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KOSZLOTTSÁGI REFLEXIÓK

Ha feltételezzük, hogy a rosszarcúságból 
is származtatható valamicske életszemléleti 
önlelkizés, akkor miként állunk a teóriánk 
fonákjával?





TIVORNYA

A lifit. Ennek az átkozott szerkesztménynek a zakatolása 
szüntelenül. Meg-megújuló rohamaival, valahol a kisagy leg
rejtettebb rengetegei mélyén éri, s mindig váratlanul, meglepe
tésszerű lerohanással, az embert. Madzsarka Liza ilyenkor úgy 
érezte, hogy ez a közönséges életkörülményi tényező egyenes 
arányban áll nagy és boldog felemelkedéseinek ellehetetlenü- 
lési érzülethányadosával, s minden alkalommal szinte évekkel 
rövidíti meg az életét.

Most a fülére helyezte kissé nagyra méretezett füldugóját. 
A hirtelen beállt, áldott csend aztán szinte végzetesen közel 
hozta önmagához, mármint hogy most kénytelen ezen másik 
véglet töprengései közepette kilépni tizenharmadik emeleti la
kásának teraszára, hogy a virágállványon árválkodó hurkainak 
állapotát megvizsgálja. S nem volt eredménytelen a felülvizs
gálat: a tizenhárom kihelyezett, vékony acélhurok közül kettő
ben egy-egy vörhenyes, de a mellén vakítóan fehér madár ver
gődött magatehetetlen, szabadulást nem remélhető kábulatban.

Liza az örvöst nem kímélve, mert büdös és rossz arcú fér
fiak látványát idézte benne, akik a nőket szorosan a földön 
tartják, s nem engedik őket szárnyaló tevékenységre, nos, az 
örvösnek kitekerte a nyakát; a másik galambot már gyengé- 
debben szabadította ki a hurok fogságából, előbb meg is simo
gatta, hogy figyelmét elterelje a közeledő bajról, majd hirtelen 
mozdulattal annak is tekert egyet a nyakán, s miközben a vér- 
cseppek végiggördültek kézfején, körülkémlelt sebesen, vajon 
látta-e netán valaki a gyalázatos mozdulatot, e könyörtelen ak
tust. Közben, szokott hadműveletéhez tartozón, most is kizár
ta érzékszerveinek látóköréből annak tényét, hogy a rossz ar
cú város tetején, egy műfészek rejtekén él, ahol se szomszéd



ja, se annak esetleges lehetősége, hogy bárki szemrevételezze 
az esedékes tivornyához szükséges nyersanyag ilyeténképpeni 
beszerzését.

-  Csak semmi szentimentalizmus, Lizácska — ismételgette, 
miközben a teraszról visszatért a lakásba, és a galambtetemek
re a forrásban levő ecetes vizet ráöntötte. Mert tudvalevő, 
hogy az almaecet, a bőrt puhítván, könnyebbé teszi a tollta- 
lanítás műveletét. S mikor a csupasz madártetemek már ott fe
küdtek citromsárgán és hidegen az asztallapon, a madárújdon
ságot étlapra iktató asszony arcán valamilyen meghatározat
lan, jobban mondva behatárolhatatlan mosoly féle futott ke
resztül, amely a céltudatosak és a magabiztosak, egyszóvál az 
akamokok jellemzője csupán. A konyhatükörből visszanéző, 
szabálytalan, kissé torz formájúra sikeredett arckeretből 
megint csak a nagy és émelyítő ismeretlenség nyugtalanító 
pusztasága tükröződött vissza, és a magányos nőkre jellemző 
vigyorféle is megjelent arcbőrén, már-már tudathasadásos ön
teltség köntösében rohanta meg védtelenségét.

-  Együtt a tizenhárom galamb, szólhatok Isaacnak — mond
ta, hogy másfajta elfoglaltsággal meneküljön a látványtól.

O, Isaac! Ez az ízig-vérig humanista ember! Akkor ismer
te meg, amikor egy alkalommal befordult a Négycsöcsűbe, 
hogy lozovacsalevet vegyen, mert kimondhatatlanul szenve
dett a gyomrára, és valaha azt hallotta az apjától, hogy a ko
csispálinka helyrebillenti a gyomorszájtájékot. Ott ült Isaac 
egymagában az egyik vörös asztalterítős kecskelábúnál, s bal 
fülét befogva, énekelgetett valamilyen doberdói dalokat. 
Mindez csupán később tudódott ki, mármint a doberdói beütés 
Isaacnál, mikor már jól benne voltak az iszogatásban.

-  Te Liza! -  emelte rá csupakék tekintetét Isaac, mikor a te- 
gezést is megejtették. -  Ne legyek vérbeli műgyűjtő, ha én



egyeszer nem nyitom meg valamely óriásfalutokon a vertiká
lis kiállítást!

Mivel Madzsarka Liza értetlen tekintettel figyelgette Isaac 
fejtegetéseit a mondottról, a Kubát J.-t utánzó fülbefogást ke
rülendő, most teljes bevetéssel magyarázta az asszonynak, 
hogy egy globálisan vertikális kiállítás a maga nemében egye
dülálló teljesítmény lenne, s hogy minden befektetés nélkül vi
lágszenzációnak számítana a maga megismételhetetlen kate
góriájában.

-  Csupán meg kell vámunk a tavaszi nagytakarítást, mert 
akkor a balkonok és az ablakok egyadta műalkotások! -  össze
gezte Isaac beszélgetésük tárgyának lényegét.

Gyors elhatározással felcsörrentette Isaacot:
— Halló, te galambdúci remete! Itt Liza! I-igen, a 

Madzsarka! Egyben a nyersanyag a tivornyához, és a nagyta
karítási időszak is beköszöntött; úgy fest a teraszok meg az ab
lakok hada, mintha a toronyház kínjában kiokádta volna téli, 
büdös tehetetlenségét, és mindenünnen a bele lógna a világba! 
Ma délután megejthető a kiállításmegnyitó, utána a portámon 
kirúghatunk a hámból, drága Isaacom!

A bajnáti elhíresült toronyház tövében aztán ezen a jelleg
zetes napon, mikor a Benedekek ülték névnapjukat, a Galamb
dúc Képtár tulajdonosa baráti körben megnyitotta a függőleges 
képzőművészeti tárlatot. Mindenki, aki valamit is számított a 
környéken, jelen volt az ünnepélyes aktuson, csupán Pecso- 
vics úr maradt távol, hivatalos havi jelentése átadásának ha
laszthatatlansága miatt. Isaacra szinte nem lehetett ráismerni, 
mert a műgyűjtő, úgy is mint a Galambdúc tulajdonosa, és úgy 
is mint a környék észkombájnja, keresetlen szavakkal ecsetel
te a város első és továbbra is egyetlen rendezvényének jelen
tőségét, amely korszakalkotó úttörés lehet a kortársművésze- 
tek berkeinek jövőjét illetőleg is netán.



-  Drága Barátaim az Úrban, valamint ti, hívatlanul is ide 
zarándokolt jámborok! Szíveskedjetek csak megfigyelni, hogy 
első, függőleges képkiállításunk mennyire tükrözi, mondhat
nám reflektálja testi és lelki mivoltunk milyenségét. Ha csupán 
arról a teraszi karfára pongyolán átvetett, kibiggyesztett, pap
lanmaradéknak is aligha nevezhető alkotásról szólnék, amely a 
harmadik emeleti balkonról csüng alá árván, szinte korunk 
zászlajaként, akkor is többet mondanék a semminél, illetve 
érinteném immár az univerzum öröklétének határait, s ebben a 
megható pillanatban eláll a szavam is, hiszen a látvány döbbe- 
nete megbotlasztott az ezredküszöbben -  mondta Isaac, majd 
intett Kubát J. felé, hogy a derék kútásó folytassa helyette a to
ronyház tavaszi megnyilvánulásai nagyszerűségének ecsetelését.

-  Isaac barátunk bevezetőjét hallgatva magam is úgy va
gyok vele, hogy vadonatúj ötlete forradalmasítja a lehetőségek 
tárházát, s gondolom, hogy ennek az egyedülálló kiállításnak a 
megörökítése kedves barátunkra, Prosz tata fényképészre há
rul, hogy az utókor is élvezhesse Isaac hozzáértő viszonyulá
sát az anyaghoz és térhez, valamint annak összefüggő változá
saihoz, tekintetbe véve akár a Bauhaus mozgalom vívmányait 
is netán -  mondta a magáét kútásó festőnk, miközben Szilágyi 
L. megsúgta a műgyűjtők eszének, hogy Kubát J.-t ő maga ké
szítette fel a tartalmas felszólalásra, egy festészettel kapcsola
tos, tudományos könyv felhasználásával.

-  Te Szilágyi! Képes volt a sárbirkózók kórusának karna
gya ezt a tömör és velős ismertetőt bemagolni? -  szólt hitetlen- 
kedve Isaac.

-  Még többet is megemésztett volna, de nem engedtem, 
mert akkor kilógott volna a lóláb, s az nem lett volna senkinek 
a javára -  suttogta Szilágyi L.



— Köszönet, hogy mértékletes tudtál lenni -  dicsérte meg 
barátját Isaac, majd felszólította a tárlat közönségét, hogy a to
vábbiakban éljen az alkalommal, és tegye tiszteletét 
Madzsarka Liza tizenharmadik emeleti portáján, ahol ételkü
lönlegességek és italkóstoló várja.

— Vargányáztomban ráleltem néhány szép darabra, felkíná
lom a körítéshez -  duruzsolta Liza fülébe Lópi Marga, és me
net közben a liftig gyorsan elhadarta, hogy miként is dúsítható 
vargányával a galambtetem. Miközben a gyülekezet liftezett, 
valamilyen furcsa, mondhatni szemnek is rossz, nem csupán 
orrfacsaró szagfelhő hatására hőseink egyike-másika mintha 
meggondolni látszott volna magát az ünneplés folytatását ille
tően. Liza megjegyezte, hogy azok az arcátlan szarszipolyozók 
már megint alkonyati műszakot csinálnak a csatornában meg
rekedt széklet eltávolítása érdekében, pedig van rá szóbeli ígé
ret, hogy holdalkonyi időben fognak hozzá ilyesmihez, de ma
ga Madzsarka is érezte, hogy nem úgy lesz az, s hogy tulajdon
képpen épp ellenkező irányból terjed feléjük a bűz, valahon
nan a toronyház tetőzete felől... S mikor a tizenharmadikra 
megérkezvén, liftajtót nyitottak nagy igyekezettel, a folyosón 
felsorakozott sárbirkózó dalárda látványa a jártányi erejét is el
vette Lizának: lerogyott a padlatra, és kínjában sírni kezdett. A 
csatomai iszappal bekent mellű fiúk mesterük beintésére 
ugyan még rádurrantottak egy mindenkinek ismerős dallamra, 
azt a bizonyos csak egy kislányt emlegetve, ám a patkányok
ként menekülők láttán ők is gyorsan felfogták, hogy eme zárt 
tér nem éppen alkalmas az ünnepélyesség megtoldására, és ló
halálában lerohantak a lépcsőn.

— Ezt azért kihagyhattad volna! — mordult Szilágyi L. a kút- 
ásóra, miközben segítségére sietett a Lizát pátyolgatóknak, 
akik a kocka alakú nőszemélyt fölfogták ájultéban, majd laká
sa vízágyára fektették, vigyázva, gyengéden, hogy mielőbb



fölápolják a kiállítási tivornya sikeressége érdekében. S mi
lyen jól ismertük mindannyian Madzsarka Lizát: nem telt be
le öt perc sem, hogy fölérezzen hátrányos, kiszolgáltatott hely
zetéből, és máris feledve az előbbi jelenet kellemetlenségeit, 
egyből át tudott állni a gondos vendéglátó szerepkörébe.

-  Ezt azért kihagyhattad volna! — ismételte Szilágyi L. 
előbbi szavait még hangsúlyozottabban immár, majd minden 
átmenet nélkül fölpattant a vízágyon ültéből, és a vendégeket 
az ebédlőbe hessegette.

-  Üljetek asztalhoz, akárha a Négycsöcsűben lennétek netán, 
amíg Lizával beszolgáljuk az ínyencségeket meg a kortyolni- 
valót!

Csendesen helyet foglaltunk, s miközben Szilágyi L. Lizá
val fölsorakoztatta az asztalra a tizenhárom sült galambot meg 
a frissen erjesztett bodzavirágitalt, nekem az volt a benyomá
som, hogy ebből a fölhalmozásból bizony szép keveset küld
hetünk a gyomrunkba. És mintha Liza gondolatolvasóvá ved
lett volna, csakhamar rám szólt:

-  Drága legifjabb Jó Lajcsi! Ha én is annyira szűkölködnék 
képzelőerőben, mint tenmagad, akkor bizony szűkre mérnénk 
az abrakot és a hozzávaló itókát! De most gyorsan kifordulok 
az én drága és áldott jó közvetlen szomszédjaimért, te meg, 
egyetlen Isaacom, a magaddal hozott két, Kubát kútásó-féle 
vázlatot ajándékba adod nekik jóságukért, mint kiállításunk 
nyerteseinek, s ők adományaikkal meghálálni látszanak majd 
a kitüntető figyelmességet, mondom én nektek — rendelkezett 
Liza, azzal kifordult a folyosóra.

-  Ez teljesen bedilizett! -  állapította meg Isaac, de azért a 
keze ügyébe helyezte a két Kubát-vázlatot, melyek a Hercego
vinái utcát, illetve egy Lyukas híd környéki hajadont voltak hi
vatva ábrázolni.

És amikor Liza újra megjelent, mögötte ott sorakozott a 
jobb felőli, illetve a bal felőli szomszédjainak apraja és nagyja:



egy szerb vállalkozó nejestül, aki különböző találmányok érté
kesítésével kapaszkodott fel az uborkafára, a másik népes tá
bor pedig egyenesen „szabadesett” a családfáról, mivel egy 
közismert cigányvajda egyenes ági leszármazottjai valának; a 
bal oldaliak részéről pedig az autókupecok legjava nyomult a 
lakásba széles vigyor kíséretében. Liza lerakatta velük a ma
gukkal hozott sok finomságot és kortyolnivalót, majd szemé
vel intett Isacnak, hogy tegye tisztjét.

-  Tisztelt díjazott jószomszédság! Nekünk kedves Találmá- 
nyos, Hangász meg Kupec, s mindannyiuk becses Pereputtya! 
Mivel rögtönzött kiállításunkon az önök alkotásai vitték el a 
pálmát, annak legremekebb darabjait tudhatják magukénak ab
lakaikban s teraszaikon, elismerésünk jeléül fogadják kitűnő 
művészünknek és fölülmúlhatatlan kútásónknak ajándékre
mekeit -  mondta Isaac, átnyújtva a vázlatokat a nyerteseknek. 
Azok széles mosoly kíséretében köszönték meg a megtisztelő 
figyelmességet, de csakhamar kitudódott, hogy több nap, mint 
kolbász: az autókupecnek nem jutott a vázlatokból.

-  Semmi vész, jó emberek! Csak leakasztom innen ezt a 
Szilágyi L.-alkotást és máris helyrebillent az egyensúly! -  
mondta Liza, azzal már nyújtotta is szomszédjának említett 
festőnk Isaac-portréját.

Az asszonyok és lányok az asztalra vonultattak aztán min
denből, mi szemnek és szájnak ingere lehetett akkortájt a por
tán. Már-már roskadásig megtelt a nagyasztal, a sligovica pe
dig kézről kézre jártában igencsak fogyatkozott, mikor a vaj
daivadékok egyetlen virágszála egy hatalmas testű, sült ma
dárnak látszó jelenséggel koronázta a tetemfelvonultatást.

-  Életében eme madárféle a gúnárok bájgúnárja kitüntető 
címet nyerhette volna el! -  nyerítette magáról megfeledkezvén 
Szilágyi L., aki látszatra nem állt gyakorlottan közeli viszony
ban az ivászattal, s bizony már a pálinka hatása is mutatkozni 
látszott rajta.



-  Ó, jó szomszéd! Tévedni tetszik, de túlságosan ám! Mert 
libának libafajta a megboldogult, csakhogy a hattyúk családjá
ból való! — oktatta jeles piktorunkat a fekete ember egyenes le
származottja, közben az áldozati madártetemnek lemarkolta az 
egyik combját, hogy példát statuáljon fogyaszthatóságáról. — 
Ilyet csak az én lánykám tudhat a konyhára sikeríteni!

-  És milyen fifikával dolgozik a nemes hajadon? — kérdez
te hússal teli pofával az Olimpikon, aki a közben megérkezett 
Pecsovics mellett múlatta az időt, s mindent elszedett kedvenc 
besúgónk elől, nehogy túlméretezett falatozása áldozata lehes
sen, ami köztudomásúan káros az egyszálbelűekre.

-  Nagyon egyszerű a módszer, Szomszéd -  bizalmaskodott 
a szendének egyáltalán nem mutatkozó hajadon a bajnokkal, s 
gyengéd szavakkal írta körül az aktust, mármint a légyottal 
történő fizetséget kedvese részéről, ha az horogra fűzött kuko- 
ricaftizérrel becserkészi a madarak madarát a Kis-Palicsról.

-  így könnyű harapnivalóhoz jutni, emberek! De talán már 
azt is fölvezethetnétek, hogy italhoz miként juthat az ilyen kü
lönítmény — tudálékoskodott Pecsovics, azt remélvén, hogy ér
tékes információkhoz juthat mestersége gyakorlásához.

-  Mi sem könnyebb annál, jóember! Amott a kisüst a tera
szon, tengeri meg bőven leledzik a határban, szárízék fűtésre 
ugyanott lelhető, s miközben ez a marha nagy építmény egy 
kanizsai gőzösre hasonlít füstöltében, könnyen összeáll a réz
eleje — mondta a találmányos, közben a háromdecisből küldte 
a gégéjére a jófajta levet.

Később jószomszédi körökből még egy tangóharmonika is 
előkerült, s ki tudhatja, hogy meddig tartott volna a tivornya a 
tizenharmadikon, ha autókupecunk nem kezdi el úgy isteniga
zából „simogatni” a feleségét, bizonyos hűtlenségi előjelek 
miatt. Ily módon a szomszédok, persze, ki-ki a maga módján, 
ugye, eléggé lármásan vonultak kakasszókor nyugovóra, köz



ben a mi eredeti társaságunk is rendesen fogyatkozóban volt, 
mert már csak hárman kókadoztunk Liza asztalánál, mikor 
a háziasszony bejelentette, hogy a szépen sikerült kiállítás 
ünneplésének örömére megkísérli a lehetetlent.

— Micsoda badarság! -  dörmögte Isaac, és akkorát ásított, 
hogy félő volt szokásos arcizomgörcsének jelentkezése.

-  Egy frászt badarság! Nemegyszer álmodtam már, hogy 
repülök, és hogy senki a nyomomba szegődni nem tudhat. Ott 
fenn a magasban olyan jól érzem magam, ahogyan az életben 
soha — hajtogatta egyre Madzsarka Liza, ahogy ott magunkban 
gubbasztottunk. -  Ideje, hogy a gyakorlatban is kipróbáljam a 
szárnyam, mert semmi értelme, hogy itt ücsörögjek és várjam 
a sült galambot!

— Mi ütött beléd, Liza? Lópi Marga vargányáinak áldozata 
vagy tán? „Dolgozik” benned a közéjük keveredett mérgező 
netán? -  kérdezte félhangosan Isaac, s intett nekem, hogy he
lyette is figyeljem a továbbiakban az asszonyt, nehogy bolond
ságot csináljon.

-  A repülés egy különös adománya az életnek, s nem min
denkinek adatik meg, hogy a magasságokba emelkedjék! -  
mondta Madzsarka Liza megint csak, azzal kipenderült a te
raszra, s pillanatokon belül már a párkányzaton ült, mint aki 
repülni készül.

Isaac mozdulni látszott, de félbemaradt cselekvési szándé
kának megvalósítása. Mint két megvert gyermek, úgy ültünk 
tovább mozdulatlan, s figyeltünk, hogy mire készülődik az asz- 
szony. Régebbről tudtuk róla, hogy van egy fixa ideája, már
mint a repülhetnékje, s azt bizonyítani készül, de sosem gon
doltuk volna, hogy egykoron majd éppen mi ketten statisztá
lunk a próbálkozásához.

Liza közben felállt a párkányzaton. Valahova messze, ke
letre nézett, ahol már körvonalazódni látszott a hajnal, aztán



hirtelen, még mielőtt utánakaphattunk volna, a gömbölyű asz- 
szonyi test eltűnt a szemünk elől.

Mindenütt csend volt még a környéken, a szokásos kutya
ugatás sem hallatszott sehonnan, és ebben a mélységes, döb
benetes csendben volt valami hátborzongatóan félelmetes, 
mondhatni megalázóan embertelen fölénye valakinek-valami
nek mindannyiunk nyomorúságán.

-  Lizának sikerült -  szólaltam meg.
-  Talán leguggolt előlünk a mellvédre -  motyogta Isaac.
-  Lentről tisztábban látunk — mondtam, aztán lassan, mint 

aki álmából ébred, felálltam.
-  Igen — suttogta Isaac, s álltában már, egész testében re

megve, görcsösen átölelt.
A feledhetetlen tavaszi kiállítás ünnepélyes kellékei ott he

vertek körülöttünk, akár valamilyen kövületek, mintha ebben 
a kőrengetegben egyik pillanatról a másikra megállt s örök és 
végső csenddé merevült volna az idő.



Í R I S Z ,

te már megint a szó- és mondtavégeket hangsúlyozod, még 
telefonban is, pedig hányszor mondtam már, hogy a helyes 
beszéd a nemzeti öntudat építményének alappillére, de ne
ked aztán beszélhet az ember, semmiféle töredékhez nem 
igazodik a füled, neked a törmelék csupán élet-forgács hal
maza, és számodra a nemzettöredék puszta lehámlása min
den szükségtelennek a természet nagy és sérthetetlen egé
széről, a földgolyó demokráciájáról. Nem, hiába puhítod a 
telefonhuzalt azzal a gyönyörű alt hangocskáddal, akkor se 
vagyok veled bekutyulva, te állócsillagom, inkább kiborul
tam az este is, mikor a nemzetközi egyenes adásban élvez
hettem mondanivalód a képernyőről, és tapsoltak az apácák 
neked, nekem meg itt hagytad a kézírásod egy fecnin, hogy 
mentem ide meg ide, jövök ekkor meg ekkor, a kávétej sa
vanyú és dobjam a szemétbe, és hogy tartsam észben: a sar
kiban legfrissebb a kiszóna, ha éhezem. Neeem, akkor is 
gyötrődöm és gubbasztok, ha megszakadsz a győzködéstől, 
hogy az emberek között a helyem: itt nincs már se isten, se 
ember, és igen, tudom az előadásod legapróbb részletét is, 
te novemberi válaszútra hulló, sárgakaki színű emlékezet- 
lelkiismeret, még akkor is csupán azt hallhatod tőlem, hogy 
Krisztus szeme nem kimondottan kék volt. És most lete
szem, egyszerűen ledobom ezt a nyűgöt, nem hallgatlak to
vább, pá, drágám, este a gyorsnál várlak...

