


Mit jelent egy tücsök je
lenléte a hangyaboly életé
ben? Veszedelmesen disszo
náns hangot, káros ingyené- 
lőt-e? Vagy ellenkezőleg nem 
hasznos-e ez a jelenlét még
is? Mégha ez a hasznosság 
nem is ismerhető fel nyom
ban. Jól feszi-e tehát a han
gyaboly népe, ha szabadulni 
igyekszik a tücsöktől? Vagy 
netán mégis szegényebb lesz 
a távozásával? . . . íme leg
újabb novelláskötetem cím
adó írásának néhány kér
dése.

Nemcsak ebben a „korsze
rűsített” mesében lelhetők 
fel azonban ezek a kérdések, 
hanem a társaságában talál
ható más írásokban is. Re
mélhetőleg olyképpen meg
fogalmazva, hogy képesek 
lesznek az olvasót további 
kérdések felvetésére ösztö
kélni, rávenni, hogy sok 
mindenen elgondolkodjon. 
Banális írói célkitűzés? Le
het. Csak hogy egyúttal 
maximális, mondhatni sze
rénytelen ambíciót is jelent. 
Mert akarhatunk-e vajon 
íróként többet, mint olva
sónkat elgondolkodtatni. Se
gíteni a dolgok gondolkodás 
nélküli elfogadásával szem
beni ellenanyagok kiterme
lésében, megerősíteni véde
kezését azzal az „adott világ
gal” szemben, melynek sok
szor fenyegető jelenségei 
ezekben az írásokban valósá-
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A méhecskét Zümnek hívták. De az is 
lehet, hogy Zimnek vagy Zumnak. Eset
leg Zomnak. Elvégre miért ne tételezhet
nénk fel, hogy a méhek zömmel efféle 
zümMögős, zúgó-zizegő nevet viselnek?

Emberi füllel, illetve ésszel közelítve 
meg a kérdést, első pillantásra ez logikus
nak is látszik. Legalábbis, amíg kétségbe 
nem vonjuk, hogy a méhszárnyak keltette 
levegő-rezgéseket a méhek is zümmögés
nek hallják. Csak hát ugyan ki biztosít 
bennünket, hogy e szorgos rovarok agyá
ban (mint tudjuk, amióta csak a munka 
úgy-ahogy emberré tette az embert, a 
méhek úgy szerepelnek képzeletünkben, 
mint a szorgalom és a közösségi összetar
tás példaképei — nem haszontalan ezt 
észben tartani) egészen másfajta hallásél
mény keletkezik a verdeső szárnyak nyo
mán. Méhecskéink talán kattogó-berregő 
hangokat hallanak ilyenkor, sokkal tagol
tabbakat az általunk észlelt hangoknál. Fi
gyelembe véve ugyanis e rovarok testmé
reteit, ugyan miért ne hihetnénk, hogy 
érzékszerveik, s agyuk sokkal apróbb egy
ségekre képes felbontani az időt, vagyis 
egy méhecske saját és társai szárny verde- 
sését nemcsak másképpen hallja, hanem 
másképpen látja is, külön-külön érzékel 
minden mozdulatot, úgy ahogy mi egy ga



lamb vagy varjú szárny csapásait megfi
gyelhetjük . . .

