, vagy az oroszlán?
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Az öblös hangú, kövérkés polgár amellett kardoskodott, 
hogy a kilencfej" hidrát kellett megölni el!bb, utána jöhetett 
a sörényes. Csakhogy a kilencfej" nem számít a sorba, mert 
elpusztításában segítségre volt szüksége a h!snek, er!sítgette 
a hórihorgas. Segítségre? Bizony. Nemcsak akkor, máskor sem 
bírt egymaga a szörnyekkel – helyeselt a többség. (Micsoda? 
Hiszen ezek engem kifiguráznak!)

– Hahaha! – kacarászott elkésetten valaki közülük.
– Eszednél vagy, szerencsétlen? – tette vállára a kezét 

Herkules. Áspiskígyót idéz! sziszegése megfagyasztotta a le-
veg!t. Az öblös hangú találta föl magát el!bb:

– Mondd meg nekünk, ó, Herkules, mi az igazság? El!bb 
az oroszlán, vagy el!bb a hidra?

– Hát persze, hogy el!bb az oroszlán – vágta rá a h!s, és 
várta a következ! kérdéseket. Felszabadultan záporoztak is 
feléje. Hogyan is sikerült? És megnyúzta, vállára vette, úgy 
vitte a királynak megmutatni? Igen? És a király elbújt el!le 
egy rézhordóba? Rézhordóba. Nohát! Ezek a gyáva királyok!

– És a hidra megöléséhez miért kellett segítség? – próbál-
kozott ismét a hórihorgas.

– Segítség? Ki mondta? Nekem segítség! Nekem? Sohasem 
kellett!

A vészjósló kitörésre mind behúzta a nyakát.
A nyápic most figyelt föl. Összetekerte olvasmányát és 

belekönyökölt a tömegbe. Már messzir!l mondta a magáét. 
Hogy mit tanultak err!l az iskolában. Az óvatosak visszahúz-
ták: – Állítsd le magad.

A könyvmolyba belébújt a kisördög: – Ó, dics! Herkules, 
el! tudod sorolni mind a tizenkét munkádat? – szabadítot-
ta ki magát.

– Próbatétel – súgtak neki.
– Próbatétel volt a javából – kezdte számolni az ujjain a baj-

nok. – Az oroszlán, a hidra, a szarvas, a vadkan, a falánk madarak…
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A kotnyeles megint jobban tudta: – Az ötödik az istálló.
– De arról már beszéltünk múltkor.
– És mi volt a hetedik próbatétel? – vizsgáztatta a nyápic 

a nagyembert.
– A hetedik? Mi lett volna – akadt el Herkules. Izzadság 

gyöngyözött a homlokán. A hetedik, a hetedik, visszhangzott 
benne a varázslatos szám.

A nyápic diadallal sorolta el! mindvalahányat, aztán fel-
tette a legnagyobb kérdést:

– Mondd, ó Hercules, egyáltalán miért kellett neked ezt a 
sok próbatételt véghezvinni?

– Miért? Csak. Hát csak. Meg akartam mutatni az er!met. 
Tudod, azoknak, akik nem hitték el, hogy nemcsak ész van 
bennem, hanem izom is.

A nyápic tovább kellemetlenkedett:
– Nem azért-e, mert …
– Mert? – most már nyársalt a nagyember tekintete.  

A többiek húzták volna vissza el!le a másikat. (Hagyjatok, en-
nek a végére járok.)

– Azt tanultuk az iskolában… – folytatta kiszáradt torok-
kal, de állhatatosan a nyápic. Lassan mondta, megnyomva 
minden szótagot: …hogy büntetésül, mert megölted a gyer-
mekeidet. Igen, meg-öl-ted !-ket.

Halk volt a szó, remegtek a hangok, de akit megcélzott ve-
lük, annak eljutottak a fülébe.

– Hazudsz! Én? Soha. Hogyan képzeled? – üvöltötte a 
nagyember.

– Nem én mondom. Bent van minden könyvben! Herkules, 
a gyermekgyilkos!

– Én úgy soha nem öltem embert. Én eddig soha nem gyil-
koltam csak azért, hogy öljek. Értetted?

– Akkor honnan vették ezt? Mind, ahányan csak írtak ró-
lad, Herkules!
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– Héra volt az ármánykodó! Bel!led is ! beszél! De kinyo-
mom a gégédb!l az utolsó sóhajig! – lépett el!re habzó száj-
jal, vérben forgó tekintettel. Az i%onc taszította volna visz-
sza. (A tekercs! A hatalmas láb alatt!) Herkules megragadta, 
s fölemelte a vézna kis életet. És két kézzel úgy markolta meg 
a torkát, hogy hátul összeértek az ujjai. Mozdulatlan nézték 
mind a kimeredt szemeket, a kapálódzó végtagokat.

Herkules végre megérezte, hogy túl messzire ment. Lihegve 
engedte el az áldozatot, aki alaktalan rongyként terült el a kö-
vön. Minden id!k legnagyobb h!se idegenül nézett saját kife-
héredett kezére, amelybe az er!feszítés után lassan tért visz-
sza a vér. Elszállt a gátlástalan düh, pályája során annyi baj 
okozója. Most mi lesz?

– Megölte, mert szemébe mondta az igazat! – kiáltotta va-
laki a tömegb!l. Akik reménytelen bizakodással a holttest-
re hajoltak, most fenyeget!n emelkedtek föl. – Az átokverte! 
Megölte! – visszhangozta a tömeg, a tér, az oszlopok sora, az 
egész város. Galambok rajai menekültek.

– Én csak… – nyögte a próbatétek bajnoka. Értékes pil-
lanatok vesztek kárba, mire rájött, hogy a hirtelen sötéted! 
estében csupán egy lehet!sége maradt. Kipenderült az öklét 
rázó nép zárulni kezd! gy"r"jéb!l, és minden erejét össze-
szedve, szélsebesen száguldott ki a falak közül, hogy elvesz-
szen a felszálló párában az üldöz!k el!l.

O

Félig öntudatlanul rohant úttalan utakon, sokáig. Ágak 
sodorták-tépték, vízmosásokban, görgetegben botladozott, 
felbukott, majd talpra állt, s szaladt egyre lassuló futással to-
vább. Úgy meresztette a szemét, hogy már könnyeit!l sem 
látta, hová tart. Az ösztön, a megszokás vezette végül oda, 
ahol a patakocska csobogott lefelé.
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A parton még egyszer megbotlott, s egyensúlyát vesztve, 
arccal zuhant a mederbe. Egyszerre annyit nyelt, hogy már 
fulladni kezdett, egyben valamennyire fel is éledt a hideg ha-
boktól. Öklendezve-köhögve, az életösztön végs! erejével ka-
paszkodott ki a fövenyre. Tudata ott süllyedt a semmibe.

Mikor magához tért, és vére lüktetése mögül meghallot-
ta a tücskök cirpelését, felkelt a Hold. Nagy volt a tányér, és 
még sárgán fénylett a láthatáron. El!bb gondolattalan bámu-
lással nézte emelkedését.

S akkor látván látta, amint egy éjfekete f"szálról elrugasz-
kodva, fekete tücsök száll könnyedén fölfelé. És fekete kis szár-
nyaival kormányozza magát még feljebb, a sárga tányér ma-
gasába. Az állat kicsi, az ugrás óriási volt.

– Ó, Zeusz! Mit akarok én!?
Herkules zokogva borult az anyaföldre.
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TIZIÁN TÖRPÉI
– elbeszélés – 

Legyen kiállítás!
Kornél félrevonta a vitrázst, és nekitámasztotta homlokát 

a hideg ablaküvegnek. Odakint annak az id!szaknak a szür-
ke köde gomolygott, amelyben dönteni kell: bekapcsoljuk-e 
legalább a gyújtólángot, vagy pulóvert húzva takarékoskod-
junk még egy darabig. Aki távf"tésre járó lakásában várja a 
f"tési szezont, megmenekül az e$éle önállóságtól. A patikák-
ban már f"tenek.

A férfi !szesre ritkult haját hátrasimítva emlékezett a múlt 
keserveire. Amikor panelok közé zártan kellett kibírni a káni-
kulát, és átvészelni a fagyos hónapokat. Szinte a rendszerváltás 
küszöbén szánta meg !ket az apja, s ültette be a családot ebbe 
a téglaépületbe. – De apa, bankot raboltál? – örült és csodál-
kozott is egyben. Az öreg titokzatosan mosolygott: – Hja, a 
név. Egy Tiziánnak ne utalnának ki nagyobb lakást? Cseréltek. 
(Kisvártatva a földszinti gyógyszertárt is megszerezte ne-
kik. – Többet aztán ne kérjetek t!lem semmit sem.)

Való igaz: hármójuknak inkább kell a hely.
Nemcsak azért, mert a kisasszonynak egyre nagyobbak az 

igényei, hanem azért is, mert ! maga nem tudna meglenni 
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raktár nélkül. A gardróbban (milyen jó, hogy van) tornyo-
sulnak rajzai és festményei. Meg az Angliából hozatott kü-
lönleges min!ség" akvarellpapír. Töretlen optimizmusának 
jele. Vastartalék. Nem ad bel!le a lányának, hiába vetett sze-
met rá.

Hideg ez az ablak.

O

Hites társa gémberedett ujjakkal, maga alá húzott lábbal 
stoppolt egy zoknit a fotelágyon. Jó, jó, persze, nem kell min-
dent kidobni, de Magdaléna még az U'zi el!tt is gondolko-
dóba esik, hogy megfizessék-e a belép!t. Pedig… ugyebár… 
kollégák alkotásai függnek ott a falakon… S!t. Flóra, „az ! 
Flórájuk” is.

– F"tsünk – szólott a ház ura és behúzódott a fürd!be. Ott 
a gázbojler lidércfénye máris kellemesebbé tette a leveg!t. De 
mire lesz meleg a szobában?

Semmi kedve itthon maradni. Már ezerszer megmondta, 
hogy kidobott pénz a lányát külön rajzra járatni. Predesztinálva 
van arra, hogy mint az anyja, asszisztens legyen a patikájuk-
ban. Ha megjön a kedve a tanuláshoz, még gyógyszerész is le-
het bel!le. Apropó, Flóra. Hol csavarog már megint? Vigyázni 
kell rá. Kívülr!l már n!, belülr!l még gyerek.

Fölmegy a Körbe, csak lesz ott valaki.
– Látsz még ebben a sötétben? Egy szemüveg többe 

kerül.
–Vacsorára hazajövök – tette hozzá kifelé menet.

O

Az utcán felt"rte kabátja gallérját és a szokottnál is ferdébb-
re húzta Firenzében vásárolt tizianvörös barettjét. Legalább 
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az egyik fülét védje. Barátságtalan id!. Hogy elmúlt ez a nyár 
is. Mint a többi.

Zsebre dugott kézzel várt, hogy zöldre váltson a lámpa. Ám 
csak jöttek sorban az autók fékezés nélkül, hiába nyomkodta 
a gombot. Azel!tt nem volt ennyi járm". Túlnan a Körben 
égett a villany. Ha lesznek elegen, megpendíti a témát, mert 
ha jól számolja… Jól számolja?

Bizony! Huszonöt év, az huszonöt év. A zs"ri el!ször lesö-
pörte a munkáit, de aztán, amint azt a bennfentesek a fülébe 
súgták, valaki bedobta a köztudatba a nevét. Igen? Tényleg? 
Lehetséges, hogy leszármazott? És biztatásul a falra került 
az els! alkotás.

Büszke volt, határtalanul büszke. Hiszen színtiszta autodi-
daktaként, mindenféle támogatás nélkül jutott szabadidejében 
a patikai robotból beljebb, a m"vészet berkeibe. A többi már 
simán ment. A mennyiség el!bb-utóbb átcsapott min!ség-
be. Márpedig szorgalomban nem volt hiány. S amikor el!d-
je, a mindenki által messze földön elismert alkotó, tekintete 
fönnakadt az örökkévalóságon, elárvult helyére egyhangúlag 
!t választották meg szervezetük elnökévé. Rosszmájúak sze-
rint azért, hogy ecset helyett inkább az adminisztráció go-
lyóstollát forgassa ezentúl.

A kisváros nem lett volna kis város, hogy ez a megjegyzés 
el!bb-utóbb ne találjon utat Tizián fülébe. S a hallójáratokon 
tovább haladva, ne torkollott volna a bosszúnak fenntartott 
idegpályák szövevényébe. Ahá! Végre Sanyi, a bohém szoba-
fest! akadt fenn a kivetett hálón. Itt az alkalom! No, megállj 
csak! – sietett fel a lépcs!n.

O

Amint belépett, szinte szétrebbentek. Egy kupacban fest-
ményt nézegettek mind: az apró termet" Lajos, a pénztáros, 
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mellette a hórihorgas Jen!, a jegyz!, a zeneiskola basszuskulcs-
ba hajló igazgatója (mit keres itt ez az ember?), no és persze 
Sanyi, aki közben m"vészi füstkarikákat eregetett a szürkül! 
mennyezet felé. Mellettük állt, a cserépkályhának hasztalan 
d!lve, Gizi, a rajztanárn!. (Orrfújós h!mérséklet, mikor kez-
d!dik a f"tési idény?)

– Behoztam – menteget!dzött az igazgató.
Tizián megelégedetten érzékelte, hogy lesz közönsége, erre 

mintegy kihangosította nekilendül! gondolatait:
– Kiállítást rendezünk! Az én jubileumom egyben a Kör 

jubileuma is – szögezte le.
Igen, hiszen harminc éve létezik a Fest!kör, huszonöt éve 

került el!ször kiállításuk falára az ! m"ve és húsz éve feszít az 
élen. Magabiztos volt az argumentumok felsorolásában, mert 
senki sem emlékezett pontosan az eseményekre (ki ezért, ki 
azért nem is emlékezhetett), ha pedig közbevet!leg jegyz!könyv 
iránt érdekl!dtek, vagy meg sem hallotta a kérdést, vagy fel-
háborodottan vágta a fejükhöz: kételkedni merészelnek vezé-
rük szavában? Különben természetesen megvannak az írásos 
bizonyítékok, s majd a f!helyre állított tárlók üvege alatt – a 
megfelel! oldalra hajtva – szemlélhet!k lesznek.

Akkor meg mi a nehézség? Van, aki kételkedik a sikerben? 
Van? – A zeneiskola igazgatója kiegyenesedve lelkesedett. 
Muszorgszkij Egy kiállítás képei cím" alkotását ajánlotta alá-
fest! zeneként. Igaz, nem a leghalkabb, de oda illik.

– Különösen az a tétel – gúnyolódott Gizi –, amelyben 
Goldenberg Sámuel, a hatalmas, gazdag zsidó letorkollja a pa-
naszkodó, szegény kis Smülét.

(Smüle? Smüle. Így olvasható a Dolgozók hangverseny-
kalauzában.)

– Én? Zsidó? – készül!dött a nagyemberben az antiszemi-
tizmus. Jó, jó, csitították, s inkább az ötletet dicsérték. Hiszen 
az remek lesz! Porosodik a Kör sarkában egy régi lemezjátszó, 
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elkoptatják a t"it, amíg a Nagyérdem" a képeket és egymást 
szemléli. Az igazgató örült, hogy javaslatát elfogadták, de 
szorongva várta, mit szólnak a képéhez. Ha az is felkerülhet-
ne a falra! Egyel!re azonban mindenki a maga helyét keres-
te. – F!nök, legalább az el!térben!

Lajos, a Kör pénztárosa, az összehasonlítás lehet!ségét 
hangsúlyozta, nem takarékoskodva jubilánsuk tehetségének 
dicséretével. Ez persze nem mindenkinek tetszett, legf!kép-
pen Sanyi berzenkedett ellene (no azért szordínót téve a szá-
jára). Végül a következ! napra halasztották a döntést. Tizián 
el!bb meglep!dött, majd beleegyezett: – Hozom a m"vei-
met! – zengett vészt jóslón.

Gizi az órájára nézett: – Sajnos, eljárt az id!.
– De holnap okvetlenül! – szólt a kórus.
– Nem hiszem, hogy sikerül – ingatta szép, kontyos fejét. 

Tizián végignézett rajta. – Meg kellene próbálni egyszer ak-
tot festeni – villant át az agyán, ám menten a dac uralkodott 
el rajta. – Nem jön? Úgy kell neki. Utólag már kritizálhat.

O

– Megint elmégy? – szólt Magdaléna.
– Ühüm – dünnyögött férjeura a rajzmappába rakodás 

közben.
– Gizi. Ez a n! miért tesz nekem mindig keresztbe? – t"-

n!dött Kornél guggolásból felegyenesedve, aztán benyitott 
a gardróbba, hogy még néhány képét kihúzza a csomóból. 
Lássák, mit kell a falra akasztani. És hogy válasszanak pla-
kátra valót. Mert az is kell. Számba vette, kik lehetnek ott. 
Megnyugodva csomagolt. Nem lesz ellenfele, a szobafest!n 
kívül. Sanyit majd leszereli valamivel.

Amikor megpillantották a rajzoktól dagadó mappát, kétség-
beesve néztek egymásra. Hogyan magyarázzák meg elnöküknek, 
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hogy talán mégsem kellene kitapétázni az egész termet saját 
alkotásaival. Alighanem jól sejtették, hogy éppen ett!l a fel-
adattól menekült el Gizi. – Nosza, Sanyi, te szállj szembe az 
öreggel – reménykedtek. Hát igen, ! tényleg m"vész. Ezt már 
díjakkal is elismerték. Nem tolható félre a jubileumtól.

Sanyi szórakozottan nézegette a kifogyhatatlannak látszó 
anyagot. A többiek zavartan tébláboltak körülötte. Szertartásos 
rágyújtás után, a szobafest! végre megszólalt:

– Válogassunk?
Tizián felhorkant. Majd !. A dermedt csendben Sanyi ki-

hívóan nézett föl:
– Kornél, ez a jubileum nemcsak a tiéd. Tudod, hogy tizenöt 

éve kaptam meg az els! dicsér! oklevelet a megyei seregszemlén?
Tizenöt év! Már tizenöt év! Ezt valóban meg kell ünnepelni. 

A legjobb lenne… – próbálkoztak, de Tizián nem hagyta !ket.
– Sanyi, akkor te leszel a következ! kiállító. Majd tavasz-

szal. El!bb nem – vágta oda diadallal.

O

És a keretek?
Lajos, a pénztáros, a homlokára csapott. Hogy ez el!bb nem 

jutott eszébe! De hogyan hozza szóba? Körülnézett. Mindenki 
magába roskadtan támasztotta a faborítású falat, Tizián pe-
dig a mappa madzagját tekergette az ujja köré.

No, most. Szenvtelen arccal, halkan, szinte mellékesen 
megjegyezte: – És honnan szedtek ennyi keretet? A társaság 
meg sem rezdült. – És honnan szedtek ennyi keretet? – sus-
torgott ismét, szemben a nagyhatalmúval.

Felocsúdtak. Úgy ám. Még a rajzszög is drága. De az persze 
szóba sem jöhet. Legalább üveg kellene. A kassza pedig üres. 
Valaki ajánlott egy képkeretezéssel foglalkozó mesterembert, 
csak az a baj, hogy ! is szeret festegetni.
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És miért baj az? Mert csak akkor hajlandó jutányos áron, 
netán ingyen kereteket fabrikálni, ha ! is benne lesz a kollek-
cióban. – Nincs pénz a kasszában? – csodálkoztak. – Nem fi-
zetitek a tagdíjat! – Nem-e? – Nem bizony.

– Nekem vannak kereteim – bökte ki Sanyi. Na, hát ak-
kor! – De azokban az én képeim vannak, uraim.

O

A következ! napokban a rendez!k (sajnos csak maroknyi) cso-
portja, szponzort keresve, nyakába vette a várost. Amikor megint 
összever!dtek, tapasztalatokkal megrakodva, de üres kézzel szá-
moltak be egymásnak arról, hogy kihalt a polgárok érdekl!dése a 
kultúra iránt. A legtöbb, amit elértek, hogy illetékesek hajlandók 
lesznek néhány képet megvásárolni, persze majd csak a végén.

A végén? Még ez a halvány ígéret sem biztos. Hiszen vá-
lasztások lesznek, megkezd!dött a helyezkedés. A fáradságo-
san kiépített összeköttetések szövevénye rövidesen semmivé 
válik, mint nagytakarításkor a pókháló. Új arcok, új emberek, 
új utak-módok. Ejnye, hogyan is van ez? Tizián megvakarta a 
füle tövét, s ett!l kezdve alig-alig figyelt a többiekre.

A kis csapat latolgatni kezdte a választási esélyeket. Ki vár-
ható befutónak, kire nem lehet többé számítani, ki ül mintegy 
bebetonozva a helyén. Ha fel is merült néha egy-egy remény-
teljes név, rögtön lelohadt a lelkesedésük, hiszen már nincs 
annyi id!, hogy az illet!t mecénássá szelídítsék.

Akkor mi légyen? Szemben a kultúra megt"rt házával, 
bank bet"i csillogtak. Ám ki ad hitelt az ágrólszakadt pikto-
roknak? Lajos, neked sincs valami jó ötleted?

Lajos, a pénztáros, a tanácstalanság bugyrából el!rántott 
egy üres lottószelvényt. – Mondjátok a számokat, hátha bejön. 
Hopp! El!bb én kiikszelek kett!t. Semmi közötök hozzá: a fe-
leségem életkora, meg az enyém. Jót nevettek rajta. Az életkor. 
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Legyen. Sanyi és Jen! következett. Még egyet, az utolsót! A ze-
neiskola igazgatója már vette el! a golyóstollát, Lajos a mappára 
tette a papírt, amikor a jubiláns felcsattant: – És engem kihagy-
nátok? – Ó, dehogy! – hajolt meg a kassza kezel!je, s elfordult 
a muzsikus bosszús tekintete el!l. Csalódottan nézték, hogyan 
rajzolódik ki az utolsó x. Mintha máris meg lennének rövidít-
ve. Máris? Igen. Mennyi a f!nyeremény? Az évtized legnagyobb 
összege. Tetemes summa, abból még a kiállításra is áldozhat-
nak – valamicskét. Ki mennyit akar. Mert a felvett készpénzt 
(ha odaadják), forintra pontosan öt részre osztják majd. (Hohó, 
te sejma! Neked duplán jut.) – Nem kéne el!bb legombolni bizo-
nyos százalékot a Körnek? Mondjuk a tagdíjhátralék fejében? – 
elmélkedett a pénztáros, alighanem jól sejtve, hogy ha egyszer 
az a pénz magánzsebbe vándorol, onnan kígyób"völ! sem tud-
ná visszavarázsolni. – De Lajos! Ennyire bízol csak bennünk?

A következ! kérdés önként kínálkozott: ki adja föl? Pillanatra 
megborzongtak a felel!sségt!l. Hallottak esetekr!l, amikor va-
lakinek a zsebében maradt… jaj ne, inkább ne is meséljétek. 
Különben is, Fortuna éppen az ! nyakukba borulna? Komoly 
ember nem hisz az ilyesmiben, mégis el!bújt bel!lük a biza-
kodás. (Azért fest!k, hogy kiszínezzék a jöv!t.) Ki a legszeren-
csésebb kez"? – tanakodtak. – Majd én – vállalkozott rá az 
ötletgazda. – Pénzt ide! Százharminc osztva öttel – tartotta 
a markát (az elnök elnézett fölötte), majd bels! zsebébe süly-
lyesztette a papírt. – Fityiszt nektek, ez már az enyém. A mi-
enk – vigyorgott magában hazafelé.

O

Kib!l lesz a polgármester?
– No jó, hagyjuk ezeket a parttalan álmodozásokat. – Tizián 

és az igazgató leállt a sarkon. Pénz kell? A bennfentes muzsi-
kus biztos értesülése szerint a legesélyesebb párt jelöltet keres 
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a polgármesteri bársonyszékbe. Tiszta kez", új embert. Miért 
ne próbálkozhatna meg politikai pályával a mester? Tiziánnak 
igen jól esett ez a megszólítás. – Mi kell hozzá? – kérdez-
te. – Van ideje? Itt, éppen itt ülésezik az agytröszt a külön-
szobában. Menjünk be, ismerem !ket. Majd !k megmondják.

A poharak mélyén megoldást keres!k képe egyszerre felde-
rült. Érces hang, tekintélyt parancsoló küls!, s ami a legfon-
tosabb, semmilyen szempontból sem „érintett”, hiszen egész 
életében csak a patikában keverte a mérget. Van ártalmat-
lan hobbija? És fényképezhet! felesége és lánya? Nagyszer". 
Ami a hiányzó ismereteket illeti, azokat az agytröszt rövid 
úton pótolja. A helyi problémák. Itt a lista, amit az el!z! 
polgármester id! hiányában már nem tudott megoldani. 
Nyugodtan kiegészítheti – nyújtották át a fénymásolt olda-
lakat. Tizián visszariadt. Miért nem maradt székében a régi 
ember? – Hát, tulajdonképpen… – egymástól várták a vá-
laszt, és közben vonogatták a vállukat. Csönd. – Ennyire tájé-
kozatlan? – t"n!dtek. Nem hallott volna a bírósági ítéletr!l? 
Vagy olyan dörzsölt, hogy így akarja megtudni az igazi okot?

– Nos? Bátran bele! – biztatta az igazgató. Mindenben se-
gítik, higgye el.

Belé fogják tölteni a politikai meggy!z!dés sablonjait is. 
Keresztény erkölcs és morál, Szent Istváni-út, csatlakozás 
Európához, polgári értékrend. Magyar öntudat. Magyar ön-
tudat? Hogyan hívják? Tizián? Idegenül hangzik. Valakinek 
rémlett, hogy olasz a név. Nosza, ha már lúd, legyen kövér, 
alakítsuk meg az olasz kisebbségi önkormányzatot. Száz sza-
vazatot biztosan összeszednek. És akkor ad rá pénzt az ál-
lam. Számolatlanul. – Van még mód rá? – aggodalmasko-
dott valaki.

És mit kell tenni érte? Ugyan. Tenni? F! az irodahelyiség. 
Fölszereléssel. A többi majd kialakul. De ez csak végs! meg-
oldás. Arra a nem várt esetre, ha a polgármesteri széket nem 
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sikerülne megtartani. – Kiállítás? Kis türelmet, majd beszé-
lünk róla.

O

Kis türelmet? Hm. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok. Addig is tegyünk valamit. Tiziánnak be kellett lát-
nia, hogy engedmények nélkül semmi sem lesz az esemény-
b!l. Némi fejtörés után elzarándokolt a képkeretez!höz. 
Odafelé menet még száz darab keret rózsaszín" álma színe-
sítette tudatát, de amikor belépett a f"részporillatú m"hely 
galambpiszoktól koszos üvegteteje alá, zsugorodni kezdett 
a reménye. És terebélyesedni a szám, amit fel kell ajánlania 
fizetség helyett.

Zavarba jött, mert széles mosollyal üdvözölték. A mester 
jóindulatúan végighallgatta a tervek magasságos röptét, az-
tán lehúzta az egészet az agyagos földre: – A pártot is támo-
gatnom kell. Hiszen megegyeztünk a kocsmában. (Tizián bic-
centett, bár nem emlékezett az arcra.) Tudom a kötelességem, 
s mert Önr!l van szó: ötvenet legyártok hitelbe. Feltéve, hogy 
kapok helyet a falon.

– Mennyit? – Nem többet, ugyanannyit. – És hitelbe? – A 
bevételen osztozunk. Tizián úr, kezet rá! Egy hét múlva viheti! 
Nincs a városban még egy ember, aki ennyit áldozna a kultú-
rára! – veregette meg saját atlaszi vállát. Tizián keser"en bó-
lintott, majd megadóan nyújtotta a kezét. Hogyan mondják? 
Gentlemen’s agreement. Körülnézett. Sajnos figyelték.

Nem volt elég, hogy rossz üzletet kötött, még rögtönzött 
programbeszédet is kellett tartania. Kuncsaft, segéd és kifu-
tófiú fogta körül. – Hogyne, persze, ezt is, azt is – ígérgetett 
keresztül-kasul, csakhogy elmehessen végre.

O
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Hamar felriadt az éjjel. Miért nem alszik? A kérlelhetetlen 
ketyegés figyelmeztette, hogy a pihenés órái vészesen fogy-
nak. Mellette szusszant a párja. Jó neki. Vekkerszó után majd 
Magdaléna verhet lelket belé, hogy karikás szemmel indul-
jon a napnak. Hátára fordult és számolni kezdett, de elunta. 
Éberen bámult a mennyezetre.

Legalább mondta volna azt az úrnak, hogy ugye nem ha-
ragszik, ha el!bb lezs"rizzük a bizonyára kiváló alkotásait. 
Akkor szélesre tárhatná karjait: – Látja? Ezek a f!városiak! 
Hírmondót sem hagytak a listán! Egymás vállán zokoghat-
nák el a hajdani kabarécímet: Nyomják Krahácsot!

Most aztán miképpen szoríthatja ki a teremb!l a mestert?
Végül azt ötlötte ki, hogy autóval megy az áruért. Mennél 

kisebb autóval, hogy csak az ! keretei férjenek be. – Átlátszó 
trükk, ám hatásos – fordult az oldalára, s mivel nem volt, aki 
ellentmondott volna, végre jól kialudta magát.

Gyorsan elmúlt a hét. A patikából (természetesen a pati-
kából, ez a szokása még beosztott korából maradt meg) biz-
tonság kedvéért felhívta az asztalost. Tanakodás a vonal má-
sik végén. Jöhetünk? Hát…

Jen!t kérte meg, hogy segítsen a cipekedésben. A Trabant 
már üresen is alig zihálva vette a kanyarokat, mi lesz ezzel, ha 
telerakják? Mikor megálltak a cégtábla alatt, nyakigláb vezet!-
je nehezen kászálódott ki bel!le. A m"hely f!nöke lesújtó pil-
lantással mérte végig az ütött-kopott alkalmatlanságot, aztán 
felajánlotta, hogy majd !… Csak kis türelem, most éppen vidé-
ken tartózkodnak az emberei. Mir!l is van szó? Ja, a keretek?

Körbenéztek. Az igazat megvallva, volt abban a m"hely-
ben minden, csak éppen az nem, amiért jöttek. Máris vitték 
volna? Mire kellene? Szombatra? Ilyet nem ígérhetett. Nincs 
egy perc ideje sem. Mindenki meg!rült. Egyszerre költöznek 
és mind beépített szekrényt akar. Ötven darab? No, jó, szorí-
tunk nekik helyet. Mikor? Tessék érdekl!dni.
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Leforrázva szédelegtek ki az ajtón. Most már tényleg csak 
a f!nyeremény segíthet. – Vagy a párt – mormogott a jubiláns 
és kellemesen emlékezett vissza a rögtönzött programbeszéde 
utáni tapsra. Azért mégiscsak jó a népszer"ség!

O

Még mindig: kib!l lesz a polgármester?
Az emeleti különszobában már vágni lehetett a füstöt. 

Amikor a jelölt rájuk nyitott, éppen az egészségügy jelsza-
vait szövegezték. Patikus uram, mit tud ehhez hozzátenni? 
Tizián belekezdett a dohányzás elleni brosúra felmondásához. 
Rövidesen észrevette azonban, hogy ezeknek ugyan beszél-
het. Volt, aki a csikkek számlálásába fogott, volt, aki gúnyosan 
nézett a szónok szemébe: – Ön sohasem gyújtott rá? A helyi 
szervezet elnöke, megel!zve a kínos vitát, közbeszólt: – Ezt mi 
valamennyien tudjuk. Riogatással tele van már a hócip!nk. 
Különben is a dohánygyár támogat minket.

Valakinek eszébe jutott a régi plakát, amelyen a kövér ban-
kár kezében szivar füstölög. Nos, ezt kell kicsit megváltoztat-
ni. Valahogy úgy – javasolták –, hogy a kommunizmusban 
csak a bankár szívhatott szivart, ma már bárki megveheti. 
Minek köszönhet! ez a fejl!dés? Szavazzatok a folytonosság-
ra! – Remek! – doboltak az asztalon. De ne a zsidókra! – nevettek.

Fiúk, a gyógyszergyárra is gondolni kell! – Tegyük ingye-
nessé az óvszereket! – röhögött valaki a sarokban. – És hol 
van abban az üzlet? Hát tényleg, hol van abban az üzlet. De ki 
szavaz ránk, ha drágább lesz az ilyen-olyan csepp? Gyerekek, 
nem hallottatok még kompenzációról? Az árakat most emel-
jük, megígérve a kompenzációt, de azt majd csak !sszel sza-
vaztatjuk meg az országgy"léssel. Különben ez nem a mi dol-
gunk. Ezentúl itt helyben csak egy jelszavunk lehet: éljenek a 
patikák! És éljenek a patikusok (az árrésb!l)!
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N!k? A háttér, a család, a sok gyerek. Szöveg b!ven. Azért 
van egy-két jelöltünk is. És már gyakorol a kórus.

Tessék egy ív papír, jegyezze a jelszavakat. F!próba holnap-
után az új iskolában. Kezdjük a kampányt. Majd én bemutatom. 
Mikor lenne a jubileumi kiállítás megnyitója? Remek alkalom. 
Meghívjuk rá országgy"lési képvisel!nket. Tizián úr, addigra 
már úgy fog beszélni, mintha mindig is politikus lett volna.

O

Flóra felágaskodott és bekukucskált a patikába. Anyja már 
nem volt benn.

– Jobb, ha abbahagyjuk. Mennem kell.
Karcsi er!sködött: – Széltében-hosszában beszélik. Kérdezd 

csak meg.
– Apámmal az utóbbi id!ben nem vagyunk beszél! vi-

szonyban. Amióta megdicsértek. Ami igaz, az igaz, jobban 
rajzolok, mint !. No, szia.

Megtorpant az ajtajuk el!tt. Hol a kulcsa? Idegesen túrt bele 
a táskájába. Semmi. Szégyenszemre megnyomta a csöng!t.

Anyja nyitott ajtót: – Hol hagytad el már megint?
Ki kell szórni az egészet. Megcsörrent a kulcs. Nagy meg-

könnyebbülés. Vidd csak be szépen a cuccot a szobádba.
– Anyu, azt mondta Karcsi…
– Tudod, Apád nem szereti, ha mindig vele császkálsz.
– Azt mondta Karcsi, hogy Apu lesz a polgármester.
– Hát ezt meg honnan veszed?
– Azt is mondta, hogy az a párt folyton hazudik, arrogáns 

a néppel és lenyúl, mi az, hogy lenyúl? Karcsi mondta.
– Gondolod, hogy apád ilyenekkel áll össze?
Flóra nem gondolta, csak arról számolt be, amit hallott: a 

mostani polgármester is az ! emberük, pedig els! fokon el-
ítélte a bíróság. Mi az, hogy els! fokon?
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– Mivel tömi a fejed ez a fiú!
– Szerinte Apu csak azért kell a pártnak, hogy leplezze az 

eddigi disznóságaikat és fenntartsa az uralmukat. Én ezt nem 
hiszem. Megmondom Karcsinak, hogy ha nem hagyja abba a 
gyanúsítgatást, fel is út, le is út.

Magdaléna helyeselte az elhatározást.
– Apa hol van? – gondolkodott el Flóra.
– Apa? Hol lehetne? Talán a Körben – habozott Magdaléna.

O

A jelölt másnap reggel visszavonult a patika irodájába az-
zal, hogy rendelést kell írnia. A kis dundi adminisztrátorn! 
máris indult, hogy megf!zze az ilyenkor szokásos feketét (jó 
er!set, Mancika). Tizián kihasználva a pillanatot, gyorsan 
el!vette az este készített feljegyzéseit és egy újságot a piros-
sal aláhúzott jelszavakkal. Életében nem olvasott vezércik-
ket, Szégyellte, hogy vénségére magolnia kell. Délig ki sem 
bújt az „odújából”.

Otthon szórakozottan kanalazta a levest, s gondolatai ka-
vargását jobb kezének kanyargós mozdulataival kísérte. Az 
asszony egy darabig csak nézte, aztán er!t vett magán és meg-
kérdezte, ugyan mi történt. – Magdaléna, nem lehetetlen, hogy 
én leszek a polgármester.

– Szóval igaz?
– Honnan tudod?
– Beszélik. A patikában is.
Fogas kérdés, haragudjon; vagy örüljön neki. Felesége nem 

lelkesedett:
– Kornél, nem jó ez így nekünk? Így, ahogyan van? Ismer, 

kedvel a környék, megvan a betev! falatunk…
– Akkor majd félnapos leszel, s nem hozatjuk az ebédet. 

Különben mit tudod te azt, Magdaléna, mi mire jó – legyintett 
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a férfi. – Ha keresnek, délután kampányolok, este meg a  
Körben leszek.

O

Egyre nagyobb a mellény
Néhány bagózó kamaszon kívül senki sem ténfergett az 

új iskola környékén. Odabenn vödrök, félbehagyott takarí-
tás nyomai. A portás szíves szóval az emeletre irányította 
Kornélt. A folyosó végén, a húszas szoba. A padok és székek 
részben egymáson, a táblán félig letörölt képletek. A kated-
rán csenevész cserepes virág. Iskolaszag. A hátsó falra akasz-
tott hangszóróból az óra végét vagy elejét jelz! cseng!szó 
figyelmeztette, hogy az iskolaév gépezete diákok nélkül is 
folyamatosan m"ködik. Társadalmi munkás ugrott be az 
ajtón és kétségbeesetten próbált a hanggal szembeszállni. 
Söpr"nyeles beavatkozása sikerrel járt: a szerkezet darabok-
ra esve hullott le a falról. Kornél ebb!l is megérthette, miért 
kell a kampányoláshoz pénz.

A férfi nekilátott a terem rendbetételéhez. Kisvártatva 
segít!i is akadtak. Nagy csapkodással, nyikorgással helyre 
tették a berendezést, közben biztosították a jelöltet, hogy 
sok meghívó ment ki és rövidesen megjön a vezérkar. Sok 
idejük nincs, mert tanácskozásról érkeznek, és másik gy"-
lésre igyekeznek innét. Tessék letenni a kabátot, mert igaz, 
hogy a f"t!testek már kih"ltek, de azért még mindig 18 a 
fokok száma.

Az bizony már majdnem páraláttató hideg, s ami még 
rosszabb, alattomosan fészkeli be magát a kevésszámú tex-
tilréteg alá. Kornél irigyelte a gyéren érkez!ket. Némileg ki-
gombolt kabátban, sállal, pulóverrel meger!sítve zöttyentek 
le a székekre. A n!k kalapban, a férfiak is csak sokára vették 
le a sapkájukat. Jönnek még? A társadalmi munkás kihajolt 
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az ablakon: – Itt vannak! – közölte diadallal, s rácsukta a be-
lengedez! jeges szell!re az ablakszárnyakat.