Csend. Közvetlen körülöttem és azon kívül is. De ben
nem minden tombolt. Gyorsan bevettem valamilyen nyug
tatót, azt se néztem, hogy miféle, aztán rám szakadt az ég, 
és ahogy a pamlagon heverve a képeivel kezdtem birkózni, 
illetve a festmények történeti mondanivalójával, az ikonok



megülték a gyomromat s tonnás súllyal nehezedtek kis
agyam egy pontjára, valahol az öntudati állapot véghatárán, 
hogy végül is egyetlen képben összpontosuljanak e nyo
masztó benyomások, hogy asszonyom fajtája lényének va
lamilyen félhazug állapota kicsiben, különben nem hajku- 
rászná annak bizonyosságát, miszerint Krisztus szeme kék 
volt vagy sem. Igen, balsorsú ebek módjára zsugorított en
gem egy kutyaházi filozófia-akolba, és nem tehetem a dol
gom, a szokottat, a mindent balzsamozó töprengést, hogy 
itt és most. Különben is teljesen ki vagyok készülve a má
val és a holnappal egyaránt, azt se tudom, hogy itt vagyok, 
vagy már valamilyen utóéletben csellengek netán, fetren- 
gek a futurumban balzsamozottan, tömjénezetten.

Csengetés. Csengetés. Csengetés.
Ez Iriszke lehet. Megyek már ajtót nyitni és ujjongani: 

végre vége a magánéletemnek!
— Szí! -  mondta, és belépett életem árnyékának legked

vesebb ikonjáról a gyermek lakásunkba. — Szi! És te?
— Szi! É s te?
— Csak! Sztrájkolunk, kisöreg! És ez egy kimondottan 

hideg sztrájk lenne, csendes és vérfagyasztó! Ikonka hívott 
már? — kérdezte, és létrahosszú lánytestét úgy dobta szana
szét heverő papírjaimra a pamlagon, mintha éppen puha 
tollpihék közé pillesztené ernyedt izmait.

— Iriszke, ha nem kapisgálnád, te olyan papírokra dob
tad magad...

— Amiken a modem filozófia alapozása történik napja
inkban, s megfontolt okoltsággal értelmezve a jövőnket il
letőleg! Semmi kárt nem szenvednek, akár a suliban, amit 
a hideg miatt hagytunk ott.





-  De van itt egy sokkal kézenfekvőbb kérdés: már ezer éve 
tudni szeretném, s mielőtt megöregednék, állj már -  ülj már! -  
egyszer rendelkezésemre, kérek! -  mondta a lány könnyedén, 
és rágyújtott, hogy hergeljen, mert jól tudta, hogy nem bírha
tom a füstöt, valamint azt is, mit tartok a cigiző nőkről.

Leültem. S egy megfelelően puhára főtt póréhagymára ha
sonlítottam ott, a fotelban ücsörögve, azt gondoltam, hogy ha 
ő is a Krisztus szemének színével hozakodik elő, akkor nem 
állok jót magamért.

-  Miattad nem lehetett gyereketek? — kérdezte, s a tenyeré
be pöccintette cigarettája hamuját.

Néztem. Még csak fel sem szisszent. Bírta a fájdalmat. A 
pillanatnyit. És tótágast állt hirtelen körülöttem a világ, min
den kibillent eredeti helyzetéből, olyan káosz kóválygott a le
vegőben, hogy a vérnyomásom, isten tudhatta csak, meddig 
ugrott, a számat se nyithattam ki csodálkozásomtól, ajkam 
préseltsége az epém táján beindult, fájdalmas bizsergéssel 
makacsuk még keményebbé.

-  A félkopasz bájgúnárom mondta, hogy te egy magtalan 
jiddis lehetsz, és ezért ülhettem be a birodalmatokba, illetve 
ezért fogadtatok örökbe engem! Mondtam annak a félkopasz
nak, hogy rágalmaz, és a tehetetlenséged biztosan a holocaust
tól lehetséges, ha stimmel a tippem -  és csak mondta a magá
ét, mintha éppen arról lett volna szó, hogy estig még esősre 
fordulhat az idő és vigyek magammal ernyőt az állomásra.

-  Honnan ez a ...? -  nyögtem.
-  Mindenki az identitásáról beszél. A nap témája vagy az 

évszázadé? Nekem se mindegy, hogy kicsoda-micsoda a pere- 
puttyom és kinek a nevét viselem! Vagy szerinted nem fontos?

És csak tartotta Mária a gyermeket az ikonok legkedveseb- 
bikén, csak nem dőlt össze a ház, a világ is maradt a helyén. 
Az egész baszott szituációban benne volt az emberiség gyöt- 
relmes története, félsze önmagától, önmaga ismeretétől, hogy



még jobban bejöhet a képbe a gondolkodás és kérdésfelvetés 
szennyeződése.

A gyors persze késett. Egyik lábamról a másikra állva szá
molgattam a szívverésem lüktetését a halántékomon, s azon 
töprengtem, hogy milyen értelme van filozofálásomnak, ha a 
felszíni dolgokat nem tudom megoldani, ha egész létezésem 
csupán egy félresikerült kaland.

írisz könnyedén orron csókolt, s miközben nekem 
zokoghatnékom volt a meghatódottságtól, már arról hadart, 
hogy a konferencia rémes volt, bár a szakma krémje képvisel
tette magát, mégis hiányérzete maradt, mert csupán harmad
magával bizonygatta váltig annak igazságát, hogy Krisztus 
szeme kék volt, és az egész emberiség kudarca az, ha több a 
más elgondolás.

— Ott a film is bizonyítéknak, amely világsiker, Krisztus 
életéből merített, de egyesek szerint az is könnyen hanyagol
ható! -  vitte a padlóra a mondat végét, és rám meredt: -  Te 
most merre vagy éppen és miért?

Rezzentemben elejtettem a nagyobbik szatyrát, s hullottak 
belőle szanaszét a jól ismert ikonok, mintha onnan felülről 
gondviselné valaki, hogy itt és most hirtelen ikonvásárt ren
dezzen a hitetleneknek. Kapkodtam a drágaságokat vissza a 
szatyorba, közben írisz pörlekedése dobolt a dobhártyámon:

-  Hol élsz te, ember? Már azt se tudod kezelni, ami a világ 
egyetlen és igazi kincse? Hát ezért van az, hogy te még a gye
peket sem tudtad kezelni és olyan vadóc, amilyen! -  ordította 
a járókelők füle hallatára, és amióta együtt vagyunk, először 
volt alkalmam hallani tőle, hogy a hangsúlyt kétszer egymás
utánban a mondat elejére tette.

-  Jót, valami rendeset tett veled a konferencia... hangsú
lyod a helyén volt... tudod...

-  Nem ezen van a hangsúly jelen pillanatban! -  mondta 
megint a régi írisz. -  Egy kútba esett filozófia utolsó fehér ló



fia vagy és mint ilyenről már gondolkodnom kell felőled! -  
billent belőle újra a hangsúly helyesre, és lapos érzülettel 
nyugtáztam, hogy ez a nő már nem az, aki innen két napja kül
földre utazott, és a gyerek se véletlenül csippentette fel azokat 
a problémákat, és hogy Isten szeme, a krisztusi szivárványhár
tya legkevésbé oka ennek a nagy pálfordulásnak, hogy itt most 
más világmegváltó kérdések özöne zúdult ránk, és aki nem 
tudja felfogni a természet demokráciájával ellentétes pólus 
végkövetkeztetéseit, annak befellegzett.

A lakás persze üres volt. Lányunk már esti partijára mehe
tett, ott élte ki magát többnyire egyívású barátainak társaságá
ban, és a szokott berögződéses távol létet nem is érzékelhettük 
kellőképpen.

írisz hamarjában tüsténkedni kezdett, mintha ismét útra ké
szülődne, úgy látott munkához. Csak ültem és figyeltem.

-  Itt minden más lesz, édes fiam! Itt sorskérdésekkel fog
lalkozunk a mai naptól kezdve, és aki ebbe nem tud beleillesz
kedni, annak fel is út, le is út! — vitte magasra a hangsúlyt, s 
gyűjtötte halomra mindenünnen ikonjait egy lepedőbe, miköz
ben egész lénye csak úgy lobogott az indulatoktól: -  Még 
hogy Isten szeme nem volt kék és hasonló marhaságok?! A 
kék ég legyen a tanúm, hogy a kék még vérben is az igazi, és 
aki ezután ellenkezik velem egyetlen igazságunkkal kapcsolat
ban, az ellenségem, azt társaival egy megfelelő helyre kell be- 
gyűjtenem, és elkülönítve tartanom megtértéig!!!

A lepedőt csomóra kötve csak rázuhant kedvenc foteljére, 
nagyot sóhajtott, aztán hirtelen gondolattal ikonosszatyrából 
kezdett kipakolni hirtelenkedő mozdulatokkal, mint aki leké
sik valamilyen eseményről. Végül is a szatyor mélyéről előke
rült egy óriási ikon, az asztalra állította, s visszaült a helyére.

-  Ikonográfiánk utolsó, megfellebezhetetlen szava! — ha
darta tüzes tekintettel, aztán csak hosszan egy pontra nézett, 
talán az ikoni alak szemébe, mint aki egy végeláthatatlan tö



megből választotta ki a legfontosabb embert. — apropó, apu
kám, a könyved iránt senki sem tanúsított érdeklődést; átlapoz
ták sokan, de mindannyian kifogásolták, hogy a természet ja
vára filozofálsz demokráciád fejtegetve, maga az ember 
ellenében!

Könyvem az asztalra dobta, csak úgy koppant, mint valami 
hulla, s ott feküdt nyitottan az asztallapon, felpuffadt hasú ál
latként, kiszolgáltatottan a körülményeknek. Az egész lakás
ban csupán az óriási ikon dominált, kékszeműségével beleng
te annak minden zegzugát, katonazubbonyos madonnaságával 
lelkünk rejtett szögleteit is lefoglalta, s ekkor felsírt bennem 
valamilyen gondolkodó lényféle esetlen árvaságunkról, hogy 
íme, az ikonosztázia újabb remeke, a tökély jogán, fogadott lá
nyunknak és tar fejű haverjának ad igazat.

-  az egész lepedőbe kötött micsodát vidd a szemem elől, 
mert minden eddigit örökre felszámoltam!!! -  adta tudtomra 
utasítását hirtelen, mint aki mindennek végére akar járni még 
ma, mert holnap késő lenne intézkedni. Szótlanul fogtam a 
cuccot, az ajtóból visszaléptem a könyvemért, aztán botorkáló 
léptekkel haladtam le a lécsőn, egyenesen ki az esti utcára, 
ahol már itt-ott gyertyák lobogtak, és krizantém szaga reszke
tett a levegőben. Az egész utca, az ecetfák és az emberek sze
me kék színekben játszott, miközben az ikonhullák megcsör
rentek a batyuban, s akkor fogamzott meg bennem annak gon
dolata, hogy gyertya helyett a könyvem gyújtom meg ma este 
szülőm sírjánál. De ki tudhatja, miért, közben térben és időben 
teljesen elbizonytalanodtam, s nem mentem be haladtomban a 
temetőbe, hanem botladozva csak tovább botorkáltam a sze
méttelep irányába, mintha már akkor éreztem volna, hogy ter- 
hemtől szabadultan, a telepen túlnan folytatom utam, míg csak 
meg nem bizonyosodom felőle, hogy Krisztus szeme milyen 
színű is volt valójában.



V É L V É G Y A
(filmnovella)

Szép Ferenc a fák közül érkezett, hónalja alatt egy vekni 
kenyérrel. Csupa fakóság volt az egész idős ember, akárcsak 
az olyan gúnya, melyet lehetetlenre mostak már, és mégis volt 
a tartásában valami egyéni, amire a felületes szemlélődőnek is 
akaratlanul fel kellett figyelnie. Aztán, ahogy az egyik temetői 
sírra ült, abban is volt valami megfoghatatlan vidor grimasz: a 
minden mindegy meg az életigenlés elegye, amely inkább va
lamiféle bizakodási napsütöttség felé billent.

Szép Ferenc kimérten ült a sír márványán. Tekintetét a te
metőkapura szegezte, arra várva idegesen, ingerlékenyen, 
hogy érkezzék már, akinek jönnie kell. A merengés, mely ál
lapotba Szép Ferenc lassan beúszott, mint viharvert sajka az 
áhítat kikötőjébe, olymód lett úrrá az idős emberen.

EMLÉKKÉP

Egy zűrzavaros emlékképsor visszfényszerű tükröződéseit 
látjuk nagy gyorsasággal elvonulni vagy el-elidőzni a hirtelen 
ütemváltásoknál. Aki emlékezik: Szép Ferenc, aki középkorú- 
an is felbukkan a filmkockákon olykor.

Romos falak labirintusába menekül, aztán víz fölé gör
nyed, ölébe borul egy tányér lötty, már ahogy az egy emléke- 
zővel élményeinek sorjázásakor történni szokott.

Az emlékképek nagyrészt háborúsak. Rohamozó, felrobba
nó katonák, menekülők, bombák, omló házak, szárazon katto
gó gépfegyversorozatok. A Sárga Ház felvillantása után hirte



len a Mackovic-féle téglagyár képe, a kamera onnan pásztázik 
délnek, a löszparti fecskegrundra, odúk sorára, majd a gyep
mester viskójára és a füstölgő városi szemétdombra. A füst- 
ködszerűségből a lassan bandukoló Szép figurája tűnik elő, 
lassan lekeverve a mostani szép arcú ember alakjára, térdén 
nyugvó kenyérrel, amiből csipeget, s ahogyan az őszi sírkert 
főútján közeledő fiatal nő alakját kíséri figyelemmel.

-  Itt lennék nagy sokára -  mondja a lány lihegve a sietség
től, kipirultságával is fiatalos lendületet adva a lehangoló kör
nyezetnek, majd kedvesen Szép Ferencre mosolyog, közben 
kapkodva előkotorássza óriási méretű oldaltáskájából a kellé
keit, s leül a sírra a reá várakozóval szemben.

Szép a fejét ingatva adja tudomására a kapkodva érkező
nek, hogy bosszankodik a késése miatt, majd ballonkabátja 
belső zsebéből egy meglehetősen nagy méretű, kopott fényké
pet halász elő, és a lány felé fordítva arról kezd beszélni, hogy 
rossz arcú lett a város, és hogy bárhova tekint is az ember, 
mindenütt koszlottságot tapasztal maga körül. Ez csupán a ki
sebbik hiba lenne, de az emberek is nagyon rossz arcúak, ami 
mélységes aggodalomra ad okot.

-  Attól még a portréja szép arcú lehet -  motyogja a lány, 
térdére fektetett rajztömbje fölé hajolva, izmos ujjaival valami 
szénrudacskával babrálva, a régi fényképet is szemügyre véve.

-  Axiómákból ne építkezzünk — bölcselkedik Szép Ferenc, 
s érezni lehet a hanghordozásán, hogy betanult szöveget mond. 
Aztán mint akinek megint siethetnékje támadt, gyorsan arról 
kezd beszélni, hogy egyszerűen csodálja a lányt, aki törékeny
sége ellenére kőfaragó nagyapja nyomdokait követve szeretne 
érvényesülni az életben, és pillanatnyilag vén, magatehetetlen 
barátja helyett ül itt vele szemben, hogy előrajzolja a portréját, 
amit aztán a kővel keményen megkínlódva, domborművé for
mál, s ami egyáltalán nem azért van a világon, hogy fiatal lá
nyokat szomorítson és hervasszon aszottá időnap előtt.



A lány kerek szemmel bámul egy pontra az avitt fényké
pen. Hirtelen egykori kislányos alakja mutatkozik meg nagy
apja kőfaragó műhelyében, ahogy az idős embert figyeli, aki a 
lányka alakját formázza éppen. A kislány keresztet vet, majd 
beúszik a mostani kőfaragó lány keresztvetése, amint hangta
lanul mozgó szájjal mintha imába kezdene, majd a kép sebe
sen kimerevedik, akárha látomással küzdő emlékező lenne.

-  Nem a portré a fontos, hanem a háttér -  suttogja Szép Fe
renc. -  Itt a képen jól látható a dédapám a szeretteivel, ahogy 
a buckákon ülve falatoznak szüretkor. Ezek a homokdombok 
pedig: az egykori Velvegya, a Folyóval, az én homokbölcsőm!

-  Velvegya -  ismételgeti a lány többször egymásutánban, 
forgatja a nyelvén a részére idegenül hangzó kifejezést, köz
ben azért határozott mozdulatokkal vázolja fel az idős ember 
jellegzetes arcvonásait, elegendő helyet hagyva a mappán an
nak a bizonyos háttérnek, amely szerepénél fogva tekintélyes 
fontosságot kap majd a sírfelirati domborművön.

-  Csak semmi Epreserdő! Csak homokbuckák, melyek közt 
csordogál a folyócska, s azon át valamely kezdetleges padlat, 
csak ennyi — mondja az idős ember, majd bővebben kifejti az
tán, hogy miért fontos neki ez a szláv temetkezési hely, ahol 
anyja és annak ötödízigleni rokonsága nyugszik, s ő maga is 
emiatt gondolt éppen ide megtérni majdan. Közben Szép újra 
lecsippent kenyeréből és a lány felé nyújtja, aki nemlegesen 
ingatja a fejét, lendületesen tovább rajzolva a szerbek egykori 
szállásterületének képét, mint aki homokbuckák között bukdá
csolva igyekszik a gányók kiszáradtságát közeli víz megrajzo
lásával enyhíteni.

A temetőhöz közeli egyetemi diákotthon innenső ablaka, a 
harmadik emeleten hirtelen kitárul, és keretében egy tar kopo- 
nyájú alak hadonászik feléjük, mintha tornázna éppen, hangját 
nem hallani a nagy távolság miatt. Közben ablakcsukódás.



-  Még ma továbbmegyek — mondja Szép Ferenc, majd ar
ról kezd beszélni, hogy a lány egy márványkelyhet is készít
sen, amibe majd a virágokat meg az élelmet tehetik az esetle
ges látogatók.

-  Apó mondta, hogy a vázát is kifizette — mondta a lány. — 
Még a tél beállta előtt mindent megcsinálok, ahogy megbe
szélték.

-  Könnyen beállhat az én időm is, szeretnék nyugodtan ké
szülődni az eseményre -  mondja Szép Ferenc.

A lány a rajzot Széphez viszi, s kivár. Az idős ember elége
detten bólogat, látszik róla, hogy az általa felvázoltak bizony 
olyannak rajzoltattak, ahogy azt megálmodta, ahogy gyerekko
rában megélte a város külvárosi jellegét.

A kopasz langaléta fiatalember cigarettázva közeledik. 
Mint akinek nagyon sietős, gyorsan kapkodja lápteit, s csakha
mar hívatlanul, szinte testközelből mered tekintetével a rajzra, 
közben leszakít egy darabot Szép Ferenc kenyeréből, s maj
szolni kezdi.

-  Semmi dolgod itt, Vegya! -  hallani hirtelen Szép nem 
egészen magabiztos kijelentését.

-  A dolgunk az, hogy élünk, nemde? Hogy az életedbe nem 
fértem bele, az a mostani látogatásodra is jellemző, másoktól 
hallottam, hogy majd errefelé leledzel, s azóta az ablakomban 
lógok naphosszat, hogy el ne szalasszam a drágalátosomat — 
hadarja egy szuszra a kopasz, közben a rajzot nézegeti, jól el
tartva magától, mint aki járatos a szakmában.

-  Igen, jöttem, s továbbmegyek...
-  Ezt én is megcsinálhattam volna neked, öregem! — mondja 

a kopasz, és a rajzot a földre dobja. -  Jobban és olcsóbban, te Ol- 
csójános! Mert mi is látható a kisasszony firkálmányán? A háttér 
dominál a portré kárára. Ilyen nincs, azaz nem lehet! De van egy 
csúf ábrázat rajta, egy lehetetlen arcféleség, valamilyen szeces
sziós beütés, akárcsak az a büdös városháza, amit gyűlölök!



Szép Ferenc lassú, nehézkes léptekkel a kopaszhoz érke
zik, megölelné a fiú t, de az ellöki magától, és az egész jelenet 
inkább birkózáshoz, mintsem a két ember közötti szeretet 
megnyilvánulásához hasonlít már. Végül a kopasznak sikerül 
ellöknie magától Szépet, az hanyatt esik, úgy is marad, akár 
egy hátára fordított, magatehetetlen teknős.

-  A rosszakról nem is lehet jó rajzot készíteni — mondja a 
tarfejű a lánynak, közben elveszi tőle a rajztömböt és a sírra ül 
törökülésbe, hogy rajzolni kezdhessen. -  így, hanyatt fekve le
szel az igazi, te Frányó! Mintha máris halott lennél...

-  Mi köze az öreghez? -  kérdezi a lány érdes hangon.
-  Az nem tartozik rád, hogy minekünk mi közünk egymás

hoz! Akár Trianon vagy Vukovar is lehet a bajunk, ha nekünk 
az úgy tetszik... Jobban teszed, ha távol tartod magad az egész 
trotyakos sztoritól!

-  Vegya szerelemgyerek -  mondja alig hallhatóan Szép 
Ferenc.

-  A Velvegyádból fabrikált ragadványnevet akasszad a ma
gad nyalka nyakába, te szarházi! Ennél többet nem tudhattál 
kitojni a részemre, bezzeg a nőcskéidnek aranytojás jutott a 
jussból, és a fiad is ebbéli viselkedésed gyakorolja, csupán 
anyámról feledkeztetek meg, amikor lelépett -  mondja sok ke
serűséggel a hangjában a kopasz, majd egy gyors lélegzetvétel 
után arról hadar, hogy most Szép próbál ily módon menekülni 
előle a halálba, ami egyáltalán nem logikus cselekedet, mert 
akkor ő olyan egyedül marad, mint a kisujja.

-  A Velvegya marad rád, Vegya! -  mondja Szép Ferenc.
-  Rád meg ez az igazi portré, vén kéjenc! -  löki rajzát a ko

pasz az idős ember elé a földre. -  A századok rajzoltak ilyennek, 
ez a te valóságos ábrázatod: egy disznófej! Ez illik a sírkövedre 
is, nem egyéb! És most fizess érte szépen, az igazi művésznek, 
aki méltóan megrajzolt az utókornak, és szokásaidat is gyako
rolhatja kedvére, mert belőled van, egy egész emberöltőn át!





Szép Ferenc ballonkabátja belső zsebéből egy köteg pénzt 
vesz elő, de a kopasz csak ingatja a fejét, hogy nem kell neki, 
s mozdulataiból látszik: keményebb veretű bankókra gondol. 
Az öreg nagy kínnal egy kisebb köteg márkát babrál elő a far
zsebéből. A kopasz mohón kikapja a kezéből, majd csúfondá- 
rosan felnevet, s teátrálisan meghajolva, ftityörészve kényel
mesen a kijárat felé távozik.

Szép Ferenc föltápászkodik, lassan anyja sírjához megy, és 
ráül, közben a kopasz által rajzolt képet és a kenyérmaradékot 
a márványra teszi.

-  Hát így állunk a rosszarcúsággal, hölgyem — mondja alig 
hallhatóan, majd int a lánynak, mint aki útjára engedi.

A lány hatalmas méretű oldaltáskájába rakja a dolgait. A 
temetőkapuból visszanéz, s arra gondol, hogy ebbe a háttérbe 
a kopasz portréja jobban beleképzelhető lett volna.