De ha már itt tartunk, akár el is ját
szadozhatunk egy kicsit a feltevésekkel. 
Képzeljünk el talán egy dél-amerikai mé
hecskét, amint egy kolibrit figyel: feltevé
sünkből kiindulva nyilvánvaló lesz, hogy 
méhecskénk e nála alig nagyobb madár 
szárny csapásait rendkívül lassúnak fogja 
találni, szemében a kolibri gólyához vagy 
daruhoz hasonló tempóban repül talán, a 
gólya vagy a daru szárnymozgása viszont 
számára olyan lesz, mint számunkra az 
óramutató mozgása vagy a hőmérő hi
ganya . . .  de talán hagyjuk inkább. . .  
Érdekesebb arra gondolni, hogy amennyi
ben a méhek szeme valóban képes az idő 
ilyen fokú felbontására, nyilvánvaló, hogy 
ugyanezt teszi a térrel is. Ki tudja, mé
hecskénk talán a mikrobákat is látja, vagy 
legalábbis a mikroszkopikus óriásoknak 
számító apró plankton-rákocskákat, feltéve 
persze, hogy egy pocsolya szélén pihen 
vagy éppen belepottyant a vízbe. A virág
por viszont, amivel egy méhecske mégis
csak gyakrabban kerül érintkezésbe, mint 
vízibolhákkal, kerekesférgekkel, papucs
állatkákkal, vagy ostoros véglényekkel, 
alighanem meglehetősen durva szemcséjű 
anyagnak tűnik a szemében, rizs- vagy 
babszemnyi méretű magocskák tömegének, 
bizonyára pontosan látja a pollenszemek 
ágas-bogas formáját is, feltehetőleg alak
jukról is fölismeri, milyen virág szárma
zékai. Visszatérve tehát az akusztikai él
ményekhez, joggal hihetjük, hogy mé
hecskénket úgy is hívhatták, hogy Tak-



tak, Tik-tak, Tiki-taki, Tatata, Ratata stb. 
Csakhát miért tételezzük föl, hogy a mé
hek nevének bármi köze is van a hang- 
utánzáshoz? Szigorúan tudományos szem
mel nézve nyilván ostoba és gyerekes ez 
a feltételezés, még ilyenfajta nagyon is 
emberivé formált méhecskék esetében is. 
Mintha bizony az emberi nevek a hang
utánzásból származnának.

De ugyanakkor miért ne tételezzük fel 
mégis. Ha másért nem, hát puszta megszo
kásból és kényelemből is kézenfekvőnek 
látszik, hogy Zün. nek nevezzünk egy eny- 
nyire emberi szemmel látott és emberi tu
dattal felruházott méhecskét. Novellahős
ként ugyanis egyedül ilyen méhecskével 
kezdhetünk valamit.

Eltévedt, sőt megtévedt méhecskénket 
tehát Zümnek hívták . . .

Züm, züm, züm, repült Züm, alighanem 
kicsit szórakozottan. Kétségtelenül elég 
súlyos mulasztás volt a részéről, hogy nem 
figyelt eléggé az útirányra, másirányú el
foglaltsága is inkább csak magyarázat, 
mint mentség. Rég beidegződött rutinmun
káról volt csupán szó, semmi rendkívüli 
sem volt abban, hogy Züm figyelme a ha
zavezető út szemmeltartása és a felszedett 
virágpor átcsoportosítása közt oszlott meg 
éppen. Híven a szigorúan racionális mun
kaszervezés előírásaihoz, miszerint ,,a vi
rágporgyűjtőként dolgozó méh, a felesle
ges időveszteség elkerülése végett, repülés 
közben (és nem letelepedve valahová) kö
teles az előzőleg álkapcsa által fölszedett 
és nyála segítségével apró csomócskákká



formált virágport első lábpárjának sarok
keféivel átvenni, majd a második lábpár 
sarokkeféinek közvetítésével a harmadik 
lábpár külső oldalán kiszélesedett helyre, 
az ún. kosárkába gyömöszölni azt” . Nem, 
Züm semmiképpen sem feledkezett meg 
erről. Éppen csak . . .

Lehet, hogy nem érezte egészen jól ma
gát. Vagy ki tudja, talán a f ront át vonu
lás. . .

Elsőként a homály színeváltozására fi
gyelt föl. A ráboruló zöldes árnyak várat
lanul elszürkültek körülötte; a tompa fény 
hirtelen seszínűvé vált.

Mégsem fordult vissza mindjárt. Lassí
tott, lefékezte magát. Óvatos, tapogatózó, 
hullámzóan araszoló lebegéssel indult to
vább: végül is egy méhecske értelmes, kö
rültekintő lény, nem veszti el rögtön a fe
jét, ha ismeretlen helyre téved. Nem ciká
zik eszeveszetten, mint valami szédült don
gó, vagy kerge bogár. Egy méhecske hig
gadtan, megfontoltan igyekszik kiutat ta
lálni. Nem pánikba esni, ez a fontos. Fő a 
nyugalom.. .