A helyi szervezet elnöke mindjárt rátért a tárgyra. Lelkes, 
s!t lelkendez! szavakkal ecsetelte a polgármesterjelölt kivá-
ló tulajdonságait, alkalmasságát, vezet!i képességeit, a min-
taszer" családi hátteret, a feleséget, mint férje odaadó támo-
gatóját, a képz!m"vészetekben máris kiemelked! tehetség" 
leányát, s felkérte a jelenlév!ket, hogy vigyék széjjel az öröm-
hírt: megvan az utód, csak voksolni kell rá. Megért!nek mu-
tatkozott, hogy a szervezés hatékonysága a tíz százalékot sem 
érte el. (Tessék el!re ülni, van itt hely.) Így szokott az lenni, 
az emberek ilyenkor nem érnek rá, de a nagygy"lésen bizo-
nyára roskadozni fog a karzat a tömegt!l. – Hölgyeim és ura-
im, ragadják meg az alkalmat és kérdezzenek. A legkénye-
sebb kérdéseket is föltehetik, ami a város jelenlegi és jöv!beni 
problémáit illeti. Tizián úr bizonyára mindenre frappáns és 
naprakész válaszokat ad majd. (Ki láthatta, hogy Kornélnak 
összehúzódott a gyomra!) Sajnos nekünk tovább kell men-
nünk egy házzal – mosolygott és távozott kíséretével. (Ha 
vissza tudná húzni !ket!)

Az ottmaradtak méregették egymást. Kornél némán moz-
gó ajakkal számba vette a súlyosabbnál súlyosabb problémá-
kat, és a leírt válaszokat keresve, reménytelenül lapozgatott a 
keresztben, hosszában telefirkált papírjai között. Egyáltalán 
itt és most mire adhat megoldást? Ha éjfélig itt ülnek, akkor 
sem. Jól bennhagyták a slamasztikában.

Nehezen indult a beszélgetés. Hallgatói várták, ki lesz kö-
zülük a kezdeményez!. Végre valaki belevágott a s"r"jébe: el-
panaszolta, hogy bár az iskolában tilos a dohányzás, a ház el!tt 
az a sok mihaszna srác szemébe fújta a füstöt.

A kés!n jött elnézést kért, hogy nem hallotta az összejö-
vetel elejét. Neki csak egy kérdése van, aztán már megy is: 
mi lesz a kutyapiszokkal? Rossz a közvilágítás, már járni sem 
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lehet úgy az utcán, hogy bele ne lépjen az ember valamibe. 
Felszakadtak a gátak, egymás szavába vágva elemezték a két-
ségbeejt! helyzetet, és sorolták a jó nyugati megoldásokat. 
Kislapát, söpr", büntetés. Miért nem lehet itt is?

Diákkorában nagyon izgulós volt. Anyja bátorította az-
zal, hogy ha beszél sokak el!tt, nézze !ket káposztafejeknek. 
Nosza. Mondott nekik néhány frázist, amit olvasott valahol. 
Látta, hogy megnyugodva bólogatnak. – Megy ez kérem – él-
vezte a saját hangját. Földhözragadt népség. Egy hordó sava-
nyú káposztában több az értelem, mint ezekben! Szakasztott 
úgy, mint a patikában! Hány olyan beteg van, aki húsz éve 
szedi azt a gyógyszert, de még most sem tudja a nevét! Hát 
még, hogy mi a baja.

Legközelebb csak a forma kedvéért teregeti ki a papírjait.
Egy darabig még jegyzetelt, aztán elakadt annál a szónál, 

hogy hogyan kell írni a rottweilert. Valahol olvasta, hogy azt 
a dögöt valami német városról nevezték el, no de magyaro-
sodott már, vagy nem? Mire felnézett, már csak a társadal-
mi munkás állt vele szemben. A hosszú neon lámpatestek 
villódzva gyulladtak be. – Tetszik még maradni? – kérdez-
te tisztelettudóan, s ujját a villanykapcsolóra tette, hogy a 
számára kedvez! válasz esetén pillanatnyi késedelem nél-
kül ismét sötétet idézzen el!. Nyert. Tizián olyan gyorsan 
hagyta el a termet, hogy már csak az utcán gombolta be a 
kabátját. (Bemegy és az asztalra csap: tömeget, tömeget, ha 
azt akarják, hogy nyerjen! A többit bízzák rá, mind az ujja 
köré tekeri.)

Ott kint a lámpák fénye óriásplakátokra esett. Az övé mel-
lett a nyomában járó másik jelölt kihívó mosolya. A fene egye 
meg! Csináljanak jobbat! Fizessék meg a fotóst! Mindennel 
neki kell tör!dnie?

O



94

Iszunk a medve b!rére!
Már megint a megszokott kép: amint belépett, szétrebbentek 

a zizeg! rajzpapírok közül. Ugyanaz a társaság. Hogy leplezzék 
zavarukat, egymás után járultak elnökük elé és csikorgó udvarias-
sággal gratuláltak neki azért, hogy ezentúl polgármester-jelöltként 
is tisztelhetik. Nagy szó, ilyen még nem volt a piktorok között.

Valami olyasmit igyekezett megfogalmazni, hogy cseppet 
sem változott a címe által, de amikor el!sorolta, hol minden-
felé tart a következ! napokban kampánygy"lést, és mir!l fejti 
ki a párt álláspontját, elnézett a jelenlév!k fölött és valami arc 
nélküli tömeg délibábjához intézte egyre nagyobb hanger!vel 
a szavait. A zeneiskolai igazgató elégedetten bólintott, Sanyi 
viszont félbeszakította: – Kornél, szállj kicsit lejjebb, közénk. 
Mit akarsz konkrétan tenni a Kör érdekében?

– Ugyan mit tud tenni egy eladósodott város? Figyeljetek, 
most jön a java! – állította be a Kör rádióját Lajos. Jen! kap-
csolt: – Ilyenkor szokták bemondani? Lajos bólintott és fülét a 
fadingosan sisterg! készülékhez szorította. (Közös lónak túros 
a háta. Boldog-boldogtalan nyaggatja szegényt.) Jen! papírt vett 
el! és kiélesített golyóstollal várta a számokat. Kisvártatva el! is 
jöttek. Mind az öt. Ezek lettek volna? Lajos bólintott: – Fölírtam.

Üdvrivalgás, kalapok a mennyezetig, egymás nyakába bo-
rultak, de f!leg Giziébe. (– Mib!l maradtam ki?– csodálkozott 
rájuk.) Egyszerre kiabált mind: – Autót veszek! Házat veszek! 
Villát veszek a Kanári szigeteken! Kanárit veszek! Mindent ve-
szek, amit csak eladnak! Aztán elfogyott a szusz.

– Csak hétf!n reggel derül ki, hogy mennyit ér? – türel-
metlenkedtek. – Addig izgulhatunk. Cs!stül jelentkezhetnek 
a nyertesek, s akkor mi marad nekünk? Azért ez alig valószí-
n". A múltkori óriásnyereményt is egy ember vitte el.

Jen! kételkedett: – Te Lajos, jól írtad le?
Gizi rátett még egy lapáttal: – Játszottatok? És miért írtad 

le? Hiszen a segédszelvény nálad maradt!
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– Az a feleségemnél van – vallotta be a pénztáros. – Nagy 
papucs vagy te – nevettek mind.

– Hát akkor igyunk a sikerre! – javasolta Sanyi. – Igyunk, 
de mit? És hol?

Lementek a közeli kocsmába. Egy üveg bort… Csak úgy, 
egy üveggel? Tokajit! Legalább egy tokajit! – vágtak egymás 
szavába. A csapos elbámult rajtuk. De úgy látta, egyébként jó-
zanok. Csak Sanyit ismerte, ezért aztán rajtuk tartotta a sze-
mét. El!bb a pultnál cövekeltek le, ám rövidesen megadták 
a módját, és leültek a sarokasztalhoz. Oda már tepert!s po-
gácsa is került. – Fogpróbálón kemény – óvta !ket a vágott 
barna hátú borkorcsolyától a szobafest!. Éppen jókor. Tizián 
visszahúzta a kosártól a kezét.

– Szóval mihez kezdünk azzal a rengeteg pénzzel? – fog-
ták halkabbra a szót. Tele volt a helyiség keresztül-kasul han-
goskodókkal. A rossz világítás gyenge fénye a pénztárgépnél 
messzebbre nem igen terjedt. De hát egyébként is miért ép-
pen velük szórakoztak volna – remélték.

Hogyan fogják felvenni a pénzt? Taxival mennek érte? Az 
drága. Ugyan. Öt felé osztva nem kerül annyiba. És megéri. 
Kilesik ám ezek a ma'ózók, hogy ki mennyit söpör be a pénz-
tárnál. Aztán követnek téged, míg elhagyott területre nem 
érsz. Lehet, hogy a taxis be van szervezve. Hát akkor? – Jen!, 
a te Trabantod nem felt"n!. – Ha csak addig ki nem cseré-
lem egy Porschera. – Por se lesz bel!le – hahotáztak, valami 
régi viccre emlékezve. – Szóval mire költitek?

– Még egy kicsit – tartotta Gizi a poharát. (Jól teletöltöt-
ték.) – Nekem is adtok némi részesedést? Akkor benevezek 
egy olasz körútra. – Egyedül? Veled megyek! – harsogott a 
kórus. – Pszt! Egy olasz? Legyen világkörüli!

Tizián azon kapta magát, hogy minduntalan Gizin felej-
ti a tekintetét. S!t. Egy-egy pillanatra összekapcsolódtak. 
Legalább így. Hm.
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A rajztanárn! kezdett átcsúszni abba a korba, amikor a n!-
ket az id!söd! férfiak érett szépségnek dicsérik, szemüveggel 
sem látva meg a szarkalábakat. A vele egykorúak viszont már 
nem nagyon keresik a társaságát. Ilyenkor meg kell becsülni 
minden hálás pillantást. És viszonozni érzelmes köszönöm-
mel, ha valaki megpróbálja felsegíteni a kabátját. Ha nem na-
gyon sikerül is. – Pardon – mondta Tizián Gizinek –, egy pil-
lanat. És hátraindult.

Amikor visszajött a mellékhelyiségb!l, már a többiek is fel-
cihel!dtek. Az üveg kiürült. Nem volt mit bámulni rajta. Sanyi 
rendelt volna még eggyel, de leintették. Majd. Ha zsebükben a 
húszezresek. Mégsem akaródzott elindulni. Persze, mert tudat 
alatt arra vártak, hogy valaki állja a cehhet. Észre sem vették, 
hogy mellettük a csapos köhintve b"völi !ket, hogy megnyíl-
janak a bugyellárisok. Ilyenkor még nehezebb a kabátok ujját 
megtalálni. Sanyi némi habozás után a Kör „pénzügyminisz-
terének” vállára tette a kezét. – Lajos? Gyere. Egy rundét. És 
csak úgy, kabátban a pultra könyököltek.

Ezt meghallva Jen! a maga részér!l elintézettnek vélte 
az ügyet, és azzal a felkiáltással, hogy autószakért! barát-
jához igyekszik, eltávozott. Hm, ebb!l tényleg Porsche lesz! 
Mivel Tizián természetesnek vette, hogy meghívták az iszo-
gatásra, szintén a kilincset kereste. Csak az utolsó pillanat-
ban gy!zött benne az udvariasság, és el!reengedte Gizit. Ki 
maradt még?

Az igazgató körül egyszerre leveg!ssé vált a tér. Fancsali 
képpel húzta el! a pénztárcáját. Nem olcsó a tokaji. Legalább 
tudná biztosan, hogy m"ve a falra kerül! – Számlát tet-
szik? – I-igen! – esett le a húszfilléres és megnyugodva rakta 
a többi mellé a papírt.

O
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Tegezz!
– De jó ez a friss hideg! Teletöltötték a poharam. Nem tu-

dom, mi lett volna velem, ha tovább maradunk! – húzódott 
Gizi a nagyember mellé. Néhány lépést magyarázat nélkül is 
egy irányban tehettek meg, de a járdaszegélyen már határoz-
ni kellett. Mivel Kornél egy szót sem szólt, a n! halkan, szin-
te szemérmesen arra kérte, hogy kísérje !t haza.

Mégis szédeleg kissé, állapította meg, és jobb híján elismé-
telte azt, amivel az el!bb már megcélozta a férfi fülét. Sajnos 
azonban a bizalmas közlésekhez szorosan hozzátartozó halk-
ság nagyrészt fennakadt a felhajtott galléron, s csak darab id! 
elteltével tudatosult Kornélban, hogy nemcsak nincs egyedül, 
hanem beszélnek is hozzá.

– Legutóbb érettségi bankettemen ittam tokajit. Gizi, 
hazakísérhetem?

– Támogassuk egymást. – lépett tovább a n! így is, úgy 
is. A férfi sem állt meg az el!z! szinten:

– Megengedi? – karolt belé. Elég sötét volt az utca.
– Vigyázzon, erre mifelénk sok a kátyú.
Téma a közvilágítás és a járdák. Sokan emlegették az utób-

bi napokban. Belemelegedett. A kissé süket emberek önvédel-
mi reflexeként folyt bel!le a szó, nehogy úgy járjon, mint az 
el!bb. Azért közben egyszer megkérdezte a tanárn!t!l, hogy 
érdekli-e a politika. Gizit minden érdekelte, amivel Kornél 
foglalkozik. Akinek olyan tehetséges a lánya… Hamar észre 
kellett vennie, hogy rosszul szólt.

Örökölni csak abból lehet, ami van. S ami van, az min-
dig több, mint ami örökségként az utódra száll – hozta 
helyre a hibát. Így már jó, derült föl Kornél, s elpanaszolta, 
mi a baj Flórával. Magdaléna persze mindig a pártját fog-
ja. Magdaléna jó asszony, jól vezeti a háztartást, de képte-
len szárnyalni.
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– Nem is tudom, mit venne azért a sok millióért. Biztos 
egy új stoppolófát. –Jót nevettek.

– Megérkeztünk. Magának jobb a szeme. El tudja találni 
a kulcslyukat? – próbálkozott Gizi a sötétben. Ha öngyújtó-
ja lenne – gondolkodott el Kornél –, már be is léphetnének a 
lépcs!házba. Szerencséje volt, így is sikerült. Észre sem vette, 
hogy fiatalosan trappol a n! után felfelé.

– Mutatok valamit. Kíváncsi vagyok a véleményére – csá-
bította tovább Gizi, s el!reengedte a lakásba.

– Amíg beindul a távf"tés, jó szolgálatot tesz ez az olaj-
radiátor – állapították meg. A n! az üveges szekrényhez lé-
pett és tálcán két kupicát tett az asztalra. Mutatta Kornélnak 
a díszes címkéj" üveget. – A tanítványaim adták névnapom-
ra. –Elnézést, legalább utólag hadd gratuláljak. – Ó, már rég 
volt. De azért köszönöm. Magától minden jól esik – ült le 
Kornél mellé a pamlagra. – Emelem poharam polgármester 
úr egészségére! – ünnepélyeskedett. A második kupica el!tt 
Kornél névnapjára ittak volna, de Gizi váratlanul hozzátet-
te: – Ha már így összekerültünk, nem innánk pertut? A fér-
fi szabadkozott. – Ez már igazán sok lenne – tiltakozott, de 
belezavarodott a mondatába. – Nem, nem a pertu, a kupi-
ca – menteget!dzött. Csak nem futamodik meg t!le?

No, ezt is lehetett így, vagy úgy érteni. Nincs helye a további 
habozásnak. Felhörpintette mindegyik a másikát, úgy, ahogy 
az szokás, csak a csók sikerült a tervezettnél jobban. – Valamit 
mutatok neked – ment be Gizi a fürd!szobába, s köpenyben 
jött vissza. – Hogy tetszik?

– Ezt is a tanítványaidtól kaptad? – ágaskodott Kornélban 
a féltékenység.

– Alatta nincs semmi – súgta a n!, és gyakorlott mozdulattal 
bontotta ki a férfi „kravátliját”. Úgy is mondják: nyaktekerészeti 
mellfekvenc – jutott eszébe, miel!tt végleg elborította volna 
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az agyát a gy!ztes érzékiség, s miel!tt ráfeküdt volna jöven-
d! polgármesterére.

– Szeress! Még! – bíztatta nehezen oldódó társát. De 
Kornélnak mennie kellett. – Nagyszer" férfi vagy – hang-
zott a nem teljesen !szinte vallomás –, gyere máskor is. És 
legyen több id!d… – búcsúzott a n!. Villant a lámpa, hallot-
ta, hogy a szomszéd zárja csikordul. Talán megvárhatta vol-
na, míg elmegy az ! bejárata el!tt, de vendége addigra már 
a küszöbre lépett. Így viszont gúnyos „jóestét” kaptak mind 
a ketten.

Kornél elindult lefelé. Mögötte kattant az ajtó, de nem 
nézett hátra. Szégyellte magát. S nem tudta tisztázni miért: 
azért-e, mert itt volt, vagy azért, mert sem testben, sem lé-
lekben nem volt itt igazán?

– Ki volt ez az ember? – motoszkált benne a sejtés. Egy 
darabig állt, a korlátba kapaszkodva, aztán vállat vont és ki-
botorkált a lépcs!házból, mert közben elaludt a villany.

O

– Máris ünnepeltetek? – csapta meg Magdaléna orrát az 
alkohol illata, és reflexszer"en igazította helyre férje nyakken-
d!jét. Pedig most már igazán nincs sok értelme, hogy egye-
nesen álljon, hiszen az úr hazaérkezett.

– Ünnepeltünk – jutott eszébe Tiziánnak az egyetlen ma-
gyarázat –, ünnepeltünk, mert megnyertük a f!nyereményt!

O

Asszony, feladtad a lottót?
Sanyi gondterhelten forgatta kezében a poharat. Legkés!bb 

két hét múlva neki kell látni a kiállítás megrendezéséhez, kü-
lönben semmi sem lesz bel!le a választásokig. Még egy szál 
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keret sincs itt. Nem beszéltek még a nyomdával, pedig nem-
csak plakát kell, hanem meghívók és katalógus is. Ha nem 
akarunk leégni, fel kell kötni a gatyát. Tudod, micsoda mun-
ka ez? És nem magunknak, hanem az öreg dics!ségére. Pfuj, 
de utálom az egészet.

Lajos a pultra könyökölve szinte már kínosan hallga-
tott, ám egyszerre felélénkült: – Te Sanyi, nyert ügyünk 
van. (Hogyhogy?) A f!nök most annyira el van foglalva a 
kampányolással, hogy örömmel venné, ha megszabadítanánk 
a Kör gondjaitól. Elhiszed? Alkalmas pillanatban arra is rá-
állna, hogy cserébe felkerülhessünk a falra. Neki most nem 
a kis festmények a lényeg, hanem az óriásplakátok, amikkel 
a pártja ragasztja körbe a várost.

– És amelyeken az ! arcvonásai virítanak.
Az a baj, hogy csakis hitelben dolgozhatnak, mert a f!nye-

reményt három hétnél el!bb nem adják ki nekik. Akármennyi 
legyen is az. Ezt viszont meg kell értenie minden hitelez!-
nek. – Majd lobogtatod nekik a szelvényt, öregfiú. Micsoda ötlet 
volt ez a lottó! – vágta hátba barátját a szobafest!. – Nézegetni 
fogod addig minden este?

Nézegetni? Lajos belesápadt. – Te Sanyi! – borult el a te-
kintete. – Tudom, menj csak haza, sodrófával vár a feleséged! 
Mondtam, én fizetem.

Lajos fölrángatta magára a kabátját. Most érezte, hogy fejébe 
szállt az ital. Szédültében alig találta meg a kijáratot. Odakint 
megrázta magát. A hideg kijózanította, de minek. Elemi er!-
vel tört rá a rémület: – Asszony, feladtad a lottót?

Bambán néztek rá a járókel!k.
Nehezen fordult a biztonsági zárban a kulcs. Addig nyomta, 

lökte, gyömöszölte, míg be nem esett ajtóstul a lakásba. Most 
már kiabált: – Asszony! Feladtad a lottót?

Üresen kongtak a szavak a hallban, beljebb belerúgott egy 
karosszékbe. Feltépte a fürd! ajtaját. Sehol senki.
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A rászakadt nagy-nagy csendben egy légy repült át el!t-
te a szobán, majd élettelenül hullott le az ablak párkányára. 
Megfagyott a köd. Odakint és a fejében.

O

Kölcsönkönyv a javából
Flóra kezéb!l kiesett egy könyv, amikor táskástul be-

rontott a szobába. – Csinn-bumm! – nézett föl a vasalásból 
Magdaléna. – Hallom, hogy megérkeztél.

– Szia, Anyu. – köszönt gyorsan és máris bevette volna 
magát a birodalmába.

– Nem vagy éhes?
– Köszi, majd kés!bb – szólt vissza az ajtóból.
– Milyen könyvet hoztál? – kérdezte óvatos ellen!rzés-

képpen az anyja.
Karcsitól, persze Karcsitól kapta, miel!bbi elolvasásra. Hogy 

mi? Karcsi azt mondta, hogy igen jó könyv. Megszívlelend!. 
A szerz! valami nagy díjat kapott érte.

– Az el!bb emlegették a rádióban – azonosította az asz-
szony és újabb adag zsebkend!t emelt ki a kosárból.

Flóra néhány pillanatig elnézte, hogyan dolgozik az any-
ja, aztán behúzta maga mögött az ajtót, hasra vágta magát a 
díványon, és belelapozott a kötetbe. Megvolt az a rossz szo-
kása, hogy el!bb a végébe olvasott bele, de mivel ezúttal nem 
tudott mit kezdeni az ott talált mondatokkal, meg amúgy is 
kiokították, elkezdte rendesen olvasni az elejét!l.

Az els! tízegynéhány oldal után felfedezte magában, hogy éhes.
– No mégis? Várj, majd megmelegítem.
Két perc múlva már ott g!zölgött a tányéron az ebéd. 

Magdaléna büszkén mutatta lányának az új szerzeményt, a 
mikrohullámú süt!t. (A fehér habszivacs-darabok vége kiállt a 
szemetesvödörb!l.) – Van egy kis szaga. Majd elmúlik – csukta 
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be a készülék ajtaját. – Jaj, a vasaló! – sietett vissza a fehérne-
m" halmai mellé.

– Karcsiék elmentek plakátot ragasztani – kiabált be Flóra 
két falat között a konyhából. – Apunak nem kell segíteni? 
Magdaléna nem tudta. Ha kellene, biztosan szóltak volna. 
Annyira távol állt a politikától, hogy a fiú társadalmi munká-
ját nem a vetélytársnak szóló tevékenységként értékelte, ha-
nem egyszer"en mint férfimunkát. Létracipelés, vödör, pemz-
li, ahogy az a hirdet! vállalat embereit!l elvárható.

Délel!ttös volt, nyugodtan folytathatta a vasalást. Mellette 
továbbra is szólt a rádió. Kismamáknak adták a jó tanácsokat. 
Nem érdekelte, de mégis jobb, mint a csönd.

Már villanyt kellett gyújtani, ám Flóra csak nem jött ki a 
szobából. Múltak az órák. Az asszony benyitott:

– Még mindig azt a könyvet olvasod? És a lecke?
És a lecke…
– Apu mikor jön haza?
Vacsora.
– Mondd, Anyu, meddig bírnád ki egy tál levessel? És egy 

kis darab kenyérrel?
Magdaléna elt"n!dött. Ha fogyókúrázna. Hát nem sokáig.
– Hál’istennek, van mit enned.
– És még vernek is…
– Nem kérsz többet?
Flóra mondott valamit, de már csak a szobájába befelé me-

net. Kés! este, amikor Magdaléna – túl a tévénézésen – azon 
gondolkodott, hogy megvárja-e Kornélt, vagy esetleg olvasson 
valami gond"z!t az ágyban elalvásig, látta, hogy odabentr!l 
még kisz"r!dik a fény. Némi habozás után benyitott. Flóra 
fel sem nézett. Anyja várt. A lány pár oldalt átlapozott, majd 
egyszer csak nagy sóhajjal becsapta a könyvet.

– Anyu, err!l sohasem meséltetek. Azt mondja Karcsi, hogy 
nem nézünk szembe a múlttal.
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– A múlt? Milyen múlt? Az 56? Apád is éppen csak vi-
lágra jött.

– Nem az 56. Azt mondja Karcsi, hogy ez a Holocaust – mu-
tatott rá a kötetre.

– Szembe kell nézni vele? Nincs elég szörny"ség a világ-
ban? Különben is ki tudja, volt-e egyáltalán… – vonta meg a 
vállát – Inkább feküdj le. Van holnap nulladik órád?

– Azt hiszed, hogy meg sem történt?
– Nem tudom, mit gondoljak fel!le. Kérdezd meg 

nagyapádat.
– Elmegyek hozzá. De…
– De?
–Semmi – h!költ vissza – Anyu, nem akarnád elolvasni?
– Én? Mikor van arra id!m!
Flóra egy pillanatra csodálkozva bámult rá, aztán szótla-

nul berakta a „mesét” a táskájába.
– Korán kell mennem.
– Szóval nulladik óra.
A lány bólintott, de nem nézett anyja szemébe.

O

Karcsi már várta a ház el!tt. – Nos? Mire jutottál? – ha-
jolt le hozzá.

Flóra a röpke puszi után szótlanul vette el! a kötetet. Lassú 
léptekkel elindultak az iskola felé. Nemsokára megtalálták 
egymás kezét, s kis id! múlva a szavak is összekapcsolódtak. 
Flóra nem értette a befejezést. Miért nem vállalkozik arra a 
fiú, amire az újságíró kapacitálja. Ezt a szörny"séget minden-
kinek olvasnia kell.

– Tudod, hogy anyunak nincs ideje elolvasni?
Karcsi szülei sem jutottak tovább az elhatározásnál. Azt leg-

alább lelkesen. Ha majd vége lesz a kampánynak. Szerveznek, 
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gy"léseznek. Este ! is beszállt, s kiragasztott egy csomó plaká-
tot. Egy nyápic alak belekötött volna, de látva, hogy legalábbis 
kosárlabdázóval áll szemben, eloldalgott.

Flóra javasolta, hogy látogassák meg a nagyapját. # bizto-
san sokat tudna mesélni arról az id!r!l.

– Kételkedsz az író igazságában? – kutatott Karcsi a lány 
tekintetében. Azt azért nem, de mégis. Szeretné az anyját meg-
gy!zni, hogy volt Holocaust és hogy ezzel szembe kell nézni 
mindenkinek.

– Mit jelent a szembenézni tulajdonképpen? – habozott.
Karcsi sem volt egészen biztos benne. Végül megegyez-

tek abban, hogy miel!bb meglátogatják az öreg Tiziánt. Id!s 
embereknél jóvátehetetlen lehet a késlekedés. El!készítés? 
Minek. Ha hiába csöngetnek, legfeljebb újra próbálkoznak, 
amint lehet.

– Máris túltárgyaltuk.
– Hátha alszik ebéd után…
– Jó. Négykor várlak a patika el!tt.
– Négykor? Legföljebb szólok Gizi néninek, hogy ma nem 

érek rá.
Korán értek az iskolába, de Flórának szerencséje volt: a ta-

nári el!tt beleütközött Gizibe. A rajztanárn! a még néptelen 
teremben gyorsan felhívta a patikát:

– Kornél? Szabad a vásár. Jöhetsz.

O

Van, vagy nincs?
Lajos kétségek között gyötr!dve várt az üres lakásban. 

Hová t"nt ez az asszony? Végigsorolta az összes ismer!st, 
szomszédot. Melyik nap is van a traccspartijuk? Egyáltalán 
milyen nap van ma – t"n!dött anélkül, hogy módszeresen 
gondolkodni tudott volna. Görcsbe rándult gyomra fölött a 
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tudat csak villanástól villanásig verg!dhetett. Végre fordult 
a kulcs a zárban.

– Dóra! Feladtad?
– Lajos! Egészen kiborultál. Mi baj? – vette le a kabátját 

és – lám, milyen el!relátó volt, hogy vitt magával – az erny!jét 
kinyitva a bejárati ajtó elé tette. Várta, hogy a férje megkérde-
zi, esik-e? (Ónos szitálás.) De mivel a kérdés nem hangzott el, 
gondolkodni kezdett azon, ami viszont elhangzott az el!bb. 
Feladta? Persze, hogy feladta. Mit adott fel. Több levelet. Ez 
mindig az ! dolga, de ekkora érdekl!dés soha sem kísérte a 
ténykedését. Örült annak, hogy végre elmondhatja, tehát szél-
sebesen számolt be egész napjáról. Mióta férjét a város szélén 
lév! hipermarket festékosztályára helyezték, erre még szom-
baton is csak estefelé kerülhetett sor. Dóra ezen a napon sza-
bad lévén, beült reggel a fodrászhoz, aztán kiment a temet!be, 
hogy Mindenszentekre kinézzenek valahogy a sírok, te el sem 
tudod képzelni, mennyi a gaz, azon gondolkodott, hogy az idén 
nagyobb mécseseket kellene venni, nézte is, hogy a százforin-
tos boltban a legolcsóbbak, meg kéne venni hétf!n, mert el-
fogy. Már mindenfelé árulják a koszorúkat, de olyan csúnyák, 
ez a sok toboz szerintem unalmas. A városi kertészetben szép 
csokrokat készítenek és ki is viszik. Ha tudná az ember el!re, 
hogy elfagynak-e addig. Fehér krizantém kellene, másoknál is 
azt látta. Persze lehetne ével! növényt ültetni a nagy k!vázá-
ba, de most már kés!. Majd talán jöv!re. Aztán ismer!sökkel 
is találkozik az ember. Nagy a drágaság, megbeszélték, mire 
számíthatnak a politikában. No és akkor bement a postára. 
Kifogta. Annyian álltak sorba. Valamilyen emlékbélyeget ad-
tak ki. Egy gy"jt!t kivárni! Az el!tte lev!nek meg csak nagy 
pénze volt, de végül mégis el!szedett aprót. Nem tör!dnek 
az emberek a másikkal. Már mindenki türelmetlenkedett.

Dóra beszéd közben jött-ment a lakásban. Kinyitotta az abla-
kot, kereszthuzatot csinált. Hozzákezdett a vacsorakészítésnek. 
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Férje többször meg akart szólalni. Végre egy lélegzetvételnyi 
szünet.

– Föladtad? – kérdezte.
Az asszony csodálkozott. Hiszen megmondta.
– Föladtad a lottót?
– A lottót? Miért? Ma kellett volna?
Lajosnak nem volt kedve viccelni. Dóra próbálkozott: – Nem 

lehet még föladni?
– Kihúzták. Mind az öt számunkat kihúzták. Érted?
– Ugyan, Lajos, mikor nyertünk?
A férfi vállon ragadta és megrázta, hogy végre felébred-

jen. – Legalább másfél-milliárd! – ordította a fülébe. Dóra így 
még nem tapasztalta meg a férjét. Ennek ellenére most sem 
érzékelte a tragédiát. Biztos, hogy azt az öt számot húzták ki? 
Amikor végre leveg!höz jutott, el!kaparta a segédsorsjegyet, 
nézzék meg, tényleg ezek a nyer! számok? Lajos életösztö-
ne azt súgta, hogy legjobb lenne kételkedni benne. El!vette 
ugyan a cédulát, amire feljegyezte, ki mit tippelt, de ezzel sok-
ra nem mentek. Dóra lecsapott rá: az egyik számjegy javítva 
volt. Elég az. Elég, de mire? Hiszen csak a bizonytalanságot 
növeli, anélkül, hogy a tudva tudott bizonyosságot csökkente-
né. Bekapcsolták a rádiót. Emésztetlenül ömlöttek a hírek a fü-
lükbe, csak az dobolt a fejükben, hogy a lottót el ne mulasszák. 
Nem mondták be. Nem? Vagy csak éppen lazult a figyelmük? 
Honnan lehetne megtudni? Lajos felhívta Jen!t. Az ! számá-
ban volt a javítás. A születési évének két utolsó számjegye. Ha 
ez rosszul került a segédsorsjegyre, meg vannak mentve: nincs 
nyeremény. Igen ám, de Jen! amilyen gyors észjárású, rögtön 
gyanút fog. Nem hiszi el, hogy Lajos a Körben tévesen tájékoz-
tatta !ket. Azt tételezi majd föl, hogy nem akarja kiadni nekik 
a részüket. Két kicsöngetés után letette a kagylót.

Eléjük áll és azt mondja: – Tévedtem, nem nyertünk. Nem 
el!ször fordulna el! a történelemben. Vállat vonnának és élnék 
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tovább a hétköznapokat. Sohasem derülne ki, hogy valójá-
ban mi történt. Látta valaki a kitöltött segédsorsjegyet? Nem. 
Egyáltalán akad közöttük, aki emlékezetébe véste mind az öt 
számot? Módja sem volt rá.

Dóra ennél tovább ment: figyelmen kívül hagyva, hogy a 
négyes találat sem csekély összeg, abba kapaszkodott bele, 
hogy a javított szám miatt rossz az egész tippelés. Ezt a segéd-
sorsjegyet Lajos nyugodtan mutogathatja a többieknek. Íme 
bizonyság, hogy ezúttal pechjük volt. Ebb!l a meggy!z!dé-
séb!l csak az mozdíthatná ki, ha meghallaná a húzás hivata-
los eredményét. Majd holnap, majd talán hétf!n.

Már annyira beleélték magukat abba, hogy nem a telita-
lálat van a papíron, csak a szokott mellétrafálások, hogy vi-
szonylag nyugodtan feküdtek ágyba. A nagy pénz valós álma 
helyett képzeletük színes sz!ttesében gyönyörködtek: élhet-
nek tovább úgy, mint eddig.

Lajos reggel bekapcsolta az öreg világvev!t. Kés!n. „A Sors 
úgy akarta”. Majd holnap, a lottóirodában. Az a biztos.

O

Reggel elfelejtette magával vinni a segédszelvényt. Mivel 
autóbusszal járt ki a munkahelyére, a rövidke déli szünet-
ben sem rohanhatott haza érte. Maradt az este és a lottóiro-
da. Maradt volna, ha az asszony el nem vitte volna magával. 
Hiszen ! is megnézheti. Ahogy így sertepertélt a szobában, 
megszólalt a telefon. Jen! érdekl!dött. A reggeli hírekben 
csak annyi hangzott el, hogy minden id!k legnagyobb nyere-
ménye még nem talált gazdára. Olyan sok szelvény érkezett 
be, hogy csak kés!bb jutnak a számlálás végére. Valamennyi 
azért biztosan jut nekik, akárhányan lesznek a szerencsé-
sek. Biztos, ami biztos, megy a barátjához, és lefoglalja azt 
az extra autót…
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Kattant a készülék és sima zúgásba kezdett. A pénztáros 
meredten nézte a kagylót, majd lassan a helyére tette. Mi van 
akkor, ha nem volt telitalálat, de a számaik jók? Csak jön-
ne már Dóra. Hiába figyelt a bejárati ajtóra, megint a telefon 
csengett. Most meg skálázás hangsora közül szólt az igazgató.  
# sem tudta a végeredményt.

Leroskadt a székre. A következ! hívásra már oda sem fi-
gyelt. Hány órája van még? Végre megérkezett az asszony. 
Nem, nem jutott el a lottózóba. Majd holnap. Újra csengett a 
készülék. Dóra reflexszer"en nyúlt feléje, de férje visszahúz-
ta a kezét. – Mondd, hogy nem vagyok itthon.

Sanyi hangja betöltötte a szobát: – Mi van azzal a szelvény-
nyel, öregfiú? Jól átvertél minket! Nem volt telitalálat!

Dóra megzavarodva nézett hátra a férjére. Nem szólna 
bele mégis?

– Tedd le. Tedd le! – szólt és már nyomta is le a villát. – Add 
ide a szelvényt.

Az asszony engedelmeskedett. Lajos félig önkívületben la-
pozta föl a telefonkönyvet. Összefolytak a szeme el!tt a szá-
mok. Az olvasószemüveget! Dóra kapkodott. Végre egyesült 
er!vel felhívták a lottózót. Kongtak a számok visszavonhatat-
lanul, mint a halálharang temetéskor. Az asszony végre meg-
értette, de még mindig nem tudta teljes egészében felfogni azt, 
ami történt. Helyesebben: ami nem történt meg.

– Csak mi tudjuk! Nem vonhatnak felel!sségre, hiszen 
nem is tudják a számokat! Tépd össze a szelvényt és felejtsük 
el az egészet!

– Miért is adtam neked! Hogyan állok meg el!ttük, ami-
kor panaszkodnak, hogy nincs elég pénzük? És én kis fárad-
sággal milliomosokká tehettem volna !ket!

– És az jobb, ha mindent bevallasz? – mentette magát Dóra.
Jobb? Lajos maga sem tudta. Mégis: kis habozás után al-

vajáróként elindult a Körbe. Azonban alig fordult a fogas 
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irányába az el!szobában, amikor megszédült, s végigvágó-
dott a k!lapokon.

A ment!k vijjogva száguldottak vele a remény felé.
– Milyen határozottan mondta, hogy nyertünk! – t"n!d-

tek a fest!k, amikor meghallották a hírt.

O

Az öreg
Flóra a sok egyforma panelház között nehezen találta meg 

azt, ahová nagyapja a helyükbe költözött. Nagy bosszúságára 
lámpaláza támadt, s ezt Karcsi észrevette. Próbálta magya-
rázni, hogy egyedül szinte sohasem járt erre, s amikor kiköl-
töztek innét, nos, akkor még tipegni sem tudott. Az igazat 
megvallva, ha nincs vele a fiú, talán meg sem meri nyomni 
a kapucseng!t. Így is majdnem megkönnyebbülten akart tá-
vozni, mert, hogy néma maradt a szerkezet.

– Nyomd meg még egyszer – javasolta kegyetlenül Karcsi –, 
ha már belekezdtünk…

– Ki az? – mordult a szürke hangszóró.
Odafönt valamivel barátságosabb volt a fogadtatás. Flóra 

csivitelt, a két férfiú kissé bizalmatlanul méregette egymást.
– No gyertek beljebb. Kabátot le. Azért kett!töknek jut 

még hely a nagyszobában. Flóra, azt az aktacsomót tedd le a 
székr!l. Csak oda a sarokba. Úgy ni. Hát mi járatban vagy-
tok? Én éppen rendezem az irataimat.

– Emlékiratait írja a bácsi?
– Haha! Ki lenne kíváncsi rám? Inkább leadom a 

levéltárnak.
Flóra beszámolt legújabb olvasmányukról, s arról, hogy 

szüleiknek arra sincs idejük, hogy megbeszéljék velük a té-
mát. Milyen témát? Hát a holocaustot. Az öreg elgondolko-
dott. Rágyújtott egy cigarettára, mire megint megszólalt.
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– A börtönben szoktam rá. Rajtam próbálták ki – nevetett 
keser"en. Zsidó cellatársa szegény Auschwitzból szabadulva 
nem találta itthon a helyét, s megpróbált disszidálni. Elkapták, 
bezárták. T!le hallott a szörny"ségekr!l.