RONCSDERBI

Isaac dolgai elrendezésének napján Pecsovics és Csornai R. 
a délutáni szieszta idején találkoztak a Galambdúcnál, hogy 
egyengessék barátjuk sorsának alakulását. A téglagyári 
udvarházra reflektáló vevő csupán úgy juthatott a jelzett épít
mény birtokába, ha a benne jogosan ott-tartózkodó Ember 
Emerencia asszonyságnak vásárol egy házat a Báj in háton. 
Mivel Emerencia nemrég temette el volt élettársát, a két láto
gató tudni vélte a nő hajlandóságát Isaac irányában.

-  Az a harmadik nem mert beljebb fordulni? -  kérdezte 
tőlük Ember Emerencia, mikor befordultak az egykori 
Macskovics portára, hogy kifürkésszék az asszony esetleges 
gyenge pontjait Isaackal kapcsolatosan.

-  Neki sürgős megörökíteni az építményt, mielőtt 
elvesztené a régi formáját -  adta tudtára az asszonynak 
Pecsovics Szilágyi L. tevékenységének lényegét, mármint, 
hogy a festő miért állt le a Dimbesdomboson állványával.

-  Foglaljanak helyet az ecetfák alatt -  mondta az asszony, 
majd egy kis idő múlva mézsört tett az asztalra, két nagyob
bacska üvegpohárral együtt. -  És Isaac? Ma még sehol nem 
láttam, azt se tudom, mikor ment el!

-  Isaac szemérmetes ember, mondhatni gyámoltalan — 
mondta Csornai R., közben mindkettőjüknek öntött a sörből. — 
Mintha a méhek az idén szépen fizettek volna...

Ember Emerencia oldalt nézett, a kaptárak irányába, hogy 
lássa, ha netán valamely macska megint ott senttenkedne vala
hol a méhek háza táján, aztán döcögve arról kezdett beszélni, 
hogy a szegény megboldogult állította be a családokat, de 
csakhamar itt is hagyta őket. Még jó, hogy idejekorán ő maga 
is beletanult a kezelésükbe.



-  Hát éppen erről van szó, drága Emerencia -  mondta 
Csornai R., s közben lehessegette szakálláról a sörbuborékok 
alkotta, szivárványszín habot. -  Ezen a ponton neki, mármint 
Isaacnak fontos szerepe lehetne esetleges közös sorsukban!

-  Csornai eszes ember, Ember asszonyság! Egy vérbeli 
tudós, aki ismeri a madarak minden titkát, megbízhat benne -  
adta a bankot Pecsovics, csakhogy ráhangolja a nőt barátjára.

-  Híre járja, hogy tud a madarak nyelvén -  mondta az asz- 
szony.

-  Még a hártyásszárnyúakén, így a méhekén is -  ügyködött 
tovább Pecsovics a megfelelő hangulat megteremtésén.

-  Csupán arról van szó, tisztelt Menca asszonyság, hogy 
Isaac előéletében anyaméh volt -  mondta Csornai R.

-  A fenébe is, sose említette! -  így az asszony. -  Pedig van 
már egy jó évtizede, hogy a téglagyári fűtőházban húzódik 
meg... Erről az oldaláról sosem beszélt nekem!

-  Mert szemérmetes -  mondta Pecsovics.
-  Ő maga sem tudja, de ha jobban szemügyre veszi göm- 

bölyded, mondhatni tojásdad alakját, máris tisztában lehet 
vele, hogy egykor a méhek édesanyjának népes családjába tar
tozott -  ecsetelte barátjuk előéletének részleteit Csornai R., 
majd kivárt, hogy a célszemély megemészthesse a szinte 
kiskanállal adagolt ismereteket. -  És az Isaac mint olyan 
Önnek nélkülözhetetlen hasznára lehetne a jövőt illetően!

-  Akár családot is alapíthatna vele -  mondta Pecsovics.
Az asszony gondolkodni látszott a hallottakon, ál lát kézfe

jével megtámasztva az asztallapon, s tekintetét megint a kap- 
tárakon legeltetve. Aztán arról kezdett beszélni, hogy neki 
nem is lenne semmi kifogása Isaackal kapcsolatban, csupán 
egyetlen tényező aggasztja: a férfi köztudottan keserű szájíze, 
amiről unos-untalan említést tesz boldog-boldogtalannak, aki 
csak a portára befordul.

-  Próbálta? — kérdezte Pecsovics.



-  Kérnélek alássan, hogy ne hülyéskedj! -  igyekezett 
megzabolázni barátját, mielőtt még nagyobb bakot lőne. -  
Nagyon jól tudod, hogy Isaac keserű szájízét a közállapo
tokkal hozhatjuk kapcsolatba!

-  Ember asszonyság ízlelje meg a nyálát, mielőtt fölfogad
ná anyaméhnek és mindjárt tisztába lészen a dolgok állásával
— mondta csak továbbra is a magáét Pecsovics, és újabb adag 
sört öntött magába.

-  Lehetséges, hogy kissé megkeseredett a körülmények 
miatt, de ha az új lehetőségeket mérlegeli, a másik házban 
bizonyára Isaac is más állapotot nyerhetne Ön mellett -  mond
ta ki végül is szentenciaként ottlétük lényegét Csornai R.

Az asszony most rágódni látszott a dolgokon. A hallottak 
annyira felkavarták, hogy idegességében a közeli Szilágyi L. 
festőig futott, agyonra dicsérte a munkáját, majd visz- 
szadöcögve az asztalhoz, nagyon röviden, szinte sóhajtásnyi 
idő alatt csupán annyit mondott, hogy rábólinthat az ajánlatra.

-  A ma esti derbire persze szabad belépése lesz, ha 
tiszteletét teszi körünkben — igyekezett Pecsovics a nő ked
vében járni, ha már ő sem idegenkedik az Isaackal történő egy
bekeléstől.

-  Addigra fölállítjuk a régi helyére a hidat is, és semmi 
akadálya, hogy megfelelő körülmények között történjék közös 
sorsuk elindítása -  mondta Csornai R., s felállván mutatta, 
hogy tisztelettevésüknek ezzel vége is lenne.

-  Kinézhetek a pályára, ha jónak gondolják — mondta az 
asszony, s volt a hangjában valami titokzatos.

Távoztukban még odapillantottak Szilágyi L. készülő 
alkotására, melyen úgy festett az egykori udvarház, mint vala
mi mesebeli építmény, s miután rábólintottak barátjuk 
munkájára, a nádas szélén megbújó autósműhely felé vették 
útjukat, ahol a Bájin háti darálós dugiban járműveket javított 
ismerőseinek. Persze hogy a műhely környéke kész roncstelep





volt, mert Zéró Tibi géplakatos közhírré tétette, mondhatni 
szinte kidoboltatta: minden kiszolgált négykerekűt szívesen lát 
végelgyengülni a portáján.

-  Hogy állunk a járgányokkal, Zéró? — kérdezte a mestertől 
Csornai R. kedélyesen, előbbi fontos ügyintézésük sikerétől 
földobottan.

Zéró Tibi elemében volt, úgy látszik, végképp levetkezte 
félelmét a halottak látogatásával kapcsolatban, hogy egyszer 
majd a műhelyéig gurulnak jókedvükben, dombnak le, a 
Zentai úti temetőből, és elfekszenek, a Galambdúcot is 
megsemmisítve netán. Zéróra a halotakkal kapcsolatos frászt 
egyszer Isaac hozta rá, rémálmát mesélve, hogy az ámylelkek 
tivornyát ültek a löszdombon, s arról fecsegtek, hogy ha túlsá
gosan földobódnak reinkamáltságukban, talán éppen nagy 
röhögtükben fognak legurulni az emberek közé, s akkor jaj 
lesz mindenkinek, aki él és mozog a környéken.

-  Készen állnak a versenyre ezek a fítyók meg a három 
szappantartó — mondta Zéró Tibi a belépőknek, s mindjárt be 
is mutatta az öt használhatóvá pofozott autóroncsot, melyek a 
műhely mögötti színben pihentek.

-  A fítyók még csak hagyján, de a trabantok cafatul fes
tenek — mondta Pecsovics. — Még jó, hogy az egész hephajt 
sötétedés után rendezzük meg, különben csúnyán leégnénk.

-  Mire mentetek Ember asszonysággal? Láttam, hogy az 
ecetfák alatt győzögettétek -  mondta Tibi, csak hogy témát 
változtasson.

-  Csornai R. beadta neki a maszlagot a méhkirálynőről 
Isaackal kapcsolatban, s bizton mondhatom, hogy Menca a 
szárnyai alá veszi hajléktalanunkat -  mondta Pecsovics félig- 
meddig Szilágyi L. barátjuknak is, aki a színhez érkezvén, 
annak szögletébe tette állványostul festményét.

-  Csak akkor lesz az egészből valami, ha Isaac szájíze 
megváltozik — mondta Szilágyi L., s ráült az egyik roncsra. -



Persze hogy Isaac szabadkozik a vizsgálattól, de Ember 
Emerencia mindenáron a nyála elemzésére akarja kényszeríteni, 
hogy biztosan tudhassa: Isaac szájíze többé nem keserű.

-  Azt meg hogy gondolja elérni? — kérdezte Zéró Tibi.
-  Hát szeretkezéssel, te barom. Amikor az emberi nedvek 

elkeverednek, akkor a legkönnyebb megállapítani, hogy 
keserű-e még valakinek a szájíze -  mondta Csornai R., a töb
biek tudálékos bólogatásától kísérve.

Sötétedés után mindannyian együtt voltak Zéró Tibi 
pajtájánál, hogy megejtsék az évszázad roncsderbijét. Tibi 
sorra begyújtotta az autókat, aztán sorszám szerint ki-ki beült 
a maga járgányába, s kifutott a téglagyár előtti Dimbesdom- 
bosra. A kocsik aztán szépen felsorakoztak a rajtvonalnál, 
Zéró Tibi pedig egy foszlott Spartacus-zászlóval, amivel a kék 
galambok meccseire szokott volt járni és szurkolni kedvenc 
csapatának, hirtelen jelt adott az indulásra.

Persze, hogy már régen el kellett volna mondanom azt is, 
miért került sor egy ilyen jelentéktelen megmérettetésre. Az 
ötlet Isaacé volt, aki kiagyalta, hogy könnyű megszokott, 
mondhatni bejáródott úton haladni az idővel, de legény legyen 
a talpán, aki a nem mindennapit is meghonosítja. így került 
aztán sor a virtuális kiállításra, s így most, jelen esetben a 
hasznavehetetlen autók versenyére. A győztes örök időkre 
megtarthatta magának az autóroncsot.

Minden simán bonyolódott, semmiféle ütközés, netán 
bukás nem következett be, csupán egyetlen lehetőséggel nem 
számoltak hőseink, és ez a lehetőség úgy ugrott be a játékba, 
mint nyugvó házba az istennyila. Ugyanis a nagy motorzajra a 
bűzcsatorna melletti nádasból vackukról hirtelen felszökken
tek a mezei nyulak, s olyan összevisszaságban ugrándoztak a 
járművek előtt, hogy versenyzőink az első pillanatokban 
szinte szívszélhűdést kaptak a hirtelen támadt szorongástól. A 
fény persze itt is megtette a hatását, az autók reflektorai szinte



hadirendbe állították a riadt jószágokat: most már csoportosan 
futottak a kocsik előtt a fénytől megigézve. Az egész esemény 
olyan színezetet kapott, mintha nem is egy roncsderbin lettünk 
volna, hanem a nyulak és az autók közötti versengésen. A 
fejetlenség akkor lépett a tetőfokára, amikor hőseink felfedezték 
a hajtóvadászat lehetőségét, hogy ki-ki élhet az alkalommal, 
netán szűkösen ellátott éléstárát feltöltendő.

Nem részleteznénk a tovább történteket, csupán arra illenék 
kitérni még, hogy Ember Emerencia majdnem esedékes 
nyálvizsgálati kísérleti lehetősége nélkül maradt, mármint 
hogy Isaac szájíze továbbra is keserű-e, vagy sem. Ugyanis 
Isaac fítyójával letért a Dimbesdombosról, és már csaknem a 
nádasban űzte, kergette az egyik anyanyulat, mikor hirtelen 
elébe állt az a bizonyos akadály, amely majdnem a sírba vitte, 
így a kifolyóba úgy zuhant bele, hogy estében — mert a kocsi
ból még kibukni volt ideje -  a fítyóroncs maga alá temette a 
bűzlő iszapba, és csupán a kútásó Kubát J. vette észre barátunk 
szorult helyzetét. Amilyen sárbirkózást a fítyóronccsal Kubát 
J. lebonyolított, hát az nem mindennapi cselekedet volt, s 
ennek fejében még arra is vállalkoznia kellett a behemót 
kútásónak, hogy miután Isaacot az iszapból előteremtette, a 
kiFolyó partjára fektetve, száj bafújássál mentse meg a meg
fulladástól.

Mire a többiek köréjük sereglettek, Isaac visszatérve az 
életbe, kókadtan üldögélt a fenekén, s óizraeli idézeteket 
motyogott hálaadásul.

-  Te kútásó, te megmondhatnál nekem valamit -  mondta 
távoztukban Ember Emerencia.

-  Meg én! -  mondta szolgálatkészen Kubát J.
-  Keserű volt netán Isaac szájíze?
Kubát J. feleletét azonban sosem tudtuk meg, mert úgy 

megbotlott egy a pálya földjén kiterült nyúltetemben, hogy 
akkorát esett, mint még soha annak előtte.



PIKNIK A MLAKÁN

A sorakozógyepet ellepték az emberek azon a bizonyos 
napon, s joggal gondolhatta volna bárki: a sokadalom annak 
tulajdonítható, hogy szokásban van a szabadban történő szil- 
veszterezés. De ha a furcsálkodó csatlakozott az emberekhez, 
mindjárt tisztába jött a dolgok állásával: csoda történt a 
Mlakán! A Remete ugyanis kint ült a gyepen, azonos magas
ságban a házzal, ahol lakott, s olyan óbégatásba kezdett, hogy 
maga köré gyűjtötte a járókelőket.

-  Ott van, ha mondom, tessenek csak megbizonyosodni 
róla -  hajtogatta a lábára béna ember, s potyogtak a könnyei, 
furcsamód, hiszen mindenki kemény fickónak tartotta.

-  Miért jajong a Remete? Ki támadta meg ezt a szent 
embert? -  lépett közelebb barátjához Nyű, és volt a maga
tartásában valami kegyetlen elszántság, hogy akár az élete árán 
is megvédelmezi a nyomorultat.

-  Befellegzett már nekem, drága Nyű barátom -  sírta el 
bánatát a Remete. — Ott van az ablakon, eljött ítélkezni...

-  Mi van, ki van az ablakon, aki ítélkezik? — morfondíro
zott bosszankodva Isaac, akinek annyi dolga akadt a napok
ban, hogy nem volt túl sok ideje a Remete bajával foglalkozni, 
hiszen megannyi feladatot kapott élete választottjától egy
bekelésük lebonyolítása végett.

-  Valamilyen vadállat ülhet ott az ablakban? Talán az 
állatkertből szabadult hiéna talált menedékre nála? -  borzon- 
gott meg a nagy képzelőerővel rendelkező Madzsari Liza.

-  Valakinek oda kell'mennie, hogy megbizonyosodjunk a 
balsorsról -  mondta Kubát J.

-  Talán jelenteni kellene az újgazdagoknak előbb a 
városházán, és onnan jöhetne deputáció a titok megfejtésére -  
látszott habozni Szilágyi L. a tennivalók dolgában.



-  Éppen a parvenűk lennének erre hivatottak? Addig 
szegény pária bemondja az ultit -  csillogtatta olvasottságát 
Isaac, egyáltalán nem bánkódva felette, hogy senki nem érti a 
mondottakat. — Valaki menjen a viskóhoz, és nézze meg a baj 
forrását!

-  Remete uram, szerinted mi fészkel a viskód ablakában? -  
járultam a földön fetrengő, szent ember elé.

-  Ez a végítélet, legifjabb Jó Lajosunk -  suttogta a Remete, 
és nemcsak hogy könnyezett, de minden ízében remegett is. -  
A Fekete Madonna ült ki az üvegre, és napszálltáig bizonyára 
ítélkezik felettem.

A tényállás tudatában most már nagy csend következett, s 
mindenki azon látszott rágódni, hogy milyen kapcsolatban áll
hat a Remete és a klastrombeli Szentanya eme helyzetben.

-  Valaki leakasztotta, s idehozta a templomból -  
okoskodott Pecsovics. -  Megyek és jelentem az uraknak!

Isaac csendre intette az embereket, majd komótosan, 
mintha nem is a földön járna, a romos házhoz ment, miközben 
a többiek ugyancsak megszeppenve figyelték.

-  A hidat eszerint nem is építjük meg, uraim? Mert lehet
séges, hogy a Madonna megbénítja bennünk a lelket, s rosz- 
szallólag vélekedik Isaac egybekeléséről választottjával -  gon
dolkodott hangosan Nyű, aki amolyan másodhegedűs lett 
volna a hídépítésben Hóhányó mester mellett.

-  Egy frászt! Itt minden csupán ránk tartozik, nekünk kell 
helytállnunk mindenben -  mondta Hóhányó kőművesmester. -  
Várjuk ki, hogy Isaac mire megy a jelenséggel!

Isaac pedig széles mosoly kíséretében jött vissza közénk, s 
elújságolta: csupán egy hibás ablaküvegről van szó, amely 
gyártási melléfogást szenvedett, és beszivárványozódott 
kegyetlen.

-  Akkor ezzel is meglennénk, tehetjük dolgunkat a híddal -  
mondta Hóhányó, de Remeténket nem nyugtatták meg a



tények, ő továbbra is arról jajgatott, hogy itt a világ vége, és ha 
mindenáron munkához akarunk látni, annak mindannyian 
megisszuk a levét, mert a Madonna nem nézi jó szemmel az 
eltervezetteket.

-  Ha így lenne, ahogy a Remete mondja, arról még ide
jében megbizonyosodhatunk, és elodázhatjuk a munkát -  
vélekedett Kubát J., majd kiadta a parancsot a dalárdának, 
hogy hallgasson Hóhányóra, s kézikocsin szállítsa le az 
anyagot az építkezéshez.

-  Éjjel fogunk falazni, hogy elkerüljük a bámészkodók si- 
serehadát -  rendelkezett Nyű, aki nem szerette a Nagy Mlaka 
népének gyülekezését bizonyos alkalmakkor.

-  A toklyó is nyárson, csupán parazsat kell alá tenni -  
jelentette Olimpikon, s arról is beszámolt, hogy a buckaiak 
némelyike is idelátogat, s köztudomású a gányókról, hogy 
soha sehova nem mennek jófajta garatöblögető nélkül.

-  A Fekete Madonna bosszút vesz rajtunk, meglássátok! -  
hajtogatta a magáét továbbra is a Remete, s ekkor érkezett 
körünkbe Paptetű, valamilyen tolókocsifélét egyengetve maga 
előtt.

-  Mlakaiak! Ide Rittyentsetek, hogy micsoda zsákmányra 
leltem a szemétdombon! -  állt le a szerkesztménnyel a Remete 
orra előtt, s olyan hadvezéri pózt öltött, mint aki megnyerte az 
újgazdagok elleni hadjáratot annak reményében, hogy béna 
barátunk alá valamilyen járgányt biztosít az önkormányzat. -  
No, Remete barátom, cihelődés a kétkerekűbe!

Úgy emeltük a Remetét a magasba, mint valami szentet. 
Mintha koronázásra indultunk volna vele, olyan gyengéden 
vettük a karunkra, s tettük rá az újdonsült szerzeményre 
bizonyítékul, hogy az életnek habos oldala is van néha, nem 
csupán sorscsapás érheti a szegény halandót.

A Remete szeme kitágult, orrlyukai felduzzadtak, ahogy 
erőlködött a kocsi kézi meghajtásával. S menni látszott a dolog,





egyre biztonságosabban mozgott a járgány, ami annak 
bizonyítéka is volt egyben, hogy még használható.

— Heuréka! -  rikoltotta Kubát J. Magasba dobta a 
kalapját, s úgy viselkedett, mint valami gyerek, akinek tel
jesítették valamely régi óhaját. — A Remete csak gyako
roljon, s ne gondoljon a hibás ablaküvegre, mi pedig 
tegyük, amit tenni akarunk, mert erősen esteledik már.

A sorakozógyep telistele lett építőanyaggal, ahogy a 
dalárdások mind több téglát meg egyebet hoztak a kiFolyó 
utca mélyéről. Olimpikon meg felállította a nyársat a 
bronzvirág takarásában, és nagy szakértelemmel fogott 
hozzá a toklyósütéshez.

— Olyan piknik lesz itt, emberek, hogy még a szűzanyák 
is csodájára járnak hajnalodtán — mondta a birkózás 
olimpiai bajnoka, miközben azzal kínlódott, hogy a mezíte
len juhtetem lehetőleg vízszintes helyzetben érkezzék a 
parázs fölé pirulni.

A gányók érkezése végképp mozgalmassá tette a 
gyepet, mivel a magukkal hozott homoki csakhamar 
megtette a hatását, és a hangoskodás minden oldalról bein
dult. Remeténk közben valóban remekül kezelte a tolóko
csit, le-fel száguldozott a Hercegovinái utca épen maradt 
szakaszán, s volt ideje annak hangoztatására is, hogy a 
Szűzanyával kapcsolatban pedig a legrosszabb esetben 
kereket old, hiszen kerekek vannak alatta.

— Valami baj van a levegőben — mormolta a tűzbe a 
Sámán, aki a gányókkal jött közénk, s volt valami a hang
hordozásában a vészterheltség hangulatából.

— A kuvik csak üljön a fészkén, nem kell berezelni sem
mitől! — mondta Nyű, és kackiásan félrepittyentette vasu
tassapkáját.

— Ha önkívületbe esik, bizton megszagolja a baj erede
tét -  bizonygatta a buckaiak okosabb felének egyik tagja,



közben segített Olimpikonnak a birkasütésben. — És csak hogy 
tudjátok: ez a jószág lenne annak ára, hogy Szilágyi L. fest
ménnyel ajándokozott meg bennünket.

-  Isaac egybekelése nekem is örömünnep — szerénykedett 
Szilágyi L. — Hogy a téglagyári udvarházból nem kerül az 
utcára.

Már éjfélre járt az idő, amikor a környék hirtelen el
csendesedett, mivel a társaság hozzálátott az evéshez. És 
Szilágyi L. most sem tudott nyugodni, bár a kútásó többször is 
enni hívta, ő mégis azon mesterkedett, hogy az éjszaka jel
legzetes figuráit egy széndarabbal megörökítse.

— Csak maszatoljon, ha nem bír magával — így a Sámán. — 
Könnyen lehetséges, hogy ezt a rajzot is begyűjtjük tőle, nem
csak az előbbit a toklyóért.

Már harmatos volt a fű, amikor vége szakadt az éjszakai 
pikniknek, és hőseink hozzáláttak a Lyukas híd felrakásához. 
Serényen dolgoztak, és közben arról beszélgettek, hogy alka
lomadtán azért a szegény ember is meglepheti az újgazdagokat 
valamivel, amire azok álmukban sem gondolnak. És az első 
kakaskukorékoláskor immár készen állott a mű, a hűséghíd ott 
pompázott eredeti valóságában, eredeti helyén. Az emberek 
megülték környékén a gyepet, hogy fáradtságukat enyhítsék, s 
arról beszélgettek, milyen nagyszerű látvány lehet ismét a 
környék bámészainak és potyázóinak, amikor majd délután 
Isaac az újasszonyt általviszi rajta, gyakorolva a régi 
hűségszokást imigyen.