Némi tájékozódás után ismerte csak föl, 
hogy akárcsak odahaza a kaptárban, min
den oldalról falak veszik körül. Éppen csak 
mérhetetlenül távol vannak egymástól. Ha 
az egyikhez közelít, a másikat alig látja 
már.

Először fent próbálkozott. Az óriási tér
ség mennyezetéhez közel haladt lassan elő
re. Feje tetején lévő három apró pont
szemével figyelte az egyenetlen szürke fe
lületet: mindenfelé repedések hálózták be,



hajszálvékonyak, de vastagabbak is, né
melyikbe Züm lába is felefért volna, he
lyenként kisebb-nagyobb sötét foltok is 
tarkították; némelyiküknél hosszabban el
időzött, két nagy összetett szemével is tü
zetesen szemügyre vette őket: egyik-másik 
első pillantásra kis kerek lyuknak tűnt, 
holmi kivezető járat nyílásának, amelyen 
át a szabadba juthat. Hiába tapogatózott 
azonban csápjaival is, mindenütt csak ér
des, kellemetlenül porladó felületbe ütkö
zött; néhány apró pók sebes futással, riad
tan menekült előle. Többfelé pihenő legye
ket látott: Züm mélységesen megvetette 
őket, mocskosságukat visszataszítónak 
érezte, tapadókorongjaikat irigyelte csu
pán, amiért segítségükkel háttal lefelé is 
képessek mászni vagy egy helyben állni. 
Bosszúsággal vegyes undorral figyelte 
őket, amint feléjük közelít, nyomban fel
röppennek, majd kissé távolabb leszállnak 
ismét. Rakományát egyre súlyosabbnak 
érezve, szívesen megpihent volna, ha más
képp nem, akár természetellenes helyzet
ben is, fordítva, lefelé lógva. Szárnyizmai
ban mindjobban ott érezte a sürgetést: elő
rehozni a megkönnyebbülés pillanatát, a 
leszállást a kaptár küszöbdeszkájára, ahol, 
mielőtt lerakodott volna, rendszerint kis
sé kifújta magát. . .

Legokosabb, ha visszafordul. Azon az 
úton, amelyen betévedt. Rögtön azt kel
lett volna tennie. Nem kockáztatni sem
mit. Nem vesztegetni az időt. ..

Ekkor vette észre a fényt. Egészen mesz- 
sze maga előtt. Sziporkázó zöld vibrálá



sok, sárga napszikrák közt feloldott piros, 
kék, lila, fehér foltocskák. Túl távol még, 
hogy alakjukat kivehesse, de illatukat 
mintha máris érezte volna.

Megkönnyebbülten gyorsított, teste nyíl
egyenesen vágódott előre a fény felé.

Zümnek sohasem volt melege. Mindig 
a napsütést kereste. Vagy a kaptár sok
ezer apró test sugározta viasz- és mézsza- 
gú melegét.

A hirtelen ütődéstől teste összerándult, 
szelvényei egymásba torlódtak. Páncéljá
hoz tapadó izmaiba fájdalom nyilallt. Pár 
pillanatra elsötétült előtte a világ, mégis 
érezte, amint csúszva-súrlódva lefelé zu
han valami kemény, sima felület mentén. 
Valamivel lejjebb mégis sikerült megka
paszkodnia, lába talajt ért.

Potroha sebesen, ritmikusan járt. Vala
mennyi légzőnyílása maximálisan kitá
gult, tisztán hallotta, ahogy sziszegve ki-be 
tódul rajtuk a levegő . . .

Először csápjaival kezdett el óvatosan 
tapogatózni. Érzékeny tapogatótestecskéi 
mindenütt sima és rideg felületet értek. 
Szagtalan, íztelen kemény akadályt. Sze
me számára viszont mintha levegő lett 
volna: átengedi a külvilág tarkaságát, 
mégis eláll ja útját. ..

Odakint nagy piros-fekete-fehér lovag
lepkét látott lebegni. Pár pillanatig egé
szen közel volt hozzá. Később eltávolodott, 
eltűnt a látóteréből. Túl a láthatatlan fa
lon a világ ugyanúgy folytatódott, mint 
máskor.



Később gondolt csak rá, hogy a látha
tatlan fal talán mégsem zárja el az útját 
egészen. Feltételezhető, hogy megszakad 
valahol.