– És nagyapa miért került börtönbe?
– Hát, hosszú történet, majd egyszer elmesélem.
56-ban kinyitották a diákok a cellaajtókat. Ment, ki merre 

látott. # a falura menekült családját kereste meg. Onnan vit-
ték el megint, mert nem töltötte le a büntetését.

– És aztán?
– Aztán jól viselkedtem, és megint dolgozhattam – vágott 

egy furcsa grimaszt. – Sajnos nagyanyád nem bírta az addigi 
megpróbáltatásokat. Az akkor szerzett betegség fel!rölte az 
erejét. Te még emlékezhetsz rá.

Belemerültek régi eseményekbe, amikor Flóra el!ször raj-
zolt, amikor kirándultak, s gyönyörködtek az erd! !szi színei-
ben, a gyertyák a születésnapi tortán, és annyi minden, ami az 
egyik emlékb!l kisarjadva a másikba kapaszkodott. Sötétedett. 
Villanyt kellett volna gyújtani.

Az öreg egyszer csak megállította a múlt színes folyamát:
– Flóra, mi újság a patikában? Rég nem beszélgettem 

apáddal.
– Sok a dolga. Festeni sem ér rá.
– Hogyhogy? – csodálkozott az öregúr.
– A választások, ugye. – akadt el a felvilágosításban. Karcsi 

segítette ki azzal, hogy „Kornél bácsi” belevetette magát a vá-
lasztási küzdelembe.

– Képvisel! akar lenni? – komorult el a vén Tizián.
– Nem. Polgármester! – szólt egyszerre, de kétféle hang-

súllyal a válasz. Flóra büszkesége bizonytalanná vált, amint 
érzékelte Karcsi gúnyát. – Rosszul szóltam? – fordult feléje.

Csend lett. Az öregembernek megkeményedtek a vonásai.
– Nna, gyerekek, nem haragusztok…
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Villanyt gyújtott az el!szobában. Karcsi most vett észre egy 
bekeretezett oklevelet a falon. Az öreg követte a fiú tekinte-
tét: – Nézzétek az aláírást. Büszke vagyok rá. Aztán, miel!tt 
kinyitotta az ajtót, nagyon hangsúlyosan kötötte tágra nyílt 
szem" unokája lelkére, hogy adja át apjának az üzenetet: óva-
kodjon a politikától, mert igen rosszul járhat. Nemcsak !, ha-
nem az egész család. – Különben nagyon örültem, hogy jöt-
tetek, s jöjjetek máskor is. De szóljatok ide el!bb.

Zúgott a fejük, s igyekeztek miel!bb kijutni a szabad leve-
g!re. Bizonyos távolságra Karcsi végre megszólalt:

– Nem is tudtam, hogy nagyapád élmunkás volt.
– Honnan tudod?
– Láttam a falon.

O

Kornél, amikor meghallotta apja üzenetét, föl volt hábo-
rodva. Milyen jogon szól bele az ! életébe? Mindig is igyeke-
zett gyámkodni fölötte – fordította ki a múltat a saját színére. 
Egyszerre úgy látta, hogy a lakáscsere, meg a patikavásárlás is 
csak arra volt jó, hogy az ! m"vészi szárnyalását gúzsba kösse.

Flóra megrémült a lávaként öml! vádaktól. Magdaléna 
megpróbálta fékezni férjeura indulatát, de azzal a kísérletével, 
hogy az élmunkásságra terelje a szót, csak még magasabbra 
csavarta a lángot. Hogyne, élmunkás, mind a keze alá dolgoz-
tak és ! kapta az ezer százalékokat. Basáskodott a nyomdában. 
Még az is kérdés, hogy ! maga dolgozott-e valamit, vagy csak 
adminisztrálta a sikereit. Mikor volt ez? A Rákosi-korszakban? 
Hiszen apa akkor te még nem is éltél. Na, na. Azért ezt – némi 
számolgatás után – legalább tisztázták. De gyerekek, ha jön ez 
az újságíró, err!l egy szót se. Magdaléna, f!zzél neki feketét.

O
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Beszélni tudni kell, de veszélyes
Márpedig az újságíró jött. Nem egyedül. A helyi tévé vi-

lágosítója szó nélkül nekilátott a rendezkedésnek, az opera-
t!r pedig – kezében a fénymér!vel – kereste a legcélszer"bb 
beállítást. Vakítottak és melegítettek a fényszórók, hol innen, 
hol onnan. Jó lett volna valamilyen széles íróasztal, háttérben 
a könyvekkel, de végül azt a sarkot választották, ahol saját al-
kotásai alatt karosszékben ült a riportalany, s melléje húzott 
széken a magnót nyomogató szerkeszt! úr.

Nagy fáradsággal kis jelenetet hoztak össze bevezet!kép-
pen. Tizián meggondolt lépésekkel jön el! a sötétb!l és elhe-
lyezkedik az ül!alkalmatosságon, széles mozdulattal biztatva 
hasonló tettre kérdez!jét. Nagyon meg voltak elégedve ezzel. 
Odabent a laborban mégis kivágták.

Bennmaradt viszont a vége: belép a ház asszonya, mögötte 
Flóra, s kávét és aprósüteményt tesznek a pamlag el!tti asz-
talra. Közelkép, a háttérben sejtelmesen a sarok, majd élese-
dik a kép, s közelít a kamera az arc felé, amíg be nem tölti az 
egész felületet. Ez a m"vészinek ítélt megoldás került a vetí-
tett riport elejére. A programbeszéd szárnyaló mondatait pe-
dig egy forgalmas utcakép, nagyméret" plakátok és valamelyik 
gy"lés kezd! perceinek felvétele alá játszották be. Az otthon-
ból csak villanásnyi snitt maradt. Benne logikátlan ugrással 
mutogatás a félárnyékba szorult egyik festményre. És ígéret 
a nagy nyilvánosságnak, hogy ott lesznek a jubileumi kiállí-
tás megnyitóján.

Másnap este vacsora után kényelmesen helyezkedtek el a 
tévékészülék elé. A várakozás jóles! izgalma már múlóban 
volt, mire sorra került a nyúlfarknyi film. Utána vetítettek a 
vetélytársról, legalább egy perccel hosszabban id!zve nála. 
Nahát, ez fölháborító. Azonban hiába hívta a stúdiót, min-
dig foglaltat jelzett. Dúlt-fúlt, s elhatározta, hogy mihelyt 
megválasztották polgármesterré, az utolsó fillérig törli a tévé 
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támogatását. Magdaléna csitította: – Várd meg, mi lesz a meg-
nyitón. – Igaz, adok nekik még egy esélyt – kapott be ebéd 
el!tt néhány teasüteményt. Ritka alkalom, ki kell használni.

O

A programbeszéd mondatai olajozottan követték egymást. 
Már nem is tudta az ujján elszámolni, hogy hányszor zengte 
el különböz! helyeken. El!bb csak magában hitt, aztán már a 
szövegében is. Hajtotta a becsvágy, hogy egyszer igazán nagy 
közönség tapsvihara fogadja.

Hányszor állt a tükör el!tt, hogy kézmozdulatain próbál-
jon igazítani! Az utolsó er!próba el!tt leültette nejét és lányát 
a pamlagra, s eléjük állva felmondta az élet nagy leckéjét. A 
szegény nyomdászinas, majd kistisztvisel! fia saját erejéb!l 
küzdötte fel magát odáig, hogy megbecsült polgára legyen 
ennek a városnak. Szemben állt az egypártrendszerrel, röp-
lapokat terjesztett éjnek évadján, szekrénye mélyén !rizte a 
lyukas zászlót, amit apja emelt magasra 56 dics!séges nap-
jaiban. Hiába néztek ferde szemmel rá, hiába tettek kereszt-
be neki az egyetemi évek alatt, nemcsak diplomát kapott, 
hanem szül!városa egyik patikáját is meg tudta szerezni. (És 
elnyerte törzsvásárlói tiszteletét, tette hozzá Magdaléna.) H" 
támasza az élet nehézségeiben felesége és a jöv! záloga a leá-
nya. (Leánya, vagy lánya?) Az id!k folyamán megtalálta má-
sodik hivatását, a festészetet. A gyógyszerek között a társada-
lom egészségesebbé tételéért küzd, az ecsetet forgatva pedig 
a szellemi értékekért.

Azt mondták, nem baj, hogy innent!l bele-belenéz a pa-
pírjaiba. A tiszta kéz politikáját akarja gyakorolni. A keresz-
tény erkölcs talaján áll. Vissza kell állítani a házasság becsü-
letét! El!dje a túloldal rossz tanácsadóira hallgatott, gyenge 
volt, ezért kellett elbuknia. # viszont a párt szakért!it gy"jti 
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maga köré. Azért elmondott néhány számadatot, hogy milyen 
fejlesztésre mit kíván fordítani, de bizony ez a rész legalább 
olyan csikorogva született meg, mint a pártkorifeusoktól átvett 
frázisok sora. Sebaj, beszéltek !k éppen eleget. Bevezet!ben, 
vagy zárszavakként, amikor az ellenségképet festették széles 
vörös ecsetvonásokkal, befeketítve mindent, ami azzal a bizo-
nyos negyven évvel bármiképpen is kapcsolatba volt hozható.

No, mit szóltok hozzá? Jó, jó, nagyon jó. Büszkék vagyunk 
rád. Magdaléna azért el!sorolta a szomszédasszonyok, a pa-
tika közönségének, a piac bevásárlóinak javaslatait. Flóra pe-
dig az i%úsági sport nagyobb támogatását ajánlotta. (Karcsi 
mondta – tette volna hozzá, de nem merte.) Tizián lehuppant 
a pamlagra, kinyújtotta a lábát és élvezte a sikert. – Lépten-
nyomon leállítanak az utcán és már el!re gratulálnak. Tudjátok, 
ha nem szólnék egy szót sem, akkor is engem választanának 
meg. Nézzétek a többit. Labdába sem rúgnak mellettem. (Nana, 
ha elmúlnak a választások, !k is jönnek a patikába – jegyez-
te meg Magdaléna.)

– Ti vagytok a nép! – és vette volna a kabátját, hogy meg-
nézze, mire jutottak a képekkel a Körben, amikor megszólalt 
a cseng!. Egymásra néztek. Gizi? – gondolta a nagyember, s 
nem vette észre, hogy a név félhangosan csúszott ki a száján. 
Magdaléna értetlenül nézett rá: – Vártad?

Tizián magyarázat helyett inkább maga ment ajtót nyitni. 
A küszöbön álló titokzatos alak szemébe húzta széles karimá-
jú kalapját. Így is, s!t így még inkább emlékeztette valakire. 
Szomszéd, köszönés, lépcs!ház… A férfi beljebb lépett és hal-
kan sorolta: terhel! bizonyítékokat találtak ellene. Kerékbe tö-
rik a pályája Tizián úrnak, ha ezek megjelennek a médiában. 
Eláll ett!l, ha Tizián úr lemond, vagy ill! támogatást juttat a 
másik legesélyesebb jelölt kampányára. Mivel kevés az id!, 
sürg!sen várja a választ a helyi lap szerkeszt!ségébe. – Jó éj-
szakát – volt képes így elköszönni.



115

Lemondani? Most? A csúcson? Aljas rágalom minden tá-
madás. Ekkor jutott el!ször eszébe, hogy ha igaz, megnyerték 
a f!nyereményt. Aztán el is felejtette nyomban.

O

Adakozunk
A szervez!k egyre nagyobb léptekkel haladtak el!re. A pla-

kátok elkészültek és sok színben virítottak a hirdet!táblákon. 
A terem kiégett villanykörtéit kicserélték, takarító vállalat tá-
volította el a pókhálókat, mosta az ablakokat, lakkozta újra a 
parkettát. Festeni is kellett volna, de azt Sanyi addig ígérget-
te, amíg el nem szabotálta.

Különben szépen gy"lt a szponzoroktól a támogatás. Azt 
persze nem lehetett elvárni t!lük, hogy az „N. N.” jellel búj-
janak el a névtelenségbe. Bizony egy évszázadnyi távolba ve-
szett az, amikor még így adományoztak szép célokra a néha 
nem is gazdag emberek. Most nemcsak ki kellett írni az új-
ságba a nevüket, hanem szent esküvel kellett megfogadni, 
hogy napjában többször is fülébe súgják a nagyembernek, ki 
áldozott legutóbb a pemzlis Múzsa oltárán.

Valaki javasolta, hogy ízléses táblán örökítsék meg a név-
sort, s akasszák a bejárat mellé. Elfogadták. Hátha megnyílik 
azoknak is a pénztárcájuk, akik eddig feledékenynek látszot-
tak. Hiába, a Fest!kör elnöke a közvélemény-kutatók szerint 
abszolút esélyes a város élén rá váró bársonyszékre.

A teremben, a mennyezet alatt léc futott végig, arról lelóga-
tott drótokra akasztották a képeket. De milyeneket? Sanyi tar-
totta magát a még Lajostól ered! véleményhez, hogy Tiziánnak 
most kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy a kereteken 
belül vizsgálódjon. Egy szót sem fog szólni azért, mert má-
sok alkotásait is beválogatta a jubileumra való tekintettel igen 
engedékeny zs"ri. Ráadásul korszakalkotó ötlete is támadt: 
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meggy!zte Tiziánt, hogy a sokszín"ség elfogadásával adja ta-
nújelét mélységes demokratizmusának. Jó pont a választók 
szemében, amit szavazatok tucatjaira lehet lefordítani.

A sarokban állt már az asztal, rajta a leporolt lemezját-
szó. A zeneiskola igazgatója minden szabadidejét a terem-
ben töltötte. Azt hangoztatta, hogy segíteni akar, valójában 
a kiakasztott képében gyönyörködött. A képkeretez! mester, 
ahogy meglátta a felfelé kúszó grafikont az újságban, rögtön 
jelentkezett a keretekkel és nem ragaszkodott ahhoz, hogy va-
lamennyi m"vét f!helyen lássa viszont. Hozott egy tárlót is, 
de egyel!re nem volt mit beletenni.

Nyüzsgés, várakozás, izgalom minden mennyiségben. A 
párt elnöke csettintett: biztos gy!zelem. Még az olasz kisebb-
ségi önkormányzatra is sikerül legalább száz szavazatot biz-
tosítani. Már kinézte magának az irodahelyiséget, amit majd 
bérelni fognak. Természetesen felvétette magát a listára, bár 
olaszul csak annyit vélt tudni: carramba! Feltéve, hogy nem 
spanyol ez a káromkodás.

Tizián egyre jobban rágódott a titokzatos látogató fenyege-
tésén. Kezdte zavarni, hogy mindenhonnan az ! képmása te-
kint rá. És ennek alapján felismerik, akármerre jár. Lemondott 
egy látogatást Gizinél, aztán mégis elment (útközben betért egy 
boltba, s hosszas lelki tusa után vett egy viszonylag olcsóbb li-
k!rt, engesztelésül), de miel!tt csöngetett, megnézte a szom-
széd névtábláját. Nem volt ismer!s. Persze attól még lehet… 
Ha csak ez a vád, ezt könnyen kivédi. Fest!k, kollégák, nem 
kell mindjárt rosszra gondolni. Elmosolyodott: rosszra?

Nem jelentkezett a szerkeszt!ségben. Sem akkor, sem kés!bb.

O

Ahogy egyre közelebb kerültek a megnyitás napjához, annál 
többször gondoltak arra a bizonyos lottószelvényre. Különösen 
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Jen! szerette volna tudni, hogy mi történt. Most, hogy Lajos 
helyett ! vette át a pénzügyek intézését, különösen gyakran 
járt az eszében, mennyire egyszer" lenne a dolguk, ha a sa-
rokban nem asztal, hanem pénzeszsák állna.

Az asszony váltig hajtogatta, hogy nem volt azon a szelvé-
nyen öt találat, de még kisebb sem. Egyébként férje a nyeretlen 
szelvényeket össze szokta tépni és eldobja. Hozzátette még, 
hogy férjének már régen új szemüveget kellett volna vennie. 
Ezt a megjegyzést nem egészen értették, hiszen mindegyikük 
saját kez"leg ikszelte be a számot, viszont az is igaz, hogy az 
öt közül kett! Lajosé volt. Komplikált ügy.

Sajnos Lajossal két értelmes szót sem lehetett beszélni, 
s az orvosok belátható id! alatt nem reméltek javulást. Hát 
akkor ennyiben maradunk. Az tény, hogy azon a héten nem 
volt ötös találat. És ez a dönt!, szögezte le újból és újból Jen!. 
Minden rosszban van valami jó: az estén, amikor öt eltalált 
számot ünnepeltek, és elrobogott a barátjához, hogy lefoglalja 
azt a csodaautót, senkit sem talált otthon. Most már hozzá-
teheti: szerencsére. – Az álom álom maradt – tért napirend-
re az ügy fölött és tovább számolta a szponzorok adománya-
it, amelyek, fájdalom, nem az övéi.

O

Pletykák?
Száz éve nem restaurált külvárosi ház, alig pislákoló, búra 

nélküli lámpa a töredezett beton lépcs! fordulójánál. Jó he-
lyen jár? A riporter hitetlenkedve olvasta az alagsori lakás aj-
taján a szobafest! nevét. Nincs mese. Hacsak nem véletlen 
névazonosság. Becsöngetett.

Az ajtót nyitó középkorú, hajlott hátú férfi valóban Sanyi 
volt, a Fest!kör egyik jubiláló tagja. – Mit tudok én mon-
dani – szerénykedett. Az újságíró azonban ezúttal nem az 
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évfordulóra volt kíváncsi. El!bb megdicsért egy festményt, az-
tán megkóstolta a házigazda szíves szóval ajánlott borát, mire 
nekiveselkedett a tárgynak. (Már csak néhány mozaikdarab 
hiányzik a képhez.) Tudja-e, hogy honnan ered a Kör elnöké-
nek a neve? Sanyi vállat vont, ilyesmi sohasem foglalkoztatta. 
És egyáltalán, miért érdekes?

Azért, mert jelölt az olasz kisebbségi önkormányzat listá-
ján. Valaki bejött a szerkeszt!ségbe és szóvá tette, Tizián úr 
sohasem adta tanújelét annak, hogy olasz lenne. Kinyomozta, 
az apja sem olasz. S!t.

S!t. Mi az a s!t? A tollnok titokzatosan mosolygott. Egyre 
többen hoznak híreket. Az egyik szerint zsidó. Sanyi biztosí-
totta, hogy nem. Vetk!ztek egyszer együtt a fedett uszodában 
(! oda többet nem megy, túl sok ott a víz). No, jó.

És azt tudja-e az úr, hogy a Kör jubiláló elnöke, a polgármes-
ter-jelölt, a „keresztény erkölcs és morál” felkent bajnoka (idézet 
a szórólapról) szeret!t tart? Sanyinak leesett az álla. És ! még azt 
hitte magáról, hogy a kocsma pultjára támaszkodva benn él az élet 
s"r"jében! Mégsem jut el minden pletyka a füléig? – Pletyka? – in-
gatta a fejét a vendég, és utolsó cseppig kiürítette poharát.

– Lekötelezne, ha megosztaná velem azt, amit az el!bb 
említett „pletykákról” megtud. Nem kérem ingyen, de kérem 
miel!bb! – nyújtotta át a névjegyét és távozott.

O

Sanyi percekig állt földbegyökerezett lábbal az ajtóban. 
Els! tiszta és világos gondolata inkább kérdés volt: miért ép-
pen !? De ha már így van – eszmélt – legalább némi kárpót-
lás a milliárdos veszteségért. Úgyis indult a Körbe, majd ki-
szimatolja, amit lehet. A kocsmába csak egy fröccsre tért be, 
ám fölszedett egy tökéletes rémhírt: mondják, hogy a Kör 
pénztárosa bezsebelte a másfélmilliárdos f!nyereményt, de a 
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Szerencsejáték Rt. a nyer! védelmére nem vallotta be a talá-
latot. Mosolyogva cáfolta a mesét, hiszen Lajos, a pénztáros, 
magatehetetlenül fekszik a kórházban. Ennek ellenére bo-
garat ültettek ezzel a fülébe. Mindenki csak Lajosról beszél. 
És mit tett a felesége? No nem, az a n! olyan buta, hogy erre 
nem képes. És ha igen, már régen elkottyantotta volna, s!t ki 
is kürtölte volna az egész városban.

# csak a csaposnak mondta el, hogy eltalálták a számokat. 
Akkor, amikor a második tokajit itták a sikerre. Úgy látszik ez 
is elég volt ahhoz, hogy körbetipegjen a „kacsa” a városban.

A Körben Jen!vel ütközött össze. A rémhírnek ! sem adott 
hitelt, de az újságíró kérdései er!sen elgondolkodtatták. Annál 
is inkább, mert kiderült, másokat is faggatott az utóbbi na-
pokban. Ez a dolga, vonták meg a vállukat.

Már éppen el akart menni, amikor belépett Gizi. Kornélt 
kereste. Az biztos, hogy nem Tizián a neve. Látta a személyi 
igazolványát – ismerte be némi zavarral. Látta? Igen, a lánya 
beiratkozásakor. Arra viszont nem emlékszik, hogy kett!s 
név volt-e, vagy más. – No, ez is valami – könyvelte el magá-
ban Sanyi. – Miért kérdezi? – kutatott tekintetében a tanár-
n!. Most viszont Sanyi jött zavarba. – Ha mindig mindenki 
igazat mondana, unalmas lenne az élet – nézett rájuk Jen!.

O

Id!zített bomba
Addig vitatkoztak, hogy mi hová kerüljön, hogy végül a 

nagy képakasztás az utolsó éjszakára maradt. Nem szokatlan 
a kiállítások rendezésében. Tizián kiadta az ordrét, természe-
tesen minden f!hely az övé, s!t ha lehetne, minden hely, aztán 
elvonult. Hogy hová, ahhoz senkinek semmi köze. Gizi már 
eleve csak éppen megmutatta magát. Sanyi és Jen! marad-
tak a színen. A drótok hajlítgatása közben egyezségre jutottak 
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abban, hogy a f!nök körül egyre több a suttogás. – Rés az er!s 
bástyán – idézte a régi jelszót Jen!. Itt az id! a palotaforrada-
lomra – állapította meg a szobafest! és a f!nöki kollekció két 
különösen rossz alkotását beállította az irodába, ott is a fal 
felé. – Nem vallhatunk szégyent – rögzítette az aranyigazsá-
got, és ivott „még egy” feketét.

O

Nem kezd!dött jól a nagy nap. Az éjjel ónos es! esett, s kor-
csolyapályává változtatta a várost. A háztulajdonosok és por-
tások lelkesebbje már a félhomályban szórni kezdte a sót, az 
illetékesek pedig csúszkálva elindultak, hogy büntessék a mu-
lasztókat. Ett!l azonban még nem lett veszélytelen a közlekedés. 
Ilyen esetekre harisnyát javasolnak, de hogy néz ki a nejlonba 
burkolt lakkcip!? Még ott volt a legbiztonságosabb, ahol az öreg 
cserépkályhákból hamut, vagy f"részport hinthettek. Mi a jobb: 
a fehéren kivirágzott cip!, vagy az olvadó kéreg felfröccsent sara?

A kapu mindkét szárnyán plakát, a boltíven feny!ágból gir-
land. A figyelmet felhívták, de bejutni a kapualjból az emelet-
re attól még nem lehetett. Sehol senki. Mi lesz itt? Sanyi zárta 
be az ajtót hajnalok hajnalán. Jen! a kapualjban egyre növek-
v! lelkiismeret-furdalással nézegette a T"zrendészeti szabály-
zatot, vagy úgy tett, mintha a lakók névsorát tanulmányozná, 
hogy kinek mikor kell kivinni a kukákat. (Degeszre tömve so-
rakoztak a fal mellett: vasárnap délel!tti csendélet.) Csak rá ne 
szóljon valaki: kit tetszik keresni? Id!nként el!vette a mobilját, 
aztán megint csak várt, várt. Tette volna el ! azt a kulcsot!

Végre léptek a háta mögött. A f!nök, aktatáskával. Tizián 
korán vágott neki az aránylag rövid útnak. Magdaléna és Flóra 
majd csak tizenegyre jönnek. Meghallgatta jegyz!je beszámo-
lóját (fél!, hogy a képvisel!, aki autón érkezik a f!városból, a 
jégpáncél miatt késni fog), aztán úgy döntött, hogy fagyoskodás 
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helyett gavallér lesz: elindult Gizi elé. Jen! pedig bekukkan-
tott a kocsmába. Nem találván ott a szobafest!t, átcsúszkált 
az „!smagyar” City shopba (friss a hírlap!). – Vajon benne 
van-e a megnyitó? – lapozott bele a reggeli számba. – Az els! 
oldalt tessék nézni! – figyelmeztette az eladó.

Leleplez!dött az erkölcs bajnoka! – harsogott a szalagcím. 
Talán valamelyik másik jelölt. Nem, nem, alatta: Besúgó volt 
az öreg Tizián! Az öregr!l dokumentum, a fiáról fénykép. És 
nem is egyedül. Ki ez? Csak nem Gizi? Hosszú volt a cikk, 
összefolytak a bet"k. A f!nöknek nem szabad megtudnia! 
Legalább az ünnepség végéig ne. Összehajtogatta az újságot 
és beer!szakolta a kabátja bels! zsebébe. Elmen!ben még hal-
lotta, hogy az eladó a következ! vev!nek azzal ajánlja a szá-
mot, hogy íme már a mi kis városunkat is elárasztotta a mo-
csok. A szobafest! éppen a kapuhoz ért. Kialvatlanul, vörös 
szemmel pislogott rá. Neki elmondta.

– Amennyire lehet, késleltessük – javasolta Sanyi. – Az 
id!zített bomba nagyobbat durran – tette hozzá magában, 
és átvette az összehajtogatott példányt, hogy fönt majd 
elolvassa.

O

Finita la commedia
Odakint kisütött a nap. Az még hagyján, hogy latyakos-

sá tette az utakat, de sugarai megbontották a terem diszkrét 
félhomályát, az egyenletes fényeloszlást, ami annyira fontos, 
ha az ember élvezni akarja a festményeket. Bizony, hiányoz-
tak a megfelel! függönyök. Ezt az a néhány korán érkez!, aki 
valóban a m"alkotásokért jött, meg is jegyezte.

A szobafest! igyekezett úgy elrendezni a képeket és a fel-
iratokat, hogy az egész Kör jubileumán legyen a hangsúly. 
Tizián az utolsó pillanatban helyezte el a jegyz!könyveket a 
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tárlóban, hogy kíváncsi kollégái ne lapozhassanak rá a kevés-
bé dicséretes oldalakra. (Mert voltak bizony olyan kiállítások 
is, amikor a zs"ri minden képét kiszórta.) Hogy az éjszaka mi 
került a falakra, nem is nagyon nézte. Élt benne egy elképze-
lés, azt vetítette ki a teremre.

Térült-fordult – kezében a meghívottak listájával –, végül 
kiállt a lépcs!re, hogy fogadja az érkez! illusztris vendégeket. 
Ez a foglalatosság tökéletesen kielégítette. Megjelent az agy-
tröszt, élén a helyi elnökkel. Várták a nagyembert a pártiro-
da el!tt – magyarázták –, aztán kétségek merültek föl, hogy 
nem idejött-e. Nem. Pedig hát most ez a megnyitó a súlypon-
ti kérdés.

Bosszúsan tárgyalták egymás között, hogy ideútban meg-
tépdesett, válogatott szitkokkal telefirkált plakátokról nézett 
rájuk a jelöltjük. Nézett? Éppen a szemét vakarták ki a huli-
gánok! – Akkor vezess körbe minket Kornél bátyám. Tizián 
készségesen vállalkozott rá, de ahogy haladtak el!re, egyre ma-
gasabbra szökött a vérnyomása. No nem csak azért, mert nem 
figyeltek a szavára. Hiszen itt semmi sincs a helyén! És hol van 
a két legkedvesebb m"ve? – Sanyi! A szobafest! kihívóan né-
zett szembe vele: – Leszakadt az akasztójuk, f!nök.

Egyre többen toporogtak a bejárat el!tti lábtörl!n. A csend 
is oszlott: az ismer!sök örömmel üdvözölték egymást, a n!k 
elmélyült pillantást vetettek az üvegekr!l visszaver!d! önma-
gukra. A kevés fogas már roskadozott a kabátoktól, sokan kéz-
ben tartották a felölt!jüket. A kiállítók a kancsókat töltötték 
tele és a hazulról hozott pogácsákat rendezgették tálakra. A 
zene szólt, voltak, akik meglep!dve figyeltek föl a hangfosz-
lányokra. Már megtelt a terem, a falak el!tt lapjával álltak az 
emberek. Egy-egy óvatos egyensúlyváltáskor meg-meglódul-
tak a képek. Nehézzé vált a leveg!.

Még mindig várni kellett. (A képvisel! úr jelezte, hogy már 
közeledik, de csak lépésben képes rá.) Az agytrösztöt leültették 
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volna, de azok is idegesek, türelmetlenek voltak. Rá sem néz-
tek a végre megtalált két képre. – Nem lehet tovább itt-tarta-
ni a népet! Nyissad meg, Kornél bátyám!

Még öt perc, jó, még öt perc. Kisebb csoportok fordultak 
egymás felé, közbül valakinek a kezében újság. Tizián vissza-
húzódott, hogy még egyszer átolvassa az üdvözl! szavakat, de 
azért id!nként kikukkantott a tömegre. – Az újság, hozzatok 
egy újságot. Akik észrevették, furcsán mérték végig. Egyre töb-
ben és egyre furcsábban. Egy most érkezett odaszólt a szom-
szédjának: – Az utolsó darabig elfogyott a szám.

Végre felvonult a képvisel! és uszálya. Sanyi beterelte !ket 
az irodába. Szertartásos parolázás. Elérkezett az ünnepélyes-
nek szánt perc: kinyílt az ajtó, beállt a tárló elé Tizián és a kép-
visel!. Szemben állvány és masina, meg kigyúló és elsötétül! 
fényszóró, aszerint, hogy ki rúgott bele a drótba.

A nap egy lassan vándorló sugara végigpásztázta a feje-
ket és a papírokat. A kör jubiláló elnökének keze remegett. 
Hangja elcsuklott a meghatottságtól. Meg aztán nem is lát-
ta tisztán a bet"ket.

(A sarokban jól hallhatóan megjegyezte valaki: – A szégyen-
telen!)

Amikor befejezte, egy-két szolgalelk" tenyér csapódott 
csak össze. A képvisel!, ez a szerepléshez szokott férfi, meg-
ütközve nézett körül. A pillanatnyi csendben Sanyi a kezébe 
nyomta az újságot: – A magyarázat, képvisel! úr.

Feketén-fehéren benne állt, hogy a keresztény erkölcs baj-
noka a szeret!je lakásán vesz „nyelvleckéket”, mivel az olasz 
kisebbséghez semmi köze. Apja neve pedig álnév. Egykori be-
osztásának követelménye volt. Honnan tudják? Így szerepelt 
azon a szigorúan bizalmas dokumentumon, amelyet az újság 
természetesen leközölt.

Nemcsak apjának ment jól a dolga. Haszontalan fia ennek 
a hátszélnek köszönhette, hogy megkapta a diplomát, a lakást, 
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s a patikát is. És még egy apró fricska: az öregnek arra is volt 
gondja, hogy esetr!l esetre megkörnyékezze a zs"rit, ugyan 
már engedjék fel a falra fia akármilyen alkotásait.

Az országgy"lés nagyhatalmú képvisel!jének márványba 
vésend! feje a düht!l el!bb vörösre, majd lilára változott, ahogy 
végigfutotta a cikket. Lecsapta, majd kirohant. A sleppje vitte 
utána a kabátját. A helyi pártszervezet vezet!i feleszméltek, 
és köszönés nélkül tolták félre az összetöpped! patikust, s ro-
bogtak le a lépcs!n. Odalent azonban már csak azt konstatál-
hatták, hogy nyikorgó farolással a f!város felé gyorsulnak az 
autók. Tizián semmit sem értett az egészb!l. Bambán nézett 
a lába el!tt hever! újságra, majd nehézkesen felemelte. Ahogy 
olvasni kezdte, kiütött sápadó homlokán a veríték. – Rosszul 
vagy? – kérdezte t!le Magdaléna. – Finita la commedia – ju-
tott eszébe Tiziánnak végre valami olaszul.

A közönség ett!l kezdve végképpen nem tör!dött a m"-
vészekkel és a m"vészettel, hanem az eseményt vitatta meg. 
Kitódult a teremb!l, majd hátra sem nézve sietett haza, meg-
hallgatni a déli híreket. Hogy megtudja, mihez tartsa magát.

Egy megátalkodott kölyök nagyot szakított az egyik plaká-
ton, s közben vidáman kacsintott a kijöv!kre.

Flóra odaszólt udvarlójához: – Nagyapa megmondta, hogy 
baj lesz bel!le. Emlékszel?

Karcsi lehajolt a széttépett papírért és bedobta a kukába.
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amIt szaBaD JUPIterneK…

Jöhet, mehet, ahogy tetszik. Este kártyaparti. És mi legyen holnap?
Az ügyvéd elt"n!dve nézett le az utcára. Miért bámul fel 

ez a fiatalember? Még mindig. És még mindig. Most egy pil-
lanatra oldalra néz. Jellegzetes arcél. Ismer!s? Nem. Csak 
jellegzetes.

#t ne fixírozza senki se – s"r"södött benne az indulat. 
Értjük? T"rhetetlen!

– Tessék?
Hangosan beszélt volna?
– Nem, nem szóltam semmit sem – lépett vissza az íróasz-

talához. (Azért sem hoz ki a sodromból. Azért sem. Azért sem.)
Manci el!húzott egy színes fej" gombost"t a bársony-

párnából, és óriási m"gonddal piszkálni kezdte a hatalmas, 
kopott Remington bet"ib!l a koszt. Még a nyelvecskéje he-
gyét is kidugta feléjük. Legf!képpen az „e” töm!dött el a fe-
kete masszával, hiszen megszámlálhatatlanul sok fellebbe-
zést kellett kipüfölnie a hosszú karú, kopogó szerkezetb!l. És 
egy l-lel, mert az öreg ragaszkodott nemcsak a csokornyak-
kend!höz, mindenkor a kalaphoz és (beleértve a kamásnit) 
egyéb úri rekvizítumokhoz, hanem a hajdani principálisától 
tanult helyesíráshoz is.
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Szombat délután volt, odakint még melegen sütött a nyár 
fáradhatatlan Napja. Ezt nagy N-nel írná, s!t csupa nagybe-
t"vel, csak érezné már fiatal, rugalmas b!rén a sugarait. (Már 
amennyit az illem beenged.) Egy oldalpillantás a f!nökre. Nem 
mozdul. Megvonta a vállát. Legyen még a g.

Utálta a g-t, olyan, mint egy bögöly a strandon. A nagy ló-
fejével. Na, kedves uram, mehetek már haza?

Korláth úr – doktor Korláth vagyok – növekv! elégedett-
séggel legeltette tekintetét az asztalára feltornyozott iratkö-
tegen. Végére jártak az ügynek. # meg ezt írta volna csupa 
nagybet"vel. Hiába, az ízlések különböz!k.

– Manci, eleget dolgoztunk ma. S!t. Eleget dolgoztunk 
ezen a héten. Mit szólna, ha holnap összehoznánk egy olyan 
igazi görbe napot. (Kis taknyos, mit gondolsz, miért vettelek 
föl? Csak gépírón!nek?)

A lánynak megállt a keze a leveg!ben. Vasárnap az egyetlen 
szabadnapja. Mi lesz ebb!l? Hogy jó nem, az biztos. Fejében 
némán peregni kezdett az elmúlt napok filmje, tele a f!nök 
egyre s"r"söd! célzásaival, egészen a szakadásig:

– Holnap? Holnap jönnek a Toncsi néniék. Készülni kell. 
Nem hagyhatom anyámat egyedül.

– Múlt vasárnap is baracklepényt sütöttek a vendégeknek. 
Születésnap?

– Igen, születésnap.
– Érdekes, a múlt vasárnap is az volt.
Zavart csönd.
– Tudja, hogy sárkányeregetés lesz nálam? Már jeleztem né-

hányszor. Ám holnaptól (s!t: ma estét!l) valóban szalma va-
gyok! – húzta ki magát. – Nem akar uszodába menni? Szívesen 
elkísérem. Utána beülünk egy vendégl!be, aztán, ha még min-
dig kedve van hozzá, lehet baracklepényt sütni.

– És konflissal mennek ki az indóházba? (Csak már indulnának!)
– Annyi id!m még van, hogy hazakísérjem.
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– Köszönöm – nézett le Manci az utcára.
Az ügyvéd ágaskodott: – Nehogy mindenféle…
– Az unokatestvérem vár odalent.
– A kuzinja? – döbbent meg. – De kisasszony! Egy… egy 

fiatalember! Mit szól ehhez a világ? – Igazította meg az or-
rán a csiptet!jét.

Igaz, a világ sokat változott a nagy háború óta. Ám most 
éppen kanyarodunk visszafelé a régi erkölcsökbe. Nem? Vagy 
mégsem? – nézett szúrósan a gépírón! szemébe. Kínos hallgatás.

– Lehet, hogy vele jött anyám is – nyögte ki végre a lány, 
majd siet!sen rendbe szedte magát, s indult kifelé. Nyomában 
az öreg.

– Akkor is fenntartom az ajánlatomat – hallotta a háta 
mögül.

– Az anyja? Kerít!n!! – merengett az úr. – A kuzin! Haha! 
Egy zsidó!

És hazaballagott.

O

Megvárta a kalauzok sípszavát a peronon. Felesége a kupé 
ablakában. Talán még most is mondja a komissiók végtelen 
sorát. Hiába, messze utazik, nem hagyhatja férjuramat fel-
adatok nélkül. Hogy ideje ne legyen más n!kre gondolni. 
Rettenetesen féltékeny. Különösen azóta, hogy Manci az al-
kalmazottja. (Nem csodálom! – csettintett.)

Hatalmas g!zfelh! terjedt szét a mozdony dugattyúja fe-
l!l, a kocsisor megrázkódott, a kerekek engedelmesen forog-
ni kezdtek. A kazánba lapátolt szén füstté gomolyogva szór-
ta a kormot az ablakok felé.