Lópi Marga érkezett ekkor a gyülekezethez, hogy jelentse: 
a menyasszony tiszteletére a Gyepmester befogja két gebéjét a 
téglagyári udvarházon árválkodó hintóféleségbe, s azon viszi a 
„fiatalokat” esküvőre. Közben felhívták Marga figyelmét az 
új keletű építményre, és az asszony, miután körüljárta éjszakai 
munkájuk eredményét, csendesen megjegyezte:



-  Ti is úgy jártatok, mint az egyszeri ember a házzal, amit 
jussolt másodmagával a szülőktől!

-  Nofene! Ezt meg hogy érted?! — kíváncsiskodott Isaac.
-  Hogy hosszában akarta osztani a házat, nem pedig 

körösztben -  így Marga.
-  Keresztben osztanak, nem hosszában, te oktondi nő

személy! -  oktatta Lópi Margát a Sámán, aki mindentudó volt, 
s felülbírálhatatlan.

-  Nono! A kiFolyóra állítottátok, nem pediglen által rajta, 
és ez öreg építkezési hiba, kedvesem! -  tronfolt Marga és 
nevetett.

-  Előre megmondtam, hogy valamilyen baj van a leve
gőben -  szólt bölcsen a Sámán.

-  Ajaj, ez a Fekete Madonna bosszúja, emberek -  ordította 
a Remete, és kocsijával olyan gyorsan elhajtott a Báj in domb
ra, hogy többé nem is látta a környéken senki.

-  Emberek, meneküljön most ki merre lát, itt a világ vége!
— javasolta Kubát J., azzal a dalárdatagok élén bevágtatott a 
város szíve felé. Röviddel ezután senki sem tartózkodott a 
gyepen, kivéve Szilágyi L. festőt, aki szép csendesen még 
körülcirkalmazta a Fekete Szűzanyát oda, az újjászületett híd 
fölé, amint bánatosan könnyeit hullatja, és az emberiségért 
könyörög egyszülött fiához.



BUZGÁRLESEN

Szilágyi L. azon a bizonyos szombat délutánon nem volt 
éppen valami jó hangulatban, se beszédes kedvében. Délelőtt 
még a robusztus termetű kútásóval, Kubát J. festővel hegedül- 
tetett a jobbik fülébe, s gondolta, a muzsika majd kissé fel
dobja melankóliájából, de a jobbulásból semmi sem lett. 
Szilágyi L. rosszkedvűbb volt, mint valaha, mikor délutánra 
elhatározta, hogy enged könyörgésemnek, és kíséretemben 
megnézi a rossz arcú város külvárosi sejtburjánzását.

Szilágyi L. kedvetlenségében olyannyira bicebócán 
követett, hogy félő volt: orra bukik a Folyó házainak 
zegzugán, s szerteszét szórja a magával cipelt festőkellékeket.

Nekem persze beszélgethetnékem volt, mint általában, 
mikor üres a gyomrom, s tudvalevő, hogy az üresség kongva 
kong, aminek megnyilvánulásaként szokásom szerint most is 
agyonra mesélt témát feszegettem, mármint a város rossz arcá
nak burjánzását a külvárosban. Szilágyi L. csupán arra lett 
volna hivatott, hogy velem együtt meglesse az említett jelen
séget és részleteiben vázolja annak mibenlétét.

— Dolgozik a gyomrod, hallani — mondta Szilágyi L.
— Akárcsak valamilyen nagyharang -  hagytam rá.
— Beugorhat a képbe valamely lakodalom, szombat délután 

lévén, és a hídnál ráfigyelhetsz a potya kiflire!
— A Lyukas hídnál ilyen alkalmakkor mindig lehet 

potyázni, és ha ma netán valamely lakodalmas nép gyakorolja 
a régi szokást, akkor csillapíthatom éhségemet -  mondtam.

— Jelét adta mutatkozásának a buzgár? -  kérdezte tőlem 
aztán nagy később Szilágyi L., majd feleletre se várva, most 
már kissé oldottabb hangulatban ugyan, és légszomjasan az 
igyekezettől, hosszan fejtegette annak tényét, hogy a város



rosszarcúsága nem egy megfogható valami, egy corpus delic- 
ti, és ha netán jelentkezik is, halmazállapotában akkor is 
meghatározatlan, vele kapcsolatban minden fölsejlésre épül, s 
ennek tulajdonítható az a tény is, hogy csak a kiválasztottak
nak mutatkozik meg.

-  Napjában legalább egyszer mindenki mosakszik -  mond
tam. Ereztem, hogy Szilágyi L. felfogta: a rosszarcúság meg
mutatkozása egyenes arányban áll a mosdóvizek sokasodásá
val. Ha ez elfogadható axiómának, akkor komoly esélyünk van 
arra, hogy végül is a jelenség valamely arcát vázolhatjuk fel, 
még ha részletezni nem is telik a látványból.

Szilágyi L. hirtelen megtorpant, mint aki nem tudja, hogy 
merre jár, hogy hol is van éppen a külvárosi késő délutánban. 
Egy helyben topogva, reményt vesztett ábrázattal tekintett 
körül, mint aki kétségbeesetten azt a fogódzót keresi, amit 
valaha megrajzolt.

-  Éppen rajta állsz, Szilágyi L. Csak átgázolt rajta az idő, 
akár az itteni madzsarikon -  mondtam.

-  Most, hogy mondod, szinte érzem lábam alatt a körvonalait, 
és hallom is az alant mozgó piszkot — dadogta elérzékenyülten 
Szilágyi L. És mint aki biztos már a dolgában, intézkedni kezdett 
észrevétlenségünk meghatározásában, hogy az esetleges sejtbur
jánzás buzgári mutatkozását valamely hasznavehető lesállásból 
éljük meg. — A bronzvirág takarásában foglalunk állást!

A násznép hamisítatlan utcabálat rendezett a Z. úton végig, 
majd a felcicomázott autókaraván a H. út összekötő kövezetére 
kanyarodva, még inkább vidámkodó gyülekezetté lett, mikor 
mindenki önmaga legjavát adta, hiszen elérkezett annak pil
lanata, hogy az újdonsült férj ölébe kapja aráját, és átsétáljon 
vele a most már csupán képzeletbeli Lyukas hídon.

Az esketési utóaktus azonban sehogy sem akart megtörtén
ni, a menyasszony ugyanis egy istenért sem volt hajlandó 
elhagyni a kocsit, bármennyire könyörögtek is neki.



-  Nincs is itt semmilyen híd! -  hajtogatta könnyein 
keresztül.

-  Kitagadlak! -  ordította magából kikelve az örömapa, és 
öklével az égieket biztatta, netán azok cselekednének rosszra 
fordult vigasságuk érdekében. -  A ranchot se kapod meg, ha 
megtagadod a hűségszokás gyakorlását!

Az újember idegesen kapkodta tekintetét apáról leányára és 
viszont, majd új szerepköre jogán követelni kezdte, hogy 
felesége adja bizonyítékát mindenkori hűségének.

-  Penderülj csak ide a karomba, és amíg viszlek, vissza ne 
nézz, különben fuccs az egésznek! -  mondta Ante, de Tea férje 
helyett az esküvőkomáját ölelte át ragaszkodva, aki a kor
mánykeréknél ült.

Közben az újdonsült férj szülei is megjelentek a helyszínen, 
és egymást túlkiabálva igyekeztek megértetni menyükkel, 
hogy náluk perdöntő szerepe van házasságkötéskor a Lyukas 
hídnak, s aki nem hajlandó a hagyományokat követni, az a 
fiuknak sem lehet igazi hitvese.

Szilágyi L. szája hangtalanul mozgott, s ajkának rándulá
sairól olvastam gondolatait, hogy mégiscsak szerencsénk van, 
a buzgár beindult, és csakhamar kiveti magából ez a rejtett 
Folyó a város rossz arcának minden piszkát, hordalékát; majd 
lóhalálában rajzolni kezdett, és miután a násznép körében a 
feszültség nőttön-nőtt, a civakodás lármája elborította a mezőt, 
és a festő ördögi vigyorral az arcán, valamilyen őskaján 
érzésektől indíttatva, széles mozdulatokkal vetette papírra a 
dühtől tajtékzók küzdelmét.

Mert most már igazi küzdelemről volt szó a két tábor 
részéről, mármint a férj- és feleségpártiakéról, nem kis 
örömére a véletlen szemlélődőknek, akik immár a násznép 
harmadik csoportját alkották akaratlan, és semmi közük nem 
volt az egész hacacáréhoz. Az utóbbiak leginkább a tettleges 
jeleneteket élvezték előszeretettel, s itt-ott tapsukkal jutal-



mázták hol az egyik, hol pedig a másik felet, aszerint billentve 
rokonszenvük mérlegnyelvét, hogy melyik tábor hadakozása 
közelített leginkább az ingyen cirkusz tökélyéhez.

Nyári vihar gyorsan múlik. A gyülekezet is csakhamar 
észbe kapott, hogy nevetséges helyzetbe került, és amikor azt 
is sikerült végül fölfognia, hogy a fiatalok mulatnak legjobban 
az egész hercehurcán, a násznép olyan sebesen hagyta el a 
Mlaka-völgyet, mintha hatóságilag kergették volna.

Csupán a döbbenetes, mélységes csend maradt a násznép 
után. És a hirtelen beállt helyzetnek a szenvedő alanyai, Ante 
és Tea, kiültek a kocsiból a gyepre, hogy megbeszéljék dol
gaikat. A bronzvirág takarásából figyeltük Szilágyi L. festő 
barátommal a két árvát, akinek itt helyben most haladéktala
nul el kellett döntenie, hogy mit kezdenek egymással.

-  Elmentek — mondta Ante.
-  Nincs rájuk szükség -  mondta Tea.
-  Biztosan tovább vigadoznak, és fütyülnek az egészre, 

mint általában — mondta Ante, és kocsijukból valamilyen 
karkosárfélét emelt ki, majd visszaült felesége mellé, és a 
kosárféléből almákat rakott a nő ölébe.

-  Vér... véralma... -  nyögte meredt tekintettel Szilágyi L. 
hirtelen támadt felfedezését a fülembe. -  A rossz arcú város a 
csábítási fegyverét is bedobta kettejük közé!

-  Egyél! -  mondta Ante békülékeny hangon.
-  Eszek -  mondta Tea, s enni kezdett. Mohón habzsolta a 

sötétvörös héjú, rózsás húsú apró almákat egymásutánban, és 
közben megnyugodni látszott, szinte igazolandó, hogy a 
nőknél az evés mindenre gyógyír.

-  Mindenáron menned kell? — kérdezte Tea.
-  Még az éjjel mennem kell, különben karhatalommal 

visznek el a Szkipetárföldre -  mondta Ante.
-  És én? Velem mi lesz? Hova leszek ilyen nászéjszakát- 

lanul?



— Színházat játszol? Hiszen már megcsináltuk!
— Meg mi! Idejekorán... Árva lesz a szentem!
— Idejében megjövök, kedves...
Hogy a túlcicomázott autó mikor indult meg velük, mi ket- 

ten alig észleltük, mert Szilágyi L. rajzán már a buzgárból 
szabadult vízoszlop tetején puskák és ágyúk táncoltak nagy 
lakodalmas összevisszaságban, és a festő valamilyen 
meghatározhatatlan lázálomszerűségben az egész kompozíció 
fölé egy szárnyas hidat kanyarintott, amely akár valamely 
Szajkó-festmény légies Pegazusa is lehetett volna.

Szilágyi L. mindennek tetejébe egy véralmafát rajzolt, 
ahogy a nyárvégi késő alkony sugaraiban, lángolva az alvadó 
vérű naptól, lassan és fokozatosan omlik semmivé a rossz arcú 
buzgár most már mozdulatlan, kihamvadt tölcsérébe.



SZÁJBANKÖLTŐK

A szájbanköltőknél kezdődött minden. Napok óta a 
szájbanköltők szerelmi élete foglalkoztatott, s annak is 
mikroviláguk elhanyagolhatatlan, fontos részlete, hogy szerel
mi életükre miért éppen a szúnyoglárva-eledel van ösztönző, 
mondhatni időmegtakarító hatással. Csak ücsörögtem 
naphosszat az akvárium előtt, és figyeltem lankadatlan 
türelemmel, hogy az én szerelmes szájbanköltőim hogyan húz
zák meg magukat észrevétlen az üvegkalitka szögleteiben, s 
szerelmi nász helyett valamilyen mélabús letargiával csupán 
az aljnövényzet takarását keresik.

— A szúnyoglárva feldobná a kedélyüket — mondta Isaac, 
mikor a mlakai Négycsöcsűben üldögélve szóba hoztam a 
szájbanköltőket. -  Tudod, az úgy van, hogy bizonyos bájeledel 
csodára képes még a szájbanköltőknél is, pedig ők aztán a 
különösség netovábbjai!

így kerültem aztán másnap a város szennylevezető 
csatornájához, hogy szúnyoglárvát gyűjtsék a szájban- 
költőknek. Honnan is sejthettem volna, hogy valójában egy 
olyan meghatározatlan kelepce vár rám a lassan folydogáló 
szennyvíznél, melynek döntő hatása lesz további életem 
alakulására, mondhatni meghatározza napjaim lényeges fela
datkörét annak tükrében, hogy a város rossz arcának hatását 
kutassam az életszemléleti önlelkizés nézőpontjából.

Guggoltomban a csatornaparton apró levesszűrővel próbál
tam a szennyes léről lehalászni a lárvákat. Már-már ledöntött 
lábamról a térdem táján jelentkező nyilallás, miközben jóval 
odább valamilyen motoszkálási nesz hallatszott, és már nem 
tudtam teljes erőbevetéssel a lárvagyűjtésre összpontosítani, 
mert rendszerint ideges leszek másvalaki jelenléte miatt,



mondhatnám, hogy féltékeny leszek arra a valakire, akivel osz
tanom kell a magányos és hasznos időtöltés szépséges perceit. 
Miközben felegyenesedtem, átfutott az agyamon, hogy netán 
előlem gyűjti be az anyagot az illető, és ily módon a becses 
portéka nélkül maradhatok a továbbiakra; elhalássza az orrom 
elől a szájbanköltőim nagy lehetőségeit előidéző okozati matériát.

Ennek azonnal utána kell néznem, gondoltam, miközben a 
kifolyóárok bogáncsosában matatva bizonytalan járással 
odataláltam a szöszmötölés gazdájához. S nem kis megle
pődésemre — Szilágyi L. barátomba botlottam, aki nem egyebet 
művelt, mint amit jómagam cselekedtem volt kis időnek előtte.

-  Szia, Szilágyi L. -  mondtam megkönnyebbült lélekkel, 
attól kapva hirtelen szárnyra, hogy itt bizony sorstársra akad
tam, és nem valamilyen tökbuta horgász került az utamba. — 
Mi a fészkes fenét motozol itt, ebben a csupa bűz, egyadta 
szenny fészekben?

Szilágyi L. egyáltalán nem látszott meglepettnek, hogy nem 
a Négycsöcsűben, pityizálás közben botiok bele, hanem ezen a 
lehetetlen helyen, még a külvárosnál is távolabbi terepen.

-  Vízibolházok -  mondta csendesen, és a tenyerével tovább 
merítgette a kérdéses anyagot az ugyancsak bűzlő léből.

-  Hát nem szúnyoglárvák ezek? -  kérdeztem.
-  Nem — mondta. — Vízibolhák. Miért gyűjtőd őket?
-  A szájbanköltőknek.
Ezekben a pillanatokban Szilágyi L. olyan hülye tekintettel 

bámult rám, mint amikor a Négycsöcsűben Isaac azt találta 
kérdezni a külvárosi részletek szerelmesétől, hogy a fikciót 
miként lehetséges vászonra kenni, ha a képzeletszülemény 
valójában csupán egy élőlény belvilági értéktöbblete. Én már 
akkor sem értettem semmit Isaac bonyolult fogalmazásából, s 
hosszan tárgyaltuk Jó Lajossal, hogy Szilágyi L. rendesen 
megkapta a magáét a műgyűjtőtől, és bizony ember legyen a 
talpán, aki lelkileg sértetlenül kimászik az Isaac vetette 
kelepcéből.





-  Cinóbemek kell -  mondta a festő, és egy istenért se val
lotta volna be, hogy képtelen megemészteni a szájbanköltőket, 
mert eszébe hozta csúfos kudarcát a fikcióval kapcsolatban, 
amit a műgyűjtő iszákos tudatosan lasszózott karcsú bokája 
köré, hogy szellemi felkészültségből elfektesse a többiek előtt.
' — Milyen cinóberről lenne szó? -  kérdeztem.

— A vízibolha vörös árnyalatú színeződése adja vissza 
igazából a város rossz arcának árnyalatait -  mondta a festő. -  
És mivel nem mindegy, hogy milyen nagyságrendű a reggeli 
kosz jelenléte adott nyersanyagunkban, ha hajnalban sokan 
lemossák arcukról a rosszat, akkor a vízibolhákon estefelé 
kiütközik a belvárosiak koszlottságának egy sötétebb árnyala
ta, ami már inkább permanentvörösnek mondható!

Töprengeni látszottam, s tudakolózni kezdett aggodalmam 
mibenléte felől, mire kénytelen voltam kifejteni annak tényét, 
hogy a város mosdóvizének koszossága mennyiben befolyá
solhatja netán száj banköltőim szerelmi életének színezetét.

— Szerintem egyenes arányban állnak egymással -  mondta 
Szilágyi L., s bár látszott rajta, hogy halvány fogalma nincs az 
akvarisztikához, mégis kénytelen belekotnyeleskedni a részére 
kényes'téma ingoványába, nehogy baromi hülyén essen ki az 
ismeretlen terrénummal kapcsolatban.

Majd vásznat állított a kiFolyó partján, és gyors mozdula
tokkal kente fel Isaac portréját csupa nyüzsgő, tovaigyekvő 
vízibolhából.

Lópi Marga fíivész nagyokat fújtatva, kocka alakú testét 
vigyázva görgette le a kiFolyó mentén. Nagyot zöttyent a hoz
zánk legközelebbi zsombékon, akár valamely túlzsúfolt 
autóbusz hirtelen leálláskor, s elhaló hangon arról kezdett 
beszélni, hogy mind kisebb eséllyel vargányázhat ezen a 
terepen, mert kivesztek a tehenek, viszont tudvalevő a tehén
lepények és a fehérjedús kalaposak egymástól való függősége.

-  Eső nélkül nulla az egész teória -  mondta Szilágyi L.



-  Az ott Isaac lenne? — kérdezte Marga. — De miért masza
tolód, kedveském, miért kened szarból? Isaacot nem mondhat
nánk éppen szar embernek...

-  Isaacot Szilágyi L. vízibolhából keni vászonra -  mondtam.
-  A gyengébbek kedvéért mondhatnánk úgy is, hogy ezek 

a rákocskák élőben mintázzák kedvenc műgyűjtőnket — mond
ta Szilágyi L.

Marga nehézkesen felcihelődött, odalépett Szilágyi L. 
mellé, és hosszan, hunyorítva nézte a festő munkáját, majd 
valamit mondott is az ehhez hasonló bolondériákról, a diva
tozásról általában, mielőtt végképp magunkra hagyott volna 
bennünket.

-  Honnan ragadt rá a Lópi, Szilágyi L.? Lópióca vagy 
ilyesmi?

-  Egyáltalán nem arról van szó Marga esetében. Akkora 
van neki, mint egy vemhes kancának -  summázta a dolgot.

-  Ezt most feltételezés vagy gyakorlati megbizonyosodás 
alapján mondod?

-  Legifjabb Jó járta körül a témát egy esős időszakban 
errefelé, valahol a pacséri síneken túlnan, a szemétdomb 
takarásában -  mondta Szilágyi L., s pakolni kezdett, mert a 
Kis-Palics felől gomolyfelhők látszottak tornyosulni, és félő 
volt, hogy elmossa az eső a festő aznapi teljesítményét.

Miközben a Négycsöcsű felé baktattunk, egyre azon járt az 
eszem, hogy a vízibolha vajon pozitív hatást gyakorolhat-e, 
akárcsak a szúnyoglárva, szájbanköltőim szerelmi életére, 
vagy netán ellenkező hatást érek el vele.



ÉDESKESERŰ

Ha tekintetbe vesszük annak tényét, hogy minden hon
foglalás utáni időszak gyeptöréssel folytatódik, akkor legifjabb 
Jó Lajos cselekedeteinek értéséhez ismernünk kell bölcsőhelye 
egyes vonatkozásait.

Mlaka. Mögötte háttérnek: Báj in hát! A Foktoroknál 
három-négy, igencsak derék testű fűz a büdös KiFolyó 
partjához állítva őrségbe. A Fok mélypontján deszkapalló a 
száraz lábbal való közlekedéshez. A dombon földszintes 
parasztházacskák sora, a Hercegovinái utcában a csinosabbja 
és takarékosabbja. Ezek egyikében látta meg a napvilágot Jó 
is. A színtér: a város szecessziós beltéri világának ellenképe, a 
szívkondulásos érzelmeket keltő, töretlen gyep. Egy igazi 
őshoni szállásterület, amely feltörésre vár. Akár egy életre 
szóló hagyaték. Közben ugyanazon gyerekember, aki vala
mely Sándor versét mondta teli szájjal a szájtátóknak, tündök
lése végeztével a Báj in hát gledicsiáinak terméséből szopogat
ta az édeskeserűt később, mely zamat örök érvényűnek marad 
meg emlékezetében, mert egyik alkalommal falánksága bün
tetéseként mászás közben egy koronatüskébe ült, s azóta kerüli 
a gledicsiafákat.

Édeskeserű! Most fél évszázad édeskeserű árnyalatai sor
jáznak katonás rendben emlékezetében, és nem a véletlen 
szüleménye már az sem, hogy a betonerdő legszélén tarvá
gáshoz készülődik a napokban, hogy kiszűrje az életunt 
egyedeket a rengetegből, s beszéljen a fejükkel. Ilyen feladat
tal érkezett a toronyház tizenegyedik emeletére, ahonnan köny- 
nyen belátja az egész környéket, és messzelátója segítségével 
még azt is jól észreveheti, ha valaki sokat és mélyen hajol ki 
lakása teraszának mellvédjén.



Édeskeserű. Az első légyott emléke már behatárolja legif
jabb Jó Lajos lehetőségeit a továbbiakra. Csupán arra emlék
szik, hogy gimista korában történt vele egy izgalmas ban- 
dukolás a mezőség mélyére a lánnyal, akivel aztán izgalma 
közepette rendesen meghenteregte a pacséri vasúti síneken túl- 
nani hulladékvilágot, mikor csak nagy nehezen sikerült lenyel
nie utálkozását a bűzölgő környezettől, és a lány mohaselymes 
szeméremszőrzete erdején sikerült befurakodnia a gyönyörbe 
vezető csapásba. A lány innen valahonnan csapódott melléje, 
a Báj in hát viskóinak egyikéből; nálánál jóval idősebb volt, 
légyottjuk minden mozzanatát ügyesen vezette fel, csakhogy a 
vak véletlen megint csak közbeszólt, mint általában lenni 
szokott a természetben való szeretkezéskor, esetünkben 
kutyaugatás képében, mely eb ott téblábolt éppen a hulladék- 
telepen, s rájuk szagolt legizgatóbb önfeledtükben. A hirtelen 
beállt nagy ijedelem következményét maga sem tudhatná még 
most sem elmondani, hogy miként hevertek egymáson ott 
együtt fél napig, de amikor a lány hüvelyizmainak szorítása 
engedett végre. Jó szaporán ügetett a város felé, magára hagy
va szerelme tárgyát egy ócska és ciganykék tűzhelyroncs mel
lett eszmélkedni.