Reptében szinte hozzátapadva fentről 
léig, széltében-hosszában többsör is beka
landozta. Neki-nekiütközött, néha szándé
kosan, titokban remélve, hátha valahol 
kisebb a felület ellenállása. De még lá
bait sem volt képes a simaságán megvetni. 
Űjra a legyek tapadókorongja jutott 
eszébe.

Aztán látni kezdte a láthatatlant is. 
Vagy inkább a láthatót a láthatatlanon.

Mindenütt apró kövecskék, pelyhek, 
szőrszálak, elvétve virágpor is a felülethez 
tapadva, nagy kerek foltokban légyürülék, 
férgek nyüzsögnek bennük, itt is, ott is, 
mennyi, légy-latrina, undorító . .. Aztán 
egy hatalmas furcsa folt, vagy inkább csí
kozott felület: egymástól szabályos távol
ságra sorakozó csíkok, ívben forduló, gör
be, tekervényes, de egymást soha át nem 
metsző keskeny sávok, egyre hajlottab- 
bak a folt közepe felé, kiszámíthatatlan 
hajlatok, mégis rendezettek, tervszerűek. 
Odébb egy másik folt, ugyanilyen. Még 
egy . .. még egy . . . összesen négy, szét
szórtan, bizonytalan félkört alkotva. Züm 
néhány pillanatra megfeledkezett szokat
lan és veszélyes helyzetéről: amennyire 
megállapíthatta, a foltokat képező sávokat 
valami kellemetlen szagú zsiradék alkotta, 
de a legyek számára, úgy látszik, ízletes; 
mocskos népség, mindent megkóstol, ami 
csak útjába kerül.. . Érthetetlen, ismeret



len eredetű sávok, érdemes lenne tovább 
tanulmányozni őket. . .  De a szállít
mány . .. Már rég haza kellett volna vin
nie. Ha nem siet, aligha ússza meg fegyel
mi nélkül. . .

Züm múltja makulátlan volt. Eddig még 
a legkisebb mulasztást vagy kihágást sem 
követte el.

Aztán újra másfelé indult a kiút kere
sésére.

Most valami hatalmas, fent és lent a 
végtelenbe nyúló háló közelében repde- 
sett: a körülbelül csápvastagságú szálak 
szabályos négyszögeket zártak be, legfel
jebb a feje fért volna át rajtuk, testét 
azonban képtelen lett volna bármelyiken 
is keresztülpréselni. Karmaival viszont jól 
megkapaszkodhatott a hálóban, mint vala
mi létrán, mászhatott rajta. Időnként meg
pihenhetett, egészen kellemesen esett raj
ta a függeszkedés. Kissé még mindig tes
tében érezte az ütődés rázkódását.

De a kiút.. . Nyilvánvaló, hogy ez az 
óriási, fentről lecsüngő háló a kiúttal sem
mi kapcsolatban sem áll.

Mindössze annyit tudott, hogy most el
lenkező irányba repül. De a kijáratot jel
ző fény sehol. Vagy csak ebből a távolság
ból nem látható még?

Pedig óriási nyílásra emlékezett, amely
nek határait nem is láthatta. Vagy szabad 
térre inkább, észre sem vette, mikor repült 
át rajta. Bár a határai nyilván megvoltak 
valahol, tekintve, hogy a szabad és a zárt 
tér közt átjárót képezett. Másképp nem



lehetett, ez már a helyzet logikájából kö
vetkezik.

De csak a bejárat nyomára talált rá. A 
helyre, ahol a nyílásnak valamikor lennie 
kellett. A többinél sötétebb színű sárgás 
fal zárta el.