No, ebb!l elég. È pericoloso sporgersi – reménykedett az 
úr, majd hátat fordított a szerelvénynek, és gyorsuló léptek-
kel indult a Kaszinó felé.
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A fiatalember virággal várta Mancit. Micsoda illat! Egy pil-
lanat alatt elszállt az akták szaga. És vele a hét, az úr, minden. 
A Promenádon keresztül mendegéltek hazafelé. A kevésszámú 
padon – kibicek gy"r"jében – b!sz sakkozók ültek. A gazda 
nagytest" ebét sétáltató cseléd nehezen birkózott a futkározni 
akaró állattal. Nörsz terelte a matrózruhás gyerekeket a dél-
utáni tanításból. A csillapuló h!ségb!l nyújtózkodva éledt a 
város. Csak el ne romoljon holnapra az id!.

A kapu el!tt még felnéztek a fakóvá szelídült égre. Óvatos 
csók, ijedt körbepillantás. Túloldalt mozdult egy függöny. 
Öregasszony, nem lát idáig. A jó házból való úrleány belépett 
az otthon h"vösébe. Holnap, igen holnap kimegyünk az uszo-
dába! – visszhangzott mindkett!jükben az egyszerre kimon-
dott remény. Most már külön-külön számolták ki magukban, 
hogy mit is jelent ez a véletlen egybeesés.

O

Korláth úr felrakta a szalmakalapját és nem akármilyen 
botját a fogasra, majd elindult a törzsasztala felé. Már vár-
ták. – Holnap is jövök! – közölte el!re a társasággal. Ragyogott a 
képe, kérdezni sem kellett, hogy megtörtént-e a sárkányeregetés.

– Nálunk nincsenek pogromok – hallotta az újságok lepe-
d!ibe temetkezettek hangját az egyik asztal fel!l. Felkapta a 
fejét. – Ezek mindig politizálnak – fogyott el hirtelen az ér-
dekl!dése irántuk, hiszen náluk már osztottak. Nézte a lap-
jait. A bridzs tudomány. Ennek megfelel!en csak fillérben ját-
szottak, jelképes pénzben, hiszen a meg-meglóduló inflációban 
mit sem ért már a korona sem. (Nem beszélve a koronás f!k-
r!l. Ám azokról most tényleg nem beszélve.)

Az osztó, a sportos rend!rkapitány, vele szemben a gimná-
zium apró termet" igazgatója és a kövér patikus közömbös-
ség mögé rejtett feszültséggel figyelte, hogy mit mond be az 
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ügyvéd. A mérgek kever!jének önkéntelenül a kívánt színre 
mozgott a szája, hiszen ! volt a pár másik tagja. Párosan szép 
az élet, még bridzsben is. És a licit, a licit mindenek fölött.  
A játékot csak komolyan lehet venni. Ezt tették !k is. Minden 
idegszálukkal.

Szaporodtak a strigulák és gomolygott a dohányfüst az in-
tarziás mennyezet felé. Csak a sör fogyott nehezen az izgalom-
ban. A Kaszinó vendégl!se a végén vakarhatta a fejét…

O

Korláth úr a kalapja karimájáig lódította a botja végét, 
mintha karddal tisztelegne. Néha azon kapta magát, hogy 
bal lábával kerülgeti a nem létez! kardhüvelyt. Ennyi maradt 
benne a világégésb!l, amelynek csak a kályhamelegét érezte 
valamilyen eldugott irodában.

Az utcán megint eszébe jutott a mondat, amit belépéskor 
hallott. – Micsoda világ! – csóválta a fejét.

O

A kabin félhomályában, míg magára öltötte a nyakig csí-
kos fürd!ruhát, bosszankodva szögezte le: feleségének azok a 
kísérletei, hogy valamennyire felhizlalja, szomorú következ-
ménnyel jártak. Duzzadó bicepsz és er!s lábikrák helyett – da-
gadó pocakja n!tt. Ez most különösen zavarta, amikor úgy 
akart kilépni a sugárzó napfényre, hogy az egyben az ! hó-
dító férfiasságának glóriája is legyen.

Rengetegen voltak, és mind mással tör!dött, nem vele, 
állapította meg vászonsapkája alól. A nyüzsgést!l félre ke-
resett magának padot, ahonnét szemrevételezhette a für-
d!z!ket. Hátha talál ismer!sre, akivel néhány szót válthat. 
Vagy éppen ellenkez!leg, hogy miel!tt valaki, aki számára 
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ellenszenves, beszédbe elegyedne vele, a magával hozott új-
ság mögé bújhasson.

A város apraja-nagyja idejárt felfrissülni. Különösen a kül-
városiak. Ezért aztán némelyek az úri társaságban fel is húz-
ták az orrukat, ha a Nagyuszodáról esett szó. Mennyi lehet a 
napi bevétel? Tellene bel!le több padra, s!t, ha jól megnézi az 
ember, a tóvá dagasztott patakra U-alakban cölöpözött kabin-
sor és az olcsóbb szekrények, no meg a trambulin állapota ács-
mester után kiált. És b!víteni is lehetne arra föl, a zsilip felé.

Egy házaspár kért engedélyt, hogy a pad üresen maradt ré-
szére telepedhessen. Bólintott és védekez!n kihajtotta az új-
ságot. Azért a fülét nyitva tartotta, s lám, mit hallott:

– Figyeled, hogy húzódnak hátra?
– Gondolod, hogy meg merik tenni? Ugyan, Cicuskám, 

arra az erd! bokrai valók. Ebben a forgatagban még beszél-
getni se tudnak.

– Nézd csak, milyen szorosan ülnek egymás mellett. Hogy 
mondják franciául?

– Tête-à-tête. Magyarul szimplán hangzik: fej fej mellett.
– Nézd a selyma, hova nyúlkál.
Nevettek. Korláth úr maga mellé tette az újságot. Eltartott 

néhány másodpercig, mire rájött, hogy kíváncsiskodásra az ol-
vasószemüveg nem alkalmas. Úgy tolta fel a homlokára, hogy a 
sapkája a fején maradjon. No, most, nézzük csak. Addigra már 
megváltozott a kép. S!t a hang is. Ki az, aki üvöltözik ott? No 
de ilyet, egyenruhás rend!r! Az erkölcs !re! Teljes felszerelés-
ben! A házaspár elképedve bámulta a fejleményeket.

– Mit mond? – kérdezgették egymástól.
Az ügyvéd felállt. A pad megbillent. Elnézést, magyarázko-

dások. Nem tesz semmit. Korláth szemüveg nélkül sem látott 
olyan messzire, ezért hát elindult a hang irányába. S amikor 
közelebb ért, már el!tte ment szemlesütve a pár, mögöttük a 
düht!l és a melegt!l kivörösödött kép" f!törzs!rmester. Többen 
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vele együtt fújták az erkölcs kórusát, amíg el nem t"ntek a de-
likvensek a pénztár sötétjében. A rend !rének kezében plaj-
bász és blokk papír. Ebb!l feljelentés lesz – suttogtak mögöt-
te. A csoportosulás nemsokára feloszlott. A ritkuló gy"r"b!l 
kiléptek a fiatalok, most már felöltözötten, s nem nézve se-
merre sem, csak a lábuk elé, távoztak az uszodából.

Korláth ekkor ismerte meg !ket. – Manci… – szaladt ki a 
száján. Hát így sütik a baracklepényt?

O

Este sokára kezdték el a kártyát. Az uszodai botrányról 
mindenki hangot adott a saját, egyéni véleményének. Ám senki 
sem volt szemtanúja az esetnek. Csak Korláth. Mondja, vagy 
ne mondja? Mivel szokása szerint kés!bb érkezett, egy dara-
big nem kellett nyilatkoznia. Lassan rájött a többiek részle-
tes híradásaiból, amiket ki tudja, honnan szedtek össze, hogy 
az ! helyszíni beszámolója ugyancsak igen szegényes lenne. 
Egyetlenegy vonatkozásban állt magasan a többiek felett: 
egyedül ! tudta teljes bizonyossággal, hogy ki az a jó házból 
való úrleány, akinek becsületébe gázolt az i%ú.

És éppen ez volt a bökken!. Ha elárulja, hogy a gépírón!-
je a botrány egyik szerepl!je, akkor tisztáznia kell el!ször is 
a tényállást, aztán ha a kislány b"nösnek találtatik, a saját 
feddhetetlensége érdekében alighanem el kell búcsúznia t!le. 
Mancit csak holnap tudja vallatóra fogni. Nehéz lesz. Hogyan 
magyarázza meg, miért nem avatkozott be? Mint tekintélyes 
ügyvéd leinthette volna a h!börg! „f!törzset”. Arról nem is 
beszélve, hogy tulajdonképpen – ha Manci hajlik a szavá-
ra – ! lett volna a fiatalember helyében! No ez a feltételezés 
felborzolta a sz!rt a hátán. Kérd!n néztek rá: És te mit hal-
lottál az esetr!l?

Már többen állták körül.
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Megvédi Mancit. Meg fogja védeni. Hátha – s!t: bizto-
san – hálás lesz ezért. Kézzel foghatóan. Kézzel jól megfog-
hatóan. Ám a botrány tényével, a hatósági közeg eljárásával 
nem helyezkedhetett szembe így, egy asztalnál az illetékes 
hatósággal, hogy nem vallja be szemtanú voltát. Azonban, 
miel!tt még végigért volna gondolatai során, már beszél-
ni kezdett.

– Akármi is történt, felháborító, hogy mit nem enged-
nek meg maguknak ezek a fiatalok. Különösen azok, akik-
nek jól ismerjük az arcélüket – d!lt hátra a székén és figyel-
te, kinek a vonásain tükröz!dik a helyeslés. A f!városból, 
a Nagymez! utcából, a bárokból, az Est-lapokból árad ez 
a destruktív világnézet. Nem tisztelik a n!t. És az erköl-
csöt, a társadalom talpkövét. Nekünk, itt vidéken, kelle-
ne példát mutatnunk. S!t: példát statuálnunk! És így to-
vább, és így tovább. Bólintott rá az igazgató. Végre a patikus 
megkérdezte:

– Honnan tudod, hogy zsidó az a fiatalember? Hiszen ott 
sem voltál!

– Gondolod, hogy egy igaz magyar ilyet tesz?
– Milyet? Hiszen semmi sem történt! A közeg felfújta az 

egészet!
Akkor is. Ha most nem, lehet, hogy legközelebb vérszemet 

kapnak. Tenni kell valamit. Igen, tenni kell valamit. Mind a 
kapitányra néztek. Elgondolkodva nyomta a többi csikk mellé 
az otthon töltött cigarettát. A hamutartóban azért még pis-
lákolt a parázs.

– Addig nem nyilatkozom, amíg meg nem ismertem az 
ügyet. Majd holnap, amikor elém teszik a jelentést.

– No, igen, ez a dolog rendje – bólintott rá az igazgató.  
És a patikus is. Korláth azonban nem hagyta magát. Ha már 
nem ! kezdhette, legalább övé legyen az utolsó szó. Körbe-
körbe biztató tekintetek.
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– Tudjátok? Kolumbusz tojása! El kell választani egymás-
tól a n!ket a férfiaktól. Hozzál err!l rendelkezést mint f!ka-
pitány! Még holnap!

A sokcsillagos férfiú el!bb újra elnyomogatta a hamvába 
holt csikket, csak azután szólalt meg:

– Azért játsszunk le még egy partit, gyerekek!

O

A kapitány kikisérte szobájából a törvényhatóság nagyte-
kintély" vezérszónokát. Szóval nagy a felháborodás. Tényleg 
tenni kell valamit. Ha már nem sikerült az ékszerbolt betö-
r!jét fülön csípni. Miel!tt ismét a rend!rségre húznák a vi-
zes leped!t. Most polgármester-választás el!tt. #t egyébként 
nem érdekelte az uszodák gondja-baja, neki vitorlása volt a 
nagy tavon. És halásztanyája. Az a természetes élet, nem kö-
rülfalazottan a mások lábvize. No, jó, nézzük, mit ír Kovács 
XIII. János.

Behívatta a pufók arcú, rezes orrú f!törzset. És mit csinál-
tak? Vagy úgy? Csinálhattak volna?

Hát jó, ha annyira akarják.
Egy pillanatig elgondolkodott az id!beosztáson, aztán le-

diktálta a rendelkezést.

O

Az újságok fel voltak háborodva. Világ csú%a, ország szé-
gyene. Ne tegye meg magát erkölcsbírónak a rend!r, mert ha 
esetleg történt is valami, elintézhette volna szépen csendben. 
És akkor nem elég a botrány, az egyik törvényhatósági bizott-
sági tag indítványt tesz: „tekintettel a romlott közerkölcsök-
re, hassanak oda, hogy a városi uszodákban külön fürödjenek 
a n!k és a férfiak”. A rend!rség fejet hajt a népszónoknak, s 
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meghozza határozatát: ezen túl a férfiak délel!tt 10-t!l 5-ig 
mehetnek az uszodákba – mikor? munka helyett? – a n!k pe-
dig 5 óra után, a diderget! alkonyban. Érti ezt a józan ember?

O

– Látja, Mancika, ha rám hallgat, nincs ez a botrány.
Ha nincs ez a botrány, talán még mindig nem kérte volna 

meg a kezemet – gondolta zárójelben Manci. Ezek után – mo-
solyodott el magában – nem maradt más megoldás szegény-
nek, csak ez. Hanem térjünk a tárgyra.

Szégyenl!sen vette el! táskájából a levelet.
–Ügyvéd úr… Úgy gondoltuk, anyám úgy gondolta, hogy 

ha el tetszene vállalni… a tanúm lehetne.
– És ki a v!legény, nem ismerem.
– Tetszett látni már…
– Csak nem a kuzin?
– Kuzin? Ja igen – jutott eszébe. – Úgy megértettük egy-

mást, mintha a kuzinom lett volna. Most meg aztán… – pi-
rult bele.

– Akkor hármasban mehetünk az uszodába – vigasztaló-
dott az öreg. Ajaj, de ahhoz vissza kell vonatni a kapitánnyal 
a rendelkezést! Hogyan is hozhatta meg! Azért, mert javasol-
tam? Nem kell mindent komolyan venni, amit az ember els! 
felindulásában mond!

– És a fiatalember mivel foglalkozik?
– Fogalmazó a városházán.
(Ugye, jó lenne, ha szólnék a leend! polgármesternek, hogy 

tartsa rajta a szemét…) Kibontotta a borítékot, szépen, szabályo-
san, papírvágóval. Hümmögött egy darabig. „Mint lányomnak 
apja helyett apja…” Mit lehet erre válaszolni? „Természetesen 
a nagyságos asszony is…” Természetesen. Hm.

– Mikor lesz? – kereste a kibúvót.
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– Megvárjuk a nagyságos asszonyt – találta ki Manci f!-
nöke gondolatát.

Ha fölvette volna az állásra el!ször jelentkez! vén banyát! 
Most már nincs mentség.

– És lesz egyházi esküv!? – próbálkozott ismét.
Mancika fülig pirult.
– Izor azt szeretné…
Korláthnak leesett az álla. Jól hallotta?
– Úgy tudom, hogy ügyvéd úr liberális nézeteket vall.
Furcsán magas hang jött ki a torkán, aztán köhögni 

kezdett:
– Igen, liberális, liberális. Manci modern n!, csak nem 

akar – hm – templomban esküdni?
– Izor azt szeretné…
Végre megkérdezte, mit szeretne Izor. Csak minél kisebb 

felt"nést. Amennyire zártkör" csak lehet. No, ebben egyet-
értettek. Milyen név ez az Izor? Erdélyi. a család Erdélyb!l 
menekült. Nem most, még régen.

– Hát nem zsidó?
– Megmutassam a keresztlevelét? – sütötte le a szemét 

Mancika.
– Hát lányom, persze, hogy elfogadom. És valami nagyon 

szép nászajándékot is kaptok t!lem.
Eszébe jutott ugyanis, hogy valamelyik hajdani ügyfele 

adott neki egy hánykarú? hatkarú? ezüst gyertyatartót. Eddig 
nem dicsekedett vele, hová is tette? Meg kell lennie valahol. 
Homályosan sejtette, hogy Izornak tetszeni fog.

– No akkor lássunk munkához – teregette ki megköny-
nyebbülten a következ! ügy iratait.

Míg diktált, szokásához híven, hátratett kézzel, meg-meg-
állva, szórakozottan ki nézett az ablakon. Egy hosszú lábú 
szúnyog döngött az orra el!tt. Itt csak ez az egy, de a tó part-
ján ezernyi. Még múltkor hívta a kapitány a halásztanyára. 
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Nem, mégsem megy ki. Elhessegette a kis állatot, és közelebb 
lépett az üveghez.

– Mancika, jöjjön csak ide.
Már megint ott állt a kuzin. Ilyen korán?
– F!nök, egy percre leugorhatnék hozzá?
– De csak egy percre!
– Csak megmondom neki…
Míg azon gondolkodott, hogy legmagasabb beleegyezése 

jeléül intsen-e az i%únak, odalent a fiatalok már boldogan kö-
szöntötték egymást.

Majd jönnek tiszteletüket tenni. Hát a neje bizonyára meg 
lesz nyugodva. De !? Hogyan áll meg a törzsasztal el!tt? Csak 
ne szónokolt volna Est-lapokról, meg Nagymez! utcáról! Az 
az arcél! Lobogtathatja a keresztlevelet a patikus orra el!tt! 
Feln!tt ember. A bolond is akkor bolond igazán, ha papírja 
van arról, hogy normális.

– Jó képet kell vágni a dologhoz – sóhajtott.
– Hanem ez csak az egyik. A másik, a másik!… Mihez lesz 

majd joga annak az i%oncnak! Képzelem. (És képzelte.) Haj, 
milyen könnyen jut hozzá, mert fiatal!

Persze most már botrány sem lehet bel!le!
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rIzs a Fertőn

Fert!rákosról szóló könyvemhez gy"jtöttem adatokat. – Milyen 
jó, hogy a témához tartozik a vízitelep is – gondoltam, s leül-
tem a móló kövére. Mindig szerettem azt a tapintható csön-
det, amelyben a hangok párnázott csatornákon jutnak a fül-
be. Egy hal váratlan csobbanása, vagy a távolban labdázó 
gyerekek tompává fojtott viháncolása fölött a Nap fényét né-
mán sz"rik a tóra az ég báránykái. Szép az id!. Nyár van, ez 
is adat a helytörténetben.

Figyeltem, amint a nagy víztükör apró hullámain megtö-
rik a fény, s beúsznak a képbe a hattyúk. Észre sem vettem, 
hogy megállt mellettem valaki. Köhintett. Felnéztem rá. Fején 
félrecsapott bóbitás matrózsapka. Tengerjáró hajókon sürög-
nek ilyenek tucatszám.

– Bárányfelh!k. Négy óra múlva es! lesz – mondta szín-
telen hangon. Összehúzott szemmel révedt a messzeségbe.

– Engem nem a jöv! érdekel, hanem a múlt. Hogy mi volt 
itt régen – válaszoltam. Cserzett arcú, tagbaszakadt, korta-
lanná öregedett embert!l talán várhatok valamit. Hát…?

– Arról tudnék mesélni – telepedett le mellém.
– Ott bent a nádas közepén volt a strand, ahol úszómester-

ként dolgoztam. Egyetemistának jól jött az a néhány peng!. 
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Vállalkozó kedv" vendégeknek bemutattam, hogyan kell a 
hosszú, lapos ladikkal, a cüllnivel, közlekedni a keskeny csa-
tornákon. Evez! ott teljességgel használhatatlan. Ilyen hosszú 
stánglival löktük magunkat el!re, úgy kormányozva a járm"-
vet, hogy ne érjen hozzá a zsámbékos, nádas, sásos parthoz. 
M"vészet az, nekem elhiheti.

Elhittem, magam is megpróbálkoztam vele egykor. Eszembe 
jutott a deszka szádfalak közé szorított nagy medence szürke 
vize, a zsúptet!s kabinsor és a bérl! kiváló konyhája. A sült 
hal illatát ma is érzem. Hol van már a tavalyi hó!

– Rogeisznak hívott mindenki. Nem hallotta a nevem? – 
mutatkozott be – Akkoriban írtak rólam az újságok. Néhány 
sajtóhibát leszámítva, jót és jól.

Öngúny? Vagy kritika? Fura kis nevetés az orrán keresztül. 
Mintha fújná, de mégse. Rogeisz? Nem akárki.

– Mit írtak? – biztattam.
– Szenzáció kellett nekik. Odaültek az asztalomhoz, aztán 

én meg mondtam. Volt mir!l mesélnem. Francia hadifogság, 
idegenlégió, Vietnam.

Fáradt szúnyog zümmögött felénk, vajon merre tart? No…?
Nem, valahogy nem kívántam ezeket a háborús történe-

teket végighallgatni. Észrevette, hogy hirtelen megcsappant 
az érdekl!désem. Egy darabig csendben figyelte a kis vérszí-
vót, aztán, mikor az sétálni kezdett a kézfején, hideg számí-
tással lecsapott rá. Nagy az ember, elbánunk velük. Végre 
megszólalt:

– Mondtam, nekik a szenzáció kellett. Az ember beleke-
veredik sok mindenbe, s amíg nyakig benne van, nem gon-
dol arra, hogy ez másoknak mit jelent. Hanem jártam ám én 
Guam szigetén is.

Felkaptam a fejem. Guam? Amerikai légitámaszpont. 
Tiltakozó felvonulások. Mi volt még ott? A Világatlaszon zöld-
del színezték ki a kékségbe pottyantott kis szigetet. – Nagy 
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vagy Csendes Óceán! – kiáltott fel Kogutovitz Manó, iskolai 
térképeink szerkeszt!je, mikor, elkészítvén a földabroszt, le-
tette a körz!t. Legalábbis mi diákok feltételeztük róla, hogy 
felkiáltott.

– Emlékszik a Cholnokyra? Átvészelte otthon a nehéz id!-
ket, de már kijárnak bel!le a lapok. Ilyen vastag. Majdnem 
a fele szöveg.

Az is világatlasz. Nem szerettem, mert aránylag kis for-
mátuma miatt szétszabdalta a földkerekséget.

Helyeselt. Amikor lapozta, nem érezte azt a végtelenséget, 
amit kés!bb a nyílt tengeren. Az ócska teherhajó bukdácsolt 
a fehér fodros vízen. Sehol semmi, csak ez a szürkés kékség, 
s fent a forró égbolt. Messzire kanyarodtunk a könyvemt!l.

– És mit keresett Guam szigetén? – próbáltam horgonyt 
vetni az emlékezetében.

Rám csodálkozott, hogyhogy nem tudom? Hát persze. Az 
amerikaiaknak fontos raktáraik voltak ott. Onnan látták el 
élelemmel a japánok ellenében harcoló légi és tengeri flottát. 
Arról a pici kis szigetecskér!l.

Igaz, olvastam a második világháborúról szóló könyvekben. 
Futólag talán el is gondolkodtam azon, hogyan hozták össze, 
aztán elmerültem az óriási tengeri csaták leírásában. Mennyi 
ember, mennyi anyag vált alaktalan ronccsá a robbanásokban, 
és süllyedt a korállok közé, riadt halak birodalmába!

– A háború az háború! – vonta meg a vállát. Hanem a kis 
sziget! Tenyérnyi helyen töménytelen mennyiség" zöldség! 
Saláták, paprikák, retkek és egy csomó olyan növény, amelyet 
mi itt, Magyarországon elképzelni sem tudunk!

– Hol? – szakadt ki bel!lem. – Hol fért el?
– Hiszen ez az. Melegházak. Óriási pléhtálcák egymás fö-

lött. És nem föld, hanem víz. Belekeverték. Mindent beleke-
vertek, amire a növényeknek szükségük volt. Nekem legjob-
ban az emeletes rizsföldek tetszettek, meg a gabonaföldek. De 
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különösen a rizsföldek. Így, egymás fölött, egészen a mennye-
zetig! Leesett az állam. Ez igen! Így lehet megnyerni a háborút!

Hangos volt, kipirult, széles mozdulataival majdnem leso-
dort a mólóról. És én még lovat is adtam alá, bizonygatva, hogy 
századok ostromai, zseniális hadjáratai buktak bele abba, hogy 
mindenek felett az éhség volt az úr. No de ebb!l ennyi elég.

– És a békében. Továbbfejlesztették? – fordítottam egyet 
a témán.

– Nem, nem, á, nem. A hadsereg, tudja, ezek a begyepese-
dett fej" !rmesterek. Leszerelnek, berúgnak, elfelejtik az egé-
szet. Én azonban hoztam magammal tervrajzokat – hajolt a 
fülemhez. – Ha már olyan messze vetett a sors, legalább le-
gyen valami hasznom bel!le, nem igaz?

– Haszna? – néztem végig rajta. Hm.
Kikerekedett szemmel bámult rám. Jó, jó, persze, hagytam 

rá, de most már tényleg vártam a folytatást. Miért jött haza? 
Vette volna meg az egész szigetet azoktól a begyepesedett fej" 
!rmesterekt!l. Néhány üveg whisky és ! a császár. Most már 
mindegy, mondja tovább

– Itthon voltam én a császár! Lobogtattam a dollárjaimat. 
Följártam Pestre a mesevonattal. Tudja, mi volt az? Hiszen tudnia 
kell, már élt azokban a csencsel!s, Napóleon-aranyas id!kben.

Én ne tudtam volna? Kezembe nyomták a fizetésem, ro-
hantam a boltba, kaptam érte fogpasztát. Kis tubus fogpasz-
tát. Nem jegyet a mesevonatra. De arra is emlékszem, hogy a 
kevésbé ügyes kis Napóleonok egyszer csak kirakatüveg mö-
gött találták magukat, tömött liszteszsákokkal körülbástyáz-
va. A nép ellenségei, akik a munkások asztaláról harácsolták 
össze a mindennapi komiszkenyeret.

– Kirakatüveg mögött? Neem! Arra vigyáztam. Amikor 
már elég aranyat gy"jtöttem össze, azt mondtam magamnak: 
megállj, tapodtat sem tovább. Ez a harácsolás olyan, mint az 
alkoholizmus. Jöjjön az elvonókúra.
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– Bezöttyent a láda mellé és számolta mint Volpone a kin-
cseit? A pénz csak forgatva jó – tereltem a gondolatait.

Siet!sen bólintott, hogy el ne veszítse a fonalat: – Nekiláttam 
a tervem megvalósításának.

– Felújította a strandot?
– Azt is. Az a nádvágó és buzogánygyáros, a volt bérl! 

(megérdekl!dtem) messzire költözött és városi emberré lett. 
A szomszéd uradalmak a padlón. A tulajdonos város közigaz-
gatását pedig akkor verték ripityára. A megyér!l nem is be-
szélve. Akiket oda ültettek a magasságos hivatalokba, talán 
azt sem tudták, volt-e valaha strand ezen a vidéken. Szabad a 
vásár. Ha bejelentem, rá fognak bólintani. Ha meg nem ütik 
oda a pecsétet, hát voltak érveim – csapott a zsebére.

– Egy ilyen építkezés nagy felhajtás. Emlékeznem kellene 
rá – t"n!dtem, nem is éppen halkan.

– Akkor még azt hittem, az út rövidesen összeköt a nagy-
világgal. Els! lépésként rendbe hozattam, sóderral hintettem 
le. Öröm volt nézni. Jönnek majd rajta a strandolni, enni vá-
gyók és a sült halhoz pléhtálcán termesztett min!ségi köre-
tet kapnak!

– Szép, szép. – dúdoltam az Álmodozást.
– Hanem a fuvarosokkal sehogy sem tudtam zöldágra ver-

g!dni. Loptak, hazudtak, sokat kértek és nem jöttek id!ben. 
Vettem hát egy kiszolgált teherautót, magam megbütyköltem, 
attól kezdve azzal vittem be a cuccot a strandra. Sof!r sem 
kellett. Egy-két napszámos. A piacon kiraktam egy cédulát. 
Jelentkeztek is, nem is. Messze volt nekik. Beletemetkeztem 
a munkába. Két ember helyett is dolgoztam. Kezdett alakul-
ni. Hogyan mondják? Láttam az alagút végét.

Hajaj, mellékvágány. El fogja mondani és én végig fogom 
hallgatni, sóhajtottam. Egyre keményebbekké váltak az arc-
vonásai. Kell ez nekem? Még az sem biztos, hogy igazat be-
szél. Az órámra néztem.
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– Már elment a busz. Majd jön a következ!. A városi em-
ber legnagyobb baja, hogy mindig rohanna. Miért? Nézze azt 
a kócsagot! Micsoda nyugodt szárnycsapások.

Jó. Megadtam magam. Halljuk. Essünk túl rajta.
– Már csak a berendezés hiányzott. Minden megrendel-

ve, el!leg lefizetve. S!t. Egy része már kint volt a helyszínen, 
amikor becsapott a ménk". Egyik napról, mit napról, egyik 
óráról a másikra államosították az iparosaimat, mindet. Mit 
számított a szerz!dés, az el!leg! Egy pillanatra elakadt a lé-
legzetem. Figyelmeztettek: ne szabadítsam magamra a ko-
pókat. Biztos, hogy megfigyeltek és ha sokat ugrálok, én sem 
úszom meg szárazon.

– És nem volt igazuk?
– Féltek. Húzzam be én is a nyakam? Megráztam magam, 

s újra a régi lettem. Nevettem rajtuk. Csak nem tart ez az ál-
lapot örökké? És a Szabad Európa? És Amerika hangja? Juszt 
is tovább építkeztem. Ha most még nem nyithatok is stran-
dot, legyen addig zöldségtermesztés. „Nem lesz a tied, jó em-
ber, kinek takarítod be? Nekik? Mindent elvesznek.” Amikor 
már otthon is félteni kezdtek, annyit azért megtettem, hogy 
mint Winnetou, csak lopva közlekedtem. Hajnalban mentem, 
sötétedéskor jöttem. Tudja, mi volt a legnehezebb?

– Fogalmam sincs. – néztem a lehet! leg!szintébben a 
szemébe.

– A padok, a pléhtálcák, a szivattyúház kiszállítása.
– Miért?
– A part vonalánál közelebb senkit sem engedtem. Ne lás-

sák, mit csinálok. Lerakodtak a tó szélén. Átvettem t!lük, kifi-
zettem. Ne kíváncsiskodjanak, hanem t"njenek el Isten hírével.

– A láthatatlan ember. Legszívesebben lenyilazta volna 
!ket – nevettem.

Vajon olvasta Gárdonyit? Arcvonásai nem árulkodtak róla. 
Ujjával rajzolta maga mellé a partvonalat, s az utat, amelyen 
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érkeztek a szállítmányok a városból. Onnan indult a csator-
na befelé a rengetegbe.

– Egyedül mégsem sikerülhetett – kételkedtem.
– Hát igen. Balfi csempész barátom segített a ladikra eme-

lésben, a stánglizásban és az építkezésben is.
– T!le nem tartott?
– Markomban volt. Azt hittem, mindent tudok róla – mor-

molta maga elé.
– Aztán ez se ment tovább. Egy nap közölte velem a balfi 

emberem, hogy többet nem jön, s ajánlja nekem is, hogy szí-
vódjak föl egy id!re. Én? Miért? Most? Amikor már majdnem 
készen vagyok? – Most.

– És elt"nt. Hova?
–Hova? Ezt ismertem egyedül – nézett szét. – A Fert! déli 

része, ami megmaradt nekünk, magyaroknak, ezen a csekély 
síkon kívül (nyílt vízen – tette hozzá, hátha nem értem) jófor-
mán nem egyéb, mint végtelen nádas. Benne kibogozhatatlan 
szövevényben csatornák és néhány kisebb tavacska.

– És hogyan tudott nyomtalanul elpárologni? Nem kereste 
senki? Család? Barátok? – most már megint érdekelt.

– Tudja, hány embernek veszett akkor nyoma? Még ér-
dekl!dni sem mertek utána, nemhogy keresni. Meg az-
tán ugyan ki tör!dött azzal, mi folyik a három-négyméte-
res nádszálak rengetege mögött! Azel!tt a nagy békében is 
majdnem minden évben elt"nt valaki ebben az istenverte 
kuszaságban.

– Különösen, ha rájuk szabadult az ég villámos harag-
ja – emlékeztem tragédiákra. No, talán mégis kapok adatokat?

– Hát most én válok kámforrá. A határ!rök el!l. Meg min-
denféle hatóság el!l. A drót mögé.

– A drót mögé? – hitetlenkedtem.
– Megtanultam egyet, s mást Vietnamban – mosolygott 

titokzatosan. Aztán folytatta:
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– És mi lesz veled itt télen? – morfondíroztam magam-
ban – Rogeisz, Rogeisz, máris lógatod az orrod? Tudod, hogy 
azok a nádvágók akkor mentek ki csak igazán aratni, ami-
kor beállt a jég a tavon? Néha még akkor is, ha a szélvihartól 
felkorbácsolt víz magasan ráfagyott a nádra? És a heves he-
lyek? – emelte fel a mutatóujját – Ahol télen is meleg a víz és 
lehet halat fogni?

– Rogeisz. Kezd valami derengeni.
– Az, az a jég, ami ráfagyott a nádra. Arról kaptam a ne-

vemet. Mert nem riadtam vissza semmit!l. Kemény voltam, 
mint a vad természet.

– Azért mégis. A tél. Az az igazán vad természet.
– Ami még kellett a remeteélethez, azt éjszakánként ci-

peltem ki a városból. A strand épületei már álltak. Ez nem 
búvóhely. Túlságosan felt"n!. Odébb építettem egy kalyi-
bát. Magad uram, ha szolgád nincsen. Robinsonnak legalább 
volt Péntekje. Nekem éjjel-nappal egyedül kellett gürcölnöm.  
Az egészet úgy álcáztam, ahogy hadviselt emberhez illik. Soha 
rá nem jöttek volna.

Sötét ügy, gondoltam, mi lesz még ebb!l? Kezdtem kényel-
metlenül érezni magam. Végül a kíváncsiság gy!zött. Folytassa 
csak. Felélénkült: – Egy darabig meghúztam magam a biro-
dalmamban, de aztán elfogyott ez is, az is, hiányzott a város. 
Felpakoltam a fölös zöldséget és bekerekeztem a piacra. Én 
voltam a Pista bácsi. Lefizettem a helypénzt, meg az ellen!rt, 
az árum szép volt, tovább nem tör!dtek velem.

– Legalább is azt gondolta – f"ztem hozzá.
– Vérszemet kaptam. Egyre többször jöttem be az emberek 

közé. Egyszer nagy zivatarban hazamerészkedtem. Rémülten 
fogadtak. Nemrég kerestek, tudatták velem. Még meg sem 
tárgyalhattuk az esetet, amikor csöngettek. – Azt már nem! 
Haha! #k az ajtón be, én az ablakon ki. Hess! Bottal üthették a 
nyomomat. Éjszaka volt. Kerékpárra kaptam és bele a sötétbe. 
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No, mit gondol, hova igyekeztem? El nem találja. Gondolkodás 
nélkül ismét csak ide! – mutatott a nádasra.

Elh"ltem. Ide? Ezek után? És minek? Nádirigónak?
– Mi mást tehettem? Meg sem álltam a partig. Eddig vol-

nánk, de hogyan tovább? Nem mertem sötétben megkockáz-
tatni, hogy túl a dróton és aknán, beljebb, az ígéret földjére, 
a tanyámra bújjak vissza. Pedig karnyújtásnyira voltam t!le.  
A határzár ott megvédett volna. Meddig kuporoghatok itt?

– Nyomozókutyával órák alatt lefülelik.
– Ugyan. Mit szagol a gumikon? És különben is átugrat-

tam a vízen. Ott már vége a nyomolvasásnak. Abban viszont 
igaza van, hogy nem elég elrejt!zni. És hiába vannak a zse-
bemben az engedélyek.

Nevettem: – Nyers halhoz salátának?
– Magam is beláttam, hogy ezen a hevenyészett rejtekhe-

lyemen nem maradhatok. Még napfölkelte el!tt felzörgettem 
öreg balfi csempész barátomat. Nem állítom, hogy örült ne-
kem, de azért ellátott mindennel. S!t vállalta, leteszi a f!es-
küt, hogy látta, amint átcsörtettem a határon.

– Mib!l gondolta, hogy éppen t!le kérdezik meg? – tapin-
tottam a lényegre.

– Elt"n!dhettem volna rajta. Ehelyett rátettem még egy 
lapáttal és nagyobb nyomaték kedvéért firkantottam egy le-
vélkét a rend!rségnek, hogy itt vagyok Bécsben, ne keresse-
nek. Ezt a levelet a kezébe nyomtam, adja föl, ha legközelebb 
odakint jár.

– És?
– Túl sokat tudtam róla. Ez volt a baj. Jó pontokat szerzett 

magának azzal, hogy a kezükre adott. Aztán jutalmul, hogy 
engem, a nagyvadat segített elejteni, valami különleges enge-
déllyel beült a készbe, de nem értett hozzá. Amikor kiszaba-
dulásom után megint kibicajoztam a Fert!-strandra, kibica-
joztam! Nyolcas állt be a hátsó kerékbe a sok farolástól, egy 
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homoktenger volt az a gyönyör" szép út! Szóval, amikor meg-
álltam az ezüstfás bokroson túl, a néhány megmaradt nyárfa 
mellett, sírni szerettem volna dühömben. Mit tett ezzel a pa-
radicsommal! A valaha volt hosszú kabinsor, a melegházam, 
egy marék nádszalma. A szell!s étterem padjai fekete per-
nyévé zsugorodtak. A t"zhely összeomolva. A medence pa-
lánkját elrohasztotta az id!. Tudja mi fájt a legjobban? Hogy 
abból a szivattyúból, amellyel tiszta vizet tudtam felhozni a 
mélyb!l, a betonlapban mindössze egy rozsdás csavar maradt!

– És akkor újrakezdte?
– Eh! Nem volt már er!m hozzá.
– Tehát volt, nincs. Ha akarom… – haraptam el a monda-

tot. Kezdtem haragudni magamra: hiszen ez az ember rám 
szállt, mert unja magát, mesél gátlástalanul, hogy a beígért 
es!ig elmúljon az id!, én pedig hoppon maradok. Sem pihe-
nés, sem adatgy"jtés, sem szórakozás. Lehet, hogy most ta-
lálja ki a folytatást?

– Nem hiszi? – nézett rám ellenségesen.
– Nem.
Percekig némán kutattuk egymás tekintetében az igazsá-

got. Aztán elfordítottam a fejem. Meghátráltam? Vagy csak 
a szokott udvariasság? A móló kövén néhány nagy es!csepp 
terült szét. Felnéztem az égre.

– Itt az es!! – jelentette ki Rogeisz diadalittasan.
Hogyan szabaduljak? Most már tényleg indulnom kel-

lett. Fölszedel!zködtem. Habozni látszott, aztán jött utánam. 
Megsajnáltam. Hiszen egyedül van, senki sem hallgatja meg, 
én sem, pedig az elején még reménykedhetett bennem.