Mindez egy röpke pillanatnak tűnő időtöredék alatt futott 
át Jó agyán, miközben a tizenegyedik csupa üveg oldaláról 
távcsővel figyelte a toronyházakat. Jóleső érzés töltötte el 
aztán, mikor szinte az orra előtt látta az egyszervolt 
Hercegovinái utca itt-ott fennmaradt darabkáit. Végül szem
lélődésében ott kötött ki, ahol gyermekkora netovábbja állt 
valaha: a Lyukas híd valamikori helyén. Ott most emberi 
nyüzsgést tapasztalt, valamilyen szakemberek méricskéltek 
valamit: egyikük mérőszalagot húzott a Szent György-temp- 
lom irányába, másvalaki pedig zászlócskákat tűzött a gyepbe, 
egy harmadik a geodéták szerszámával gukkerolt állhatatosan, 
s szaporán jegyezni látszott aztán egy hatalmas könyvbe.





Legifjabb Jó Lajos nem tétovázott. Érezte, hogy most ott a 
helye, ahol ezek az emberek dolgoznak. Valami vonzotta a tett
hely felé, s akaratlan is mennie kellett megtudni, mi történik 
gyerekkora legkedvesebb színterén.

Jó a bronz emlékmű irányából közelítette meg a színhelyet. 
Egy ideig csak sétálgatott, mint az a bizonyos kutyát sétáltató 
kislány, akinek még csak eztán veszik meg kedvencét, mert a 
napokban egy ilyen gyermekkel beszélgetett, aztán közelebb 
került a jegyezgető szemüvegeshez.

-  Mégis lesz itt park? — kérdezte csendesen. Mert hallott 
egykor róla, hogy itt emlékpark lesz, és a Folyó utca Szerelem 
hídja lábánál egy medencét ásnak...

-  Park az nem lesz, nincs rá pénz -  mondta a szemüveges.
-  Házról meg sosem volt szó, hát mégis...
-  A híd biztos pontját keressük, hogy legalább a kőkarfákat 

visszaáll íthassuk!
Jó az út felé ment. Pontosan tudta, hogy a csatorna felett 

jár, miközben oldalt nézett, hogy akár a bal felőli toronyházon 
át megérezhesse az épület előtt árválkodó fűzfát, az utolsó 
mohikánt fajtájából, aztán lecövekelt egy ponton.

-  Itt volt a Lyukas híd! -  mondta.
A szemüveges lassan közeledett, mint aki nem biztos a dol

gában, aztán Jó arcába nézett, mint aki kissé közelebbről 
szeretné látni a tudós ismeretlent.

-  Honnan veszi, hogy éppen itt volt?
-  Bemértem -  mondta Jó.
-  Én is -  mondta a szemüveges. -  Stimmel!
-  Mikorra várható a ráállítás?
-  Májusban kelünk egybe a jövendőbelimmel, és én már 

rajta akarom gyakorolni a hűségesküt.
-  Ilyen későn? Hiszen jó negyvenes!
-  A sohánál biztosan jobb! -  mondta a szemüveges.



Legifjabb Jó Lajos, miközben a Zöldike piacához araszolt, 
a Prozivka taxisoknál hirtelen sarkon fordult, mert úgy érezte, 
hogy valaki kitartóan a tarkóját nézi. És valóban: egy kóbor 
kutya szegődött a nyomába.

— Te rühes, odébb az agarakkal! Egyszer ráfáztam már a 
fajtád miatt, keress más áldozatot magadnak, te dög! -  
fenyegette meg öklével a bozontos pulit, majd elvegyült a pia- 
cozók tömegében.



RIGÓFÜTTY JUTÁNYOSÁN

Legifjabb Jó Lajos úgy látta jónak, hogy áldásos munkál
kodását a Húsketrec körüliek társaságában kezdi, mert azok 
látszottak leginkább szükségességét idegeik csillapításának . A 
tüskökön ücsörgők naphosszat kóka-doztak, hátukat a ketrec
nek vetve, s minha arra várakoztak volna, hogy valamely 
esemény felrázza őket dermedtségükből, csak bámultak a 
mlakai lapos mélye felé, mintha onnan vártak volna segítséget 
állapotuk jobbra fordulásához. Jó odacsapódott hozzájuk, mint 
aki jobb dolga híján velük kívánja múlatni az időt valamely 
hasznos társalgással. Közben mindenre figyelt, s akár valame
ly itatóspapír, magába szívta a legkisebb részleteket is, melyek 
más ember figyelmét minden bizonnyal elkerülték volna.

-  A Remete már egy hete ki se mozdult abból a vacak roncs
lakból -  mondta Olimpikon Paptetűnek.

Paptetű a kútásó szerszámaival volt elfoglalva. Kubát J. 
ugyanis meghagyta neki, hogy mire ideérkezik, tegye őket 
rendbe, mert meghívása van a Galambdúchoz vízfakasztásra, 
és rendetlen munkaeszközökkel sosem lehetett rendes munkát 
végezni. Paptetű, aki ezermesternek számított, miközben a 
szerszámokkal volt elfoglalva, kifejtette nézetét a Remetéről, 
aki a gyepes mélyéről csupán akkor mozdult ki, mikor a 
rigófutty utánzásával elkápráztatni készült a környék népét.

-  Újabban csupán rendelésre dolgozik, bár jutányos áron, 
mondhatnám potom pénzért -  magyarázott Paptetű.

-  Néha hallani, amikor gyakorol. Ha zaklatott állapotban 
vagyok, csak leülök nála a szamárkórók takarásába, és röpke idő 
múltán olyan vidor lelkülettel szökkenek talpra, mint akit jóc
skán feltöltöttek pozitív energiával — vallotta meg társainak titkát 
Isaac, aki valóban életvidámabb volt az utóbbi időben, s min
denki találgatta, vajon hol szerzi be e lelki lendület csodaszerét.



-  Te potyázol a Remeténél? Van neked pofád ilyen arcát
lanságra, mikor a szent ember portékája olyan kincs, amit nem 
lehet csak úgy leakasztani, mint a fogasról a gúnyát?! — mél
tatlankodott Szilágyi L., s volt oka a bosszankodásra, hiszen 
már hosszabb ideje azon fáradozott, hogy megörökítse a 
különleges fütty materiális énképét rajzainak egyikén.

-  Nem vagy te kottaolvasó ember, drága Szilágyi L.! Mert 
valamely füttyöt szerintem csupán kottázva lehetne képími 
valamire, de mivel a produktum könnyen illanó, többszöri 
meghallgatás után is csak egy zenész volna képes rögzíteni -  
közölte a többiekkel Olimpikon, aki bár nem volt valami 
muzikális alkat, mindig dúdolt, dudorászott valami dallamot, s 
Paptetű megfejtette idővel azt is, hogy a himnusz akkordjairól 
van szó.

-  Akkor Kubát J. lenne az alkalmas ember, ha nem kellene 
a Galambdúcnál kutat ásnia alkalmi hegedűsünknek — mondta 
Szilágyi L., s látszott az arcán, hogy kétségek gyötrik, annak 
okán, miért van szüksége vízfakasztásra Isaacnak a portáján.

-  Valóban, miért „áskálódik” éppen nálad, Isaac, ez a 
behemót művésziélek? -  kérdezte legifjabb Jó.

-  Az új gazda a megmondhatója -  válaszolt Isaac. -  A 
Galambdúc elkelt, uraim! Szedhetjük a sátorfánkat onnan, az 
ingyen menhely többé már nem a miénk!

-  Én meg azt gondoltam, hogy annak a téglagyár-várnak te 
vagy az ura, Isaac! — mondta Szilágyi L., s volt a hanghor
dozásában valami mozgalmasságra buzdító, akinél minden 
akció reakciók láncát idézi elő. -  Majd kilátogatok hozzád, 
hogy mielőtt az utcára kerülsz, megörökítsem a hajlékot az 
utókornak.

A hirtelen bekövetkezett csendben csupán az arra haladók 
lábdobogása hozott némi változást, különben egészen minden
napi volt az eluralkodó hangulat a szokott társaságon. Én még 
megtoldottam az előbb elhangzottakat egy olyan gondolattal,



hogy Isaac új életkörülményeinek a kialakulását megünnepel
hetnénk valamilyen roncsderbivel a hepehupáson, s ötletem 
kitörő örömmel fogadták mindannyian.

-  Éjszakai derbi lenne a valódi — jegyezte meg legifjabb Jó, 
akinek megint csak a foglalkozásából eredő ötletei voltak a 
leghasználhatóbbak.

-  A Remete kimozdulni látszik -  suttogta hirtelen Szilágyi 
L., és máris a festőállvány felállításán fáradozott, mintha 
sejtené immár, hogy elérkezett egy megismételhetetlen pil
lanat.

-  Ma igazából gyógyítani fog a Remete, emberek! — ujjon
gott Paptetű, és Kubát J. szerszámait odaállította a Húsketrec 
oldalához, aztán feszült várakozásban a többiek közé guggolt.

Remete olyan csigalassúan araszolt a Hercegovinái utca 
épen maradt darabkáján, mint akinek egyáltalán nem sietős a 
dolga. A szállásterület bennszülött lakói tisztelettel tértek ki az 
útjából, s volt, aki meghajlással üdvözölte a vackából kimoz
dult szent embert, aki értett az ég madarainak nyelvén, s át 
tudta plántálni gondolataikat az emberekre.

-  Atkozom a napot, amikor átdöcögött rajta a Négycsöcsű 
hülye gazdája -  mondta Olimpikon, aztán bővebben kifejtette 
a gyengébbek kedvéért a történteket, qiármint hogy a szent 
madárember egyik lakodalomkor túlságosan sokat öntött le a 
torkán, s kifeküdt tőle keresztbe az úton, az a marha kocsmáros 
meg áthajtott rajta teherautójával, s azóta kell a Remetének ilyen 
hemyóaraszolásos módszerrel változtatni a helyét.

-  Legalább kárpótolta valamivel a Négycsöcsű? -  kérdezte 
Isaac.

-  Hetente egyszer beleszagolhat egy fityókba, ennyit kap az 
elszenvedettekért -  mondta az Olimpikon.

A Remete közben megérkezett szokott helyére, a fítyóroncs- 
hoz. Körülményesen elhelyezkedett az elülső ülések egyikén, 
s kivárni látszott, mint akinek megbeszélt találkája van



valakivel, valakikkel. A társaság feszülten figyelt, beszélgetni 
is elfelejtett, azt gondolva, újabb csodának lesz szem- és fül- 
tanúja. Mikor Lópi Marga kocka alakja megjelent a Zöldike 
sarkán, valamely jelentéktelen nőszemély kíséretében, már 
bizonyosak voltak afelől, hogy a Remete nem ok nélkül hagy
ta ott őrizetlenül a madárkalitkákkal megrakott vackát. 
Szilágyi L. széndarabkája harsogva futkározott az állványra 
helyezett rajzpapíron, hogy mielőbb megadja a fontos pillanat 
bekövetkeztének körítését, s netán a gyógyító fütty hallatán 
lerakja annak materiális alapjait is.

A két nő hosszas birkózás után sikerrel foglalt helyet a 
gazdátlan fítyó hátulsó ülésén, majd először csupán piano, 
később kiteljesedésében hömpölygő rigófíitty dallama hagyta 
el a Remete csücsörített ajkát, s úgy látszott, hogy megállt az 
idő, meg az emberek, még a jöttmentek is, bár azok amolyan 
örök futkározóknak születtek. Állt az idő a Mlakán. Egyszeri 
és megismételhetetlen élményben volt része ezekben a pil
lanatokban minden halandónak a környéken, mintha valamely 
istentiszteleten szálltak volna magukba. Volt ebben az áhítatos 
pillanatban valami az örökkévalóságból.

A Remete már visszaaraszoltában volt egyre, már megint csi- 
galassúan hintázta előre testét, valamely amerikai táncot utánzó, 
lebegésszerű mozdulataival, mikor a többiek még mindig szót
lanul, szinte bárgyú tekintettel meredtek a látomásra, s kókadt- 
ságukból felneszelve hallották, amikor Csornai R., akit a 
Zöldikéből csalt elő a rigófütty szava, csendesen megjegyezte:

-  Jobbra fordul a sorsunk, meglátjátok! A remeterigó, ha 
erre téved, füttyével megszólaltatja a lelkiismeretünket!



KÖRÖMVIRÁG

A hulladéktemető felől, a szennyvízcsatorna vonalán, lán
goló autógumik fekete és mélységesen bűzölgő fustcsíkja 
kígyózott a mindig huzatos toronyházak felé. A vénasszonyok 
nyarának napsütése minden átmenet nélkül váltott át füsttől 
terhes, szinte a napfogyatkozást idéző homályos szürkeségre, 
mire sorra csukódtak be a reggeli szellőztetést szolgáló, tátott 
szájú ablakok szárnyai s valahonnan rekedt férfihang böm
bölte a nyomorúság tűrhetetlen voltát.

-  Koszos egy környék -  mondta Marga asszony ked
vencének, az eszelősnek látszó szobaebnek, majd faron rúgta 
nagy hirtelen, mikor a bedilizettnek tetsző négylábú kóvályog- 
tában a fal tövében nőtt körömvirágot gondolta „megöntözni”. 
Mert Marga asszony céllal érkezett a virághoz: minden 
hétvégén még a harmattal adagolt gyökeréhez reggeli kávé- 
zaccából. Az okkersárga árvát nemrég fedezte fel a magányos 
asszony, s mindjárt pártfogásába is vette, mert amolyan se 
kutyája, se macskája valaminek tartotta, mint önmagát, akihez 
a postás csupán havonként kétszer csengetett be a nyugdíj 
érkeztekor, valamint a vízpénzt kasszírozó nagylány ült le nála 
csupán csüccsenésnyit, hogy netán magával ne vigye az asz- 
szony könnyű álmát.

Odébb, a szélárnyákban kukázók falatoztak jókedvűen. A 
kuka mélyén finomabb falatot találhattak, mert lerítt róluk az 
ünnepélyesség. Egyikőjük még oda is szólt Marga asszony
nak, hogy mit vacakol azzal a kutyapisis virágfélével, inkább 
ülne közéjük ő is a toronyház alagsori részlege ajtajába s 
húzná meg a flaskát, amiben jófajta lőre lötyögött megfo
gy átkozotton.

-  Bírhassatok magatokkal, mert rátok uszítom Góliátot! -  
mondta Marga asszony, s odaült a libikóka tövébe, ahol az



említett eb szuszogott valamely csontfélével. Az asszonyt 
annak ténye aggasztotta pillanatnyilag, hogy hosszú idő óta 
senki nem csapódott melléje, pedig ő nagy segítség lehetne 
bárki részére, akinek baja van az egészségével, illetve a kedély
állapotával. S ennek tulajdonítható annak ténye, hogy segít
ségével már nem egy alkalmi páciensnek sikerült levetkeznie 
zaklatottságát, esetleg kimerültségét űzendő praktikus taná
csokat kapott az asszonyságtól vagy epegörcsoldó növényi 
keverékkel ajándékozta meg alkalmi ismerőseit. A lelki 
nyomorékok külön kategóriát alkottak Marga életében, nekik 
segíteni hosszabb időt vett igénybe.

-  Megjött a „gyepülő” is a maga szokott pontosságával -  
állapította meg némi keserűséggel a hangjában, mikor a másik 
épületből előkerült a kis zömök ember, kalapban persze meg 
kisalsóban. -  Nem csodálnám, ha láttán a Nap elfelejtene 
felkelni...

Mert emberünk minden kora hajnalon rendszeresen megje
lent a gyepen, mindig ugyanabban az időben és mindig ugyan
oda ült ki arccal keletnek, aztán mikor az égitest már jócskán 
bearanyozta a toronyházak keletre néző ablakait, az öregedő 
férfi idegesen felugrott és ideges, szinte rángatódzó léptekkel 
eltűnt a betonkalitka valamely lakásában.

-  Most megkörnyékezem, mégpedig kutyástul — határozta 
el az asszony, és már vette is a pádról kávéscsészéjét meg a 
kutya vezetékét, hogy átránduljon a felkelő napot bámulóhoz.

A kalap alól szúrós, mondhatni mindenen áthatoló tekintet 
követte Marga asszony mozdulatait. Az asszony magán érezte 
a barátságosnak egyáltalán nem mondható tekintetet s 
megütközött annak tényén, hogy egy afféle semmitmondó, jel
legtelen kalapos viselkedése ennyire felkorbácsolja az 
idegzetét. Nem tudta mire vélni zaklatott lelkiállapotát, hiszen ő 
maga volt a megtestesült két lábon járó jámborság és nyugalom.





-  Eltakarja előlem a Napot — mondta a férfi.
-  Északról jöttömben? Földrajzból elégtelen -  mondta az 

asszony és a férfi mögé ült a gyepre, hogy annak tekeredett 
nyakkal kelljen követnie mozdulatait.

-  Mit öntözött a jó előbb?
-  Látta?
-  A hetedikről...
-  Körömvirágot.
-  Mire jó az magának?
-  Aranyérkenőcsnek.
A csendes párbeszéd itt megfenekleni látszott. Emberünk a 

hetedikről csak hümmentett, aztán legyintett, mint aki legyet 
hessint odébb.

Marga asszony tapasztalatból tudta, hogy csendben kell 
maradni, ha további szólásra akarja ösztökélni a cifra figurát. 
A kalapos pedig némi tétovázás után kikottyintotta, hogy az 
említett bajok miatt üli itt reggelenként a gyepet, mert a har
matos nedvesség hűti a gyulladásos elváltozások fájdalmas 
tájait.

-  Reggel majd hozok a kenőcsből -  ígérte az asszony, és 
mint aki jól végezte a dolgát, felcihelődött a hazatéréshez. 
Góliát először követni látszott a gazdáját, de aztán oldalt for
dult, és megszagolgatta a kalapos ülepe körül a füvet, mintha a 
jó előbb értette volna, hogy azok ketten miről is beszélnek.

-  Gyere már, te vacak -  mondta az ebnek Marga, s ez aztán 
kótyagos mozdulatokkal valóban követni látszott az asz- 
szonyságot.

Másnap reggel, az esti légiriadó hatásától kábultan, kissé 
kótyagosan botorkált az ablakhoz, hogy megtekintse, vajon a 
kalapos üli-e a gyepet. De nem volt ott a szokott helyén. És 
másnap sem, sőt a harmadik hajnalon sem. Marga asszony a 
továbbiakban is hiába leste páciense megjelenését, az többé 
nem mutatkozott. Aztán egy reggel csak vette a fáradságot és



átballagott az ellenkező oldalra, hogy megbizonyosodjék 
sejtelmeiről.

-  Jól gondoltam, Góliát — mondta a kutyának. -  Kiülte a 
gyepet és új terepet keresett magának. Hogy ezek a férfiak 
milyen megbízhatatlanok...

Glóliát csendesen levizelte az ülepnyi, árva anyaföldet.



ÉVA ÁDÁMKOSZTÜMBEN

ízekre szedni a szomszédokat. Mint a paprikáscsirke 
csontleszopogatása közben, mondjuk, éppen a püspökfalatról 
finom mozdulatokkal lehántolni a zsírmirigyeket és ott, ahol a 
szárnyas gerince éppen befejeződik, föllelni az ízek és a 
porcogó ellenállhatatlanul csábító, leheletfinom árnyalatait. A 
szerelemgyerek ennek az idegállapoti élvezkedésnek a kezdő 
szakaszát élte át hosszú időn át, hogy aztán bögyösödése vég
kifejleteként a házban előforduló némely férfit is furcsa 
helyzetbe hozzon, leginkább a lépcsőházi kanyarulatokban 
találkozván velük, félreálltában, nyelvének csücskét kibigy- 
gyesztve. Persze, hogy akadt közöttük később olyan, aki a 
toronyház előtti fűzfa takarásában várakozott megszólítani a 
lányt, hogy a mama befizette-e vagy sem az idei levegőadót.

Évának nem sok reménye maradt a lazább közlekedésre az 
életben, mert a hetediken harminc-egynéhány négyzetméteres 
lakás határolta be fizikai és lelkivilágának lehetőségeit. A jobb 
és a bal oldali szomszédokkal még úgy-ahogy szót váltottak, 
talán nagyobb időközökben a mennyezeti, illetve az alatta levő 
ismerősök is beleszólaltak az összképbe, de nagy általános
ságban ezzel kimerült a szomszédok ízekre szedési listája. S a 
nagy unatkozások óráin a betonketrec magányosságának 
szorításában, mint valami szorgos rágcsáló, élte, morzsolgatta 
napjainak üres perceit a gyereklány s volt ideje felbőszíteni az 
embereket a túlzott hangerővel bömböltetett zeneszámok 
ismételgetésével. Jól tudta már, hogy a változatosság senkit 
nem hergel haragra, ezért már hónapok óta egyugyanazon 
énekes egyugyanazon dalát nyomta kifulladásig a teraszra 
helyezett hangszórón keresztül olyan decibeladaggal, hogy 
rengett bele a környék. Az ismert szénbányász világszáma



megannyi álmatlan éjszakát okozott a felborzolt idegállapotú 
környékbelieknek, akik aztán valahogy adaptálódtak a meg
változtathatatlan körülményekhez, s megszokni látszottak a 
megszokhatatlant, mármint a tizenhat tonna kőszén fejtésének 
megzenésített körülményeit, mint jegykezelő a vasúti dübörgést.

Éva ekkor határozottan vacakul érezte magát, s átgondolta 
a lehetőségeit arra, hogy netán ismét reá terelődjék a figyelem. 
Valami olyan korszakalkotó megoldást keresett, amellyel több 
legyet üthetne egy csapásra. Az ötletet a Biolibuci szolgáltat
ta, mármint a biológia szakos tanárnő, aki hangszalagról 
ismertette az osztállyal azokat az állathangokat, többek között 
a tehénét is, melyekről a városi gyerekeknek halvány fogal
muk sem volt. Biolibuci nagyon lelkiismeretes tanár volt, aki 
ily módon szerette volna érzékeltetni tanulóival az állatok 
lelkivilágának legérzékletesebb megnyilvánulási formáit. 
Hogy az úgy áll egyenes arányban az állat bármiféle állapotá
nak megnyilvánulási formájával, mint az emberé is adott 
körülmények között, értelmezve ezt egyetlen kiindulópontra, a 
kakis és pisis újszülött világba küldött segélyjeleire.

A szerelemgyerek adott pillanatban elemelte Biolibuci 
táskájából az állati hangok tekercsét, majd azon nyomban heves 
hányingerre panaszkodva kérte a tanárnőt, aki egyben az osztály
főnöke is volt, hogy házi gyógykezelésre engedélyezze távozását.