– Valamelyik nap megint kijövök. Hol találom meg? – szól-
tam hozzá békülékenyen, s felszálltam az utolsó buszra.

– Én itt lakom egész nyáron – mutatott a hosszú stégre és 
a cölöpökre ácsolt négerfalura, ahol gondnokok csukogatták 
össze a naperny!ket.



147

Elindultunk. Az ablak üvegén s"r"södtek a csíkok. A sof!r 
beindította az ablaktörl! lapátjait. Hátranéztem. Emberem 
ott állt a megállóban, de nem mozdította a kezét.

Még jóvátehetem, amit olyan könnyedén elrontottam.  
A közeli napokban visszajövök, ám most már magnóval – fo-
gadkoztam –, s akármir!l is mesél, felveszem. Valami csak 
lesz bel!le. A lelkem mélyén, a nagy bizakodás, tervek ková-
csolása alatt éreztem, elszalasztottam ezt a lehet!séget. Az a 
pillanatnyi megkönnyebbülés, amikor beszálltam a buszba, 
hamar szertefoszlott. Ez vagyok én, vádoltam magam. Nem 
tudok felülemelkedni a megszokásokon. Mi lett volna, ha „ki-
rúgok a hámból” és bekérezkedem éjszakára az egyik üzemi 
üdül!be? Hiszen sokat ismerek az öreg fert!imádók közül. 
Végs! soron, ha érdekl!d!bb vagyok, Rogeisz is befogad. Mi 
mindent mesélt volna még!

A motor zihálva kaptatott föl az emelked!n. Megint a ké-
telkedés kerített hatalmába. Egyáltalán: mondhatott igazat az 
„adatszolgáltatóm”? Lehetséges, hogy évekig, vagy akár napo-
kig el lehet úgy bújni még az oly áthatolhatatlan nádrengeteg-
ben is, hogy a drót mögött, a rocsókról távcsövez! határ!rök 
nem veszik észre? Hányszor cikáznak napjában a fürd!z!k 
mellett ezek a csúf rohamcsónakok. Most már inkább csak a 
láda söröket hozzák a partról, s viszik a stég végén álló üdü-
l!jükbe. De hát akkor, amikor leeresztették a vasfüggönyt… 
És a világtalan éjben, amikor hátán a kellékekkel, lopakodik 
a rejtekére? Na, nem. Vagy pedig nem vallott be mindent?

Éjszaka a red!nyrázó szél elsodorta a jó id!t. Napokig nem 
tért magához a nyár. De amikor megint hétágra sütött a nap és 
22-es blendével lehetett a meggyesi szabadtéri színpadot fény-
képezni, diktafonnal és – biztonság kedvéért – füzettel felsze-
relve szálltam le a legels! járatról. Nyakamban a fényképez!gép. 
Titkon abban reménykedtem, hogy elhajózunk egykori rejte-
kéhez. Miért is ne? De ha nem, !t akkor is lencsevégre kapom.
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A telep még meglehet!sen kihalt volt. Valaki csónakot lö-
kött a vízbe: komótosan készül!dött arra, hogy valahol a kot-
rón túl behúzódjon a nádszálak közé és megfogja az aznapi 
dicsekednivalót. Sirályok kerengtek az ébredez! kunyhók fö-
lött és kezdtek gyakorlatozni már a fecskék.

A pénztáros velem érkezett, s míg el!szedte a kulcsait, a 
kazettát, a jegytömböket a szatyrából, szót váltott a büfések-
kel a nehezen mozduló városiakról. Mire észreveszik, hogy 
itt van megint a fürd!id!, ismét beborul. És ha mégis kijön-
nek, s esni kezd, azok, akik az el!bb még lubickoltak, hogyan 
menekülnek az úszónadrágos emberek az égi áldás el!l! Igen, 
de legalább beülnek sörözni a nádfedél alá. A büfés örömére.

Többször körbejártattam a tekintetemet: Rogeisz se-
hol. Ismerik? Nem, a csónakház gondnoka mellettem állt. 
Próbáltam pontosan körülírni. A fejüket rázták. Pedig hát 
az üdül!házakra mutatott, hogy ott lakik egész nyáron. De 
hol? Kerékpáros érkezett horgászfelszereléssel. Talán ! tud-
ja. – Tagbaszakadt, napszítta férfi, fején bóbitás matrózsapka. 
Nem ismeri? – Rogeisz – tettem hozzá meggy!z!dés nélkül. 
Ó, a Pista bácsi, csapott a homlokára. Egyszeriben megvilá-
gosodott mindenkiben: a Pista bácsi. Megint egy bennfen-
tes: – A Pista? Nem emlékeznek? Tegnap vitte el a ment!. 
Megdöbbentek. #t emelték volna a hordágyra? Hiszen olyan 
egészségesnek látszott még percekkel el!bb is, mint a vas. 
Melyik háznak a gondnoka? Biztos fogják keresni. Nem, nem 
tudnak semmi közelebbit sem róla. Id!tlen id!k óta ide tarto-
zott, el!bb, mint maga a vízitelep. Milyen Pista bácsi? Milyen 
Pista bácsi.

– Nem, nem veszek jegyet. Haza kell mennem – mond-
tam. Elmen!ben láttam, hogy magukba roskadtan rágódnak: 
elvesztettek valakit, aki ide tartozott, mint valami bútorda-
rab, és nem tudnak semmit sem róla. Ha ezeknek elmesélném 
a bádogtálcás konyhakertet…!
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Szikrázó napfényben csöngettem be a levéltár múlt szá-
zadokból maradt díszes ajtaján. A zára új. Igen, igen, húzni 
kell. Most berreg, beléphetek. El!bb megnéztem a legfrissebb 
újságok gyászjelentés rovatát. Két közleményre is rá lehetett 
volna fogni, hogy Rogeiszról szól, de mégse. Ezt a becézést, 
vagy csúfnevet nem találtam.

Régi újságokat kértem és lapoztam végig. Ilyenkor jó szol-
gálatot tesz a gyorsolvasás. El!készületként ki lehet sz"rni ér-
dektelen rovatokat, s ami marad, annak tudni lehet számon-
ként nagyjából változatlan helyét. Még így is elég nagy területet 
kell egyszerre befogni a látóterembe. Mint számítógépen a 
keresés: tudatom objektívje lecsap arra a szóra vagy azokra a 
szavakra, amelyeket el!re kiválasztottam magamban, s kije-
löli. Aha, megvagy! Kell hozzá nem lankadó éberség és – vall-
juk be – némi szerencse is. Az els! megdöbbenés: nem ma-
radt meg valamennyi szám. a másik felismerés, valaki barbár 
el!döm ollóval kivágott egyes cikkeket. A helyi újságok meg-
sz"ntek, nehéz napok jártak az !stermel!kre is. Hol keressem?  
A kipécézett feketéz!k névsorában? István keresztnév még 
csak akadt, de Rogeisz aztán igazán nem. Ki kell mennem a 
helyszínre. De annyi évtized után! – Felkerekedtem.

Most már szabadon jártunk-keltünk, mégis bennem volt a 
félsz: akár egy határ!r, akár egy cs!sz rám ripakodhat, elve-
zettethet, kizavarhat a nádasból. A sz!l!k alján Balf felé ka-
nyarodó útból ágazott el az az egyenes töltés, amelyen egy-
kor autóbusz vitte (és vitte volna a másodvirágzás idején) a 
strandolni vágyókat a nádas közepéig. Az elején még csak 
elverg!dtem valahogy a kerékpárral, de aztán már – mikor 
minduntalan kicsúszott alólam – leszálltam róla. Az egész 
vállalkozásom hirtelen olyan értelmetlennek látszott. Miben 
reménykedem? És egyáltalán. Ha én akkor nem igyekszem 
elérni az utolsó buszt, hanem célirányos kérdésekkel kive-
szem Rogeiszból, amire szükségem van…! Még azon az áron 
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is, hogy egy éjszakára kint maradok a Fert!n. Magamnak kö-
szönhetem, hogy ide jutottam. De ha most visszafordulok, ak-
kor aztán végképp semmi értelme az egésznek.

A tó évszakos változásai, a jég, a hóolvadások, a nyár szá-
raz szélviharai felismerhetetlenné tették az amúgy sem id!t-
álló út egyes szakaszait. De hát az egyenes az egyenes. Végre 
elértem az egykori strandig. A természet nagyrészt visszahó-
dította a tisztás területét, nehezen volt kivehet! a medence is. 
Elmosódott emlékeim között kutatva felrémlett bennem a szi-
vattyúház helye. Az a betonlap csak nem mállott szét! Hiszen 
Rogeisz is oda építkezett!

Hát szét nem mállott, de besüppedt a bomló sástorzsák, a 
zsombék, a csigák világába. Zümmögött, zúgott a nádas, mada-
rak röppentek föl, engem ugyan nem szeretnek a szúnyogok, de 
most százan is leszálltak rám. Bögöly kerengett a fejem körül. 
Mit akarok én itt? Gyenge kis ember a hatalmas természettel 
szemben. Mit mondott Rogeisz? Sírni szeretett volna dühében, 
mivé tette a strandot a hozzánemértés. Azóta évtizedek teltek el. 
Hirtelen rám tört a kétely: most mit látok? Rogeisz vállalkozá-
sának a romjait, vagy az eredeti strandét? Nem makacskodtam 
tovább. El!bb jutok eredményre, ha kimegyek a kórházba és ér-
dekl!döm. Tényleg, miért nem ezzel kezdtem? No, majd holnap.

A Balfi utcán zötyögtem lefelé. Miel!tt bekanyarodtam vol-
na a keskeny Ikvahídra, a forgalom miatt meg kellett állnom a 
temetkezési vállalat kirakata el!tt. Valami megmozdult ben-
nem. Vagy csak a szokott kíváncsiság? A következ! napok te-
metéseinek cédulái sorakoztak a táblán. Vastag fekete tussal 
a nevek. Nem. Talán jobb lenne, ha nem nézném végig. Már 
elkésett ez a gyáva visszah!kölés. Tekintetem megakadt a zá-
rójeles szón: (Rogeisz). Nincs tovább.

Most már sohasem tudom meg, hogy termesztett-e rizst a 
Fert!n, s ha igen, mihez kezdett vele?

Elzúgott mellettem az utolsó autó is. Szabaddá vált az út befelé.
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STÁTUSSZIMBÓLUM

Régi igazság, hogy csak az tud takarékoskodni, akinek van 
mib!l. Ugyancsak tény, hogy mindig akad egy utolsó falu, 
benne egy utolsó kocsma, ahol még olcsón lehet ebédelni. 
Feltéve, hogy az ember kifelé igyekszik. Mert ha már egyszer 
maga mögött hagyta a nemzetiszín sorompót, még a leveg!-
vétel is valutába kerül.

Nagyember ne tudta volna? Amikor még magavezette 
Trabantjába, a barackpálinka mellé, tartalék f!tengelyt cso-
magolt! Elégedetten állapította meg, hogy ma már azon kell 
törnie a fejét, hogyan hozza be a briliánst, amit valahol kinn 
fog vásárolni, engesztelésül otthon hagyott feleségének. Mert 
most – rajta kívül – hárman utaztak autóval a távoli sípara-
dicsom felé: az !rz!-véd! szervezett!l kölcsönzött sof!r, a 
titkárn! és a legmodernebb sífelszerelés. Mögöttük az utol-
só forintos város (kellett volna még valami?). Robogás teljes 
sebességgel, a tra'pax látókörén kívül.

O

A vadonatúj Audi könnyedén vette az emelked!ket. Aprócska 
házak t"ntek föl a kanyarban. A hegyen túl van a határállomás. 
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Itt az id! forintért töltekezni. Már jól látszik, hogy pontosan 
hol. A ráhúzott emelet még vakolatlan, de a sóderral felszórt 
el!téren lakkozott talicska áll, fagyott muskátlival teletömve. 
Nos, nézzük, mit adnak enni.

Az autó lefékezett a ház el!tt. A függöny mögül kémlel!-
d! tulajdonos torka összeszorult. Vajon csupán útirányt kér-
dezni akarnak-e, vagy – túl a városbeli étkezésen –kulacsot 
tölteni?

– Feri, maga is ebédelhet – szólt egy szerepléshez szokott 
bariton. – Hosszú út áll még el!ttünk.

Ketten szálltak ki a fekete kocsiból. Mind a ketten a legutol-
só divat szerinti tarka síruhában. A n! fintorogva nézett kö-
rül, a férfi – miután jól kinyújtózkodott – benyitott a söntésbe.

– Gyere, senki sincs.
A kocsmáros el!lépett a különteremb!l, és a t!le telhe-

t! legnagyobb udvariassággal invitálta vendégeit beljebb. 
Természetesen tudnak ebédet adni. Specialitásuk a töltött ká-
poszta. Nem? Inkább kímél! ételt? Kérem. Rántott !zlábgomba 
rizzsel, tartármártással. Ha úgy óhajtják, krumplival is lehet.

Megrendelték a gombát.
– Burgonyával – tették hozzá kioktatólag. Szégyellje magát 

ez a falusi bunkó. Ablak mellett foglaltak helyet.
Három teríték? Az úr csodálkozva nézett körül. – Ó, bo-

csánat, azt hittem… – dadogott a „bunkó”. (Egy adag ugrott.) 
Beszólt a konyhába. Frissen sül, várni kell egy kicsit. Ez az az 
id!szak, amikor el lehet beszélgetni a vendéggel. Feltéve, hogy 
erre való hajlandóságát valamiképpen tudtul adja.

A kocsmáros, a jelre várva, szertartásosan igazított asz-
talt, széket, vázában porosodó száraz virágot. A nap besütött 
a viszonylag tiszta abroszra. Csodák csodája: só, ecet és fog-
piszkáló a középen. Igen, mi ápoljuk a hagyományokat. A ház 
új, de az üzlet régi. Addig is mit kérnek inni? És felsorolta a 
lehet!ségeket.
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A jól karbantartott n! félrevonta a kötényes férfiút.
– A képvisel! úrnak vigyáznia kell magára, hosszúlépés, 

de csak egészen könny" bor.
Most a férfi következett. Feliratot keresett a falon, aztán 

szinte szégyenkezve érdekl!dött, hol lehet kezet mosni.
(Milyen szépen mondja.) A fogadós szabadkozva vezette fel 

!ket az emeletre. Az alsó még nem egészen tökéletes – igye-
kezett magyarázni. Majd kint strázsált az ajtók el!tt.

O

Képvisel!. Sohasem látta. Még a nevét sem tudja. 
Hirtelenében megfordult a fejében sok minden, amiben a se-
gítségét kérhetné, kérdés, hogy hajlandó-e. No, majd óvatosan.

Vendégei láthatólag megkönnyebbülten ültek vissza a he-
lyükre. Hogyhogy nincs más vendég? A fogadós legendákat me-
sélt a tömegekr!l, amelyek id!nként megrohamozzák a mesz-
sze földön híres vendégl!t (azért sem kocsma). Bizonyítékként 
elmesélte az építkezést és megmutatta a sarokban álló üve-
ges szekrényt a természetjárók cirkalmas okleveleivel. De hát 
mostanság baj van. Valaki, talán egy vetélytárs tönkre akar-
ja tenni az üzletét. Nyakára küldi az adóellen!röket. Máskor 
meg a határ!rség kutat embercsempészek után.

Az is igaz, hogy kevés az emberek pénze. A kirándulók 
magukkal hozzák az elemózsiát, vizet meg a forrásból isznak. 
Bezzeg azel!tt ilyesmi nem fordult el!. – Miel!tt? – nézett 
rá szúrósan a potentát. Azel!tt – hátrált ki régi világnézeté-
b!l a fogadós –, azel!tt, miel!tt megnyitották az új határát-
kel!t. (Nem célszer" szidni a kapitalizmust egy mai képvise-
l! füle hallatára.)

– Miért baj az, ha többen jöhetnek be fogyasztani hozzánk?
A kocsmáros szerint azóta engesztelhetetlen riválisa a vá-

rosszéli vendégl!s. (Látták hivalkodó portálját?) Mert szerinte 
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elcsábítja a külföldieket. Azt terjeszti róla, hogy menekülteket 
bújtat, és embercsempészésb!l aranyhegyeket gy"jt. Ha kép-
visel! úrnak lenne befolyása az itteni viszonyokra… Hát ez bi-
zony elég kétségbeesett kísérlet. Az úr óvatosan figyelmeztet-
te, hogy talán már megsült a gomba. Kíváncsian várja, hogy 
jó hírét terjeszthesse. Ezt nyugodtan megígérheti.

Maradt a büszkélkedés a személyzet el!tt.
Az ebéd végeztével kikísérte vendégeit. Látta, hogy a gép-

kocsivezet! gondosan elcsomagolta hamuba sült pogácsájá-
nak maradékát, miel!tt begyújtotta a motort.

Még egyszer megszámolta a pénzt, amit a számla ellenében 
kapott. Egy fillérrel sem volt több. Szerencse, hogy jól meg-
nyomta a tollat, ahogy az a régi jó világban volt szokás.

O

Nagyembert az els! meglepetés már akkor érte, amikor fi-
gyelmeztették a biztonsági öv használatára. – Muszáj a hátsó 
ülésen is? – méltatlankodott magyar nyelven. Értetlenül néztek 
rá, és egyértelm" jelbeszéddel biztatták az engedelmességre.

Hamarosan el kellett dönteni, hogy merre kanyarodjanak. 
Félrehúzódtak az út szélére és belemerültek a térkép tanulmá-
nyozásába. – Feri, hogyan van ez? Rövidesen kiderült, hogy a 
régi kiadású papírt jócskán túlhaladta a jelen. Otthon isme-
r!st!l kérték el, mert sajnálták az újra a pénzt.

Kézenfekv!: meg kell kérdezni. Szerencsére magyarok haj-
tottak arra, így nyelvi nehézségek nélkül találták meg a helyes 
utat. S!t az is kiderült, hogy ugyanoda igyekeznek. Felkapott 
hely közönségünk körében – állapították meg nem túl nagy 
örömmel. – Feri, csak mindig a Mercedes nyomában!

A gondok akkor jelentkeztek, amikor az el!ttük járók meg-
álltak egy felt"n!en jelzett m"emléknél. Az útitársak kigube-
rálták a belép!t. – Lelkünkre kötötték, hogy ezt okvetlenül 
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meg kell nézni – magyarázták. Ilyen kényszer nagyembert 
nem kötötte, ezért fizetésmentes helyen töltötték a napfé-
nyes órákat. A dangubálással nehezen múlt az id!, közben 
még toalettet is kellett keresni. Bosszantó, de pénzbedobás-
sal m"ködött. (Kés!bb magyarázták el az útitársak, hogy a 
forintot is beveszi, no meg, ha bejöttek volna, a múzeumi 
vécé ingyenes.)

Gyönyör" id!ben hajtottak tovább. Már kezdett sötétedni, 
mire felértek a szállóhoz, ahol jó el!re szobát foglaltak ma-
guknak (és a sof!rnek is). Újdonsült ismer!seik törzsvendég-
ként mozogtak a trófeákkal díszített recepcióban. Nagyember 
tolmácsolásukra várva toporgott mögöttük. Otthon bezzeg 
minden lehet! és lehetetlen alkalommal büszkélkedett nyelv-
tudásával, de itt arra a neki szegezett néhány szóra sem is-
mert rá, amit eddig élete során felcsipegetett. Kilátás és er-
kély nélküli tet!téri szoba? Nem tévedés? Nem tévedés. Ezt 
rendelték. Tessék, itt a levél. Kaphatnának mást, kétszer any-
nyiért. Hajaj. Igen össze tud zsugorodni idegenben az a bizo-
nyos nagy mellény.

O

Végre minden egyenesbe jött. A házaspár, kamasz fiuk-
ra való tekintettel, teljes ellátásra fizetett be és önálló prog-
ramokra készült. Azt azért még sikerült elérni, hogy az els! 
vacsorát együtt költhették el. A társalgás a tervek körül folyt. 
Meg kell nézni a jégbarlangot, fel kell menni gondolán a csúcs-
ra, síkirándulás a vízesésekhez annál inkább, mert most alig-
hanem be vannak fagyva. Nekik vadonatúj útikalauzuk volt, 
részletes térképpel. Nagyemberéknek? Hagyjuk. Majd ta-
lán rájuk akaszkodhatnak. Ismer!seik hamar elbúcsúztak. 
#k sem maradtak tovább a gyertyavilágos félhomályban, 
látva, hogy zenére, táncra készül!dik a társaság. (Az italt 
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külön kell fizetni – csengett a fülükben ismer!seik utolsó 
figyelmeztetése.)

Reggelinél viszont már nem találkoztak. A svédasztal meg-
mentette !ket a kérdez!sködést!l. A n! felt"nés nélkül elsüly-
lyesztett néhány megkent zsemlét zipzáras zsebeibe, aztán 
kisétáltak az épület elé. Ismer!seik már sorba álltak a drót-
kötélpálya állomása el!tt. Nagyember megnézte, hogy meny-
nyibe kerül a jegy, aztán elhatározta, hogy nem mindjárt az 
els! nap szánnak rá pénzt. Most ismerkedés lesz a közvetlen 
környékkel.

Jó lenne valami sítanfolyam, hogy biztonsággal próbálhas-
sák ki a drága felszerelést. Hova lett már az emlékezetükben 
az, amit otthon a boltban magyaráztak nekik! Még csak ép-
pen kiléptek a szobából, és már majdnem kiverték az ég!t a 
folyosó lámpájából. Aztán arra is vigyázniuk kellett, hogy a 
lépcs!n kanyarodás közben a vállukon billeg! felszereléssel le 
ne fejezzék a hátuk mögött jöv!ket. Odakint falhoz támasz-
tották a léceket, és felváltva körbenéztek. Még így sem mer-
tek nagyon eltávolodni. Amikor végre rájöttek, hogy a vásárolt 
cuccra senkinek sem fáj a foga, kezdtek sárgulni az irigység-
t!l. – Hiszen ezek mind milliomosok!

A ház közelében, a hegyoldalon i%ak és vének, kis n!k és 
nagy n!k sora, el!ttük a lécek, s egy férfiú, aki kézzel-lábbal 
magyaráz. Bámészan nézték, amint nagy igyekezettel köve-
tik az utasításait. Ez az. Ez kell nekünk. (Ha megértenénk.) 
Vajon mennyibe kerül? A közelben állt egy tábla. Rajta szö-
veg több idegen nyelven. El! a kis turistaszótárt! Ami egyér-
telm" volt, az a végén található összeg. No, ezt alaposan meg 
kell gondolni.

Szikrázott a napfény a friss porhó tetején. Önfeledt vendé-
gek terültek el rajta és napoztak vég nélkül. Jutott azért hely 
nekik is. Nem mertek nekivetk!zni. Látták, hogy mások be-
kenték magukat. Napolaj! Erre nem gondoltak otthon. Azért 
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nézel!dni lehet. Amíg a szem ellátott, csipkésen kékl! hegyek 
sora. Az ég kékjében feketén keringett egy sas. Fülükben do-
bolt a tengerszint feletti magasság. Süket csend telepedett a 
tájra. Lent a völgyben köd párnája takarta be a civilizációt.

És akkor rájuk köszönt a sof!r. Mire felocsúdtak, már mé-
terekkel odébb lökte magát botjaival, majd elt"nt a szemük 
el!l. Tud sízni? Nem is mondta. (Igaz, sohasem kérdezték.) 
Nosza, holnap el!veszik és megkérik, adjon nekik néhány lec-
két. Majd otthon forintban fizetnek.

O

Délutánra a köd felszállt, kezdtek azonban jönni a fel-
h!k. Méghozzá hogyan! Hangtalanul futottak végig a szürke 
fátylak a hegy oldalán, foltokban oltva ki a szikrákat a havon. 
Nedvesen borították be a napfürd!z! társaságot. Egyel!re 
csak pillanatokra, ám egyre gyakrabban. Nagyemberék vissza-
húzódtak a szobájukba és egymással hamar jóllakva, éhesen 
várták a vacsorát. Közben álmaikat színezték széles ecsetvo-
násokkal. Holnap felkötik a léceket és meghódítják ezt a ha-
vas világot! Lesz jégbarlang, lesz vízesés, lesz hegycsúcs, min-
den. Mi az nekik! Nem lehet ez a sízés olyan nehéz! És már 
elképzelték, hogyan fognak büszkélkedni az elkorcsosult vá-
roslakók el!tt otthon!

Ismer!seik fáradtan, ám a tervek megvalósításának örö-
mével rogytak le az asztalhoz. A fiúnak még minden új volt. 
Lelkesedéssel beszélt a jégbarlangról és a csúcs panorámáját 
rajongta körül. A szül!k viszont gondterhelten tárgyalták, 
hogy romlik az id!. Odafönt m"szerek jelezték, s a rádió is 
bemondta: enyhülés és es!front közeledik.

A jóslat bevált. Szakadó es!re ébredtek. Eleinte még re-
ménykedtek, hogy kitisztul, ehelyett zuhanni kezdett a lég-
nyomás, összezsugorodott a h!mér! higanyszála, zergetollas 
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túravezet!k, szakállukat simogatva, meggy!z!dés nélkül nyug-
tatták az aggodalmaskodó népet. Aztán feltámadt a szél, s 
olyan hóvihart teremtett, hogy nem lehetett ellátni a drótkö-
télpályáig sem.

No, ebb!l elég volt. Rájuk tört a honvágy? Enyhe kifejezés. 
Pánikba estek. A n! sírógörcsöt kapott: hova vittél engem? 
Azonban mozdulni sem lehetett lefelé. Meg kellett várni, mire 
megint folyékonnyá vált az égi áldás. Végre a hókotrók kifújta 
keskeny úton ledöcögtek a hegyr!l.

Szégyenszemre megfutottak a természet el!l! No, ezzel 
sem lehet dicsekedni.

Maradt a hegy lábánál a város és az ékszerbolt csillogása. 
Itt megint jó volt a kis szótár, s az hogy az üzlet reményében 
az eladó elképzelhetetlen türelemmel várta döntésüket. – Te 
is kérhetsz, szívem, valamit.

O

– Mindenütt jó, de legjobb otthon – mondogatták, mikor 
szerencsésen átjutottak a határon. Felfedezték a falusi kocs-
márosban a honfitársat, s eldicsekedtek mindazzal, amit lát-
tak, s azzal is, amit láthattak volna. Hiszen beszélhettek, amit 
akartak, a gépkocsi vezet!jét nem hívták beljebb.

A fogadós kikísérte vendégeit a kocsihoz. Visszaj!ve meg-
számolta a pénzt. Bizony most sem volt több, mint amennyit 
a számlára írt.

A fémérmék között a „szomszéd” néhány aprója. Csudát, 
ezeket már be sem lehet váltani!

O

Nagyember elnyomott egy bö$entést. Meg voltak eléged-
ve az ebéddel. Hazai ízek. Jól f!znek itt, az Isten háta mögött. 
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Nagysokára jutott eszükbe, hogy megkérdezzék a „pilótát”: mit 
ebédelt. A sof!r a világ legtermészetesebb hangján közölte, 
hogy az úticsomagot ette meg. Úticsomag? Miféle úticsomag? 
Hát a szállótól. Hiszen korábban jöttek el!

– Bizony bennük tetszett hagyni legkevesebb egy f!étke-
zést – közölte a nyelvet ért!k fölényével, s a visszapillantó tü-
körben figyelte a hatást. Volt mit.

Egymást tép! dühük határtalanná dagadt. Kellett nekik 
úgy elrohanni onnan? Most rajtuk röhög az egész síparadi-
csom! S ráadásul hogyan magyarázzák meg korai hazaérke-
zésüket otthon?

Ezalatt az utolsó felh!k is elnyargaltak az égr!l és gyö-
nyör"en kisütött a nap. Szikráztak a fémek a tet!re er!sített 
síléceken. Hát nem elkeserít!? De legalább ne fizették volna 
ki el!re a sof!rt!
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Fel, fel az örök m"vészet istenének, 
Apollónnak, a közelébe!

graDUs aD ParnassUm

Idegen tájakon jó, ha az ember nincsen egyedül. A turisták is 
inkább csoportosan nézik a látnivalókat. Aki néha-néha be-
lefeledkezik a fényképezésbe, vagy a térer!t vesztett mobil-
jába, utána az is szaporázza lépteit, hogy utolérje a vezet!t.  
A népes társaság nemcsak a tényleges zsebtolvajoktól véd, 
nemcsak a kéreget! gyerekekt!l, az er!szakos árusoktól.  
A láthatatlan véd!erny! megkímél bennünket id!nk és moz-
gásunk szervezésének gondjaitól is. Elég, ha arra nézünk, és 
oda megyünk, ahova mondják.

A nabateusok rózsaszín k!be faragott városában sem volt 
másképpen. Hanem az árnyékos étterem svédasztalos ebédje 
után elkövetkezett minden vezetés vége: a szabadid!. Találkozás 
az emlékek mögött, túl a kanyargós szurdokon, valahol a bi-
zonytalan távolban hagyott autóbusznál. Ahol vár minket a 
légkondicionálás. Délután ött!l. Addig folyton csak távolod-
tunk t!le. Mostantól „szabad a vásár”. Amíg vissza nem té-
rünk hozzá.

O
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Szabad ám. Lehet azon nyomban szemellenz!sen elmene-
külni, viszont haj, de nehéz a választás szabadsága! Most derül 
ki, hogy eddigi sétánk csupán arra volt jó, hogy támpontokat 
adjon. Hogy felhívja a figyelmet az éppen csak megmutatott 
látnivalókra. Egymagamban botladozva hogyan tudnám ki-
egészíteni az elhangzottakat? Másszam meg a szemközti bér-
cet, hogy eljussak Áron sírjához, amelyet 1812-ben látott el!-
ször európai, Burckhardt, a svájci kutató? És onnan nézzek 
körül? A skót litográfus, David Roberts, mohamedánná lett, 
hogy 1839-ben nyugodtan lerajzolhassa itt, az általa addig 
csak hírb!l ismert Petrában, a „Kincstárat”, vagy a „Palotát”, 
vagy sorban a többi faragott homlokzatot. Királyok síremlé-
kei, netán templomok? A felfedez!k után ma is folyton-foly-
vást munkálkodó régészek sem tettek pontot a találgatások 
végére. T!lünk ez végképp nem várható. Ám az útikönyv az 
egyszer" turistáknak is legalább kétszer annyi órát javasol a 
nézel!désre, mint amennyi nekünk jutott. Így fest a választás 
szabadsága, miközben kérlelhetetlenül múlik az id!.

Felh!tlen a kék ég, száraz, forró h!t sugároznak a kövek. 
Ez a leveg! olyan, mintha kazán szélesre tárt ajtajából áram-
lana kifelé. Nem remegteti a horizontot, mint sós tavak fö-
lött a délibáb, hanem inkább kiélesíti a körvonalakat, rajzolók 
eszközéb!l valóságossá téve azokat. Lehet ezt az egyenletes, 
folytonos, hónapokon, éveken, évezredeken tartó áramlást jó-
tékony szell!nek nevezni? Úgy, ahogy mifelénk a mi kis ká-
nikulánkat enyhít! légmozgást? Aligha.

Mire elhatároztam, hogy ennek ellenére megmászom az 
áhított hegyet, amelyen az otthon kiemelten ajánlott „Kolostor” 
látható, társaimnak híre-hamva sem maradt. Végre el!top-
pant valahonnan egy fiatal magyar házaspár, akik ugyanúgy 
keresgélték a feljáratot, mint én. Pedig ott volt el!ttünk, az 
étterem mellett. Éppen ideje, mert állatostul a csenevész fák 
alá húzódott hajcsárok már-már kivetették ránk a hálójukat. 
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Nem, nem, mi az nekünk 900 lépcs!t megmászni, akár ebéd 
után, a legnagyobb h!ségben!

Elindultunk. Elszakadtunk t!lük? Nem egészen. Hármunkra 
egy maradt, de az a szamár kitartóan kaptatott nyomunkban 
felfelé. A csacsi mögött meg a gazdája. És mondta a magáét, 
hogy ennyiért, meg annyiért… Miben bizakodott? – Majd csak 
lekopik rólunk – vélekedtünk népiesen. Én ugyancsak. Pedig 
tudhattam (elismerhettem) volna, hogy a ragadozó a hátul 
kullogó leggyöngébbre feni a fogát.

O

Lépcs!. Civilizált embernek – még hozzá olyannak, aki 
aktív termel! korában megszámlálhatatlan lépcs!t rajzolt pa-
uszpapírra – megvan a maga szilárd elképzelése a felfelé ju-
tásnak err!l az eszközér!l. Hát ilyent aztán hiába kerestünk. 
Sziklafalak között, szakadék szélén kanyargó ösvény, simára 
koptatott, lejt!s teraszocskák, néhol tényleg lépcs!re emlé-
keztet!, de létrameredek, lábujjhegyre sem elég fellép!k, le-
gömbölyített, finom porral teleszórt szakaszokkal vegyesen 
tárultak elénk. Már az elején meg-megcsúsztam rajtuk. Mi 
lesz itt? Eszembe jutott luxori balesetem, amikor folyópar-
ti sétány kiálló k!lapjába botoltam, s felkötött kar, majd itt-
hon ötheti gipsz lett a következménye. Most törjem ki a nya-
kam Jordániában?

A szembe jöv!k egyike sem tudta pontosan, mennyi ideig 
tart ez a hegymászás. Az i%ak haboztak, én beadtam a dere-
kam. Én a rövidnadrágos európai, fejemen az andalúziai szal-
makalappal, napszemüvegem sötétje mögül figyeltem, mit szól 
elhatározásomhoz az arab. Mondott egy összeget. Csak föl-
felé? Segélyt kér!n társaimhoz fordultam. Udvariaskodtak. A 
hajcsár a számára érthetetlen szavakat jól megszerkesztett al-
kudozásnak vélte. Újabb ajánlata most már visszaútra is szólt. 
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A fiatalok helyesl!en bólintottak. Ha nekik jó lenne, akkor 
nekem sem rossz. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy si-
került az alku, szorult helyzetem ellenére szerencsés vagyok.

Hány hasonló megegyezés hangzik el naponta a kövek 
között! Az arab sem látszott csalódottnak. Egy sziklapadnál 
rázöttyentem az állat hátára, és szembemosolyogtam saját 
fényképez!gépemmel.

Eddig csak másokat láttam tevén, öszvéren, paripán. Illetve 
gyerekkoromban, apai nagyszüleimnél az istállóban, ló hátán 
ültem vagy öt percet, s a kocsis vigyázott rám, hogy le ne es-
sek. Azóta sem kerültem ilyen helyzetbe. Még leginkább Don 
Quijote járt az eszemben. A hórihorgas spanyol talpa majd-
nem a földet érte, pedig Rocinante ló volt, még ha gebe is. 
Ahhoz nem f"lt a fogam, hogy a gáncsnélküli lovag szolgája 
legyek, pedig Sancho Panza volt közelebb a valóságos anya-
földhöz. A józan paraszti ész, ugye?

O

El!ször még vidám képet vágtam hozzá. Szerencsére ezt 
örökítették meg az apró pici lemezre újdonsült ismer!seim. 
Aztán elindultunk. Kapaszkodtam a nyeregkápába embe-
rül. A kengyelt csak egy darabig vettem igénybe, mert szíja 
sértette a lábszáramat. Nélküle azonban úgy éreztem, hogy 
nem tudok megmaradni a nyeregben, hanem beled!lök a sza-
kadékba. No, most hogyan jobb? Hol volt ez a szamaragolás 
attól, ahogy kalandozó !seink ülték meg lovaikat! Erre még 
csak gondolni is kár volt. És !k még hátra is fordultak néha!

Ez a kis szamár, a patáival valahol alattam, biztosan ta-
lálta meg a szilárd talajt. Érdekes, hogy általában a meredély 
szélén. Neki-nekirugaszkodott, gondolom ilyenkor elnyúlva 
kapaszkodott felfelé, vagy hellyel-közzel egyet-egyet akár lej-
jebb is lépett. Én viszont ezt felülr!l nem láthattam, csak azt 
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érzékeltem, hogy most vagy el!re fogok bukni, vagy hanyatt 
esem. És jobbra a mélység, a másik oldalon meg a szikláknak 
a szandálomat szinte súroló közelsége.

Hátam mögött a hajcsár szünet nélkül biztatta a jószágot. 
Képtelen voltam megjegyezni azt a szót, ami el!relendített ben-
nünket. A kemény h-któl krákogó arab kifejezésekre amúgy sem 
állt rá a szám. Pedig állítólag néhánynak a formálgatása rokon-
szenvet kelt bennük. Reggelente mondtam is: szobáhalcheir, 
mire válaszul megkaptam magyarul a jóreggeltet.

O

Itt most, a sziklák sz"ken mért árnyékában csak a nyers üz-
let szava döntött. Pedig Ahmed biztonságot adó ember kellett, 
hogy legyen. Megéreztem ezt, amikor és ahogyan felsegített. 
Borzas, fekete haja nem t"rte a fejfed!t, fehér inge gombolat-
lan, hosszú nadrág és cip! védte a lábát. Céltudatosságot su-
gallt ezzel a cicomanélküliséggel. Díszb!l több jutott az álla-
tának, hiszen annak kell megnyernie az ügyfelet.

Jeleztem, jó lenne „a h"sön” kicsit megállni. Az arab bizo-
nyos határok között megenged!en viszonyult az ilyen id!hú-
záshoz, ám sokáig nem hagyott pihenni, hiszen az összegben 
alkudtunk meg, nem az id!ben. Számíthatott arra, hogy vár 
rá odalent a következ! áldozat.

Emberség? Segítség az esend!nek, a gyakorlatlannak, mond-
juk ki: az öregnek? (Hiába is tagadnám.) Vagy csak hideg szá-
mítás, hiszen érdeke a végén fizet! kuncsaft (szószerinti) meg-
tartása. Nem sokáig törtem a fejem rajta. Ráhagytam magam 
a vezetésére. Hittem, hogy nem egyszer"en csak kis kapitalis-
ta, aki foggal-körömmel küzd a mindennapi betev! falatért. 
Luxorban is, igen Luxorban, amíg én, a fejjel magasabb, nyo-
makodtam el!re közöttük, a fellahok egymást lökdösve pró-
bálták megszerezni a pénzemet, ajánlott szolgáltatásaikért. 
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De mihelyt er!tlenül a földre zuhantam, elszállt fölülem a 
glóriás varázs, és egy pillanat alatt átváltoztak részvev!, se-
gít!kész emberekké. Nos, a helyzet nem ilyen tragikus. Újból 
nekirugaszkodtunk felfelé.

Egy-egy kanyarban kiszélesedett az ösvény, ott asztalkán, 
vagy gyékényen szuvenírek halmaza, feketébe tekeredett asz-
szonyok felügyeletében. Reménykedve üdvözölték Ahmedet. 
No, most ez vízválasztó. Megérti a helyzetemet és elfogadja? 
Vagy egyesült er!vel még egy b!rt akarnak lehúzni rólam? 
Várakozással tekintett rám. – &ank you, most aztán iga-
zán nem – hárítottam el a kínálatot. Jól van. Szó nélkül tu-
domásul vette.

Elég nagy volt a forgalom; nem volt könny" kerülni a kö-
zeled!ket. Elismer!en bólogattak, hogy ebben a matuzsálemi 
korban ilyesmire vállalkoztam. Fent is szamár, lent is szamár, 
nyugtáztam a dicséreteket. A humorista valójában szomorú 
teremtmény. Még az alkalmi is. Csak lennék húsz éves, kivel 
cseréljek, uraim? Tudják, amikor én annyi id!s voltam, akkor 
hova mehettem? Nna.

Hamar feladtam a távlatokban gondolkodást. Csak a pil-
lanatra és az orrom el!tti két-három méterre figyeltem. Ezt 
a kapaszkodót is megúsztam – könnyebbültem meg egy-egy 
másodpercre, s már megint csúsztam és inogtam a nyergen.

O

Nyereg volt-e vagy posztó-takaró? Már alig-alig érdekelt. 
A csacsi a fülét hátracsapta, a fejét néha oldalt fordította, ám 
meg nem állt egy pillanatra sem. Az a varázsszó elnyomott 
benne minden berzenkedést. Meg olyan nagyon kíváncsi sem 
volt rám. Állati kitartás – mondják. Hát ez az volt. Nem iá-
zott, nem szuszogott, csak kapaszkodott felfelé. A patái tom-
pán kopogtak a szürke szikla hasadékain. Igen, ez még csak 
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nem is volt kimondottan rózsaszín. Csupán kilátástalan szür-
ke. Már semmire sem gondoltam, csak zötyköl!dtem, s lógott 
a lábam majdnem a földig. És akkor, el sem hittem az els! pil-
lanatban, kitárult az út, szikrázott a kifehéredett por a téren, 
jobb kézre sötét rózsaszín faragványos díszben a „Kolostor” 
ötvenszer negyvenöt méteres homlokzata. Emberem és álla-
ta behúzódtak az ösvény árnyékába, én meg mozgó k!tömbö-
kön egyensúlyozva, lebotorkáltam a térségre, néhány csene-
vész fácska mellé. Itt a cél, amit odalent még annyira akartam, 
s nekem elfúl a lélegzetem. Alig érzékelem a látványt, mert 
szemembe csurog az izzadság.

Próbáltam mélylégzéssel rendbe hozni magam. Egyel!re hi-
ába. Még mindig remegtek az ujjaim, a lábam. Még soha nem 
táncolt így gép a kezemben. A száraz, portalan fény azonban 
megkönyörült rajtam: a lehet! legkisebb, rezdülésnyi id!vel ve-
tült a lemezre. A felvétel sikerült. A következ! is. Fellélegeztem, 
s most már látni is, élvezni is kezdtem.

Annak ellenére, hogy pontosan szembekaptam a létesít-
ményt, a párkánnyal kettéválasztott, vakablakokkal, fél tim-
panonokkal és számos oszloppal tagolt homlokzat változa-
tosságát, legfelül az egészhez képest kicsinek ható, most már 
tudom, hogy kilencméteres urnával, az árnyékteremt!, súro-
ló fény er!teljesen térbelivé domborította. Mégsem barokk 
nyugtalanságot, hanem klasszikus nyugalmat árasztott felém. 
Mindez készült vagy kétezer éve, egy aránylag kis helyiségért, 
amelyben az istenség lakott. A „Kolostor” (kolostor? inkább 
zarándokhely) képe már az enyém – zártam rá a tokját elé-
gedetten. – Miért mindig csak önsanyargató zarándokok és 
haragvó égiek? Inkább Apollón és a múzsák. Legyen az övék. 
Semmi önkény. Tisztel!ik jártak erre egykoron. Onnan is, ahol 
az igazi Parnasszus emelkedik. – Most néztem csak körül.

O
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Balra t!lem, a mesés látvánnyal szemben, a sarokban, teve-
b!rrel takart h"söl! sátor. Valaki halkan panaszkodott. – Múló 
rosszullét. Most érkeztünk föl, idáig bírta – magyarázták, s 
föléje hajoltak. (Elveszik el!le a leveg!t!)

Ahogy kezdett hozzászokni a szemem az odabent ural-
kodó félhomályhoz, felfedeztem ismer!seimet, akik sz!nye-
gekre d!lve beszélgettek. – Nem megyek följebb? – mutattak 
a háttér magasába. Állítólag onnan gyönyör" a kilátás egész 
Petrára. Följebb? Méregettem a csúszdát. Ugyan. Jó nekem itten.

Különben is !k ráértek, nem voltak rabjai egy alkunak. 
Tíz percet kaptam a fényképezésre, aztán vissza a mélybe. 
A legkevesebb, hogy a magam részér!l igyekszem betarta-
ni a megegyezést. Miután elértem a célt, ez most már nem 
is volt ellenemre.

Gyakorlott hegymászók szerint a völgymenet mindig ne-
hezebb, mint a hegymenet. Nem beszélve arról, hogy lefelé 
más útvonalra kormányozta jószágát Ahmed. Rövidebbre? 
Már túl voltam azon, hogy méricskéljem a hosszúságokat. 
Meredekebbnek éreztem, az kétségtelen. És itt is az árusok. 
Hogyan képzelik el egyáltalán az üzletet? Amikor a vállalko-
zás rabja (mármint én) azon mesterkedik, hogy nyergestül, 
s!t állatostul el!re ne zuhanjon, akkor álljon meg, guberálja 
ki pénztárcájából az aprót, ha egyáltalán felismeri az érmék 
jeleit, rakja el a nabateus istenséget a hátizsákjába, netán még 
alkudjon is, no, ez nem fér a szabadulni vágyás egyre er!telje-
sebb áramába. Már nem is a paták zaja, hanem az az ösztöké-
l! szó kopogott a dobhártyámon. Mint a csöpög! vízcsapból 
a cseppek sora. Víz, víz. Arra sincs er!m, hogy kivegyem a 
másfél literes flakont a hátizsákomból, s akármilyen langyos, 
húzzak egyet bel!le. Majd lenn. Hátrafeszítem magam, s úgy 
hullámzunk lefelé.

O
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Igen, de ha ez nem az az út, akkor hova érünk le? Ahmed 
kezében vagyok. Emlékfoszlányok arról, hogy a jordánok be-
csületesek. Megkötöttük fölfelé az alkut, most lehoz, majd oda-
lent letesz, megkapja a pénzét és barátsággal elválunk egyszer, 
s mindenkorra. Egy kanyar után megkönnyebbülésem határ-
talan. Látom, ha nem is közel, a vendégl!t. Akkor én most le-
szállok. Az óhajhoz más is kell. Mondjuk valami fal, falacska, 
amire ráléphetek, persze azt is segítséggel. Mert másik lá-
bam olyan valószín"tlenül messze van. Fel kellene emelnem 
és odatennem a már falat ért jobbhoz. Ahogy én azt eltervez-
tem. (A közelben csak hajcsárok, vendég sehol.) Ahmed jel-
zi, hogy neki más az elképzelése. Elmúlt az id!. (Ebben iga-
za van.) Hogyan akarok én kigyalogolni Petrából és elérni a 
buszt? Ha fizetek még öt dinárt, elvisz a szurdok bejáratáig. 
Tovább nem, mert az ! üzlete – nevezzük nevén: vadászterü-
lete – csak odáig tart. Nem lépheti át a határt. Arrafelé már a 
kocsisok és a lovasok a zsákmányszerz!k. Itt most egyszerre 
többen is körülvesznek. Fogadjam el az ajánlatot. Nincs er!m 
tiltakozni. Jó, de aztán vége.

Elindulunk nagy ívben a széles, poros úton a Traianus-kapu 
romjaitól az amfiteátrum felé. Hohó, álljunk csak meg. Adja 
ide a hátizsákját – rendelkezik. Vállára veti és felugrik mögém 
szegény párára. S!t még arra kényszeríti, hogy galoppban szed-
je a patáit. Mi ketten együtt mit tehetünk ellene? Fájó szívvel 
látom fent balra a bizánci mozaikokat véd! sátortet!t. Igaz, 
hogy oda is kapaszkodni kellett volna. És a királysírok utcá-
jához. Tevék jönnek szembe az opálos fényben. Ahmed, nem 
kellene inkább sz!nyeget teríteni és imádkozni? Végre meg-
állunk. És most már tényleg leszállhatok.

El!veszem a pénztárcámat. A mozdulatra többen is odaso-
rakoznak Ahmedet er!síteni. Megérzik bennem a határozat-
lan, gyönge embert. Rekedten ordítozva bizonygatják: a sza-
márnak is kell enni! Adjak még! Mutatom, hogy nincs. Ott 
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tényleg nincs. (Milyen jó, hogy ingem alatt b!rtasakban van 
a pénzem. Ha sejtenék! És ha sejtik?) Sivatagi rend!r? Ugyan, 
hol vannak már azok!

Elég volt, hogyan szabaduljak t!lük? Dühösen fenyeget!z-
nek. Széles mozdulatokkal, arcomba szitkokat szórva. Most 
látom, hogy a közelemben sincs turista. Én vagyok az egy 
szál áldozat. Akib!l ki kell sajtolni a napi bevétel hiányzó 
részét. Azt tehetnének velem, amit akarnak. Mi tartja visz-
sza !ket attól, hogy kitépjék a kezemb!l az irattárcát? Mi? És 
egyáltalán…

O

Hirtelen rés nyílt a csoportban. Talán mégis volt közöt-
tük megért! ember? Kitéptem magam közülük, és most már 
habozás nélkül átléptem az „üzlethatárt”. El!ttem a szurdok 
sötétje. Csak ott álltam meg.

Hátrafordultam, hogy lássam még egyszer a csodálatos 
„Kincstár” oszlopos, timpanonos homlokzatát. Azt a némán 
szemlél!d! méltóságot, amelyre hiába lövöldöztek egykor 
a benne aranyat sejt! beduinok. Azt a vásári tülekedés fölé 
emelked! nyugalmat, századok állandóságát és talán egy kis-
sé a jöv!be sugárzó hitet, hogy ne a pillanat vélt koncába ka-
paszkodók marakodása legyen az utolsó emlék, amit Petrából 
magammal viszek.
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KI VagYOK Én?

– Tekintetes úr! Ezt mind olvasta?
– … Mind volt a kezemben!
– Nekem is… – hangzott a porfelh! mögül.
Kellemetlen perszóna, gondolta, s ellenállhatatlan kényszert 

érzett, hogy elhagyja a házat. Örökölte ezt a nyikorgó lépcs!t, 
ezt a nappal is sötétet, ezt a tüsszentést!l is majdnem kihunyó 
gyertyafényt. (Miért nem teszi laternába? El!írás!)

És – nem elhanyagolható tétel – szegény nagybácsijától a 
házvezet!n!t is. Hja, valamit valamiért. Hogy évente egyszer 
lediktálhassa az !t meglátogató városházi tisztvisel!nek, mi-
b!l él, nap, mint nap t"rnie kellett ennek a szuvas bútorda-
rabnak a zsörtöl!déseit. Hogy ne hozzon ide holmi feslett n!-
ket, akár Párizsból! Hát hozott valaha is?

Igaz, hogy este majd – fontossága tudatában – örömködik, 
hogy az úr ismét hazatért. Legalább a vacsora illatára.

– Azért sem veszem el! – csapta be maga mögött a kaput.

O

A macskaköves utcán már helyreállt a lelki egyensúlya. Ha a 
testi nem is. Imbolygó alakját kuncogva lesték az inasgyerekek. 
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Nekik már vénséges vénnek számított, mint a Napóleon-
kalapos feln!ttek egész világa.

Tudta, hogy figyelik. A magánzó! Már megint megy a kávé-
házba. No és! – Mikor is? Még a lova patkója szikrázott alatta. 
Akkor (ma már, ha mesélhet róla, többes számot használ:) a 
külföld híres egyetemére járó fiatalembert a félig nyitott ab-
lakszárnyak mögül mások szemrevételezték. S ki mindenki 
pirult el, mikor táncrendjére írta a nevét! Megbízhatóan jár-
ta a francia négyest, s ha középpont nem is volt, mindig szá-
míthattak rá a társasjátékokban.

O

Aztán itt hagyta !ket, csak epekedjenek utána. Pedig a 
nagybácsija ugyancsak tartóztatta: álljon be írnoknak a vá-
rosházára, s kapaszkodjon fel a legfels! lépcs!fokig. Addigra 
kisujjában lesz a város vezetésének egész tudománya.

Ehhez már akkor sem f"lött a foga. Azóta meg nem volt 
rá érkezése. A függetlenség mindenek el!tt! Akkoriban nem 
t"rte volna, hogy holmi hivatali kötelmek legyenek gátjai ál-
mai életvitelének. (Inkább álmok, mint életvitel.) Ha akarná, 
persze ma is megfelelne a kihívásoknak.

No, jó, most már sok minden nehezére esik, talán nehe-
zére esne, így jobban hangzik, de a tudás, az univerzitáson 
szerzett tudása örök, a szelleme pedig – van, aki kétségbe 
vonja? – a régi!

O

– Kérdés, hogy mit nevezünk m"veltségnek – határolódott 
el a lapokban lecsapódó legújabb áramlatoktól. Bár ! maga 
sohasem volt katona (a városra kivetett létszámból a nagybá-
csi kiváltotta), azért elismeréssel idézte a fegyvert és férfiút 
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énekl! Vergiliust. Arma virumque cano… – szavalta (amikor 
a látóhatáron, messze, ropogtak a fegyverek), s akikhez for-
dult vele, ennyivel rendszerint be is érték. Egyszer azonban 
levizsgáztatta magát, s amikor rájött, hogy a hajdani memori-
terek egy része már az els! hexameternél elakadt, !szinte ré-
mülettel nézett a tükörbe. – Ez lennék én? – döbbent rá fakuló 
emlékezetére. Aztán azzal vigasztalta magát, hogy a lényeget 
így is meg!rizte. S ez még mindig több, mint az olyanok bel-
s! élete, akikbe a klasszikusok be sem hatoltak – emelkedett 
fel ismét a régi magaslatra.

O

Kisváros. Nem becsülte sokra ezt a társaságot. Egy apró fel-
h!cskét!l árnyékba komorul az egész. Bezzeg Párizs. Valahol 
a távolban vihar tombol fölötte, a Louvre táján viszont zavar-
talan napsütésben mustrálják egymást a két nembeliek.

Maradt volna közöttük, ha nagybácsija nem írja: érzi föl-
di pályája végét. Kifejtette magát az ölel! karokból, s gaval-
lérként búcsúzott. Hazajött, hogy ki ne hagyják a végrende-
letb!l. Életre szóló elhatározás – szögezte le azóta sokszor. Jó 
ismer!je úgy fogalmazhatott volna, hogy ez volt az egyetlen 
elhatározás az életében.

O

A temetés megmozgatta a várost. Pontosan úgy hajtotta 
végre, ahogyan az öregúr el!írta. Utána sok idejét vették el a 
részvétlátogatók. F!ként a lányos mamák kérdezték t!le: – És 
hogyan tovább? #szintén válaszolta, hogy bizony még csak 
nem is gondolkodott fel!le. Érzékelte, hogy mennyire köz-
üggyé vált a sorsa. Aztán rájött, hogy nem !, hanem a vagyo-
na a beszédtéma.
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Vendégségben a férfiak egy ideig még kérdezgették t!le, 
nem óhajt-e részt vállalni a közéletb!l. (F!herceg érkezik. 
Lovas bandérium. – Ugyan! Már évek óta üresen áll az is-
tálló.) Aztán, hogy a gyászra sem lehetett már fogni a hatá-
rozatlanságot, a kérdések, majd a meghívások is elmaradtak. 
Némelyik különösen fájt. (Kihagytatok engem? Azért sem 
állok be közétek!)

O

Egy darabig eljátszott azzal a közmondás-változattal, hogy 
amit ma megtehet, halaszthatja holnapra is. Hiszen nincs, aki 
számon kérje t!le. Dehogyisnem: volt. Most még ugyan vá-
laszthatott volna a „kínálatból”, de a választék egyre sz"kült 
(sorra kellett gratulálnia olyan esküv!kön, ahol szívesen állt 
volna az ara oldalán).

Lassan már a bizonytalanná vált járásán látszott, mennyire 
zavarják a szúrós tekintetek, amikor el!rement a templomban 
a névtáblával jelzett helyére, vagy figyelték aprója csörrené-
sét a ministráns perselyében. Kérte a papoktól, hogy cserél-
hesse bérletét valahova hátra a sarokba. Lebeszélték róla. 
Nem kutatta az okát. Inkább el-elmaradt a szertartásokról. 
Házvezet!n!je hozta a hírt, hogy kiprédikálták a szagos mi-
sén. „Vannak közöttünk olyanok, akik megtehetnék, mégsem 
áldoznak az egyházra. Inkább el sem jönnek Isten házába.”

– Tekintetes úr! Mit szólna a megboldogult?

O

– El innét! Miért is jöttem vissza?! – Néha már csomagol-
ni kezdett. Azonban mégse. Megállt, kezében egy ruhadarab-
bal. Idegenül nézett rá. Mit akar vele? Aztán a vendégszobá-
ból felköltözött az elárvult hálóba, s!t birtokba vette „egy 
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lyukkal odébb” a sokfiókos szekretert, nyitogatta az ajtaját, 
sorra húzta ki fiókjait. Belelapozott a különféle szerz!dések-
be, hivatalos iratokba, s végre meger!södött benne a bizonyos-
ság, hogy kevéske ráfordítással (az is az ügyvédje gondja-baja: 
ide tessék aláírni), soha többé nem kell törnie magát. Miért 
is? Az anyagi javakért? A tudásért? Megvolt már ez is, hm, az 
is. Családalapítás? A kérdés légiessé, személyhez nem kötötté 
alakult. Majd egyszer, talán… Francia földr!l pedig jöttek a 
sürget! levelek. (Várlak… Amint lehet… Mit lehet „amint”?)

El!bb a válaszai ritkultak, aztán a sürgetések halványlila 
borítékjai. Egy napon arra ébredt, hogy kinek is kellene oda 
messzire levelet írnia?

O

A tükör foncsora lepattogzott. Már nem volt miért szem-
benézni vele. Egyre inkább visszasüllyedt abba a gépies ma-
gabiztosságba, amely vakká, süketté és tompává teszi az em-
bert a külvilág színei, hangjai és illatai iránt. Amelyben nincs 
a térnek és id!nek jelent!sége, a nagyságnak és törpeségnek 
nincsenek távlatai. Amelyben már nem kérdés: ki vagyok én? 
Bennem a világ, ahogyan újabban egy angol lelkész (valami 
Malthus?) elfilozofálta. – Vagy talán mégis egyszer csak meg-
rázhatná magát? Legalább a felszín mutatkozzon olyannak, 
amilyennek illene lennie!

O

– Nagyságos úr! A szokottat?
Végtére jólesett ez az indokolatlan megszólítás. Ha kicsit 

is törekedett volna rá, elérhetett volna nagyobbat. Ha nem 
kifelé kacsintgat, hanem itt helyben, körül. Azért így sem ol-
vadt bele a sarok intarziás borításába. A nagybácsi egykori 
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közéleti fénye még mindig meg-megcsillant az id!sebb ven-
dégek szemében, mikor a biliárd felé igyekezvén, néhány szót 
váltottak vele.

– Mivel traktál engem trakt!r úr? – szellemeskedett a fel-
szolgálóval, és hagyta, hogy elkészítse számára a g!zölg! teát. 
Ilyenkor mindig elmagyarázta, hogy a franciák a fogadósokat 
nevezték tracteuröknek. Különösen Párizsban.

– Persze, maga svájci. – A felszolgáló úgy tett, mintha az 
okítást most hallaná el!ször, s hagyta, hogy percekig ömöl-
jön a franciával kevert szó. Jól látta, hogy vendégét mások 
mennyire elhanyagolják. Csak neki érdeke a beszélgetés, ha 
mindössze egy tea és némi borravaló erejéig is.

O

– És tetszett ott járni, nagyságos úr? – adta a tájéko-
zatlant.

Jó kérdés. Hát persze. Egyik szalonból a másikba. A ház asz-
szonya vezette a társalgást. S az est fénypontja, amikor a meg-
hívott nagy filozófus kifejtette gondolatait az államrezonról. 
(Tudja, mi az?) Vagy arról, hogyan kellene visszatérni a ter-
mészethez. És akkor valaki a csembalóhoz ült, mi pedig él-
vezettel hallgattuk legújabb szerzeményeit. (Kinek a szerze-
ményeit? Majd talán eszembe jut.)

– És most? Most is megvannak ezek a szalonok?
– Miért ne lennének.
– Közben volt egy forradalom. Nem menekültek el 

onnan?
– Forradalom? – mintha csak egy szemtelen legyet kerget-

ne el az orra el!l. – De nézze, trakt!r úr, az újság megint ír a 
szalonokról. Lehet, hogy egyszer felkerekedek és megnézem, 
hogyan szórakoznak Madame Hogyishívják társaságában.

– Odatalálna?
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– Meghiszem azt! Jobban kiismertem magam a városban, 
mint a helybeliek. Egyszer… no, csak menjen a dolgára. – en-
gedte el a felszolgálót, s beleroskadt az emlékeibe. (Mintha 
ma lenne – mormogta maga elé, majd békésen elszundított.)

O

Arra riadt föl, hogy kiesett kezéb!l az újság. Valaki segí-
tett neki, hogy megtalálja. Mostanság már csak az utolsó ol-
dalakat nézegette. Hát igen, asztalnok ajánlkozik, bizonyára 
nem akárhová. Lám, ebben pedig nevel!t keresnek gyerekek 
mellé, tökéletes francia nyelvtudással.

– No, ha olyanok azok a lurkók, amilyen én voltam, nem 
irigylem a jelentkez!t.

Nem. Nem! Nevel!nek? Haha! A városházára sem. Jól tet-
te, hogy nem hallgatott a bácsikára. #? Ezekkel egy tálból cse-
resznyézni? Ezekkel? – éledt föl benne egy-egy régi sérelem. 
Borbélya hozta kétnaponta az „utánpótlást” róluk. – Ki sem 
tudják mondani: Tuileriák – sz"kítette le ellenszenvét erre a 
szerinte perdönt! bizonyítékra. Bizonyítékára annak, hogy 
semmi sincs az illet!k fejében.

O

Míg el!kerítik a legújabb lapot, felállt a helyér!l. Mozgás 
címén tett néhány lépést a sakkozók felé. A „vége-hossza egy”-
töprengést azonban nem találta elég érdekesnek. Mi maradt? 
Akárhogy is óvta magát t!le, a városházi társaság felé vitték 
a lábai.

Egyre inkább úgy érezte, szívesen állna közéjük. (Mi ütött 
beléd? Jó, most az egyszer. De csak nézni.) Odaóvakodott a bili-
árdozókhoz. Egy darabig csendben figyelte a játékot. Aztán be-
le-beleszólt. Aki az asztal zöldje fel!l !rá fordította a tekintetét, 
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látta, hogy lenéz!en biggyeszti az ajkát: ez kunszt? (Ha nem 
tetszik, miért jön ide?) Végre egyikük némi gúnnyal felkínál-
ta néki, mutassa meg, mit tud.

A látszatot meg!rizve szabadkozott: régen volt az, amikor 
belevetette magát ebbe a szórakozásba. (Közben érezte, hogy 
nincs megállás a „lejt!n”.)

Kíváncsian vették körbe. S!t, biztonság kedvéért el is ma-
gyarázták neki, mire vigyázzon. Leintette !ket. Egyre maga-
biztosabban készül!dött hozzá. Kifeszítette a jobb könyökét, 
ahogy látta a nagyoktól. No. No! Most! Belelendült a dákó 
és – végighasította a zöld posztót.

O

A társaság haraggal vegyes döbbenetét napokig nem tudta 
feledni. Kifizette, persze, hogy kifizette, de beletelt egy id!, 
mire egyáltalán visszatért a Kaszinó épületébe.

A normál iskola igazgatója ment oda hozzá el!ször. (Akit 
eddig jóformán észre sem vett, pedig most derült ki, hogy 
t"rhet!en beszél franciául.) Hogy ne szívja mellre az esetet. 
Másokkal is el!fordult. Vigaszként megpendítette, hogy szíve-
sen látnák a most szervez!d! énekkarba. A hangja után ítél-
ve jó basszus lenne. (Szervez!i gondok: milyen kevesen bír-
ják a mélységeket!) Abban nem is kételkedik, hogy ismeri a 
kottát. Egy ilyen m"velt ember ne tudná, mi a basszuskulcs? 
Jöjjön el holnap este a próbára. Majd lámpással hazakísérik. 
Nagy m" bemutatására készülnek. A hely!rség zenekara m"-
ködik közre. Az sem utolsó: a város krémje gy"lik össze, hogy 
a karmester pálcájára figyelhessen.

„Egy ilyen m"velt ember” – visszhangzott benne. S a „vá-
ros krémje”. Most már ez is több a semminél.

O
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Otthon, kezében a gyertyával, benézett a hálója melletti 
nagyszobába. Egykor a nagybácsi kötelességének érezte, hogy 
az árván hozzá került fiút „a társadalom értékes tagjává” ne-
velje. Szándékától nem állt messze a zene sem. Mindenesetre 
közelebb, mint a fiúhoz annak megtanulása. Ezért aztán a ka-
nonok úrral mint felfogadott nevel!vel együttesen tudták csak 
rávenni a gyakorlásra. Azt mondták, s!t hangoztatták neki, 
hogy amit megtanul az ember, azt senki és semmi sem vehe-
ti el t!le. Istennek tetsz! dolog. Hány szent volt, aki énekkel, 
zeneszóval köszönte meg az Úrnak, hogy megteremtette a vi-
lágot! No, most lássuk, mi maradt ebb!l?

O

A sz!nyegre állította a vázát, és összehajtogatva, egy szék-
re tette le a terít!t. (Alaposan megzavarta ezzel a molyok nyu-
galmát.) Ott állt el!tte három karcsú lábán i%úkora hangsze-
re, az akkor újdonságszámba ment fortepiano. Nézzük csak, 
hogyan is? El!ször csak úgy állva, szinte függ!leges ujjak-
kal próbálkozott. Lassan, óvatosan. Semmi. Végre leült eléje, 
a gyertyát a fedelére, s er!teljesen megütötte a billenty"ket.  
A megereszkedett húrok szörny" hamis hangokat produkáltak. 
Hát persze, annakidején is hányszor kellett hívni a hangolót. Vak 
kis emberke kopogtatott be hozzájuk, s órák hosszat feszítette-
eresztette a hangolószegekkel a húrokat, mire megszületett az 
összhang. Az egészben a kalapácsok mozgása volt a legérdeke-
sebb. És persze ez a szép tájkép a felnyitható fedél bels! oldalán. 
Hány éve már, hogy feléje se nézett! A felnyitáskor majdnem el-
ügyetlenkedte a dolgot. Ha feld!l a gyertya, hamar lett volna t"z!

És az éneklés? Hogyan sikeredne? Abból nem lehet baj. 
Elfelejtette megkérdezni, hogy a kanonok úr ott lesz-e? 
Biztonságot adna neki. Megeresztett néhány zeng!nek kép-
zelt hangot, amíg visszaigazította a terít!t a hangszerre.
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Kisvártatva nyílt az ajtó. Konyhaszag áradt befelé. A va-
csora illata.

– Tekintetes úr! Valami baj van? – Az aggodalom !szin-
te volt.

O

Amikor rájuk nyitott, néhány i%ú hölgy már trillázott a 
Kaszinó nagytermének sarkában. Érdekl!dött a kanonok fe-
l!l. Összenéztek, aztán, miután maguk között, elfojtott ka-
carászással, tisztázták, kir!l lehet szó, sajnálkozva rázták a 
fejüket. Nem, nem, ! már nem…

– Mégis múlna az id!? – kapaszkodott egy szék támlájá-
ba. (Az enyém is?)

A hosszúra nyúlt próba ugyan jól sikerült, ám a berekedt 
magánzót többeknek vigasztalniuk kellett. Egy fiatalember 
pedig hazakísérte. (Most meddig ér a látszat? Észrevették, 
hogy milyen vagyok valójában?)

– Fog ez menni, nagyságos úr! – igyekezett felderíteni a 
búskomorrá vált basszust.

– Tényleg?
– Tényleg. A karnagy úr is mondta. Olyan, olyan telt a 

hangja. Ez kell ide.
– Igen? – nézte, hogy az i%onc milyen vidáman dúdolgat-

va halad mellette a néptelen utcán. S már szinte ! is rákezdett 
volna. Távolról egy gárdista vigyázta lépteiket.

O

A kopogtató hangjára nagy sokára csoszogott el! a 
házvezet!n!.

– Ki az?
– Na, ki lenne?



180

A kulcs lassan csikordult meg a zárban.
– Beenged? (Hely aztán nincs maga mellett. Még ha há-

lóingben van is.)
A felemelt gyertya fényében a hatalmas has, s rajta a mel-

lek – a vidám dallam még a küszöbön szertefoszlott.
– Tekintetes úr. Vendége van – „pihegte” a perszóna, és 

er!sen törölgette kisírt szemét. (Ezt érdemeltem én? Így élni 
sem érdemes! – volt ráírva könnyzacskóira.)

O

Vendég? Valami megmozdult a szívében. És a lelkiismeret. 
A lel-ki-is-me-ret! – Az lehetetlen!

A n! a vetetlen ágyon aludt. Még most is olyan szép volt, 
mint akkor, ha vonásai meg is keseredtek azóta.

Nicsak! Sóhajjal az ajkán az oldalára fordult. Felébressze?
Nem. Leült az ágy szélére és várt.
– Pierre! – szólalt meg a tündér, de még az álom világából. 

Csak el ne szálljon ez a pillanat!
– Madeleine! – szakadt fel a férfiban az emlék teljessége.
A n! riadtan ült föl: – Hol vagyok? – akadt el egy pilla-

natra. Majd: – Pierre! – fonta karját a férfi nyaka köré. Nincs 
szemrehányás. Nincs harag.

O

Volt mir!l beszélniük. Legalábbis, ami Madeleine-t illeti. 
Eleinte nehéz volt Pierre-nek megértenie az idegenre tekin-
tet nélküli eredeti anyanyelv rohanását, de aztán már fékez! 
kérdések nélkül is megnyílt a férfi füle a szóra.

A pénz? (Halvány mosoly: – Egyszer voltál gavallér. A vé-
gén.) Ki kellett nyitni az ékszeres dobozt. Aztán már csak ko-
torászott benne. Az utolsó darabokra pedig vev! sem akadt.
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Párizs szalonjaitól távol, sz"k utca egyik keskeny házának 
sokadik emeletén húzta meg magát. A környéken egymást ér-
ték a házkutatások. A legkisebb gyanú, s!t a szomszéd rossz-
indulatú megjegyzése elég volt ahhoz, hogy az illet!t guillo-
tine alá vigyék. Ferdén néztek rá a lépcs!házban? Miért él 
egyedül!

Hamar összecsomagolta kis motyóját és – benne Pierre 
leveleivel – nekivágott a nagyvilágnak.

O

Ruhaszaggató vándorlások következtek, úttalan utakon, 
kocsmák férfinépének nem leplezett ajánlataival. Már német 
földön zárt városkapuk, éhezés elleni paraszti munka. Az a 
néhány szó, amit tudott németül, alig volt elég a továbbju-
táshoz. De aztán végre egy grófi kastély kapuja, ha résnyire 
is, megnyílt el!tte.

Mint kés!bb kiderült, azt hitték, hogy az újság hirdeté-
sére jelentkezett.

Madeleine egy pillanatra megállt. Mintha azon gondol-
kodna, mondjon-e többet a befogadókról. De nem. „Szép a 
neved” – visszhangzott benne valami emlék. Tudat alatt ta-
lán a Biblia is eszébe jutott.

– Pierre, a szemed olyan mint régen – simította végig a 
férfi arcát.

Felfogadták nevel!nek, istent!l elrugaszkodottan ko-
misz kölykök mellé. De legalább volt fedél a feje fölött, és 
a konyhában enni is kapott. Halálosan fáradt elalvása el!t-
ti egyetlen vigasza Pierre levelei és a bugyelláris, amelyben 
lassan ugyan, de gy"ltek a továbbutazáshoz szükséges ré-
nes forintok.

O
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– Ide már nem volt nehéz bejutni. Viszonylag normális ki-
nézettel, postakocsin jöttem – mutatott úti köpenyével lebo-
rított csomagjára.

– Jó, jó, de a házat hogyan találtad meg?
– Te írtad le, s ezek szerint jól. Csak nem pazaroltál egy 

szót sem a házvezet!n!dre.
– Nem akartam, hogy féltékeny legyél! – nevettek.
– Méregettük egymást bizalmatlanul.
(– Én Magdolna vagyok.
Az asszonyság a fejét rázta.)
– Aztán el!vettem a leveleidet, az orra alá dugtam, és nem 

is tudom, miért, franciául daráltam le az élettörténetemet.
– Neki aztán mondhattad. El kell ismerni, hogy f!zni és taka-

rítani tud, na de… – akadt meg. (Mi jut eszébe éppen err!l? – hes-
segette el magától a „konyhatündér” közéjük tolakodó képét.)

– Most beszélj te. Eddig nem is hagytalak szóhoz jutni. 
Könyvet akartál írni.

– Könyvet? Kinek? És miért? Beültem a készbe. Ennyi ma-
radt… – nézte a parketta berakásait. (Tényleg, milyen kevés 
történt vele azóta!)

– Mire jutottál a nagy terveiddel?
A férfi legyintett: – Hanem most új életet kezdünk. Holnap 

végignézzük a szekrényeket. Van itt n!i ruha is b!ven. Félek, 
hogy kissé divatja múltak. Aztán a kanonok úr (erre talán még 
vállalkozna) összead minket – tette gyorsan hozzá – Most lesz 
nagy hangverseny, engem is meghívtak az énekkarba. Hamar 
bepótolhatod, hiszen mindig is szépen énekeltél. Aztán majd 
hívnak társaságba. Bérelünk páholyt a színházban. Nem fo-
gunk unatkozni, abban biztos lehetsz! Ha pedig kipihented 
magad, és kedved lesz újra postakocsira szállni, meglátogat-
juk majd a császár !felségét!

– Jó, jó, ne ragadtasd el magad. Majd mindenre sor kerül. 
Fáradt vagyok.
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A gyertya tövig égett, de odakintr!l világosság oszlatta az 
éjszaka sötétjét.

– Még csak annyi: tudod, egész jöv!m, most már a mi 
kett!nk egész jöv!je a szekreter fiókjába van bezárva. Ott áll 
benn a nagyszoba fala mellett.

– ??
– Majd megmutatom. Benne magánzói létem dokumentu-

mai. Azokból nyerem a pénzt. Különben maga a bútordarab 
is megéri a figyelmet. Helybeli iparos remeklése. (Mondjam 
tovább? Vagy ne mondjam? – Nem kapott biztatást.)

– A pénzt? – mondta Madeleine színtelen hangon, s belesza-
golt a leveg!be – Füstöt érzek. Az asszonyság korán kezdi.

O

(A konyha tele siránkozással. Az „asszonyság” közben azért 
gépiesen tette a dolgát. Fogytak a fahasábok, sercegett valami 
a serpeny!ben. Ha tudata id!ben ráébredt volna a valóság-
ra, hogy mozdulatai nem odaill!k! De képtelen volt a kezére 
figyelni. Mindenegyes hasáb fellángolása halálos lobogással 
tükröz!dött öntudatlan tekintetében. Odafönt új élet kezd!-
dik, ! meg temetheti az álmait örökre. – Jézus! Hova folyik a 
forró zsír? Segítség! Vizet rá! – A t"zgömb felszállt a kémény-
be, majd lehullva végiglobogott a fazsindelyek során.)

O

Hangok? Zajok? Végre mindketten felfigyeltek.
Ekkorra már recsegett-ropogott a tet!szék. Leszakadt da-

rabjai egymásba akadva zuhantak az udvarra, az istálló tete-
jére. A füst az ablakszárnyak résein át befelé gomolygott. És 
kinyílt a mennyezet sarka. A mestergerenda mellett megje-
lentek az els! lángok is.
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Szólt a harang! – Ég a ház! – zengett az utca keresztül-ka-
sul. Felnyerítettek a közeli városházáról kiforduló tartályos-
emelty"s sárgaréz t"zifecskend! lovai.

– Ég a ház! – tépte föl az ajtót Madeleine – Gyere gyor-
san! – Összehúzta magán a köpenyét, fejére védelmül a csuk-
lyát, és indult lefelé.

Pierre nehézkesen mozdult utána, de hirtelen megállt:
– El!bb a fiók! Mindenünk a fiók! Érted? Felfogtad? – for-

dult a nagyszoba irányába. Odabent a h!ségt!l pattogtak a 
húrok. A nagy darab férfit pillanatok alatt elnyelte a huzattól 
szemébe zúduló füst.

– Pierre! Nem látok! – fuldoklott Madeleine a lépcs!-
kanyarból.

O

A n!t a gárdisták kimentették. (– Maradt még benn 
valaki?)

– #k ketten… – nézett körül.
– Maradt még benn valaki? – zengett a kérdés.
Az üszkös romok nem feleltek.
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egYeDÜl

Összerezzent az éles hangra.
Amikor még meglátogatta néha a fia, s!t felszerelte az 

er!sít!t, hogy a kisszobában is hallhassa a telefon csengeté-
sét, akkor örült neki.

– Csak légy türelemmel, míg odatotyogok a készülék-
hez – jópofáskodott. Közben valami cáfolatra várt: ugyan, 
apa… Meg is kapta.

– Ugyan, apa! Nézz csak körül! A korodbeli nagyapák 
tényleg csoszognak már az utcán. De te még… kopogjuk le…

Aztán berakta hátizsákjába a vés!t, a fogót, a kalapácsot, 
és azzal búcsúzott, hogy valahányszor csak öt perc szabad-
ideje lesz, felhívja majd. (Az unoka? Kösz, jól vannak. Majd 
egyszer feljövünk.) Az ajtóból még visszafordult, és betáplál-
ta a készülék memóriájába a fontosabb számokat.