Mondani sem kell, hogy micsoda sikerélmény reményé
ben karikázott a fokvárosi toronyházak felé. Minden adva volt 
most már a nagy kalandhoz, csupán az események előidézése 
maradt hátra. Érzése szerint a műsor változatossága elég gyor
san vevőre talál majd, mert a délutáni szieszta idején sugárzott 
állatbődületek alapjaikban rengetik meg a lakosság idegál
lapotát és a közelebbiről a távolabbira elv most is érvényesül 
oly módon, hogy közvetlen szomszédjaik haragja a célzott 
személyen manifesztálódjék.





így történt meg aztán, hogy az első tortúrát követő második 
napon egész népgyűlés tömörült a bal oldali szomszéd ajtaja 
elé, követelvén, hogy a fiatal állatorvos hagyjon fel a torony
házi ténykedésével, különben bíróságra viszik a dolgot. A 
szerelemgyerek a kádban kuncogva figyelte a fejleményeket, 
persze, volt ideje a bejárati ajtót figyelmesen nyitva hagyni, 
hogy adott esetben a delikvens, azaz a célszemély háborítat
lanul benyithasson.

A folyosói tumultus némi magyarázkodás után csitulni lát
szott, és megtörtént ajtajukon a várt csengetés.

-  Nyitva van! -  kiáltotta Éva. -  Belül tágasabb!
A fiatalember, mint valami sebzett vad, tépte fel az ajtót s 

indult volna a lakás beltere felé, de a hirtelen eléje kerülő 
látvány lassú ajtócsukásra kényszerítette, s volt az egész 
viselkedésében valami alázatos, finoman módosuló, mondhat
nánk újraértékelő alkalmazkodás. A szerelemgyerek teljes 
harci díszben állt a fürdőkádban, és az állatorvosnak helyet 
mutatott a csukott vécékagylón.

-  Állatszelídítési gyakorlat. Első lecke — mondta Éva.
-  Talán fölvehetne magára valamit... — dadogta a kárvallott.
-  Az ádámkosztüm mindig kéznél, szomszéd -  nevetett Éva, 

és kiült a kád szélére. — Hogy maga is megtanulhasson valamit 
az ál latszel ídítésből, gondoltam, magán kezdem a kezelést.

-  Ismerem a történeted — dörmögte a fiatalember, hirtelen 
térve át a magázásról a tegezésre. — Bennem te ne keress apát, 
nálam te rossz helyen kopogtatsz! Azt a magnószalagot pedig 
mindjárt ideadod, vagy...

Éva csuromvizesen végiglibbent az állatorvos előtt, aki 
megigézve követte a gyönyörű test mozdulatait és talán nem is 
hallotta, hogy a bejárati ajtót kulcsra zárták, csupán arra 
eszmélt fel hirtelenjében, hogy a lány az ölében ül és a 
szeméremszőrzete tájékán mennyei melegség árad szét. Aztán 
csend, akár örök és végső is lehetne netán.



SÁRBIRKÓZÓK

A sárbirkózók rendszerint esthajnaltájban ültek ki a gyepre 
énekelni. A sárbirkózók kórusának megálmodója a behemót 
kútásó volt, akiről köztudottan azt tartotta a MIaka-völgy 
lakossága, hogy egyik fülére töksüket, a másik fiile azonban 
aranyat ér, mármint ami a hallását illeti.

A sárbirkózást is Szilágyi L. elmaradhatatlan barátja, a lan- 
galéta kútásó találta ki még annak idején, amikor a kiFolyó 
utca megörökítésén dolgozott a két haver, éspediglen oly 
módon, hogy Szilágyi L. olajba festette a csatorna egyik 
szabadon mutatkozó részletét, s közben Kubát J. csupán azért 
hegedült a festő jobbik fülébe, hogy könnyebben környékezze 
az ihlet. Valamely mlakai aztán, akit a behemót kútásó 
cincogása idegesített, megütközést keltő módon próbálta 
ingerültségét levezetni, s Kubát J.-t a csatorna nyitott szájába 
lökte, majd maga is utánaugorva megpróbálta a derék kútásót 
sárba fojtani. A szitkozódok birkózása csakhamar egy egész 
csődület szájtátit eredményezett, és amikor a két derék 
madzsar dolgavégezetlenül került ki a dagványból, mert 
egyikük se mondhatta magát győztesnek, a tömeg követelte, 
hogy új rázzanak.

-  Hogy volt! -  kiáltoztak, s biztatták a két sárbirkozót, 
hogy ismételjék meg a cirkuszt.

-  Jobb ötletem van! -  nyugtatta meg őket Kubát J. De hogy 
tovább folytathassa mondandóját, a legközelebbi kútnál 
igyekezett megszabadulni a csatorna bűzös lepedékétől, a töb
biek meg addig körülállták, s jobbnál jobb ötletekkel trak- 
tálták, csak hogy sikerüljön meghonosítani a vidéken a sár
birkózást.





-  Meglesz! -  mondta Kubát J. És hogy mi lesz meg, arról 
csupán akkor beszélhetett teljes odafigyeléssel, mikor a sártól 
megtisztulva nagy hangon ismételgette: -  Mától rendszeresen 
megtartjuk a mlakai sárbirkózó bajnokságot!

-  Ez méltatlan hozzád! -  mondta Szilágyi L.
-  Dehogy -  tiltakozott Kubát J. -  A mesterségemhez tar

tozik, hogy örökké sáros vagyok, én már sár nélkül nem is 
tudom elképzelni az életet, s miért ne szereznénk ezeknek a 
derék mlakai embereknek egy kis örömet sivár életükben?!

Ettől az időtől kezdve datálódik a mlaka-völgyi sár
birkózás, a kóruséneklésre pedig idővel úgy került sor, hogy 
egy-egy dagványi jelenet nem múlhatott el a delikvensek han
gos bemutatkozása nélkül, mármint hogy a fájdalmakkal járó 
küzdelem olyan hangokat csalt ki a derék madzsar birkózók
ból, hogy Kubát J. elhatározta: ahol ilyen hanganyag van, ott 
kórust kell alapítani.

-  És hol tartjuk a koncerteket? -  kérdezte tőle Szilágyi L.
-  Kiállítással egybekötött rendezvényeinket a Lyukas híd

nál fogjuk tartani -  szögezte le Kubát J.
-  Ott, ahol a madár se jár? Hiszen ott csupán libák és birkák 

vannak!
-  Féligazság -  legyintett Kubát J. — Bebizonyítom 

hamarosan neked, hogy éppen azon a helyen lesz a kórusnak 
nagy sikere!

-  Hát erre nagyon kíváncsi vagyok -  dörmögte Szilágyi L., 
s arról is beszélt, hogy ebben a hülye városban még a 
városháza tövében sincs a zenének közönsége, nemhogy ott, az 
isten háta mögötti legelőn.

De csakhamar kitűnt, hogy Kubát J. tudott valamit, ami 
másnak eszébe se jutott volna. Mert Kubát J. nemcsak kutat 
ásott, festett és hegedült, de olvasott ember hírében is állott, 
aki gyűjtötte a régi könyveket, és nemcsak hogy gyűjtötte, de 
el is olvasta őket.



Szilágyi L. igen furcsának vélte az alkalmi karnagy 
viselkedését, amikor kitudódott, hogy a sárbirkózók kórusa 
egy nászindulót gyakorol. Különösebben nem firtatta a dolgot, 
mert azt tartotta, hogy ami késik, az nem múlik, csakhamar 
napvilágra kerül a nászinduló titka is.

Egyik hétvégén aztán Kubát J. kiadta a parancsot: a kórus 
tagsága a kijelölt nap délutánján legyen ott a Lyukas hídnál, 
mégpedig lenge öltözékben, hogy felesleges ruhadarabok 
senkit se akadályozzanak a koncerthez méltó átváltozásban.

És bizony történt, ahogy történt, de Szilágyi L. emlé
kezetében még ma is élénken megmaradt a feledhetetlen kép, 
ahogy a kórus tagjai a Lyukas hídnál sárral kenték be magukat, 
aztán kétoldalt fölsorakoztak a kőkorlát mentén, hogy 
dalukkal ünnepélyesebbé tegyék az éppen oda tartó lakodal
masok örömét. Amikor a vőlegény karjába vette a menyasz- 
szonyt, Kubát J. beintett, és a kórus rákezdett a nászindulóra.

— A szépszentségit, hát mit gondolnak ezek, hol vannak? — 
ordította az örömapa, miközben az egész gyülekezet futó
lépésben tette meg az utat a hídon át. -  Ettől a bűztől akár el 
is kurvulhat a menyasszonyunk!

Kubát J. megkövültén állt a kórus élén, s azon töprengett, 
vajon miért ilyen aljas az ember: ajándéknak szánta nekik az 
indulót, és ahelyett, hogy megköszönték volna, ők futólépés
ben menekültek a város legismertebb pontjáról, ahol a hűség, 
a szeretet és a család jelképe munkál már időtlen időktől 
fogva.



CSÖNDES GIZI

Az Olimpikon és a Paptetű már kora hajnalban a 
Húsosketrec oldalához állított fapadon ücsörgött. Egy-egy 
sörösüveggel a kezükben, széles mozdulatok kíséretében, nagy 
hangon, mint szokásuk volt, azt feszegették egymás között, 
hogy Fokváros Zöldikéjét miért fontos nagy általánosságban 
pipacsszínűre festeni, mikor már a nevében is benne van, a 
megfelelő változat.

— Nem értünk mi ehhez, arany haver! — dörmögte csendesen 
az Olimpikon. -  Te világéletedben a halorzás mesterségét űzted, 
én meg körülbirkóztam a földgolyót, csupa csomó a karom, mert 
baromi megerőltető volt azokat a behemót állatokat emelgetnem.

Paptetű csendben bontogatta a cigarettacsikkekből a 
dohányt. Nem vitatta Olimpikon igazát, hogy a Zöldikét, 
illetve annak legalább a vasvázát, harmatzöldre kellene fes
teniük a túlsó oldalon dolgozó, derékig mezítelen fiúknak. 
Mivel ők ketten igazán jól ismerték egymást, hiszen ott szület
tek a Jó Lajos utca házainak egyikében, Paptetű nem látta 
jónak zöld helyett még egyszer a pipacsszínt emlegetni, mert 
az Olimpikon idegei pókhálószerűek voltak, s az lett volna a 
nóta vége, mint annyiszor már itt a hajlaton, hogy a derék férfi 
csípőn kapja, és úgy lódítja a magasba, hogy visszaérkeztében 
elfelejti ölbe kapni. Egyszer a Csöndes Gizi miatt is a rövideb- 
bet húzta, mikor arról volt szó, hogy a lányt megkömyékezte 
bizony valaki, hiszen máról holnapra változtatott a viselke
désén, csöndességéből átváltott katonadalok éneklésébe, főleg 
hajnalonként, mikor a kakasok jelentkeztek. Paptetű azt állí
totta, hogy Gizinek valamilyen baka udvarolhat, onnan a dalok 
jellege, és hogy túlságos csöndességéből átváltott éneklésbe, 
az meg abból adódhat, hogy elvesztette a lányságát, ami



bizonyára nagyon jólesett neki, ha már hajnalonként a kaka
sokkal nótázik. Persze, azt Paptetű se sejthette, hogy az 
Olimpikonnak rejtett gondolatai vannak Csöndes Gizivel kap
csolatban, mármint, hogy a bűzlő szennylevezető csatorna 
hídján szűzen gondolta általvinni a szomszédlányt a bajnok. 
No, lett bizony ebből olyan repülése Paptetűnek, s be nem 
várása a magasból, hogy mindmáig húzza azóta a lábát, és 
aprókat biccent is hozzá, rinint akit minden lépéskor valaki a 
földből talpon szúr.

— Nem értünk mi ehhez — mondta Paptetű.
— Megbeszéhetnénk netán Csöndes Gizivel is a dolgot — 

dörmögte az Olimpikon.
— Azt aligha... -  legyintett Paptetű, mint aki legyet hessint 

odébb a Húsoskalitka oldaláról.
— És miért nem? — kérdezte amaz.
— Mert újabb bogara van. Csak üldögél a függőleges falusi 

teraszán, és azon gondolkodik, hogy ő bizony kipróbálja a 
repülést!

Most az Olimpikon szokása szerint horkantani fog, mint 
ugratáskor a csődör, gondolta Paptetű, de nem volt igaza, mert 
a kétszeres világbajnok horkantás helyett tekintetét fölkapta az 
emeletek felé, majd húzott egy lyuknyit a sörhasát átfogó 
katonai nadrágszíjon, mintha azzal késleltethetné a múló időt, 
cselekvési képessége javára, persze.

— Azt mondod, repülni akar? -  kérdezte nagy sokára 
töpörödött barátjától a bajnok.

— Egyszer valaki arról mesélt neki, hogy olyan gyönyörű, 
mint a ludasi hattyúk legszebbike, hát azt gondolja mostanság, 
hogy megérett a repülésre — mondta Paptetű, majd az 
Olimpikon kezébe nyomta a vécépapírba csomagolt füstölni
valót, de amaz bizony nem mozdult utána. — Biztosan az a büdös 
baka hozakodott elő még annak idején a madárral, gondolom.





-  A hattyúról én beszéltem neki -  mondta alig hallhatóan 
az Olimpikon. — Apámnak ott, a Jó Lajosban volt egy kitömött 
madara, valamilyen szelevényi erdőcsősz lőtte neki, de emlék
szem, hogy a nagy talajvizek idején nemcsak a falat, de a 
madarat is tönkretette a salétrom...

— Csöndes Gizit is tönkreteszi a salétrom -  mondta Paptetű.
— Hogyan gondolod? Ott fent az emeleten beton a fal, az 

nem lehet, hogy kiüssön rajta a salétrom, és különben is, a 
betont cementtel keverik, nem mésszel -  erősködött az 
Olimpikon, és a homlokán olyan vastagra duzzadtak az erek, 
mintha jobbjának alkarját emelte volna homlokához. Paptetű 
most értette meg, hogy ez a nagy szál ember valójában sosem 
szűnt meg isteníteni Csöndes Gizit. Még ha a bakanóták ének
lése után soha többé nem nézett is át a Jó Lajos utcai másik 
portára, Gizit annak utána is mindig szemmel tartotta, és 
világjáró portyái alkalmával levlapokat küldözött a vénlány
nak csak úgy, illendőségből, jószomszédi alapon. Csöndes 
Gizi különleges költözködésekor is segített a bajnok a nő 
bajainak enyhítésében, mert szinte az éj leple alatt kellett a Jó 
Lajos utcai házból betyárbútorát az emeleti lakásba 
menekíteni, hiszen az öreg Csöndes Adám azt tartotta, hogy a 
talajvizes földhöz ragadt szegény maradjon a fenekén, még ha 
királyi budoárt is adnak neki a gyáriak, ahol a lány csipkeverő 
gépen dolgozott fél életen át.

Az Olimpikon lelökte Paptetűt a pádról, hogy a falhoz állí
tott sörösüvegek szanaszét görögtek a Húsosketrec mentén, és 
markával szorítva az ülőalkalmatosságot, megindult vele a 
Lepa Brena felé. Paptetű értelmetlenül nézett egy darabig 
utána, majd, akár a megvert puli, barátja után kullogott a 
cifrára festett toronyház felé, melynek falához tette a padot az 
Olimpikon, a Csöndes Gizi terasza felöli részen.

-  Eztán itt ülünk! Ha zuhanni kezd, te jelzel, én pedig fölfo
gom estében — mondta Paptetűnek kényszeredetten mosolyogva.



LÁBPOKRÓCFRESKÓ

Megtörtént a nyár. Az év leghosszabb éjszakáját mindig 
átvirrasztó Margó az idén a legrövidebb éjszakát is úgy élte 
meg, mint a Mlaka-környék legtöbb halandója: álmatlanul 
hánykolódott fektében egy ideig, majd csuromvizesen 
fölserkent, s munkához látott. Félmeztelenül kiült az erkélyre 
lábpokrócot szőni, s miközben a fonalvezető hajó jobbra-balra 
futtában csattogott az éjszakában, akár valamely beijedt, 
fészkén megbolygatott szarka, a vénlány gondolatai munkája 
tárgyának figurája körül röpködtek. Margóban a bosszúvágy 
dolgozott, hogy megörökítse az utókornak egy szerinte szé
gyenletes alak arcmását. Csak hadd töröljék cipőjük piszkát 
azon a lábpokrócfreskón a képébe! Hogy megtudja a világ, 
micsoda piszok emberek élnek a fokvárosi hatalmas, füg
gőleges településeken. Mert Margó nemigen bírhatta a sokféle 
népség alját, annak is a legpiszkosabb egyedeit, akiknél min
den az adom-veszemben merült ki, akik mindig valamit árul
tak, ha mást nem, akkor jó pénzért bizalmas információkat.

A tizedik emeleti terasz egyadta nyüzsgés volt ilyenképp, 
ahogy az ósdi szövőgép zakatolt az éjszakában, a mellette ülő, 
félmeztelen nő pedig félhangosan énekelt valamilyen elátko
zott királyfiról, aki mindig újraéledt haló porából.

A szomszéd terasz felől mozgolódás hallatszott. Valaki 
hosszan krákogott, mint általában a dohányos emberek, ha 
felébrednek.

-  Holnap végleg föladlak, te boszorkány! -  mondta 
bosszankodva a szomszéd. -  Neked valóban nincs bőr a pofá
don, éjfélkor kiülsz ide zakatolni, mint egy gőzmozdony, 
mutogatod a világnak a fejemnyi csöcseidet, azokat a lógós 
zsírhalmokat!



A szövőgép hirtelen leállt. Margó azon gondolkodott, hogy 
netán egy vödör vízért menjen-e a fürdőszobába, vagy leálljon 
szópárbajozni a besúgóval. Az utóbbi megoldást vélte jobb 
változatnak és békésebbnek is, ezért sziszegve megszólalt:

-  Holnap bizony megnézheted magad, te hüllő!
-  No csak! Újabb stratégia pattant ki abból a seggfej 

koponyádból, vénlány?
-  Már-már készen állok a rólad készült egyedi példánnyal, 

te buzi!
-  Lábpokrócba öntesz? Részemre ez hízelgő.
-  Hadd lássák, ki köpi be őket, ki adja fel őket a hatóság

nak, ki csinál gubát a nyomorúságukból, mikor néha-néha 
szólni mernek, és elmondják egymásnak, hogy a sebek miért 
nem tudnak soha behegedni...

-  Régi szajkó megunt dala, haha...
-  Megcsinállak legalább ötven példányban, meg bizony! 

Aztán kiteregetem a Zöldikén, és féláron adom a 
lábpokrócfreskót, hogy minél többen megvehessék a pofale
mezed mását lábtörölni. Mert csak arra voltál jó világéleted
ben, hogy másoknak ártsál...

Amott gondolkodni látszottak. A csend olyan vastag volt, 
akár az őket körülvevő vasbeton. Betonemberek módjára 
roskadt hirtelen magába két ember, közben érezték egymás 
izzadságának nehéz szagát, ahogy köréjük ülepedett háborítat
lanul, mert a levegő is szinte kövülten állt helyben, picurit se 
mozdult a mozdulatlan éjszakában.

-  Margó! Ne tedd, kérlek...
-  De megteszem!
-  Megveszem. Jó pénzt adok érte, ha mondom, csak ért

sünk szót most az egyszer, kérnélek!
-  Mennyi?
-  Ötszáz...
-  Ilyen félkész állapotban is?



-  Mi is ronda torzók vagyunk, nem látod? Hát úgy ismer
lek, mint magamat, és te is jól tudod, hogy mit hordok a 
nadrágban, volt időd kipróbálni a gyengédségem... Csak most, 
hogy szomszédok vagyunk, egyre csak marakszunk, mert nem 
bírhatod, hogy magam is fölkapaszkodtam az emeletre...

-  Nem kellett volna utánam jönnöd!
-  Az örökség hozta, hiszen tudod...
-  Nekem is, kiszolgáltam érte a nyanyát, aztán húsz 

márkáért sikerült megvennem...
A másik teraszon csendes csurgással öntözni kezdte a férfi 

a muskátlijait. Margó töprengett. Ötszázért adhatná, a feléből 
akár nyaralhatna is egyet, éppen ráférne már egy kis kimoz
dulás valamerre.

-  Hozhatom?
-  Hozhatod...
A fokvárosi éjszaka apró lármáin és a kutyák messzi 

vakkantásain kívül semmi se jelezte, hogy a környéken valaki 
is riadtan, álmatlanul virraszt átgondolva vasbeton életét. A 
tárgyalt toronyház tizedik emeletén is kihunyt a két terasz 
világítása, és olybá tűnt, mintha ott is minden megnyugodott 
volna. A két izzadt test hirtelen támadt súrlódását, gazdáik 
lihegését viszont egy hozzájuk legközelebbi fül egy mély álom 
fizikai megnyilvánulási zajának is gondolhatta volna.



MAGONCOK

Bella, a hátsó lábára bicebóca pumi, ezen a napon is ott 
gubbasztott a Forum-kioszk szélárnyékában, s mélabús, 
közönyös tekintettel kísérte a más kutyákkal csoportosan elha
ladó kukázókat, akik mindig holdnyugtakor járultak a nagy 
lehetőségek tárházaihoz, remélve, hogy rájuk mosolyog a 
szerencse, és a bádogdobozok valamelyikében érdemes 
élelemre, még viselhető ruhadarabokra akadnak.

Bella ugyancsak szomorú lehetett ezen a napébredésen, 
mivel eltűnt mellőle kipróbált és hűséges kenyerese, a kajla 
fülű Aladár, azaz szebben fogalmazva: a Földetsöprő Búbánat, 
ahogy a Forum-kioszk tulajdonosa nevezte az ebet. A ki
csapott állatok nagy csapata ezekben a napokban mindinkább 
fogyatkozott, mert az emberek halálra riasztották őket 
hajkurászásukkal, amióta az önkormányzat meghirdette 
begyűjtésüket. Most is egy hórihorgas alak tűnt fel a Bajnát 
utca felől, kezében valamilyen rudat tartott, melynek végére 
acélhurok volt erősítve.

Margának, aki a Forum-trafikból figyelte az utcát, megint 
csak intézkedhetnékje támadt, mint már annyiszor, mikor 
kivédte az árva kutyákat. Gyorsan felfogta ésszel, hogy cse
lekednie kell, ha nem akarja, hogy Bellát a hórihorgas Füttyös 
elkapja. Köszönés nélkül hagyta magára trafikos barátnőjét, és 
harciasan odaállt az alkalmi gyepmester meg a kutya közé.

-  Lódulj odébb, Kismarga, mert nem marad belőled a 
Nagymargának még mutatóba se! -  ordított a gyereklányra 
Füttyös.

-  Hogyne, hogy megkaparintsad, ugye? Hát ebből nem 
eszik kend, az biztos!

Bőrke Feri, a Kismarga istenítője, harmadik emeleti ablakuk
ból ordított le, hogy márpedig Füttyös ne kezdjen ki semmilyen



módon a kedvesével, különben levackol a sünállásból, és 
olyan patáliát rögtönöz, hogy összefutnak a szomszédok.

-  Nagyon is ismerősek vagytok nekem, zabigyerekek! Ti 
félresikerült, kései magoncok, hát azt gondoljátok, hogy 
megállíthatjátok terveinek keresztülvitelében Füttyöst, a 
faiskola mesterét? — harsogta a hórihorgas.

-  A zabi még stimmelne, de mi a csudát akar a magonccal, 
maga félresikeredett bütykös? -  érkezett Bőrke szájából a 
kérdésre kérdés.