– A többit már te is meg tudod csinálni, nem mérnöki mun-
ka – (öngúny, vagy gúny?) legyintett, s az órájára pillantott. 
(Persze, most elmondanád, hogy amikor te az üzemben…)

– No, jó – tette hozzá kelletlenül, és el!vette a tollát.
– Kit írsz be?
– Az ügyeletet mindenesetre.
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Fiatal korában kerülte a társaságot. Mi értelme órák hosz-
szat a szomszédok félrelépéseir!l diskurálni! Egy szakkönyv 
többet ér. Nem kedvelte a nagy evészeteket, az ivászatoktól 
pedig sikeresen távol tartotta magát. (Se ital, se cigaretta, se 
n!, akkor minek élni? – mondták neki.) De mivel szerette a 
munkáját, s!t beadott néhány újítást is, el!bb-utóbb (inkább 
utóbb) felfigyeltek rá a munkahelyén. Megengedték neki, hogy 
egy számára különösen kedves ötletéb!l (találmány az, világ-
ra szóló találmány lehet, csak feljebb ügyesen kell tálalni!) a 
m"helyben elkészíttesse a prototípust.

A f!nöke lelkesedett. Az igazgató pedig sürgette, s mi-
kor készen lett vele, elkérte t!le az egész dokumentációt. 
Mindenestül. „Teljes mellszélességgel” támogatja – ígérte 
meg –, s eljár az illetékes hatóságoknál, hogy miel!bb beje-
gyeztessék a találmányok sorába. Csak legyen türelemmel, 
tudja, azok ott fönn nem kapkodják el a dolgot. A mérnök 
türelmesen várt, mert nem szeretett tolakodni a húsos fa-
zék körül. Elintézik helyette? Hálásan gondolt feljebbvalóira.

Végre egy szép napon osztályvezet!je behívatta magá-
hoz, hellyel kínálta és megkérdezte, ráér-e másnap délután. 
Természetesen ráért, bár szerette volna kedve szerint eltölte-
ni szabadidejét. (No, talán most…?)

– Az Ön káderlapján az áll, hogy beszéli a német nyelvet.
(Mi lesz ebb!l? Nagy könnyelm"ség volt annakidején el-

árulni. De hát kérdezték a felvételi „elbeszélgetésen”.)
– Fontos külföldi elvtárs jön az üzembe – folytatta a f!-

nök. Tolmácsra van szükség. Hát eddig nem volt? De igen, 
csakhogy az illet! a legutóbbi nyugati útjáról elfelejtett 
visszajönni.

És nincs más? Kiszemeltek valakit az irodán, aki állítólag 
tisztában volt a der- diedas-szal, de amikor meghallotta, mi-
lyen szerepre akarják befogni, beteget jelentett. Meg külön-
ben is olyan ember kell, akinek kisujjában van szakmájának 
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minden csínja-bínja. Szóba hozhatja a találmányát is. (Ez biz-
tatás? De miért csak most?)

Egy darabig csendben kerülgették egymás tekintetét, mi-
kor végre megszólalt a telefon.

– Igen. Minden rendben. Küldöm.
– Hát sok szerencsét. Az igazgató elvtárs hívatja – állt föl 

helyér!l a f!nök.
Odabent már szólnia sem kellett.
– Egyed elvtárs, reméljük, ezt a feladatot is sikeresen fog-

ja megoldani – nézett kutatón a szemébe a fejlesztési osztály 
mindenható vezet!je. (Évekkel kés!bb úgy emlékezett erre a 
jelenetre, hogy a nagyember tekintete szorongással volt teli. 
Ami, ha végiggondolja az ember, márpedig többször végig-
gondolta, nem is lehetetlen. Akkor azonban csak a megszó-
lítás zavarta. Addigra már többen is fizették körülötte a nem 
is csekély tagdíjat, s id!nként elvonultak taggy"lésre. Akkor 
lehetett csak igazán dolgozni.)

– Bocsánat, hogy elvtársnak szólítottam, de hiszen any-
nyira közénk való. Szóval holnap délután. A részletekr!l kér-
dezze meg Erzsikét. Majd elmondja, hogyan kell viselked-
nie. Nem fog nehezére esni, látom most is nyakkend!t visel 
a mérnök úr.

O

A (pedig szemrevaló) új titkárn!vel eddig nem sok dol-
ga akadt. (Azt sem tudta, hova lett a régi.) Hívatlanul nem 
ment a párnázott ajtó kilincsének a közelébe sem, ha meg 
hívatták, a köszönésen kívül másra nem igen tellett. Azt vi-
szont már tudta kollégáitól, hogy az új szaktársn! (Csak a ta-
karítón! hívja Bözsikének. Erzsike, vagy még inkább Erzsi), 
érettségi és tanfolyam után, most egyetemre jelentkezett. 
(– Jaj, csak lenne id!m rá! Ha valaki instruálna…) Ezentúl 
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azonban észre kellett vennie az embert, majd lassan a n!t is. 
Pletykákat ugyan hallott innen-onnan, de kit nem vesznek 
szájukra az irigyek?

Az egyszeri tolmácsolásból tolmácskodás lett, s a hivatalos 
id!kb!l korlátlan készenlét. Jelentések fogalmazása, diktálá-
sa, fogadások, s!t egy-egy, mindenféle engedéllyel és megkö-
töttséggel körülbástyázott utazás sem maradt ki a sorból. Az 
ügyeket mindig „Bözsike” intézte. (Nem szeretem. Pedig ott-
hon mindig így hívnak.)

Amíg vártak egy-egy potentátra, elbeszélgettek hétköznapi 
dolgokról is. Bözsike (bocsánat: Erzsike) ilyenkor elnyomta a ci-
garettát, kés!bb már rá sem gyújtott a mérnök jelenlétében.

Egyik nap úgy irányította a társalgást (kezében, mintegy 
véletlenül, a naptárral), hogy Egyed mérnök úr ne csak néz-
zen, hanem lásson is. – Ó, bocsásson meg, Erzsike, azért hol-
nap sem kés!.

Szép volt a csokor. Még puszit is kapott érte.

O

Az i%ú pár (már-már túlzás ez a korkülönbség, nem gon-
doljátok?) a tanácsháza nemrég felújított házasságköt! termé-
ben mondotta ki a szocialista boldogító igent. Meleg volt, a 
nem elég magas helyiségben sokan zsúfolódtak össze, s nem 
m"ködött az üzemt!l kapott, de még be nem járatott légkon-
dicionálás. Ki kellett nyitni legalább az egyik ablakot, akkor 
meg huzat támadt. Valaki tüsszögni kezdett. Mozgolódás a 
hosszúra nyúlt beszéd alatt: – Csukják be – suttogták hátul. 
Most meg a függöny szorult az ablakszárnyak közé. Végre föl-
hangzott magnóról a Nászinduló.

Már kint az el!térben, de még inkább a büfé pultja körül, a 
pezsg!s poharak csengése közepette derült ki Egyed számára, 
hogy mekkora is az üzem, amelynek egyik sarkában dolgozott 
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nap, mint nap, hosszú évek óta. Elragadtatott gratulálók dics-
himnuszai ölelték !ket körül. Soha ennyien, egykori hátbaver!s 
haverok, osztálytársak, tanfolyamok padtársai nem harsogtak 
a képébe, mosolyogtak rájuk és a fényképez!gépek lencséjébe 
(én is kérek egy sorozatot), a fél város szorongatta a kezét, pu-
szilta Erzsike bepúderezett arcát, vagy inkább a fátylat, mert 
az jutott neki. És tegez!dött velük az egész világ.

(Valaki úgy mellékesen odaszólt az éppenhogy meggy"r"-
zött fiatalasszonynak: – Minden marad a régiben? – Türelem – 
pirult bele a megszólított.)

O

Ehhez az ünnepléshez képest valósággal eltörpült az a 
tény, hogy nászútjukat el kellett halasztani, egy küldöttség 
váratlan megjelenése miatt. Erzsike csak azzal vigasztaló-
dott, hogy az ! falusi rokonsága ezt az állami esküv!t leg-
feljebb eljegyzésnek könyvelte el. Csupán akkor nyugodtak 
meg, amikor nagyhirtelen nyélbe ütött hétvégi bemutatkozó 
látogatásuk alkalmával szerét ejtették annak, hogy a kis falu 
plébánosa nagy titokban összeadja !ket. Felszabadultan ettek-
ittak a zártkör" ebéden az após, anyós, húgok és testvérek, 
ángyok és nagybácsik, csitrik és kamaszok (te jó ég, hányan 
lennének, ha nem zártkör" lenne?), s most már kívánták az 
i%ú párnak a hamaros gyermekáldást. (Csak gy!zze az ember 
megjegyezni, ki kinek a kije és megköszönte-e neki a megkö-
szönni valót. Bocsánat, már bemutatkoztunk egymásnak.)

O

Egyed (a tipikusan városi ember) sehogy sem találta helyét 
ebben a „libagágogós” környezetben. Az meg külön bosszan-
totta, hogy a küldöttség miatt elúszott a kettejükre gondosan 
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megtervezett külföldi út. Gyenge kárpótlás: egy hét a vállalat 
balatoni üdül!jében.

– Hajókázni fogunk. Oda nem ér el a telefon.
Mert akkor még nem jelent meg a rabszolga-teremt! „mo-

bil” a láthatáron.
És hol fognak lakni? Egyel!re a férfi albérletében húzták 

össze magukat. Hát persze, hamarosan neki kellett, hogy lás-
sanak – hol is máshol, mint a káderd"l!ben – az önálló ott-
hon felépítésének. Legalább volt mire költeni a mérnök félre-
tett pénzét. Faluról is segítettek. Az avatóra megint összejött 
a család, s az ismer!sök apraja-nagyja. (– Látjátok? Ez itt a 
vendégszoba, külön fürd!szobával. – Szép ez a csempe. – Sok 
utánjárásba került, az igaz.) És házszentel!? No, azt aztán nem. 
Meg is orroltak érte.

O

Az asszonyka egyel!re lelkesen vetette bele magát a város 
krémjének társasági életébe. Fáradhatatlan jövés-menése átra-
gadt a férjére is. A színházba járás nem igen jött össze, de egyre-
másra kapták a meghívókat családi ünnepekre, vagy csak úgy, 
egy kellemesnek ígérkez! hétvégére, a vadonatúj halásztanyára 
(„dácsa”, ahogy akkor mondták). Ilyenkor ki nyíltan, ki óvatosan 
érdekl!dött: és trónörökös? Akadt, aki nyersen rákérdezett: nem 
késtek ki az id!b!l? Ez persze faluról érkezett figyelmeztetés volt. 
Ott még számon tartották a demográfia görbéjének alakulását.

O

(– Tessék venni csokrot Bözsikének – szólt a takarítón!.
– Miért?
– Házassági évforduló.
– Igen?
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– A második.)

O

Erzsike egyre többször tett szemrehányást férjeurának, 
hogy elhanyagolja. Ez a sok tárgyalás, és mindig fáradtan ér 
haza. Nem így képzelték az együttélésüket! Az id! pedig fo-
gyott. Messze volt a ház az üzemt!l, meg hát amúgy sem le-
hetett nélkülözni egy protekcióval szerzett Skodát. (Mint az 
üzem szempontjából nélkülözhetetlen káder jutott el!rébb a 
sorban.) Ezzel is csak gond szakadt a nyakukba. A „szaktárs-
n!nek” nem sikerült (mi is? Az egyetem? Az egyetem hagyján) 
a sof!rvizsga, kénytelen volt busszal bejárni. Férje mellé csak 
nagyritkán ülhetett. Ha mégis, hát hamar összevesztek. – És 
visszafelé? Aztán cipekedjek a boltból hazáig? – cipekedett. 
Két degeszre tömött szatyorral. A teher egyenl!en elosztva.

Mármint a két karja között.

O

(És akkor megállt mellette az igazgató:
– Erzsike, segíthetek? – nyitotta az els! ajtót.
A kanyarban nekid!lt a férfinak:
– Mit szólna a feleséged?…
Jót nevettek. Nemcsak a feltételezésen, de az önkéntelen 

tegezésen is.
A csók hosszúra nyúlt úgy, ahogy azel!tt. A férfi nem kér-

dezett, a n! pedig nem válaszolta, hogy türelem.)

O

Egyednek lassan észre kellett vennie, hogy összesúgnak a 
háta mögött. Volt ideje elgondolkodni ezen, mert az utóbbi 
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id!ben megfogyatkozott a munkája. A vállalat irányt váltott, 
s felvették Johnt mint tanácsadót. (Dzsoni, szólították az osz-
tályon, és élvezték magyar kiejtését.)

Többen furcsállották az üzletet. Nem lesz ez jó nekünk. 
Az osztályvezet! különösen rossz néven vette, hogy az igaz-
gató és az angol egyre többször zárkóztak be a párnázott ajtó 
mögé. Nélküle. (És amikor úgyis magyarul beszélnek, minek 
az angol nyelvkönyv az igazgató asztalán?)

Viszont a titkárn!t alaposan befogták. Egyed Lajos eleinte 
büszkén vette tudomásul, hogy Erzsikét ismét mekkora ösz-
szeggel jutalmazták (már többet hoz haza, mint amennyivel 
megterhelik az én borítékomat), aztán abbahagyta a felsoro-
lást asztalszomszédjainak az ebédl!ben.

O

Még leginkább a féllábú portással tudott beszélgetni (üze-
mi baleset). Ha túljutottak az éppen aktuális focimeccsen 
(Magyarországon mindenki ért a focihoz, kivéve a focistákat), 
szóba lehetett hozni más dolgokat is.

– Tudja, mérnök úr, otthon az asszonnyal sokszor emle-
getjük, hogy egy ilyen nagy tudású ember hogyhogy nem ka-
pott még magasabb hivatalt. Pedig az Ön felesége igazán jó 
helyen van. De hát ugye, ahogyan rebesgetik…

– Rebesgetik?
– El sem tetszik képzelni, hogy !nagysága (!nagysága? 

persze, az igazgatóné) hányszor telefonál ide. Keresi a férjét. 
Nekem meg ki van adva az ordré, hogy éppen mit válaszol-
jak. Tetszik tudni, mára is… no nem folytatom – kapott ész-
be, és nézett a mérnökre úgy, ahogy az asztaltársai szoktak.

O
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A kultúrházban rendezett vállalati bulin Egyed magá-
nyosan bolyongott a nagy tömegben. Konfetti papírdarabkái 
hullottak ritkuló hajára, majd szerpentinszalagokból szaba-
dította ki magát. Néha-néha elkapta felesége felhevült tekin-
tetét. Mintha hívta volna, ugyan legyen szíves részt venni a 
mulatságban, ha botlábú is. Már azon volt, hogy letelepszik 
a sarokba, mikor megállt el!tte Erzsike, kissé hátrább pedig 
az igazgató.

– Hogyan lehet ennyire elhanyagolni egy ilyen t"zr!l pat-
tant menyecskét? – dorgálta meg beosztottját az ugyancsak 
felhevültnek látszó férfi. – Átengedem hites urának. Engem 
hív a családi kötelesség.

Összemosolyogtak, mintha titkos tervet hajtottak volna 
végre. (Egyed, amikor évekkel kés!bb visszagondolt erre a 
jelenetre, ebben látta a kés!bbi események gyökerét.) A férfi 
sarkon fordult és elvegyült a tömegben. Lajos elgondolkod-
va nézett utána.

– Csókolj meg! – szólt rá hirtelen az asszony.
– Most?
– Most. És menjünk haza.

O

Egyedben végre tényleg felébredt a gyanú. Napokig nem 
jutott egyr!l kett!re, de valamelyik este, míg túráztatta a mo-
tort, összerakta magában a mozaikkockákat. Az asszonyka, 
amennyire tüzes volt a buli utáni éjszakán, annyira vissza-
húzódó azóta. Ismét csak azok a restanciák… Ha véletlenül 
korábban jön haza, még a megszokott házastársi csókra sem 
kapható. Ennek végére kell járni.

Este kérd!re vonta az asszonyt: – Már megint túlóra? Hova 
ment a nagyf!nök?
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Az asszony szoknyája ráncait próbálta elsimítani: – El-
ment – vonta meg a vállát. – Ilyenkor lehet igazán dolgozni. 
Te is ezt szoktad mondani.

A mérnök felemelte a hangját: – Nem igaz! Veled volt!
– Nincs értelme a féltékenységnek. Mondani szeretnék va-

lamit. Gyerekünk lesz. Kiszámolhatod: te vagy az apa – nézett 
fel rá szemtelen nyíltsággal.

O

– Fiú! Egészséges fiú!
Megint el!kerültek a soha nem látott osztálytársak, ut-

cán, cirkalmas levélben, telefonon. Az els! sétáltatáskor is-
mer!sök karéja nyilvánította ki, hogy a gyermek szakasztott 
az apja. Csak a boldog szül!k háta mögött suttogtak másféle 
következtetéseket.

– Milyen lehet egy ekkora poronty? – hárította el a fen-
nen hangoztatott dicséreteket az apa. – Fiú és egészséges. Ez 
a fontos.

Hát ez is fontos. Anyja hamar abbahagyta a szoptatást, és 
kívánkozott vissza a munkahelyére. (Még talán az egyetemet 
is újrakezdi.) A névadó ünnepség a város házasságköt! ter-
mében zajlott le. Csak annyi volt a körítésben a különbség, 
hogy a függönyök itt-ott szakadtan lógtak az ablakok el!tt. 
(– Lajos. És legyen talán Árpád? – villant föl az ötlet, hogy 
ki is hunyjon nyomban.) Az igazgató így is szívesen vállalta a 
névadó szül! szerepét.

O

Szerencsére akadt egy nagynéni a családban, aki hajlan-
dónak mutatkozott arra, hogy faluról felköltözzön a családi 
házba, s ellássa a csöppséget. Persze ezzel kapcsolatban több 
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dologgal meg kellett alkudni. Például megint mehettek a falu 
plébánosához, hogy – bizonyos adomány fejében – hajlandó 
legyen szép csendben megkeresztelni a gyermeket. Nem si-
ették el. A pap csóválta is a fejét.

Ez a csöppség szempontjából el!bb, netán kés!bb egy-
aránt alkalmas cselekedet kínos lehetett volna éppen ak-
kor, amikor Egyed válaszút el!tt állt. Egy: belép a pártba, 
kett!: rendszeresen jelenti az egyre ellenzékibb hangula-
tot. Ahogy múltak a hónapok, úgy szorult körülötte a hu-
rok. Közvetlen f!nöke, a szemellenz!s osztályvezet! el!bb 
csak néha és mellesleg, kés!bb gyakrabban és némi türel-
metlenséggel jelezte, hogy bizonyos körök nem vennék rossz 
néven, ha az igazgatóra kihegyezve adna helyzetelemzése-
ket. – És mi van a találmányával, Egyed úr? (Tegezhetnénk 
is egymást, nem?) – Ez meg miért izgatja annyira a f!nö-
köt? – t"n!dött el a mérnök. Ott porosodik valamilyen fi-
ókban. Már rég a kutya sem tör!dik vele. Inkább azon tör-
né a fejét, hogy miért telepedett úgy rájuk ez az angol. És az 
! pénzükön utazgat határokon át.

Egyik reggel körbeállták a rajzasztalát, amelyen fénykép-
sorozat volt kiterítve.

(– Micsoda nagy fiú! És mit szól a bölcs!déhez? Fokozatosan 
szoktatják a gyerektársasághoz? Igaz, megoldható, ha van, aki 
vigyázzon rá. – Mind megkapja a náthát. Az enyém is meg-
kapta. Túl kell esni rajta. Ennél nagyobb baj ne legyen. Majd 
ha kamasz lesz, akkor jönnek a gondok.)

Nincs tovább kifogás, hogy pici a gyerek – gondolta köz-
ben Lajos.

Most már határozott. Inkább fizet, mint jelent. Délutánra 
bejelentkezett a pártirodára „elbeszélgetésre”. Ez is olyan lesz, 
mint amikor felvették az üzembe?

O
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Éppen készül!dtek az ebédl!be, amikor csúnya jelenet ön-
kéntelen tanújává vált. Berobogott az irodába az igazgató fele-
sége, de mivel férje helyiségeit zárva találta, Egyed osztályán 
kötött ki. A mérnök és f!nöke megpróbálták lecsillapítani, ám 
amíg ez akár csak félig-meddig is sikerülhetett, addig váloga-
tott szitkok hangzottak el arra a perszónára, aki az ! urát, a 
példás családapát elcsábította.

– Ki maga? Nem ismerem – fedezte föl a fúria a mérnököt.
– Én vagyok annak a perszónának a férje – vallotta be gya-

korlatlan !szinteséggel Egyed. Annak ellenére, hogy az osztály-
vezet! kétségbeesetten húzogatta munkaköpenyének az ujját.

– Pipogya fráter! Nem tud otthon rendet tartani? Na, majd 
én! – s kiviharzott a fúria a munkateremb!l. – Taxit! – kiál-
totta már a lépcs!n lefelé.

– Asszonyom, egy pillanat! – lihegte mögötte az osztály-
vezet! – Mire a taxi ideér! (Nemet kaszált a kezével a kapu 
és egyben a telefon !re felé.) Én elviszem. Hová parancsolja?

– A rend!rségre! – hallotta még a portás, aztán felb!gött 
a motor. (– Érdekes, három személyre rendeltek asztalt a res-
tiben – merengett a féllábú. – Úgy is lehet?)

O

– Lajoska, bújj vissza az ágyba. Imádkoztál már? Mit szól-
na Édesanya, ha látná, hogyan vetsz keresztet. Ejnye. Legyél jó 
fiú. Nézz ide, Ilona néni így csinálja. Mesélni? Már meséltem. 
Kés! van. No, jó, még egyet, de többet aztán nem…

Hát többet tényleg nem mesélhetett a pesztonkának el!-
lépett nagynéni, mert csöngettek. Hosszan, er!szakosan. Az 
asszony megdermedt. Ilyenkor? Kett!… És harmadszor is!

(Egyedül a városszélen. Istenem, hova kerültem? – Ki az?)
A nyomozók körbejárták a házat (er!s dohány szaga ma-

radt mögöttük), majd látszólag mellékesen megemeltek néhány 
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dossziét a dolgozószobában. Kés!bb visszatértek az íróasztal-
hoz. Az egyik leült és írt valamit. A másik eléje állt, és hogy a 
n!t lefoglalja, kezdte faggatni, hogy kik járnak ide? Mondott 
néhány nevet, de hamar belátta, hogy semmire sem jut. (Ide 
tessék aláírni. Nem. Ide, ahol az ujjam.)

Lajoska felült az ágyban. Az egyik marcona férfi barackot 
nyomott a fejére.

– További jó éjszakát – köszöntek el. No, ez aztán ide 
illett.

O

– És nem mondtak semmit?
– Mutattak egy papírt, meg az igazolványukat.
– És?
– Hát mit is… hogy is mondjam… És a Lajoska felébredt.
– Hm! – simogatta borostás állát Egyed. (Majd csak ha-

zatalál a nagyságos asszony!) – Nem, köszönöm, nincs étvá-
gyam – ült le az íróasztalához a ház ura. Némi várakozás után 
a nagynéni kihátrált a szobából. Ami kisvártatva ez után kö-
vetkezett, azt a gyerekszoba fel!l is végighallgathatta.

O

Az asszony nehezen találta meg a kulcslyukat.
– Lajos! Te küldted Árpira a hekusokat? – rogyott a fo-

telba, és remeg! kézzel keresett el! táskájából egy cigarettát. 
Hirtelen támadt gy"lölet csapott ki a tekintetéb!l: – Éppen 
most! – és zuhogtak a válogatott szidalmak, amiket egy mat-
róz is megirigyelt volna.

– Én? Éppen most?
– Banánhéj. John azt hitte, az idegenrendészet. A restiben 

vacsoráztunk. Hármasban. Megünnepeltük, hogy nyélbeütöttük 
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az üzletet, amikor odaléptek az asztalhoz. De Árpi kivágta 
magát: üzleti tárgyalás, látják, hármasban.

– Üzleti tárgyalás? Mir!l beszélsz?
Milliós összeg valutában a találmányért, már készen az út-

levél, minden. Csak fel kell venni odakint. Aztán be egy svájci 
bankba, és megvan a biztos jöv!.

– Árpi megígérte, hogy szól neked.
– Nekem? Tán egy hónapja, hogy egyáltalán szót váltot-

tunk egymással. És mit kellett volna mondania „Árpinak”, ha 
szóba áll velem?

– Hogy a találmányodra az egyszer"ség kedvéért a saját 
nevét írta rá. Ne félj, kapsz bel!le te is. Ha túl leszünk ezen a 
cirkuszon.

Egyed felállt és a polchoz lépett. Majd hátraszólt:
– Látod? Itt volt a dosszié.
– Milyen dosszié?
– A találmány dokumentációjának a másolata. Az én ne-

vemen. Természetesen.
– És?
– Miel!tt hazaértem, itt jártak a „hekusok”. Szerintem a 

restiben voltak el!bb. Egyeztessük az id!t.

O

Amikor kiszálltak az osztályvezet! autójából a rend!rség 
el!tt, a fúria már gondolkodni kezdett. Akkor érne valamit az 
egész, ha in flagranti csaphatnának le a házasságtör!kre. Ezért 
volt jó a sietség, csakhogy hol érik tetten !ket?

– Tessék nyugodtan hazamenni, mi majd elintézzük – nyug-
tatták meg. Most jöhet a taxi. Az osztályvezet! sajnálkozott, 
hogy nem kísérheti el, de tovább nem nélkülözhetik a munka-
helyén. Megvárta, míg a gépjárm" az asszonnyal látótávolon 
kívülre került, s akkor visszament a nyomozókhoz.
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– Az asszony csak féltékenykedjen. Alapos a gyanúm, hogy 
itt másról van szó. Legyen szíves felhívni nekem az üzemet. 
A portás valószín"leg tudja, hol van az igazgató.

Tudta, hogyne tudta volna. Az osztályvezet! úgy tartotta 
a kagylót, hogy a nyomozók hallhassák a választ.

– Elvtársak, Egyed mérnök világra szóló találmányát ki 
akarják csempészni az országból. Önökön a sor, hogy ezt 
megakadályozzák – búcsúzott el t!lük.

O

Estig tartott, mire az „alapos gyanú” a hatóság számára 
is beigazolódott. A két férfit ott tartották a kapitányságon, 
Erzsikét hazaengedték. Másnap kutatás fiókokban, polcokon, 
telefonok, ki-be járkálás, kihallgatások. Mindenki gyanús, aki 
él. Feszülten találgattak az asztalok fölött.

Az illetékesek a találmány másolatának birtokában elindí-
tották az eljárást, de az eredeti sorsát nem tudták megnyugta-
tóan tisztázni. Id!közben bekövetkezett a rendszerváltás. Az 
üzemet privatizálták. Ahogy mondták, John felszívódott, az 
igazgató szabadlábon védekezett, a helyére pályázó osztályveze-
t!t elbocsátották. Túlságosan vonalasnak találta a tulajdonos.

A fejlesztési osztályon nagyjából csak a mérnök maradt 
a helyén.

O

Egy szép napon az igazgatónak is nyoma veszett. Hosszú 
id! után kapott t!le híradást Erzsike. Az eljárást megszüntet-
ték ellene, de nem jön haza, jól megvan odakint. A találmány 
az ! neve alatt szépen hozza a szerz!i jogdíjakat. Ennek jele-
ként a borítékból kihullott egy – ötdolláros. (Írd meg, Erzsi, 
hogy megkaptad-e?)
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Egyed a történtek után beadta a válópert. A rokonság 
„Bözsinek” jó állást szerzett valahol, és persze neki ítél-
ték a gyereket. A nagynéni maradt a helyén a nagy házban. 
(Erzsébet – a környéknek most már Erzsébet – hamarosan 
rájött, hogy elég a maradék családnak egy fürd!szoba is. A 
másik, mellette a vendégszobával, tökéletesen megfelelt két 
fiatal technikusnak. Ilona néni is fellélegezhetett: nincsenek 
a prérin egyedül.) A mérnök egy darabig az üzem vendég-
szobájában lakott, de miel!tt kinézték volna onnan, eladta a 
Skodát, vett magának egy másfél szobás panellakást, s visz-
szahúzódott a magányába.

Erzsi megpróbált mindent, hogy volt igazgatója a férje lehes-
sen. Azt is, hogy az idestova nagykorúvá cseperedett Lajoskát 
mint fiát ismertesse el vele. (Tetszik tudni, vannak bizonyos 
módszerek, amelyekkel ki lehet mutatni az igazi apát – mond-
ta az ügyvédnek, aki persze jól tudta, hogy nemcsak módszer 
kell, hanem odaátról nyilatkozat.)

O

Sajnos a fúria nem akart válni. Végül sírba vitte magával a 
sajátja el!tt az igazgató nevét is. (No, most talán.) Azonban a 
tengeren túlról nemsokára esküv!r!l érkezett díszes, arany-
bet"s értesítés. Bankjegy helyett azzal a határozatlan ígé-
rettel, hogy alkalmas id!ben hazalátogatnak. A nagyember 
hevenyészett sorai alatt valami üdvözletféle (Lajoskám, te 
tudsz angolul, el tudod olvasni, mi ez a firka? – fordult a fi-
ához, amikor legközelebb összetalálkozott vele.) Volt férjé-
vel régóta egy szót sem váltottak. Most elhatározta, hogy ez-
zel az értesítéssel fel fogja keresni. No, nem mindjárt. Majd 
a közeljöv!ben.

O
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Egyed Lajos már a gázóra leolvasójával is szívesen elbe-
szélgetett volna. (Fél év múlva jövök megint. – Várom, ha rá-
érek. – Ugyan, a nyugdíjasok ráérnek. – Lelassulunk, de így 
kevesebb id! jut a következ! feladatra. – Hm.) A telefon is foly-
tonos csalódás. Ha ismer!s szól bele, s nagy örömmel elkezd 
neki mesélni régi dolgokról, egy id! után kattanást hall: meg-
szakadt a vonal. Még a közvélemény kutatói vagy reklámügy-
nökök szava ébreszt némi reményt benne, amíg ki nem derül, 
hogy többes számra vagy más évjáratra kíváncsiak.

Nem volt rossz elüldögélni az orvosi rendel!ben. – Ki után 
következem? – kérdezték, s ! mindig el!reengedte azt, aki 
„csak egy receptért” jött. Ment a tévé a sarokban. A maguk-
ba roskadtak között egy valaki hangosan kifakadt: – Már 
megint az adófizet!k pénzét költik arra az elhanyagolt park-
ra. Vigyáztak volna rá, most nem kellene új.

– Uram, ha kilyukad a cip!m talpa – magyarázta neki 
Egyed –, hiába mondom neki, miért nem vigyáztál jobban 
magadra. El!bb-utóbb a cipésznél köt ki, aki megtalpalja.

Figyelte a hatást. Mindig figyelte a hatást. Csak ritkán mo-
solyodtak el.

Hát igen. Oda is el kellene menni, nézte reggelente a vá-
sott sarkát. Maholnap itt az !sz, fogja még viselni a szandált 
valaha?

O

Egyik hajnalon szorító, kínzó fájdalomra ébredt. A mellka-
sából terjedt szét egyre jobban a karjába, a nyakáig. Már he-
tek óta félt t!le. Most jeges rémület szállta meg. Várt, hátha 
mégsem kell elbotorkálnia a telefonig. Ha ugyan eléri.

Ha eléri…

O
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Hiánya csak napok múlva t"nt föl a házban. A postás már 
másodszor akart átadni neki egy tértivevényes levelet. – A fize-
tési felszólítás? – tanakodtak. A kukucskán figyel! szomszéd 
végre rászánta magát, hogy telefonáljon. Jöttek a hivatalosak, 
és tették a dolgukat. Az utcán kisebb csoportosulás. Ennyien 
régóta nem érdekl!dtek a magányos férfi iránt.

– A mérnök? Nem tudják, volt hozzátartozója? – t"n!d-
tek, míg elhajtott mell!lük a fekete autó, oldalán aranybet"s 
felirattal.
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egY másODPerC a Halál

Illetékes elgondolkodva állt a falitérkép el!tt. A kerületnek 
volt egy olyan utcája, amelyre, a nagy rendezési tervek elkép-
zelése közben, a legváratlanabb id!ben oda kellett figyelnie. 
És éppen az az utca, ahol éppen az a kutatóintézet van, ahol 
a lánya most még dolgozik. S"r" rendszerességgel jöttek on-
nan hírek gyalogosokról, akiket szabályszer" átkelés közben 
ütöttek el száguldó autósok. Még ha nem is tételezte föl, hogy 
éppen az ! családjával történne valami, akkor is néha kelle-
metlenül érezte magát. – A küldöttségek! Igen!

Mit tudott az ott lakóknak mondani, az együttérzésen kí-
vül (ami nem hatotta meg !ket)? Gyakoribb rend!ri jelenlét. 
Sebességkorlátozás. Táblák, táblák. Ennél több egyel!re nem 
jutott eszébe. Igaz is, miért nem találja ki a f!nök? – próbált 
menekülni a feladattól.

O

(– Fogadjunk, hogy mindjárt szól a f!nöki telefon. Szólt.)

O
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F!illetékes, korholó szavak kíséretében, a délutáni megbe-
szélésre most már igazán javaslatot várt. Mi van még?

Nagy gonddal vízszintesre állította a portörléskor ferdére 
lök!dött térképet. Ezzel is múlik az id!. No? …

És végre valami derengeni kezdett benne.
Úgy van.
Olyan helyzetet kell teremteni, hogy módjuk se legyen a 

száguldásra!
Mivel? „Fekv! rend!r”? Az túlzás. Megvan! Közlekedési 

lámpákkal! De nem akárhogyan. Úgy, hogy ne lehessen fel-
gyorsulni egyikt!l a másikig!

Az értekezleten senki sem szólt az ötlet ellen. (A részve-
v!k néhányán inkább kárörvend! mosolyt figyelt meg: dol-
gozz csak, ha már kitaláltad.)

– Meg lehet nyugtatni vele a lakókat, hogy a Hatóság in-
tézkedik – magyarázta a f!nöknek. Az a pár millió? Könny" 
bebizonyítani, hogy hasznos célra megy. Különben is minden-
képpen költeni kellene rá.

S az akta elindult a maga jól kitaposott útján. A pecséte-
l!ket kerülgetve. No, nem olyan gyorsan, mint m"lesiklók a 
botok között.

O

Jócskán eltelt a paragrafusokban kiszabott id!, mire felvo-
nulhatott a kivitelez!, és nekiláthatott a lámpák elhelyezésé-
nek. Látva a felfordulást, ismét felbolydult a köz. Eddig az volt 
a baj, hogy nem mozdulnak, most meg az, hogy felborítanak 
minden megszokottat!

Ráadásul a f!nöke ismét sürgette: tegyen már valamit, 
most azért, hogy leapadjon fogadóóráin az ebben az ügy-
ben megjelen!k áradata, és ritkuljanak meg a képvisel!i 
telefonok.
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Kommunikáció, nyilvánosság, jutott eszébe az idevágó ki-
fejezés. De csak nem ajánlkozik föl a sajtónak? Jöjjenek, akkor 
szívesen nyilatkozik. És jöttek. És nyilatkozott. Hogy milyen 
jó lesz az új rendszer. Higgyék el, rövidesen biztonságosabbá 
válik, legalább itt, a közlekedés.

O

A riportnak volt hatása. Ezen túl nem küldöttségek jöttek, 
hanem olvasói levelek. A szerkesztett változatok sem voltak 
sokkal szelídebbek, mint az él!szó. Azonban most már akkor 
sem lehetett volna megváltoztatni a határozatot, illetve a ki-
vitelezést, ha akarták volna. Így van ez, amióta világ a világ. 
Tetejében f!nök és beosztottja és az egész hivatal meg volt 
gy!z!dve az igazáról. Ne üssék az orrukat a szakemberek dol-
gába. – Ebben az országban mindenki mindenhez ért – néz-
tek le a laikusok hadára. És kényszeredett mosollyal, vég-
s! érvként hangoztatták: türelem, a puding próbája az evés.

O

Amikor már csak a m"szaki átadás volt hátra, végigporosz-
kált a rend!rautó az úton. Békés volt a környék, ám, hogy mégis 
jelentsenek valamit, megállapították, hogy a „zebrák” csíkozá-
sa bizony felújításra szorul. Különösen azé, amelyiken legna-
gyobb a forgalom. Szemben a kutatóintézettel. A keret azonban 
kimerült. Különben is az ilyesmibe !sszel nem érdemes már 
belekezdeni. De tavasszal ide jönnek el!ször – fogadkoztak a 
szakemberek. Érdekes, ezt nem nehezményezte senki sem. Az 
intézetb!l kijöv!k a legkevésbé. Nem szerették, ha meszes lesz 
a cip!talpuk. És amúgy is jobb átlósan átszaladni a túloldalra.

O
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A meleged! napsugárban a reggeli dermedésb!l egy csiga 
indult el a szemben lév! társasház kerítése mell!l. Csillogott 
a nyoma a göröngyök között, majd a kertkapu rozsdás leme-
ze alatt. A kertészked! öreg csodálkozva figyelte, amint kiju-
tott a magánterületr!l a veszedelmes közterületre. Vajon mi 
hajtja az ismeretlen felé, amikor tapogató szemeivel keresi az 
utat? Visszategye megszokott környezetébe? Mire idáig jutott 
a szemlél!désben, már nem érte volna el. Szegény! – maradt 
a sajnálkozás. Kés!bb megint utána nézett. Látta, hogy sze-
rencsésen megmenekült egy pöfög! munkagép kerekei alól.

Az öreg az egyik, hozzá hasonló évjáratú járókel!vel vál-
tott néhány szót a természet rejtélyeir!l, majd folytatta a ró-
zsatövek körbekapálását. Talán jó nap lesz a mai. S kezében a 
kapával, aggodalmasan nézett a közeli átkel!re.

O

A vállalkozó hajnal óta dolgozott a szövegen. Nehezen jött 
bele az adminisztrációba. Titkárn!? Sokba kerül. Így is éppen 
elég a rezsi. Még jó, hogy csak délre várják. Ez a szerz!dés kü-
lönösen nehezen született meg. Mire minden kiskaput be tu-
dott építeni! De most már tökéletes. Ezen csak nyerni lehet. 
Mégpedig sokat.

Egy pillanatra megállt az el!szoba tükre el!tt. Kössön nyak-
kend!t, vagy ne? Végiggondolta, kikkel fog találkozni. Jó. Legyen. 
Hátha ezen múlik a siker. Kész. Mehet.

Némi habozás után bekapcsolta a biztonsági övet. Ennyit 
megtehet az eljáró szervek kíváncsiságának kielégítésére. Máris 
baj van a gyújtással? Csak nyugalom. Úgy. Már duruzsol a 
motor.

Ránézett az órájára, te jó isten! Rohanás!
Kis ívben, fülsért! nyikordulással vágódott be az utcába. 

Annyit még megfigyelhetett, hogy a járdáról valaki öklét rázza 
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feléje. Pillanatra átvillant az agyán: a fasorba akart befordulni, 
hogy kikerülje az új rendet. De aztán rálépett a gázra. Csak 
jusson miel!bb át a lámpákon. – Elindultam – mondta be a 
fülére szorított mobiljába. – Nem, nem, a megszokott útvo-
nalon. Baromság, megint kitaláltak valamit. Nyugi, öt perc 
és ott leszek.

Lecsapta a szemellenz!t, és elégedetten hátrad!lt.

O

– Tudod, felülvizsgálatra kell mennem – nézett ki a n! a 
forgalomra. Utóbbi id!ben annyira félénk lett, hogy néha maga 
is elcsodálkozott rajta. Ez a járda milyen rossz. Már többször 
kérte az intézet a megjavítását.

Még csak az kéne, hogy most essen el. Hiszen már rugda-
lódzik a kisöreg. – Megyünk, megyünk – szólt, mert beszél-
getni szoktak egymással.

A férfi bejött hozzá: – Apád telefonált, érdekl!dött, hogy 
vagy?

– Kedves t!le.
– Nem tudtam ide kapcsolni, megszakadt a vonal. Mikor 

indulsz?
– Most. Csak megnézem, hogy minden papírt beraktam-e 

a táskámba. Kikísérsz? Legalább a túloldalig.
– Természetesen. Mennék tovább is, de tudod…
A n! tudta. Mégis titkon reménykedett benne, hogy most 

az egyszer másként lesz. Hiszen ez az utolsó kötelez! felül-
vizsgálat. Azzal együtt, hogy néha maga is úgy vélte, többet 
kíván, mint amennyire tényleg szüksége van, most már, hogy 
közeleg a szülés ideje, úgy érezte, nem lehet fontosabb, mint a 
kímélet, a vigyázat, a gondoskodás. Mindenki mondja, hogy 
jól tartja magát. Ám azért holnap mindent elrendez, s nem 
jön be többet dolgozni, legalább három évig. Majd csak azért 
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néz ide, hogy megmutassa a kollégan!knek és mellesleg a kol-
légáknak is, milyen az, ha nem csak beszélünk a gyerekáldás-
ról, de teszünk is érte.

– Akkor menjünk.
És elindultak kifelé.

O

A villogóan új kocsi engedelmesen lépte át a szabályokat. 
Vezet!je mindig is élvezte a sebességet, és szerette, ha a já-
rókel!k alacsonyrend" kasztja félreugrik el!le. Most meg kü-
lönösen. Hiszen késésben volt. A nyakkend!je pedig félre-
csúszva. (Megvan a táska a szerz!déssel? Aha, a hátsó ülésen.)

O

A fiatal kutató átballagott az úttesten. Kedvese viszont 
megállt az el!kert ajtajánál.

– Gyere, most jöhetsz.
A n! már lelépett a járdáról, mikor észrevette a csigát.
– Nézd csak! Mit keres ez a szegény kis állat éppen itt?
– Milyen állat? – hangzott a némileg türelmetlen kérdés.
– Csiga.
– Eltévedt. Hanem most aztán gyere! – figyelt föl a távoli 

nyikordulásra a férfi.
Majd hirtelen elkiáltotta magát: – Vigyázz! De már nem 

állíthatta meg a száguldó veszélyt.

O

A társasház egyik ablakán kihajolt egy id!s n!, kezé-
ben portörl!vel. Gyanútlanul nézett körül. Azokban a má-
sodpercekben minden olyan békésnek látszott. A kertész, a 
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fiatalember, akit nem most látott el!ször, s a határozatla-
nul elinduló terhes n!. (Reggel milyen szépen karoltak egy-
másba!) Többen siettek a kerítés mellett, kosárral, táskával, 
délutáni m"szakra a közeli üzemekbe. A kora !szi nap za-
vartalanul ragyogott a kék égen. Tarka galambcsapat szár-
nyalt nagy lendülettel a házak fölé. Az id!s n!, kezében a 
portörl!vel, éppen visszahúzódott volna, amikor a borza-
lom sikolyával meredt az útra.

O

Egy test csapódott a motorházra. A vállalkozó ösztön-
szer"en rálépett a fékre, de jóval odébb tudott csak megáll-
ni. Kirángatták, s válogatás nélkül ütötték-verték, ahol érték. 
Mintha azzal vissza lehetett volna fordítani az id!t, akár ad-
dig, hogy autó sem volt még a világon. Végül valaki az arcá-
ba vágott. Elsötétült el!tte a világ. A rend!rök csak üggyel-
bajjal tudták kitépni a lincsel! tömeg keze közül.

Az id!tlen örökkévalóság után ébredez! tudatába beleha-
sított a ment!k vijjogó szirénája.

– Jól elintézték – néztek rá az egyenruhások. A kórház 
felé robogtukban a vállalkozó kérdést próbált megformál-
ni, de alaktalanná dagadt szájával ez csak nehezen sikerült.  
A ment!orvos, hosszú évek magára er!ltetett szenvtelensé-
gével, mégis válaszolt rá:

– Elütött egy n!t a zebrán.
Könyörtelenül kopogtak a szavak a fájdalom elviselhetet-

len lüktetésén.

O

– És?
– Meghalt. Szíve alatt a kisbabával.
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A rádió a sof!r mellett már jelezte a következ! helyszínt, 
ahová sietniük kell.

O

(Valaki az utcán: – Mi történt?
– Megint egy baleset.
– Megint? – és rálépett a csigára.)
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BALESET

Csak úgy eszembe jutott:
Ha a statisztikák megelevenednének, a kapualjakban utca 

hosszat álldogálnának az öregek. S az !sz múló fényében – ahe-
lyett, hogy fogynának – egyre többen. A társadalom elörege-
dett: fújja az er!tlen szell! az újságpapírt. Van, aki fakuló ref-
lexe késztetésére botja hegyével beleszúrna. De mit kezdjen 
vele az, akinek könyöktámaszos fémszerkezete végén a feke-
te gumi. Csak néz reményvesztetten a messzeségbe. Ahova 
már nem tud gyalog kimenni,

mécsest gyújtani.
Vagy mégsem „csak úgy” jutott eszembe?

O

A történettudományban a „Mi lett volna, ha…” kezdet" 
fejtegetés messze kerülend!. A nagybet"s ÉLETBEN mégis 
folyton-folyvást beléütközünk. Azon a reggelen minden lép-
cs!fordulónál. Akkor nem is figyeltem rá, utólag hallottam, 
hogy a rám köszön! szomszédnak szinte lelkiismeret-furda-
lása volt, miért nem állított le néhány szóra. A másik ajtónak 
kattant a zárja, de én már nem néztem hátra, ki lép majd ki 
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abból a lakásból. Pedig ha… Majd hazajövet válogatok a gy"j-
t!ben halmozódó reklámlapok között – foglalt le másodper-
cekre az utolsó kanyar látnivalója. De miért csak másodper-
cekre? Megnézhettem volna, hogy közöttük van-e az, amire 
leginkább kíváncsi vagyok!

Ismerek olyan nyugdíjast, akinek életelve, hogy nem kel 
fel korán, mert évtizedeken át kénytelen volt sötétben, az óra 
szavára ébredni. Jó, jó, mégsem maradhat örökké az ágyban! 
Vagy: hány öreget látunk boltba menet a sarkon, vagy kezük-
ben a lakáskulccsal, oda is, vissza is végtelenül sokáig szapo-
rítani a szót! Ám egyszer !k is elindulnak. S attól kezdve a 
másodperceknek jelent!sége lesz. Amíg múlttá nem válnak, 
s helyet adnak a feltételes módnak…

Ha az a volna, nem volna! Mennyire más lenne a világ!

O

Miért is mentem éppen arra?
A lap-top oldalzsebében az éppen lejárt lottószelvény. Egyetlen 

kis ablak a hétr!l-hétre megújuló szerencsére. Ha viszont most 
térek be a nagypostára, az erre fordítandó negyedóra alatt 
valamelyik kutatótársam elfoglalja azt a jó kis sarkot a levél-
tárban, amely közel van a konnektorhoz. (Olvasom, csak ol-
vasom a reklámját annak a „notebook”-nak, amelyik 4 és fél 
óráig nem szorul küls! áramforrásra.) Mellettem annyi hely, 
hogy a múlt héten kért iratokat kiteregethetem.

Tehát tovább nyílegyenesen a Poloskavár sarka irá-
nyában.

A teret nyugat felé lezáró hatalmas, oszlopokon nyugvó er-
kélyépítményével Széchenyi szobra felé néz! épület évszázados 
csúfneve hanyatlása korából származik, amikor már lekerült 
homlokzatáról a nagy tekintély" hivatalt, majd a vasúttársa-
ságot jelz! kétfej" sas.
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Földszintjének színes a múltja. A Pet!fi tér felé néz! sar-
kán volt kávéház, biztosító, divatüzlet, végül önkiszolgáló étte-
rem is. A mai bankbejárat felett Merkúr feje néz le szárnyacs-
kái közül az ügyfelekre. Fölötte a három titokzatos bet": S. F. 
B. Tervekkel, számos lábjegyzettel megtámogatva fejtettem 
meg: a Sopronvárosi (sic!) Forgalmi Bank részvénytársasága 
m"ködött itt 1916-tól megsz"néséig, 1926-ig. Vajon akad-e 
az el!tte elsiet!k közül bárki is, aki Soproni Szemlebeli írá-
somat olvasta?

Az innens! sarok. Az egykori Lange Zeilének innen induló 
szakasza kapta 1906-ban a II. Rákóczi Ferenc nevet. Egy bu-
dapesti vendég morgolódott a Deák tér fel!l jövet: Budapesten 
kiírták a haza bölcsének a keresztnevét is. Jeleztem neki, hogy 
viszont a f!város csak Rákóczi úttal rendelkezik… Egy-egy. 
De azért mi is csak rövidítve mondjuk. Mint a Kossuth ut-
cát. (Egynémely városatya százegynéhány éve szóvá is tette 
ezt a tiszteletlenséget, hiába.)

Nos tehát a Rákóczi utca felé es! sarkon virágüzlet, s!t ci-
p!bolt helyén legújabban cukrászda nyílt, a járda szélére tele-
pített terasznak a h"vösöd! id!vel kés!bb feleslegesebbé váló 
kellékeivel. (Ott voltak ezek akkor? Utólag megnéztem: csu-
pasz a járda.) Arra mindenesetre jók, hogy eltakarják a tér fe-
l!l az utcába kanyarodó autókat a zebrán közleked!kt!l. Igen, 
most vettem észre, milyen veszélyes ez a hely. Most, amikor 
már majdnem túljutottam a nehezén.

Tehát: miért is mentem éppen arra?
Hazulról rákanyarodva az Erzsébet utcára, zavartalanul 

siethetek a járdán (csak az ide-oda cikázó kerékpárosok miatt 
kell vigyáznom, nehogy meggondolatlan oldalazással elébük 
vágjak). Ha a túloldalra kerülnék: mindjárt az elején, aztán 
középtájon úttest, majd a Posta el!tt (lassan váltó) közlekedé-
si lámpa (micsoda kísértés! azért mi gyalogosok sem vagyunk 
angyalok), a park után pedig a Templom utca torkolatának kis 
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csomópontja. Ennél már csak egyszer"bb (legalábbis amíg tart 
a mélygarázs építkezése) az említett Poloskavár el!tt, a bank és 
az építési terület íve után a (csak azért is) Magyar M"vel!dés 
Háza fala mell!l bekanyarodni a Templom utca járdájára. 
Aztán már nagyobb kockázat nélkül a F! térre.

Az útvonalon mindössze egy forgalmas keresztez!dés. Az 
is az elején és az is zebrával és stoptáblával védve. Hát nem 
egyszer"bb?

Ma találkoztam egy olvasómmal és költ!társammal. Azt 
mondja, ! ott mindig fél.

O

A járdán sokan igyekeztek a Belváros felé. Nem is gondol-
tam, hogy az órás is közöttük. Vagy akkor még csak az üzlete 
el!l figyelte az eseményeket? Aztán a házból, mégpedig ab-
ból a lakásból, amelynek ajtajára nem vetettem egy pillantást 
sem, a házaspár lánya. Másodpercek múlva fontos szerep ju-
tott neki: ! hívta a ment!ket. Nemcsak a helyet írhatta körül, 
hanem a nevemet is tudta. S!t talán a szemüvegemre és a lap-
topomra is gondja volt. Hogy hogyan jutottak ezek sértetlenül 
Viktor fiam kezébe? Az els! kórházi napok föld feletti lebe-
gésében megkérdezni is elfelejtettem. Az órás mondja, hogy 
a fiammal beszélték meg a részleteket, már a kórházban. Ha 
egy térképen bejelölném ismer!sök, ismeretlen szemtanúk, 
hivatalosak mozgását ebben a talán egy órában! És persze az 
enyémet is. Egy szabásminta egymást keresztez! vonalai sok-
kal érthet!bbek.

A könyvesbolt eladón!jével már lábadozásom idején, a há-
zunk el!tt beszélgettem. # még nem ért oda, amikor látta a 
balesetet. Sokan gy"ltek össze, nem akart bámészkodóként 
közelebb kerülni. Azt azonban megjegyezte, hogy én már a 
gyalogátkel!helynek inkább a második felén jártam.
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Ez a láncszem addig nekem hiányzott. Egyáltalán mi volt 
meg? Amíg a közlekedés-rendészet illetékesei el nem értek, 
azt hittem, tudom, hogy egy fehér motorháztet! került alám, 
mint éber állapotom utolsó külvilági lenyomata. Hát nem. 
Nehéz elképzelni, hogy egy fehér kisteherautó függ!leges 
záródású eleje miképpen válik alattam lév! vízszintes folttá 
az én tekintetem és tudatom (utolsó tudatos tekintetem, így 
jobban hangzik) számára.

Talán az én evilági geometrikus elhelyezkedésem válto-
zott – repülésem közben – vízszintessé? Viszont valahogy 
úgy kellett leérnem az úttestre, hogy jobb fülem fölött a fejem 
jobboldala szenvedjen egy négy centi hosszú és egy centi mély 
sérülést! Ez ma az eukleidészi geometria szabályai szerint, ha 
kihúzom magam, az alattam lév! talajhoz képest vízszintes 
ugyan, de ezzel aztán nem mondtam semmit.

Egy darabig fájt a bal könyököm. És a bal csíp! körül is 
volt elszínez!dés. Ezek oka nyilván a balról ért lökés. Jobb ol-
dalam kék foltjai pedig sokáig jelezték, hogy melyik részem 
ért földet. A fejem mindenesetre a legel!bb. Akkor már há-
tat fordítottam az autónak.

Ha a lap-top a jobb kezemben volt, elég nehéz lévén, nagy 
ívben kellett, hogy húzzon le a földre. Még az sem lehetet-
len, hogy emiatt úsztam meg végtagtörés nélkül. Tényleg a 
jobb kezemben volt? Erre csak azt mondhatom, hogy a leg-
nagyobb valószín"séggel. Éppen a súlya miatt néha át szok-
tam venni a bal kezembe.

O

A hivatalos leírás szerint 7 óra 48 perckor történt a baleset. 
El!zetesen elsuhant el!ttem egy fekete vagy sötét személy-
autó, s az Erzsébet utca felé kanyarodott el. Ezzel szabaddá 
vált a gyalogátkel!. Miel!tt leléptem volna az úttestre, balra 
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néztem, de nem láttam felém közeled! járm"vet. Ez után már 
csak arra ügyeltem, hogy nem vág-e elém jobbról, a tér fel!l 
egy autós. Olyan nagyon gyorsan nem mehettem, mert nem 
is szoktam átkeléskor. A rend!r szerint középtájon lehettem, 
amikor elütöttek. A „hirtelen autó elé lépés esete” tehát kizárva.

Azt sem hiszem, bár bizonyítani ugyan mivel is tudhatnám, 
hogy el!z!leg nem vetettem legalább egy pillantást balra. Ez a 
szabály réges-rég belém ivódott. „Balra néz, jobbra néz! Nem 
jön semmi, mehetünk!” – mondogattuk kórusban a gyerekekkel 
a járdaszegélyen, olyan közlekedési viszonyok közepette, ami-
kor még percekig kellett volna várni, hogy egyáltalán felt"njék 
valamelyik irányból valamilyen járm". (Gyerekkoromban, az 
más. Akkor – igaz: mellékutcában – hatalmas gyalogos ön-
tudattal ballagtunk az úttesten, kerüljön ki minket az az egy 
autó, amelyik egyáltalán arra jöhet.)

Az el!bb említett fehér folt felvillanása után elvesztettem 
az eszméletemet, s már csak kerekes ágyon, letakarva éledtem 
föl a Kórház f!épületének földszintjén. Éledtem? Éledeztem? 
Valakik szóltak hozzám, valamit válaszoltam, aztán az árnyék-
ból kitoltak a napfényre, s betoltak egy szállító autóba. Ismét 
ki és ismét be. A Neurológia els! emeletének egyik szobájába 
(kés!bbi értesülésem szerint a négyesbe). Ablak melletti ágyba 
kerültem. Köszönés, szobatársak, ebéd? Akkor sem volt vilá-
gos képem ezekr!l, mára pedig már összemosódnak a napok, 
a személyek, az események és a vizsgálatok.

Tanakodva álltak el!ttem fehérköpenyesek, s mint olva-
som, antibiotikumot rendeltek számomra, amit!l aztán vég-
re a föld fölötti lebegésb!l leszálltam a realitások talajára. 
Ahogyan a zárójelentésben fogalmaztak: tudatom „fokoza-
tosan feltisztult”, s „kezdeti iniciatívahiány” után segítséggel 
már járni is kezdtem.

Addig azonban megjelentek a látogatók. Nagy sürgöl!dés 
a sz"k helyen.
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Kint még sütött a nap, amikor az ágyam végénél megállt két 
középkorú, körülbelül egyformán középtermet", tagbaszakadt 
férfi, szürke munkaruhában. Az egyik mintha kopasz, vagy 
legalábbis kopaszodó, kerekfej" lett volna. Megkérdezte, hogy 
ismerem-e bizonyos vállalkozás igazgatóját. Kés!bb mond-
ták (vallomásom szerint a személyzetb!l valaki), ! volt annak 
a kis fehér teherautónak a sof!rje, amely nekem jött. Lehet.  
A jelenség további nyom nélkül elt"nt a tudatomból.

O

A valóság akkor kezdett tágulni, amikor már a függönyt 
elhúzva, kinéztem a kerítés mögé, az úttestre, a házsorra, s 
hátul a város épületeire. Gyiróti utca, azonosítottam ma-
gamban a Kuruc-dombra nagyhirtelen felkapaszkodó „köz-
terület” nevét. És néztem a lekanyarodó buszt, irigyeltem a 
járdán közleked!ket. Apósomtól örökölt botom segítségével 
ki-kimerészkedtem a folyosóra, s a leginkább mozgékony szo-
batársam, a vasút forgalom-irányítójának karjába kapaszkod-
va eljutottam az étteremnek, kilátószobának, el!térnek és ki 
tudja még minek használt folyosóvégre is. Aztán már a be-
látogató családom is megmozgatott. Máskor pedig naphosz-
szat elüldögéltem a két ablak melletti ágy közé helyezett asz-
talnál. A vasutas hozta az újságokat. Hazulról egy folyóiratot 
kaptam. Az igazat megvallva hamar elfáradt a szemem az ol-
vasásban. A vasutas is erre panaszkodott.

Egy séta alkalmával meghívott kávéra. Ez lett volna más-
fél heti kényszer" önmegtartóztatásom els! és mindjárt lát-
ványos megtörése, sajnos azonban kiment a biztosíték, s nem 
f!ztek „fekete levest”. Kik? Talán az irodisták. Most már na-
gyon szerettem volna hazajönni.

O
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Nem a fekete hiánya volt az igazi ok. Az egyik szobatársban 
csak pislákolt az élet. Felesége hiába próbálta evésre kénysze-
ríteni, egyáltalán valami jelzés adására, a n!vérek enyhébb-
er!teljesebb beavatkozásaira sem mozdult. Szó, pofozás nem 
segített. Félig felpolcolva, mozdulatlanul nézett maga elé egész 
nap. Lassan mindenki tisztában lett vele, hogy csak napok kér-
dése, mikor következik be a vég.

Addig azonban hazaengedték az egyik kellemetlen szoba-
társat. Éjszakánként „fáj a lábam”, „fáj a lábam” szöveggel hív-
ta a n!vérkét, illetve tartotta ébren a többieket (nekem füldu-
góm volt), reggelre kelve pedig semmire sem emlékezett. A 
helyzet ezután sem lett jobb. Az utódnak is folyton-folyvást 
problémája volt, amihez az éjszakás n!vérnek kellett asszisz-
tálnia. Tetejében betoltak még egy pácienst. No, ! aztán min-
den mértéket felülmúlt. Le sem írom, mit m"velt abban a tuso-
ló-vécéhelyiségben, amely ráadásul az ilyesmiben sz"kölköd! 
szomszéd szoba lakóit is ki kellett, hogy szolgálja. Látni-hallani 
kellett volna a takarítón!t, amikor meglátta, amit meglátott.

Hiába kedvesek orvosok és beosztottak, hiába volt t"rhet! 
a koszt (sem nem dicsérem, sem nem szidom, mert nem volt 
étvágyam hozzá), megint csak sütött a nap. Elfeledkezve arról, 
hogy már korábban is szédültem, s!t éppen a baleset el!tt – a 
Deák téri ház újonnan készült járdája jelent meg el!ttem, s hívo-
gatott a lábadozóknak való sétára. Szándékomat megismételtem 
a nagyvizitkor, s beírták a nagy könyvbe, hogy hazamehetek.

O

Mentem is.
A taxis a közelmúltban ütközött össze – frontálisan – két apá-

cával. Hol? Ott valahol a kórház bejáratánál. Azért hazaértünk.

O
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(– Stroke? Nem? És mit mondtak, mikor leszel megint a 
régi? –)

O

Elgondolkodtam házunk statisztikáján. Tizenhat lakás, 
néhány év leforgása alatt négy (egyesek szerint öt) gázolás. 
Egy geofizikus-akadémikus, egy fafaragó-agrármérnök, egy 
nyugdíjas ápolón!, (egy szobafest!?) és én. Az els! csak hang-
jukról ismeri meg a lakókat, s reggelente a kapu el!tt várja 
akadémikus társát, hogy belé karolva jusson el közeli mun-
kahelyére. A fafaragó már megtért !seihez, az ápolón!, több 
töréssel kínlódva, nehezen botoz az utcán. (A szobafest! már 
régebben meghalt.)

Én? Idén nem voltam kint a temet!ben mécsest gyújtani…
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LÁBADOZÁS

Balesetét az újság – neve nélkül örökítette meg. Nem biztos, 
hogy a helytörténész majd felfigyel rá, még kevésbé valószín", 
hogy elhelyezi valakinek az életrajzába. A nagyköt!jel utáni 
második évszám helyett kérd!jellel. Rosszabbik esetben cé-
dula lesz egy id!vel selejtezend! irat mellékleteként. „Addig 
is” mi marad számára ebb!l? T"n!dés kesernyés mosollyal: 
ezúttal mennyi id!t kapott a sorstól, hogy megvalósíthassa 
eddig elodázott nagy álmait? Ha egyszer teljesen (teljesen? 
teljesen) rendbe jönne, annak a jele lesz: nem csak abban fog 
hinni, hogy a lépcs! aljáig leér, s!t a sarokig, hanem, hanem. 
No jó. Ébreszt!.

O

(Anyai nagyapja kés! öregségében, már jobbára ágyhoz 
kötötten, bevallotta, hogy reggelente úgy érzi, el!tte az élet. 
Aztán el!vette az angol nyelvkönyvet, hogy végtelenül finom-
ra csiszolja parlamentekben bizonyított nyelvtudását. Ugyan 
miért?

Egy ismer!se szerint úgy kell dolgozni, mintha örökké élne 
az ember. Tényleg?
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El!bb kellett volna. Történelmi tragédiák figyelmeztetnek 
arra, hogy idejében számításba kellett volna venni az élet vé-
gességét. Hány alkotás maradt félbe azért, mert ezt az egy-
szer" matematikát mell!zte az alkotó! Politikus, vagy m"vész, 
egyre megy. A semmire sem jó torzókkal pedig tele van a vi-
lág. No, most ezt magára is érti, vagy csak úgy?)

O

Nem kellene elismernie, hogy akkor kattant belül valami, 
mint zárban a kulcs? Vége. Mostanában gyakran jut eszébe 
Tolsztoj: Pjotr, a fejbel!tt partizán, akit visz tovább a lova. 
Mintha élne. Pjotr? Jól emlékszik a névre?

O

Sokan látták azt az összeütközést, köztük ismer!sök. Amikor 
kiszabadult a kórházból, némelyikük megígérte, hogy szíve-
sen tanúskodik, ha szükség lenne rá. Tiszta ügy – hitték és 
vallották, ám ahogy múlt az id!, egyre nehezebb volt beillesz-
teni az akkori esemény következményeinek sorába a „boto-
zást” és a szédülésre való folytonos hivatkozást.

O

(Az érdekl!d!k lenéztek a lábára, valami jelet keresve, 
hogy ott a baj. Nem, nem a harmadik láb. A fejére esett. Ezt 
már csak viccel!dve lehetett elsütni.)

O

A megértést és a részvét hangjait egyre inkább sápasz-
totta a részletekre vonatkozó tájékozatlanság, a sablonok, az 
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el!ítéletek uralma, s az ebb!l következ! általános megálla-
pítás: ebben a korban sajnos már… Gyengébb pillanataiban 
kezdte maga is elhinni, hogy valahol itt keresend! az igazság. 
Hiszen ! emlékezett a legkevésbé azokra a jöv!jét meghatá-
rozó másodpercekre. Az ájulás el!tt.

O

(– Nagyon helyes, ne hagyja magát. Mozogni, mozogni.
– Igen, de már mennyi id! telt el, s javulás alig.
Zavart csend. Ilyenkor jó folytatásként az öngúny: – Persze, 

százötven év múlva, ha találkozunk, sem szédülés, sem bot.
Felszabadult, megkönnyebbült nevetés, el lehet búcsúzni.
Marad egy marék optimizmus, amit szétfú a szél.)

O

Becsapódott mögötte a kapu. Nem baj, most már szól-
hat nagyot, felszerelték rá azt a szerkezetet, amely akkor is 
zár, ha a feledékeny, nemtör!döm fiatalok elengedik a kilin-
cset, s kirohannak az utcára. No majd, ha utoléri !ket a sar-
kon – tréfálkozott magában. Még ha nem is hitte, hogy valaha 
annyira juthat, mégis bízott a könny", természetes el!reha-
ladásban. –Lám, most is jobb, mint tegnap volt – nyugtat-
ta magát.

Elindult. Reggel van. „Övé a világ”. Felírta egy cédulára, 
hogy hova kell benéznie, érdekl!dnie, netán vásárolnia. Most 
úgy érezte, hogy nagyobb meger!ltetés nélkül végiggyalogol-
hatja a távolságokat, de az is eszébe jutott: figyelmeztették, ki 
fog fáradni. Nem szabad feszíteni a húrt – mondta valaki. Ne 
feledje, ott a busz.

O
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Mostanában t"nt fel neki, mennyien járnak bottal. Eggyel, 
kett!vel, könyöktámasz nélkül, könyöktámasszal. Érettségi 
el!tt álló diákként vágyakozva nézte a már feln!tt társadalom 
tekintélyes férfijait, amint keszty"t tartva karjukra akasztot-
ták a sétabotot. Ha pedig használták is, tiszti kardjukra em-
lékezve, tisztelegve emelték függ!legesig. Közismert figura 
volt az újságíró a fokosával.

A park!rök botjuk hegyére t"zték a lepottyantott cédu-
lákat. És botjuk volt a térzenék körül a perecárusoknak. Ó, 
azok a frissen sült, illatos, nagy perecek! A bot meghajolt a 
vev! el!tt, hogy könnyen levehesse a gyereknek a majszolni 
valót. Különleges élvezetet jelentett a tésztájáról még a kemen-
cében lefolyt, alján megbarnult, de felül fehéren maradt só. 
Nem igen szóltak rá a gyerekre, hogy ezt eszegetni mennyire 
egészségtelen. Igaz, utána: mama, szomjas vagyok!

O

És botja volt a fúvós zenekar el!tt peckesen haladó tambur-
majornak is. A zászlók rúdjairól nem is beszélve. Akkor még-
sem gondolta, hogy túlságosan sok van bel!lük. Most, amikor 
körülötte kopognak, s ! maga is rászorul legalább egynek a 
használatára (szerencsére megmaradt a régi id!kb!l), ez már 
nem tekintélynek, foglalkozásnak a jele, hanem pótlék. A töb-
bé-kevésbé hiányzó egészség kipótlása, az egyensúly megtá-
masztása. Nem társadalmi jelkép, hanem szükséges eszköz. 
Ránézésre is: használójának élettörténete. Szép id!ben a sar-
kon, még inkább egy padon megbeszélni való téma.

O

(Talán valahogy összetartozunk. Ha keskeny járdán talál-
kozunk, ismeretlenül is szólunk egymáshoz, és vigyázunk, 
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hogy legyen helye a másiknak. A másik háromlábúnak mel-
lettünk. Netán egyletbe szervez!dhetnénk? – gondolta. Vagy 
talán mondta valakinek?)

O

Na, mégis? Csak nézegeti kissé a kirakatot. Holnap majd 
ide jön vásárolni a nagyobbik szatyorral. Tavaly még vigyáz-
hatott arra, hogy egyenl!en ossza el a súlyt a két kezébe. Az 
most csak húzza a gerincét a támasszal ellentétes irányba. 
Nem mindegy? Hogy mondják? Ebben a korban? Mit akar 
ebben a korban? Szálfa egyenesen kilépni? Hány fiatal tartja 
púposan magát!

Úgy látszik, mégiscsak „lecövekelt” a várakozók között.
A megállóban, mert hát ott volt, a zöldséges bolt mellett 

a falnak támasztotta a hátát. Óvatosan fordította arra a fejét, 
ahonnan már többen is várták a buszt. Még nem kellett fel-
emelnie a tekintetét, hogy lássa, jön egy. Ajaj! Magasan van az 
els! lépcs!. Visszaeresztette az igazolványát a zsebébe: amúgy 
is mit igazolna egy csukott tok? Viszont szüksége lesz a bal-
kezére. A jobban a bot, mint csiga tapogatója.

O

(– Ejnye, engedd a bácsit el!re.)
Megingott a hirtelen indításra. Sok évvel ezel!tt eszébe 

sem jutott ül!helyre vadászni. Most támaszt keres! keze fel-
emelkedett a semmibe, mintha jelezné a sorsnak: itt vagyok, 
az esend!. Valaki átadta a helyét. (Hogy védje magát az orra 
el!tt bottal hadonászótól? – rosszmájúskodott. Pedig van ma-
gától értet!d! udvariasság is. A „bácsinak”. No persze.)

Ha beljebb nyomakodhatott volna, közelebb kerül a leszál-
lásjelz!höz. Az pedig el!ny. Szorongás fogta el. Kíméletlenül 
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rázott-robogott az ormótlan járm". Eddig azt hitte, az aszfal-
ton nem zötyög. Még az ülésen megmaradni is nehéz. Hol is 
akar leszállni? Akar! Egyáltalán miért viteti magát?

O

Hátizsákos fiatalok, kezükben ásványvizes flakonnal. Csak 
ne forgolódjanak.

Izzadságszag. Testes asszonyság a piaci árakról sopánkodik 
a szomszédjával. Meg hogy egy szem uborkájuk sem termett 
idén. Most mehet vásárolni, hogy eltehesse télre. Miért nem 
veszi készen a kovászos uborkát? Az más. Amikor ott áll az 
ablakban egész !szön, és érleli a nap. A házi recept az igazi.

(Jaj, hogy lehet így megállni? Legyen szíves, nyomja meg. 
Mi is leszállunk.)

Nem, most már nem áll fel. Mire a kijárathoz botorkálna, 
rácsapódna az ajtó.

Újabb utasok kapaszkodnak körülötte. Csak maradjon. Úgyis 
mindjárt leszállnak. Nem, nem neki mondták. Egyáltalán, fe-
léje senki sem fordul. Akiknek zötyögve is van beszélhetnék-
je, talál magának hallgatóságot, akinek meg nincs, csak azt 
figyeli, hogy meddig jelez el!ttük pirosat a lámpa.

O

Kinézett az ablakon. Felfedezte, hogy innen, kissé maga-
sabbról, mennyivel többet lát meg a házakból, mint ha csak 
gyalog menne el mellettük. Különösen mostanság, amikor a 
lába elé kell néznie.

Igen, maga elé kell néznie. Mindenképpen, nemcsak a jár-
dák egyenetlenségei miatt. Arra is vigyázni kell, nehogy be-
akadjon a bot vége valamilyen résbe. A kockaköves burkolat 
szinte életveszély.
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Szó, ami szó, ezek a házak a párkányaikkal, a cégtáblákkal 
el nem takart részeikkel, ha nem hullana itt-ott a vakolat, azt 
mondhatná, újaknak t"nnek. Eddig legalábbis nem figyelt fel 
rájuk. Mennyi mindenre nem figyelmez az ember.

Most már tényleg le kellett volna szállni. Ebben a város-
ban nincsenek akkora távolságok – szokták mondani. Ahhoz 
képest bizony túlságosan régóta zötyögteti magát. Egyszerre 
mennyien tömörülnek az ajtónál. És a kosarak. Mindenki pi-
acra megy? Vásárol?

Miért habozik? Miért nem tápászkodik föl? Ha olyan köny-
ny" lenne – próbálkozott. De hova is akart menni? Elfogytak 
a sorházak. És az emeletek. Még csak nem is dereng fásult 
agyában, hogy merre járnak.

O

Ezt a n!t valahonnan ismeri. Milyen barátságos, rámoso-
lyog, Szinte várja, hogy visszamosolyogjon. Megkapja. De at-
tól még nem tudja, ki állt meg el!tte. Jé, Zoli bácsi, errefelé, 
amerre a madár se jár? De rég nem láttam! Hogy van mindig? 
Megy a kertbe? Maguknak volt kertjük, nem. Mi épültünk, 
igen épültünk. Nyugis hely, csak kicsit messze. Hát persze, a 
gyerekek. Jól megvannak? És jönnek néha meglátogatni a szü-
l!ket? Most is? Az unokák. Hogy n!nek a fejünkre. Mintha 
ma lenne. Emlékszem, milyen büszkén tolta a kocsit. Elmúlt 
az id!. Nálunk is. Most született a legkisebb. Nem, a nagyok 
nem akarnak. Élik világukat. Fogyunk, bizony fogyunk. No, 
Zoli bácsi, minden jót.

(Elment. Mintha vele beszélgetett volna. Pedig ! csak bóloga-
tott. De miért Zoli bácsi? No, és ha eltévesztette? Figyelmeztetnie 
kellett volna rá! Hogyne, hogy elmúljon az a varázs, hogy tarto-
zik a tömegb!l valakihez? Legalább néhány pillanatra? A szavak 
mint a sablonok, köt!dnek bárkihez és bármihez. Mit mondott 
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magáról? Egy-egy szót, de azt sokat sejtet!en. Hogy jól meg-
vannak. Istenem, aki él, az jól megvan. Ha kisebb, akkor na-
gyobb is volt. Körülbelül ennyi, annak az általa nem ismert Zoli 
bácsinak éppúgy, mint neki. Jó lenne tolni azt a gyerekkocsit.)

Most aztán végképpen nem látja, hol kanyarognak. Valaki 
megkérdezte t!le, milyen megálló következik? T!le. Megkérdezte. 
Honnan tudhatná?

O

Csomagok, kosarak, eserny!k, gyerekek, nyomakodás le-
felé, nyomakodás fölfelé. Aztán egyszerre elfogyott a moz-
gás, a beszéd. Gyenge légáram, frissebb leveg! a láthatáron 
tornyosuló felh!k fel!l. – Megálltak. A sof!r söpr"vel a ke-
zében végigment az ülések között, félretolta az egyik ablakot, 
a túloldalit meg behúzta. A söpr"vel megkerülte a botját és 
odaszólt neki valamit. Neki? Roppant a nyaka. Sehol senki. 
Akkor tényleg neki szólt.

Ennél tovább nem mehet. Feltápászkodott és nehezen 
kapaszkodva a fogódzókba, lelépett a lépcs! utolsó fokára. 
Némi bátortalan habozás után el!rehajolt, hogy a földet érje 
a botja, de közben el nem engedte bal kezével a fogantyút. 
Tengelyében félre fordult, s így valahogy oldalazva leért el!-
ször a jobb, majd a bal lába, s megszabadult az ormótlan jár-
m" közelségét!l. Most csak arra kellett vigyázni, nehogy to-
vább mozogjon el!re a feje. Jobb, ha leül a három rácsos ül!ke 
egyikére: – Szabad ez a hely?

– Hány óra van? – kérdezte kisvártatva a fejkend!s öreg-
asszony.

Megmondta.
– Hát akkor… – mérte végig, nem a legbarátságosabban, 

aztán lesimította felgy"r!dött szoknyáját és elindult vala-
merre. Néhány lépés után visszaszólt:
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– Sokára indul a következ!.
Csönd.
Egy nagyfej" hangya sietett a kavicsok között, a megsüly-

lyedt járda repedései felé.
 Mit mondott? – motyogta a férfi, s el!ször nézett föl a ne-

hézkesen meginduló busz elejére. Ahol a fekete háttérb!l sár-
gállott a szám és az útirány.

O

– Mit mondott? – H"vösöd! szell! borzolta ritkás haját az 
opálosba hajló fényben.

Valahol, mérhetetlenül messze, labdázó, hintázó gyerekek 
alig ciripel! hangja próbálta át- meg áttörni a csendet. Padokon 
a szül!k, mellettük kivehetetlen, tarka cuccok, körülöttük sí-
rással vegyes felszabadult futkározás. – Játszótér – nevezte 
nevén a látványt, de a szó üresen kongott benne. Egyszer va-
lahol egy játszótéren vécét keresett, persze hiába. Ivókút még 
csak-csak.

Senki és semmi ismer!s. Az er!ltetést!l könnyezni kez-
dett a szeme. El!vette zsebkend!jét. (Mert vászonzsebkend!je 
volt.) Az egyik sarka a sok mosástól már foszladozni kezdett. 
Mikor kapta? Karácsonykor? Az utolsók egyikén? – Igen, az 
utolsók egyikén.

A könnycseppek elindultak az arcán lefelé.
Magába roskadtan ült tovább. Körülötte a süket csöndben 

az apró hangszigetek egyre inkább felszívódtak. (– Mindenki 
itt hagyott – döbbent rá.)

Csak nagy sokára világosodott meg benne, hogy ezen a já-
raton a temetés óta még sohasem utazott.
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