-  Az ilyeneket fattyazom én halomra, mikor hajtásritkítást 
csinálok az iskolában! -  dörögte a hórihorgas a harmadik 
emeleti ablak felé.

-  Kend még katonának se kellett! Az ilyen ne kezdjen ki az 
én Bőrkémmel, mert meghámozza, s aztán mehet zabot 
hegyezni! -  állt most már Marga hegyesen a hórihorgas orra 
elé.

-  Hiába minden makacskodásod, picikém! Nem fogom 
eltűrni, hogy miattatok a negyven dinárom nélkül maradjak, 
amit a beszolgáltatott kutyáért kaphatok!

-  Csak lassan a testtel, mester! Már napok óta őrzöm és 
etetem ezt a kutyát, maga meg tölteléknek használná holmi 
marhabélbe? Már a trafikosnő is mondta, hogy a szalámi, amit 
a Zöldikén viszontelad, ugat a gazdája után!

-  Ezért bíróságra adlak, egész pereputtyosodtól! Ilyen 
rágalmat te nem gondolhattál ki csak úgy, a magad eszétől... — 
sziszegte a hórihorgas Marga felé, de kissé hátrább lépett már, 
és a kutyafogó szerkesztményt is pihenjbe helyezte a lába 
mellé.

És most Füttyös gondolkodni látszott, ami nála csupán 
ritkán fordul elő. Felmérte a helyzetet, s tudta, ha a neki 
kedves trafikosnő is előkerül a bódéból, bajba kerülhet, talán 
még megaláztatás is érheti.



-  Kismarga, figyelj csak! Bőrkével együtt kaptok tőlem 
egy-egy húszast, és elsőnek iratkozom be az általatok tervezett 
Elvált Apák Klubjába, ha nem okvetetlenkedsz velem, jó?

-  Lekenyerezésről szó sem lehet! Táguljon csak, amerre a 
szeme lát, pusztuljon a mi felségvizeinkről! — sziszegte Marga.

-  Nektek magzatvizeitek vannak, drágám!... De nézzed 
már, nézzed! Hogy összefogtatok a kicsapottal éppen a kódús 
ellenében?

-  írjad és mondjad: koldus! Tessék helyesen beszélni az 
anyanyelvét...

-  Szekírozzad te a kódústetűt, Kismarga! Szép kis cirkusz, 
nem mondom! Elcsalizod az orrom elől a megélhetést? Talán 
éppen ti akarjátok feladni majd és bekasszírozni az érte járót? 
Menj a fenébe, te büdös magonc! — tombolt már dühében 
Füttyös, és akkorákat flittyentett, hogy a járókelők is érdek
lődni kezdtek a jelenet után.

A hórihorgas aztán nagy hirtelen meglódult Bella irányába 
a szerkesztménnyel, de a fruska is résen volt, és még idejében 
gázpermetet szórt a Füttyös szeme közé.

A spray hatása megdöbbentő változást idézett elő az addig 
magabiztos támadónál. Éktelen ordításba kezdett legott, mire 
a buszra várakozók közül többen körülvették őket, s ki-ki a 
maga módján magyarázta a másiknak, hogy milyen konfliktus 
is történt.

-  Fényes nappal egy kiskorúra támadni? Micsoda hallatlan 
orcátlanság! Rendőrt, tessék rendőrt hívni! -  kiáltozott egy 
matróna.

-  A lány támadta meg, afféle candra virág ez! — mondta egy 
őszes férfi, az ellenpólust képviselve.

-  Nem így eszik a kását, híveim! Ez az alak a lány mosto
haapja, aki most szabadult ki a börtönből, és magával akarja 
cipelni a kutyavadászatra! -  okoskodott a közben beérkezett



autóbusz vezetője. -  A rabok nemrég éppen itt tisztogatták a 
környéket, tőlük szökött el, s itt bujkál a kiFolyónál.

Marga szinte észrevétlenül vonult félre Bellával a 
sokadalomból, és az időközben leérkezett Bőrkével távolról 
figyelték a tömeg lincshangulatát. Aztán eltávolodtak a tett 
színhelyéről a Zöldike felé, és felváltva magyarázták a bice
bóca puminak, hogy Füttyös nem vakul meg, továbbra is látni 
fog, s bizonyára elment a kedve attól, hogy az árva kutyákat 
meg a magonc gyerekeket inzultálja.



RONTÁS

A pék lánya erősen gyengélkedett. Nem volt ínyére 
orvoshoz menni a bajával, s apja minduntalan zaklatta a szom
szédasszonyokat, akik megfordultak a péküzletben, hogy 
tegyenek valamit az ő Fátájáért, mert ha továbbra is ilyen gyenge 
állapotú marad, könnyen eltávozhat ebből az ámyékvilágból.

Fáta is érezte, hogy valami nincs rendben a lelkivilágával. 
Valami vagy valaki minduntalan zaklatott állapotba hozza, s 
olyankor még gondolkodni sem tud rendesen, nemhogy rendet 
csinálni a lakásban. Nem panaszkodott ő a bajáról senkinek, 
de szemlátomást napról napra fogyatkozott, akárha valamely 
ablakba helyezett égő gyertya.

Aztán Fátában hirtelen fogalmazódott meg annak felisme
rése, hogy már bizony rontás van rajta. Csakhamar felfedezte 
annak forrását is, ahonnan a mágikus delej az idegdúcaiba árad. 
Egy férfi nézése hatott rá ilyen negatív értelemben.

-  Mondod, Fátikám, hogy szúrós a tekintete? Én is 
észrevettem, hogy annak a baleknak rossz a nézése is, de hogy 
ennyire levegyen a lábadról, ennek bizony elejét kell vennünk
-  biztatta a szomszéd korduni felesége, aki hét gyereket szült 
a világra, mind épkézláb embert.

-  Az idegzetemet eszi, rágja a nézésével, Mi lka -  mondta 
emeleti barátnőjének Fáta, akivel úgy ismerkedett össze, hogy 
az egyik összeírás alkalmával csupán jugoszlávnak vallotta 
magát, és a házaló hivatalnokok kikeltek ellene, mondván, 
hogy a szkipetár az vallja magát annak, ami.

-  Semmi közötök Fáta minősítéséhez, s menjetek isten hírév
el cuccotokban a júgó bejegyzéssel! — kardoskodott barátnője 
mellett Milka. Hát ekkor kerültek egymáshoz valamennyivel 
közelebb, és a korduni asszony úgy kezelte ennek utána Fátát,



mintha nyolcadik gyermeke lenne, akit meg kell védenie min
den bajtól.

-  A körmére nézünk mi annak az alaknak, meglásd! 
Nemrég jött a házhoz, de már javában agitálja az embereket 
valamilyen bicsérdista gyülekezetbe, ezt is hallottam róla -  
mondta Milka.

-  Bicsérdista? Nem értem — nézett ártatlan tekintettel bárát
nője szemébe Fáta. -  Mi van amögött?

-  Amögött az van, hogy csupán nyers növényt eszik a szen
tem...

-  Akkor meg honnan az a bántó, szúrós tekintete? Hiszen a 
kérődzők jámbor fajták, ezt még lentről tudom -  mondta Fáta, 
és a lent említésekor kissé megcsuklott a hangja.

Lópi Marga kockás alakja ekkor tűnt fel a lépcsőházi ka
nyarulatban. Milka egyből kapcsolt, hogy a gyógynövényes asz- 
szonyságot valahogy be kell vonni e misztérium megoldásába.

-  Össze kell hozni őket, mérkőzzenek meg egymással -  
monda Lópi Marga, amikor a másik kettő töviről hegyire 
elmesélte neki az esetet, ami akár még meddőségbe is viheti az 
áldozatot.

-  Kiket kell összehoznunk?
-  Hát a szúrós tekintetűt az egyik barátommal, aki ter- 

mészetfolötti erővel bír. Az én táltosom majd elintézi, hogy 
megjuhászodjék annak a franc embernek a nézése -  mondta 
Marga, s mindjárt kifejtette, hogy egy alkalommal majd 
összeülteti őket a ház előtti pádon társalogni.

A továbbiakban aztán minden ment a maga útján. Marga 
valóban összehozta a két embert, mégpedig valamilyen 
sakkjátszma ürügyén a toronyházi sportjátékok alkalmával. S 
elég az hozzá, hogy a két férfi keményen állta a sakkcsatát, 
miközben a Lópi Marga által mondott ember mondatfosz
lányok bedobásával igyekezett szóra bírni a társát, hogy 
miként áll az emberekre való ráhatással.



-  Méghogy én? Az emberekre? Ugyan! Inkább ők gyako
rolnak hatást rám, olyan jámbor természetem van — mondta a 
szúrós tekintetű a másiknak.

-  Nono, szomszéd! A szúrós tekintetével ugyancsak abaj- 
gatja az asszonyi kedélyeket, panaszolták nekem a gyengébb 
nem kéviselői -  kardoskodott a táltosnak mondott ember.

-  Bolond beszéd! Ha a szemöldököm össze is van nőve, az 
még nem jelent semmit.

-  Már engedje meg, de éppen ennek tulajdonítható a 
szemverés adottsága valakinél — mondta a táltosféle ember.

-  Bolond lukból bolond szél fú -  dörmögte a szúrós tekin
tetű, és csendesen megkérdezte. -  Remi?

-  Az! -  fogadta Lópi Marga barátja az ajánlatot.
Az asszonyok pedig ugyancsak találgatták a továbbiakban, 

hogy sikerült Marga emberének a szúrós tekintetűt sem
legesíteni, és a kérdésre némileg feleletet is kaptak, amikor az 
utóbbi bizonyos idő múlva elköltözött a házból.

-  Készen lett a bicsérdisták gyülekezetének hajléka, hát 
oda költözött prédikálni a szúrós tekintetű — adta tudtára a töb
bieknek Lópi Marga.

-  El se köszönt a szomszédoktól? — méltatlankodott Milka.
-  Az ilyen fajták mindig így tesznek, aztán füstölögnek, 

hogy nem népszerűek — mondta Lópi.
A pék közeledett hozzájuk, szuszogva vette a sok lépcsőt, 

míg a lakása elé nem érkezett. Szinte nem akart tudomást 
venni az asszonyokról, s már-már a lakásban volt, amikor 
Milka jónak látta, ha utánaszól:

-  Tisztelt szomszéd, hát semmi ukmukfukk vagy jó napot? 
Valamit vétettünk ellenében?

-  Nem, egyáltalán nem.
-  A szúrós tekintetű elköltözött, nincs többé, aki a maga 

Fátáját abajgatná! -  sietett híresztelni Lópi.
-  Fáta is eltűnt, éppen elég bajomra — mondta a pék, és 

csendesen bezárta maga mögött a bejárati ajtót.



VIRRASZTÓK A LIBIKÓKÁN

Valamilyen csodára várva ültem szokott helyemen, a kony
haasztalnál, és arccal délnek fordulva megint csak a sirokkóra 
várakoztam, mint évek hosszú során át már annyiszor, hogy 
valami melegebb, simogatóbb fuvallattal érkezzék felénk a 
napkelte, s holdnyugtával távozzanak fölülünk a ragadozók. 
Ha már a ragadozókat említettem, illenék talán bővebben ki
fejteni annak tényét, hogy a Kis-Palics környékét az utóbbi 
időben télvíz idején előszeretettel látogatták a költöző 
gatyásölyvek, kékes réti héják és a törpe sólymok, itt-ott ele
gyítve a dankasirályok és a varjak sztratokumuluszaival. S 
ilyenkor még világos szürkületkor is nyomasztó éjfélszín 
hangulat uralkodott el a vidéken, sokan aludni sem tudtak a 
jelenségtől, és idegborzoltan figyeltek emeleti ablakaiból, 
fényszomjasan minden alanti mozgolódásra.

A virrasztók egyike ekkor mászott ki a közös célra felállí
tott szárítókonyhai ablakon, hogy kezében literes üveggel, 
előbb a limlommal tömött kukára álljon, majd onnan lecsúsz
va, elaraszoljon a hintáig, a gyerekek játszótéri kedvencéig, s 
csendesen hintázásba kezdjen. Egy nappal előbb éppen ilyen 
tájban hozták haza a Csingilingi környékéről a kiskatona 
holttestét, s megálltak autójukkal a fűzfánál, hogy valamiért 
felugorjanak a lakásba, majd továbbhaladtak a temető felé, 
valószínűleg az áldozatot felravatalozni. Közben szinte hallani 
véltem a sok jebemtit, mert alig tudtak visszaszállni az autóba 
a temérdek varjútól meg gatyásölyvtől, de végül is sikerült a 
halottal a Zentai út felé elgurulniuk.

Aztán, mivel temetni délután szokás, valamikor az ebédidő 
utáni időszakban kezdtek gyülekezni a toronyház körül a meg
boldogult rokonai és ismerősei, hogy végül csendes menetosz
lopban, elöl persze a kiskatona arcképével és félárbocra





eresztett lobogóval, elérjék még idejekorán a temetkezési 
helyet.

Annak utána már jóval később figyelhettem rájuk, a kora 
alkony hozta vissza őket, némileg emelkedettebb hangulatban, 
s mindjárt odatelepedtek a ház ruhaszárítói helyiségében fel
állított asztalokhoz, a harmonikás pasas ellenállhatatlan kóló
ba kezdett, és ismét csak észre kellett vennem, hogy a környék 
ma éjjel sem hajthatja nyugodtan álomra a fejét.

Minden a szokott forgatókönyv szerint történt a torozókkal. 
Habár az ember inkább valamilyen csendes megnyilvánulást 
várt volna el a virrasztóktól, ők épp fordítva viselkedtek: 
éjféltájban duhajkodva kólózni kezdtek, itt-ott pisztollyal 
lövöldözve ki az ablakból, s amikor az a bizonyos első fecske 
közülük kimászott az ablakon, majd nagyokat kurjongatva 
hintázni kezdett, már tudván tudtam, hogy ma éjjel is hiába 
várom magaslesemen a sirokkót, jó időre lőttek az 
eljövetelének.

Persze, hogy a példa ragadós, és hamarosan már az egész 
gyászlagzi kint tombolt a játszótéren. A gyászszülőket ráültet
ték a libikókára, és arra biztatták őket, hogy bánatukat le
vetkezve, lássanak mozgáshoz, ami jót tesz megmacskásodott 
izmaiknak.

A hirtelen kerekedett utcabál zajára a környező lakosság 
mind az ablakaiba, teraszaira tódult, és nyomdafestéket nem 
tűrő kifejezésekkel illette a lármázókat, akik persze fittyet 
hánytak a békétlenkedőkre, tovább tomboltatták elszabadult 
ösztöneiket.

S ki tudná megmondani, hogy meddig tartott volna ez a 
különös halotti tor, ha a véletlen nem jár közre annak 
érdekében, hogy lecsillapítsa a kedélyeket.

Reggel felé ugyanis feltámadt a szél, amely a toronyházak 
között szinte állandó légáramlást jelentett, de a légmozgás 
most csupán kellemes sepregetés érzetét keltette a halandók-



bán, és ez az alig-fuvallat valamilyen papírdarabkákat görge
tett a füvek hátán. A szokatlan jelenségre először a gyerekek 
figyeltek föl, s utána is néztek, hogy miféle papírokat űz a 
reggeli légáramlat. S amikor a gyerekek mind fürgébben kezd
ték felkapkodni a tova igyekvő bankókat, mert hogy azokat 
legyezgette odébb a füvön a szél, valaki a felnőttek közül is 
mindjárt a gyerekek nyomába eredt, hogy végezetül már az 
egész gyásznép fürge nyúl módjára cikázzék a zsákmány után.

A gyászszülők egyedül maradtak a libikókán. Csak néztek 
kókadtan a többiek után, akik zsákmányukkal ugyancsak haj- 
landóaknak mutatkoztak eltűnni a szomszédos utcák rejtekén.

Amikor legközelebb lenéztem a játszótérre, már csupán két 
óriási vetési varjút láttam ücsörögni a libikókán, a hintákon 
pedig gatyásölyvek, kékes réti héják, valamint törpe sólymok 
szállongtak a kora reggeli derengésben.



VERTIKÁLIS GYALOGTÚRA

Hosszabb megfigyelés után megbizonyosodott róla, hogy a 
lakótelepet az átlagosság teszi olyanná, amilyen. A lakosság 
struktúrája oly módon változott az idő folyamán, hogy az 
őslakók elhalása után eléggé felvizeződött, jellemtelenebb és 
mindenben igénytelenebb utódok rajzottak be, és ennek tulaj
donítható, hogy az átlagon aluli egyedek dominálnak most egy- 
egy függőleges falu betonketreceiben. Aki a toronyház énképét 
szeretné vázolni, annak bizony csupa bajlódás lenne az élete, ha 
megközelítően legalább átlagos képet szeretne festeni e szóban 
forgó hangyabolyról, mert a rohamos változások időtartama is 
mindinkább rövidülni látszik, s ember legyen a talpán, aki 
követni tudja az állandó nyüzsgést s a fordulatokat.

A földszintességből menekült annak idején a függőlegesség 
világába, és most itt olyan ritka egyedek csoportjához tartozik, 
akik nem átlagnak érkeztek a többiek közé. Ennek a ténynek 
nagy jelentősége volt abban, hogy szinte senkivel nem tartott 
közelebbi kapcsolatot a toronyházban, s ha néhanapján valame
ly lakótárssal leállt beszélgetni, az általános közfogyasztási 
szükségleteinek tulajdonítható, melyeket illett megbeszélni 
ismerős ismeretlenjeivel. Az ilyen csevegésekkor is csupán 
szinte testileg volt jelen, s maximálisan összpontosítania kellett, 
hogy se többet, se kevesebbet ne áruljon el magáról a kelleténél, 
de azt a látszatot is tartani akarta, hogy nem veti meg őket.

Mivel súlyfelesleggel küzdött, kezelőorvosa tanácsára 
gyalogtúrázni kezdett. Idő híján nem hosszanti, hanem füg
gőleges pályát választott a fogyáshoz, és lépcsőtúrázni kezdett a 
toronyházban. Az ilyen aktivitásnak nagy előnye, hogy helyben 
gyakorolható, és nincs kitéve az időjárás viszontagságainak 
sem, valamint az is nyilvánvaló, hogy a lépcsőzéses megterhelés



időbeli megtakarítást eredményez, mert egy-egy lépcsőfok 
legyűrése az életet fél perccel hosszabbítja meg.

A függőleges gyalogtúrát először csupán valamilyen 
különcködő hóbortnak tekintették a házbeliek, de bizonyos idő 
múltán már arról suttogtak a háta mögött, hogy miközben egy- 
egy emeleten pihenőt tart, szorgalmasan jegyzetel is egy 
fíizetecskébe, s bizonyára a rosszul szigetelt ajtókon át 
kiszüremlő beszédfoszlányokra kíváncsi, ki tudja, kinek vagy 
kiknek a megbízásából.

Emiatt a gyalogtúráit áttette éjszakai időszakra, de megint 
csak szóba hozták az emberek, hogy nem tetszik nekik a láb
dobogás és házi tanácsra akarták vinni az ügyet. Talán még ki 
is állt volna eléjük igazságával, hogy micsoda oktondiság 
rosszat sejteni gyalogtúráival kapcsolatban, ha méltónak tar
totta volna őket annyi észbeli tehetségre, melynek birtokában 
megértették volna ténykedése lényegét.

Jobbnak látta ezért, hogy egyáltalán nem mutatkozik az 
emberek előtt, és a velük való találkozásokkor is szinte észre
vétlenül igyekezett elhaladni mellettük, nehogy valamilyen 
fonák helyzetbe hozhassák bármely semmiség okán.

Hosszas töprengés után arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a gyalogtúrát lelkigyakorlat-alapon is művelheti. Ha mégoly 
hihetetlenül hangzik is, de lehetséges a történések olyan meg
oldása, hogy a nem megtörténteket megpróbálhatjuk material- 
izálni bizonyos önszuggesztiós módon. Ennek utána aztán 
szobájában ülve gondolatban lépcsőzött szaporán s ki tudhat
ta, hogy miként, minek hatására, de minden alkalommal 
vesztett a súlyából.Tapasztalatait papírra is vetette, és gyorsan 
megfogalmazódott benne, hogy ennek mások is hasznát vehet
nék, ha könyv alakjában megjelentetné őket.





NYOMASZTÓ ÁLLAPOT

Dél van. Rekkenő hőség. Mlakai játszótér, a szín opálosan 
harmatzöldesnek ítélhető, valamely délibábos jelenség könnyű 
lebegését utánozandó.

Két kóbor eb tövig lógó nyelvvel csúnyán marakszik 
valamely állati eredetű oldalbordán a libikóka tövében, aztán 
begyulladva az ember megjelenésétől, elillannak a Bűzárok 
felé. Az állapotos a padok egyikére telepszik, s miközben szu
szogva bontogatja papírzacskóját, kissé bosszankodva elfin- 
torodik a kutyáktól hátramaradt oldalborda láttán.

A nő egyik lábát a pad hosszanti ülőkéjén pihenteti már, 
közben kismamaruhája bő aljával gyöngyöző homlokát töröl- 
geti szaporán, mint aki hosszú útról érkezett a betonrengeteg 
fülledt levegőjű, zárt aklába, hogy annak nyomasztó állapo
tában próbálkozzék felesleges kilóitól szabadulni. Közben zacs
kót bontott, és a pattogatott kukorica csendes eszegetése 
közben gondolatait próbálta kuszaságukból bogozgatni.

A lány a Füzes-ér takarásából érkezett, némi vargabetűs 
céliránytalansággal, girbegurba vonalon közlekedve, hogy 
végül is az állapotos asszony szomszédságában kössön ki. 
Odaült a nővel szembeni padra, a nő finom bőrből készült 
topánkáját nézegette, majd fejét hanyatt ejtve a padkarfa élére, 
valahova messze, a végtelen kékségbe bámult. Egy ideig csend 
volt közöttük, egyikük se szólt. A lány tétova mozdulattal, 
mint aki takargat valamit a másik elől, a tenyerét csupasz 
köldökére tapasztotta, mintha fölöttébb restellkedne a másik 
előtt, hogy buggyos ingecskéje nem takarja pőreségét, majd 
oldottan felkacagott:

-  A nővéremé -  mondta aztán kissé vontatott hanglejtéssel.
-  Tőle emeltem magamra, de furcsán kilógok belőle...



-  Valamiből mindig ki kell lógnunk -  mondta az asszony. -  
Olyan darázsderékon, mint a tiéd, szépen áll.

-  Attól függ...
-  Mitől függne?
-  Az állapottól, ugye. Mert nem minden esetben megy az 

emberre bármi, ami a keze ügyébe akad.
-  Persze, az állapot. Ez a rekkenő hőség -  mondta az asszony.
-  Az. A szirénabúgásos. Hát lehet erre valamit is alapozni, 

tervezgetni? — kérdezte szinte önmagától a lány, s volt a hirtelen 
kerekedett mozdulataiban valamilyen súlyos, kétségbeesett 
vonás, ahogy a magával hozott divatlappal legyezgetni kezdte 
magát.

-  Lehet... -  mondta a másik. A papírzacskót sarkára hajto
gatva eltette a szatyrába, majd a másik lábát helyezte az ülőkére.
-  Csupán szempont kérdése az egész...

-  Meg az ingerküszöbé! Én éppen orra buktam a magaméban 
és úgy kiterültem, hogy nem tudok hova lenni a gondjaimmal!

A terhes nő szuszogva cihelődött. Indultában aztán komó
tosan még visszabámult, és tekintetével intett a lánynak, hogy 
szedje össze a bátorságát, és induljon utána.

A lány gyorsan beérte a lassan haladó nőt. Kipirult az arca, 
mint akit megfeddtek butaságáért, és most szégyenkeznie kel
lene érte.

-  Honnan tudta, asszonyom? -  kérdezte csendesen.
-  Az állapot mindig megmutatkozik, csak olvasni kell tudni

-  mondta az asszony. -  És ha már ugyanoda megyünk, gondol
tam, ne tegyük egyenként, mert ebben a rekkenő hőségben még 
könnyen meggondolhatod magad.

A sziréna újabb vijjogása csupán szaporább lábmozgásra 
buzdította a két gondterhelt embert.





PANNON PANNÓ

Legifj. Jó Lajos antropológus jelentősebb 
feljegyzései, megállapításai egy bizonyos 
állapot énképének ábrázolásához





1. NAPPALI SZÍNÉSZNŐ

Volt abban valamilyen megfoghatatlan érzület, amikor a 
lépcsőházban összefutottunk, s odavetette foghegyről:

-  Dobar dán, komsijam!
-  Jó napot, művésznő! -  mondtam neki, ki tudja, hányad

szor már szomszédságunk hosszú ideje alatt, s közben gondo
zatlan haját meg a magára kapott pongyolája zsírszagát firtat
tam továbbmenve: hogy miért ápolatlan a házban, s miért 
olyan összekapott a színpadon?

-  Bocsásson meg, csupán egy pillanat! -  mondtam.
-  Jeste! Izvolte, komsijam! -  fordult vissza a kanyarból.
Kivártam. Gondoltam, ember, te nem tudod, hogy most mit

cselekszel, neked elment az eszed teljesen, mert most te egy 
hangyabolyba nyomod azt a kiál Ihatatlan pofádat, és erre 
rámehet akár a lakhatósági lehetőséged is.

-  Én a színpadon Önt olyannak látom, akár valamely úri 
dámát az egykori Palicsfürdő mamutfái alatt sétálva meg ma
gyarul társalogva — mondtam.

-  Hvala, komsijam!
-  És itt, ebben a ketrecben, ebben a történelmi zsivajban ön 

miért olyan, amilyen?
-  Zašto? Kakva sam?
-  A mellékelt ábra is mutatja, asszonyom...
Körülnézett a hölgy, aztán lejött hozzám vagy hét lépcső

fokot, hogy csendesen a fülembe súgja:
-  Itt nappali színésznő vagyok. Ezt nehezebb alakítani, 

elhiheti nekem, akinek a színpadi megvalósítások csupán 
felüdülést hoztak. Ez az itteni a színészet maximuma!



2. KIRAJZÁS

Asszonypajtásommal a Gubec utcán voltunk éppen leeresz
kedőben, amikor beütött a kisebbik baj: megszólaltak a szirénák. 
Hirtelen megtorpantunk, akár a valamitől meghőkölő lovak, 
csupán a horkantásunk maradt el a szituációhoz, olyan szenvte- 
lenül vettük tudomásul a tényt.

Odébb, az üzletbunker környékén akkor már nagy volt a kiraj
zás, boldog, boldogtalan igyekezett a fedezék felé, s arcukon annyi 
gyűrődését láttuk az elmúlt évtizednek, hogy döbbenten konstatál
tuk: talán éppen nekik van legtöbb menteni valójuk.

-  Kész kirajzás -  mondtam.
-  Egyoldalú -  mondta Asszonypajtás.
Mire gondolhat? Talán a menedékbe igyekvők átlagéletkora 

lenne az oka, hogy egyoldalúnak ítéli meg a betonkaptárak 
lakóinak kimozdulását?

A Húsketrecnél pihentettünk kissé. A ketrec falának vetett 
padokon ücsörgők egyhangú mozdulatok kíséretében szopogatták 
sörüket, de szó nem esett közöttük. Hogyhogy? A történelmi zsi
vajba nem igyekeztek volna bekapcsolódni? A páriáknak minden 
mindegy, mindenre ráment már az idegzetük? Csupán a par- 
venüknek fontos a menekülési kirajzás?

-  Boldogok -  mondta az egyik hivatalos kukázó, aki most is 
ádámcsutkáig löttyintetten guggolt a ketrec szögletén.

-  Az anyaméhet kéne kifüstölni a Dedinjéről -  mondta a 
Remete.

-  Ezek önmaguk elől futnak a vak véletlenbe -  mondta az 
Olimpikon. Már-már továbbindultunk, amikor Bulhes hangja 
megállított:

-  A bajnok fölfoghatná a projektilt, mint ahogy Csöndes Gizit 
gondolta!

Komolytalanok, gondoltam. Csak miután végképp megszűnt a 
mozgás, a harmadik emeleti mélységes csendben döbbentem rá, 
hogy a kirajzók mind államnyelven beszéltek.





3. MORMOTA ALBÍNÓ

A délutáni szieszta idején, amikor a függőleges faluban a 
legnagyobb csend uralkodott el, valahol működni kezdett az 
élet. S mivel az élet mozgás, a munkatorkos valaki olyan vir- 
goncsággal fúrta falba idegrándulásainkat, hogy nem állhattam 
ki szó nélkül a csendháborító vérlázító munkálkodást.

-  Csak honnan jöhet ez a mélyütés? -  töprengett velem 
együtt a bal oldali szomszéd, akivel a folyosón találkoztam.

-  Nem a jobb oldalink lesz a ludas? -  kérdeztem.
-  Nem. Az is mormota.
-  És fenn, önök felett?
-  Azok is mormoták.
-  Szóval mindenki mormota, csak ez az egy ütött el az 

átlagtól, és kedvére maszekol, természetesen a kárunkra!
-  Ez egy albínó mormotaféle -  mondta a szomszéd, s ekkor 

érkezett közénk a gyalogtúrázó nő, aki állítólag szabad perceiben 
verseket ír, és a női lélek buckáin igencsak kiismerte magát.

-  Agyonra fúrja a délutánom -  mondta, majd előadta tervét, 
hogy mint kellene kiugrasztani a nyulat a bokorból. Egészen 
takaros kis alávalóságnak mutatkozott az indítványa, és össze
csörgettük a ház népét összmorgásra.

-  Száz szónak is egy a vége: valahol a hetediken lehetséges 
a csendháborító kútforrás! Esteledvén, ha észrevesszük, hogy 
pihenni látszik az ipse, beindítjuk az ellenpólust -  mondta a 
költőnő.

-  Miféle ellenpólusra gondol a hölgy? -  érdeklődött Lópi 
Marga.

-  A horkolást horkolással űzendő módszerre -  mondta a 
költőnő.

Az esti nyolc utáni motorberregésre a hetediken valaki 
szlovákul kezdte el szidni a háziak édesanyjának le- s felmenő 
ágú rokonait. A pizsamás albínó mormotára heten, akár a 
gonoszok, támadtunk rá.



4. SÜNÁLLÁSBAN

Nagyon begubózott életet élt a Dunántúlról jött asszonyság 
egyetlen gyermeke.

-  Ez a fiatalember sünállásban van, csak tudnám, mi ját
szódik le benne, hogy ki se mozdul a lakásból — berzenkedett 
több alkalommal is a tömbház zöld kányája, a nyugdíjas 
Milica, aki hatalmas nejlonlepedőkkel barikádozta el magát a 
külvilágtól a teraszi oldalon.

-  Maga is berosált a balkoni részről — mondta neki az 
orvos, aki lejárt a kilencedikről Milica epéjét kezelni.

-  Az más. Nekem elegem van a rendszerből, de a fiatalem
bernek a mozgalomban lenne a helye — mondta Milica.

-  Skizofrén egyed lehet, akit kertészeti tevékenységgel bír
nak rá a csendes viselkedésre -  mondta az orvos, majd hosz- 
szabban kifejtette, hogy alulról jól látta a hatalmas zsákokat, 
amelyekből hatalmas növények nőttek s tekeredtek a terasz 
oszlopaira.

-  Vadkender lenne? -  kérdezte Milica.
-  Nem is égig érő bab, asszonyom. Az ilyen sünállásnak 

sosem volt jó vége, még lesz alkalom, hogy valaki illetékes 
helyen beköpi a szerencsétlent -  mondta az orvos.

-  Az anyja pélmonostori -  így Milica.
Én meg csak ültem annak utána szorgalmasan, arccal dél

nek merevülten, s tudtam, hogy csakhamar befordulnak hoz
zánk a kényszerzubbonyosok.

A teóriám stimmelt.



5. DOLCE VITA

A kölykök alant játszottak némi életet úgy éjfél után ket
tőkor, s mikor már nem bírtam tovább cérnával, felöltöz
ködtem, hogy utánanézzek, miért hangos tőlük a játszótér.

-  Jó reggelt, uraim! — köszöntem rájuk.
A tíznél is fiatalabbak kissé megszeppentek, eldobták a 

cigit, sőt egyikük még valamilyen literest próbált a háta mögé 
rejteni, nem sok sikerrel persze.

-  A hölgyeknek is ágyban lenne a helye, nemde?
A legidősebb szólalt meg a társaság nevében:
-  Maga nem pravoszláv, ugye?
-  Miért?
-  Mert akkor tudná, hogy nálunk mikor édes az élet. És ha 

nálunk dolce vita, akkor nálunk mindent szabad, és a hölgyek 
azért nincsenek még ágyban -  mondta a rangidős gyermek, 
azzal hátat fordított, hogy a fogadást befejezettnek nyilvánítsa.

A fegyverek még hosszan dörögtek aznap éjjel a 
balkonokról.



6. MIKROKOSZ-MOSZ

Alant a ftivön egyenletesen mozogtak, valamit szorgal
masan gyűjtögettek, s munkájuk eredményéül nagy halom 
szemét és egyéb hulladék gyülemlett össze.

A rabszállító autó kissé odébb állt le, egy fa árnyékában 
pihente fáradalmait a sofőr.

Amazok ügyesen dolgoztak, a füves terület teljesen tiszta 
volt már, mikor hirtelen felülről egy nejlonzacskó indult 
útjára, telistele kidobnivalóval, s nagyot durranva érkezett a 
büntetett előéletűek lábához.

-  Micsoda dolog ez! Ez nem Balkán! — ordított fel egyikük.
Az asszony, aki az ötödiken takarított, kihajolt a korlát

felett, és nagy hangon lekiáltott:
-  Szemétre szemét! Vagy lenne valakinek kifogása az 

igazság ellen?
A rendőr közelebb lépett az őrizettjeihez:
-  Kinek lenne közületek szava a feleségemhez? -  kérdezte, 

majd amikor azok elfordultak csendben, felkiáltott. -  A fiúk, 
drágám, egyetértenek veled!



7. MADZSAROK

Asszony Illata gyűjtögető kőrútján betért hozzám is, és 
mindjárt, ahogy helyet foglalt, Noénál kezdte a mesét:

-  Az Emese álma legenda lenne a legigazibb millenniumi 
jelállítás, ha Isten is úgy akarja -  mondta.

Öntöttem Illatának egy röviditalt, s miközben szürcsölte, 
hogy az orrában élvezze a birs kellemes illatát, arról kezdett 
beszámolni, hogy mi, madzsarok errefelé nagyon elfajult 
egyedekben élünk, mondhatni szigetkéket képezünk a belvárosi 
és buckái tömbhöz képest.

-  Kóbor kutyákhoz hasonlítanak már a madzsarok elejinek 
letéteményesi utódlói -  mondta. — Gondolni kell a folytonos
ságra!

-  Az ám, a folytonosság -  méláztam hosszan.
-  Az a fránya píz meg a madárra kellene, hogy fölállítsuk 

valahára, poraiból feléledten -  mondta Asszony Illata.
-  Jómadár sok van, felállítva is netán!
Felpattant, mint akit vérig sértettek. Az ajtóból szólt vissza:
-  Micsoda madzsar maga, te jó Isten! Hogy a turul vájja ki a 

szemét!
Éreztem, hogy távoli származásom Emeséjét láttam jó előbb 

jelenés formájában és kitűnő alakítás közben, persze az erede
tinél jóval lerongyolódottabb állapotban visszatükröződni.



8. HYDE-TERASZ

Én csupán Palimadárnak mondtam az alattunk lakozó 
Kovács Pál urat, akinek az volt a mániája, hogy senki nem hall
gatja meg. Egy időben az a hír járta róla, hogy berendezkedett a 
háborúra: a teraszán felhalmozta a különböző vadászpuskákat, 
valamint egyéb, már régiségbe való mordályokat. S tette ezt 
eltökélt szándékkal, hogy ő bizony megvédi a hazát, ha kell, 
innen a balkonról.

Aztán mesélte is utcahosszat, hogy a jó hazafi idejében 
intézkedik, s mindent megtesz annak érdekében, hogy közvetlen 
környezetét mentesítse a bajoktól.

Viszketegsége persze nem talált visszhangra. Ekkor ötlött 
eszébe Palimadarunknak, hogy kimondja az igazat, az egyetlent. 
S cselekedte ezt a teraszáról ordítozva, naphosszat. Senki nem 
hederített rá, az alantiak figyelembe se vették ténykedését. Erre 
föl kihangosított Kovács úr: fergeteges decibellel bömbölte 
világgá igazát az általános állapotokkal kapcsolatban.

A szemközti házból valaki egyik éjjeli pofázásakor odalőtt. 
Azóta Palimadár többé nem létezik a nyilvánosság számára.





U T Ó S Z Ó

A Fokváros Fokán állok. A Foki. Ezek a Fokok megint 
csak kísértenek. S körülöttem a fokiak. Ha úgy akarom, ahhoz 
a Négycsöcsűhöz Örzse vagy Panna nagyanyáim tartoznak, s 
Anna, a műgyűjtő, aki a zsidónál rongyot válogatott. S mindez 
akárha Kovács Pál anyai nagyapám doberdói leveleiből lépne 
elő, vagy a vörösfalusi Ferke bácsi sárgaházi leveleit is 
olvashattam volna. A párhuzamosok valahol a végtelenben 
találkoznak, csak le kell értük hajolni valahol arra, ahol ezen a 
szállásterületen pirkadni szokott.

Hát persze, a vártán! Mindig készültségben, mindig éberen, 
aztán csak találni egy lányt, aki kőbe vési a vergődő madarat.

Egy igazi kutyabőrtörténet lappang az egész história 
mögött. Történhetett netán Afrika legdélibb csücskén, 
Fokvárosban vagy a Lyukas híd szomszédságában, a tőlem 
sokkal távolabbi Fokon, két fűzfa társaságában haldokló 
madárámyékokkal, ahol az én személyes árnyékom is a min
dennapi önmegvalósításhoz áll vigyázzban.

Valóban állok? A vertikális és a horizontális keverékében 
valamely globális értetlenség elegye lennék így, megroppan- 
tan, hiszen beállt derekamba minden idők időjárási frontjainak 
baja és hétrét görnyedve, egyre a dagványt figyelem a kiFolyó 
utca végén. Vajon fölém, fölénk hatalmasul netán keltében?

Ilyenkor, holdnyugtakor, napéjegyenlőségkor, feltételezett 
szabadon, egy zöld kánya képében csap le ránk a félelem. 
Netán a félelem feljegyzéseit tettem volna közzé? Attól való 
remegésemben, hogy a halál mindig utazik?

Csupán a Remete örök. Nemrég a Zöldike előtt feküdt 
kiterülve, mert éjjel fellökte egy autó. S ott maradt a Sámán 
tekintete végképp kimerültén a nagy semmi révületben



elidőzni mindazon, ami a dolgok és tárgyak mögötti világ 
énképe. S vele koptak le a Hercegovinái utca útburkolatának 
lábnyomai, bár itt-ott még maradt belőle egy-egy ülepnyi 
darabka, emlékeztetve, hogy ez volt valaha a Hadak útja és 
rajta jött hétmérföldes léptekkel a sándori kapun által a 
sirokkó. Nos, ennyi. Összegzésnek is kevés.

A Fekete Madonna pedig még mindig ott van a 
kiFolyó utca legrégibb lakhendijének homlokablakában. 
Egyenesen regénybe kívánkozik, csupán nem tudhatom, hogy 
a madonnák általában miért kívánkoznak regénybe temetkez
ni. Legközelebb kifaggatom a jóságost...



Bori Imre

A JÓTÉKONY DERŰ BALZSAMA

Foky István, úgy látom, hosszú ideig tartó keresés, több 
hangpróba és témaválogatás után az itt egybegyűjtött 
kisprózában végre megtalálta írói önmagát. Ennek pedig a 
legközvetlenebb eredménye az, hogy elbeszélőkedvéből 
kifakult az erőltetettség, a mondvacsinált nagyotmondásra 
késztetés és immár bátran vállalta jobbik írói énjét, amely
nek nem szükségeltet sem a tanítós didaktika, sem a lelkes 
világ- és magyarmentési szándék.

A kispróza a kellő korlátokat biztosította képzeletének, a 
képzelete pedig meglepően szuverén módon vette írói bir
tokába a szabadkai Mlakát, de úgy is mondhatnánk, hogy a 
szabadkai külterületeket, s azok a színterei, amelyek a 
„város szecessziós beltéri világának” az ellentétei, ahogyan 
az Edeskeserű című írásában definiálta azt a terrénumot, 
amelyen külvárosi hősei élnek.

Nem hiszem, hogy negatív ítéletet rögzítek, ha azt állí
tom, hogy az a prózai látás- és előadásmodor látszik Foky 
István írásaiban újratámadni, ami Gion Nándor távoztával 
tűnt el a vajdasági irodalomból. Alakjainak megválogatása, 
a jótékony derű balzsama, az elesettek és az ismerősöknek 
tűnő alakok (Kubát, Szilágyi) támasztotta rokonszenv pedig 
sajátossá és figyelmet keltővé avatta Foky István most bir
tokba vett kisprózáját, amely, a jelek szerint, íróságának a 
mértékét jelöli ki.



Hózsa Éva

ELLEN-SZABADKÁNAK (IS) 
NEVEZHETŐ

B. Foky István kisprózái, a szerző ezt műfaji megjelölés
nek tekinti egy megnevezett, konkrét térhez kapcsolódnak, 
és éppen a tér és annak helyi színei jelentenek újat. A felfe
dezett városrész és festője Szilágyi László szinte laza 
szövésű regénnyé fűzik össze az egyes szövegeket.

A Mlaka Szabadka valamiféle szégyenfoltja, a cifra, sze
cessziós, büszkeséget gerjesztő városközpont ellenképe. Itt 
legfeljebb a festő-én szecessziós, kivonuló magatartása 
érdemel említést. Ez is ellenmagatartás. A Mlaka gyepes, 
szennyvizes, horizontális tája, valamint a Prozivkának 
keresztelt terület vertikális toronyházai kétféle nézőpontot 
jelentenek. A lakók is elkülönböződnek ebben a mikrokoz
moszban, ahol a sokféleség, a szociális helyzet, a kukázók 
látványa válik meghatározóvá. Ellen-Szabadkának (is) 
nevezhető ez a magányos kültelek, amelynek lakói szintén 
magányosak. A Mlakának magánmitológiája van, amely 
egyben ellenmitológia is. A számos bibliai/mitológiai utalás 
és a sajátos, ironikus névhasználat erre a kettősségre utal.

A megnevezett hagyomány a jelen nézőpontjából fontos. 
Előtérbe kerül a közelmúlt háborús időszaka (női és férfi 
szerepei), a kisebbségi lét, az identitástudat, az őshonosság 
kérdése. Az író főként megjelenít, a szituáltság érdekli. A film 
beszédmódjához közelít, néhol Fellini-hangulatokat idéz.

A kisprózák újdonsága tehát a „rosssz arcú” városrész 
bemutatása, illetve az itt élő művész-én erre való reflek
tálásának, fikciójának értelmezése.
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ÉLETRAJZI ADATOK

1934 szeptember 26-án 
született Bezdán- 
ban. Itt végezte az 
elemi iskola négy 
osztályát.

1945 s z e p t e m b e r é b e n  
lesz a zombori gim
názium tanulója. A 
harmadik után kis
érettségizik, majd a 
szabadkai Magyar 
Vegyes Főgimná
zium diákja lesz, s 
ugyanott nagyérett- 
ségizik.

1953 őszétől a bezdáni közigazgatásban, majd a kendergyári 
számvevőségi osztályon dolgozik.

1954 augusztusában beiratkozik a szabadkai tanítóképző át
képzőjébe. Ekkor jelennek meg első versei a szabadkai 
7 Napban, illetve az újvidéki Ifjúság Szavában.

1955 szeptemberében kezd Gomboson tanítani. írásaival jelen 
van szinte minden magyar nyelven megjelenő napi- és 
hetilapban. Verseit, elbeszéléseit az említett lapok, vala
mint a folyóiratok közlik.

1959 őszétől a telecskai iskolában teljesít szolgálatot, s egyben
az ekkor induló Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének hallgatója. A Séta az ingerültségben 
c. drámájával harmadik díjat nyer az Újvidéki 
Ifjúsági Tribün pályázatán.

1962 szeptembere az Újvidéki Rádió ifjúsági és gyermekmű
sorok szerkesztőségében találja.

1974-ben jelenik meg a nagybecskereki Ulaznica Kiadónál Maéji 
klavir (Macskazongora) címmel gyermekverseskötete



M. N astasijević átköltésében. E leddig a R ádiónál 
már vagy húsznál is több a m űsorra tűzött mese- és 
gyerm ekhangjátékainak, illetve ifjúsági és felnőtt 
hangjátékainak száma.

1976-ban jelenik meg a Pétervárad c. ifjúsági történelm i regénye, a 
szerző kiadásában. Törés c. novellájáért Üzenet-díjban 
részesül.

1977-ben a kanizsai plénum  m egerősíti a Vajdasági íróegye
sületbe való felvételét. M egjelenik a Pétervárad című 
regény szerbhorvát kiadása Laslo Blašković 
fordításában.

1991-ben jelenik meg a Vidri c. kutyaregénye a kanizsai Liber 
Com m erce kiadásában.

1995-ben a kanizsai Cnesa gondozásában lát napvilágot a Bezdáni 
versek című kötete.

1996-ban a M int rohanó folyam  címmel elhagyja a nyom dát 
a Pétervárad c. regény bővített, a teljes anyagot fel
ölelő kiadása az Ú jvidéki A gapénál. A z Újvidéki 
Rádió szerkesztő jeként kerül nyugállom ányba. 
Ugyanebben az évben a szabadkai Bim-Bam Kiadó meg
jelenteti a Maria Theresiopolis c. kétnyelvű verseskötetét, 
melynek társszerzője Marija Šimoković. A szabadkai 
G rafoprodukt kiadja a Szabadkanapvirág c. gyermek
verskötetét,

1997-ben az Öklöző Jézuska  c. gyerm ekverskötetét, valam int 
A zentai csata című verses-prózai poém áját. A JM M T 
jóvoltából kerül az olvasó asztalára a Magyarkák c. 
ifjúsági regénye.

1998-ban a zentai Térzene Irodalm i és Művészeti Társaság no
vellapályázatán a Buzgárlesen című elbeszélését I. díjban 
részesíti a bírálóbizottság.

2000-ben felveszik a Magyar írószövetségbe.