Közelebbről is szemügyre vette. Fent- 
ről léig többször is berepülte az óriási 
szögletes bemélyedést: egyenetlen, sokfelé 
barázdás felület, vastag kéreg fedi, itt-ott 
felrepedezett, néhol testénél többszörösen 
is nagyobb felületen is hiányzik, alatta 
másik, sötétzöld kéreg. . .  kéreg, mert 
egy helyen ez is megszakad, egészen kis 
részen csupán, ha nyílás lenne, a feje sem 
férne át rajta, apró, kerek, fénytelen fe
hérség, semmi köze a külső fényhez. Kö
rülbelül félúton a bemélyedés alsó és felső 
végződése közt, közel az oldalfalához, ha
talmas vastag rúd, szögletesen megtörő, 
rövidebb része a bemélyedés fenékfalából 
mered ki, hosszabb része derékszögben 
kapcsolódik hozzá, vízszintesen a semmibe 
nyúlik, anyaga rideg, mint túloldalt a 
láthatatlan fal, rendkívül keménynek lát
szik, sárgás, mocsokkal borított, a rárakó
dott szennyeződés közt akad légyürülék is, 
lényege azonban valami zsírréteg, hasonló 
a láthatatlan fal különös foltjainak anya
gához, de ennél még bűzösebb, szúrós sza
gú, émelyítő is kissé; a helyenként megfe
ketedett zsiradék néhol itt is mintha sza
bályos sávokba rendeződne, akárcsak 
amott a láthatatlan falon, ezek a sávok 
azonban elmosódottak, egybefolyók, egy
mást átmetszők, elkentek, láthatóan sok
szorosan egymásra rétegeződtek. Valami



vei a derékszögben hajlott rúd alatt na
gyobb, levélalakúnak is mondható felület 
ugyanebből a csillogóan sárga anyagból, 
talán kevésbé maszatos a rúdnál, egyik ki
sebb, hosszúkás, kerekded körvonalú, le
felé szélesedő része kissé kidomborodik, 
nyilvánvalóan külön részt alkot, lógni lát
szik . . .  Züm érdeklődését ez a valami kü
lönösképpen magára vonta: köröskörül, a 
széleinél mintha egészen gyenge légára
mot érezne, igen, nem kétséges, minden jel 
arra mutat, hogy ez alatt a hosszúkás, le
felé lógó lap alatt valami nyílásnak kell 
lennie, a hosszúkás lap valószínűleg elmoz
dítható, ha lenne ereje elmozdítani, vagy 
képes lenne valahogy alá ja férkőzni, való
színűleg kijuthatna, feltéve, hogy a le
fedett nyílás elég tág ahhoz, hogy átbújjon 
rajta. Erről azonban aligha nyílhat alkal
ma meggyőződni: a lefelé lógó lap annyira 
súlyosnak látszott, hogy elmozdításának 
még a gondolata is reménytelennek tűnt. 
Tovább repült inkább: ahol egy nyílást ta
lált, több is akadhat, olyan is talán, amely 
nincs hasonlóképpen elzárva, de csak a 
légáramot érezte, végig az óriási bemélye
dés szélén, ott ahol annak keskenyebb ol
dalfala a másik, szélesebb zárófallal talál
kozik, köröskörül, mindenütt befelé áram
lik a levegő, hol gyengébben, hol erőseb
ben, aszerint, hogy a rés keskenyebb vagy 
szélesebb éppen: legszélesebb lent, a föld 
közelében volt, itt akár a feje is belefért 
volna.

Züm egy idő múlva megpróbálta össze
gezni a helyzetet: a túloldali fal láthatat
lan, s feltehetően állandó, legalábbis mi



kor idekerült, már itt volt, ez a másik vi
szont, ez az innenső sárgás és nem átlátszó 
csak azután került ide, hogy ő véletlenül 
idetévedt, nem képzelhető másképp, kü
lönben be sem juthatott volna. A szélei
nél beáramló levegő tanúsága szerint fel
tétlenül elmozdítható, ugyanúgy, mint a 
rajta lévő kisebb, de számára még mindig 
hatalmas sárga fedőlap is. Egyébként sem
mi jelentősége a kettő közötti óriási mé
retkülönbségnek, számára mindkettő egy
aránt elmozdíthatatlan, elmozdításukhoz 
az övénél sokszorosan, mérhetetlenül na
gyobb erőre lenne szükség.

Ezután jutottak csak ismét eszébe a fol
tok a túlsó, láthatatlan falon. Meg itt a 
hajlott sárga rúdon is a kellemetlen szagú 
zsiradék. Halványan mintha emlékezett 
volna, hogy kívül a kaptár falán is látott 
már efféle foltokat. Csakhogy mindeddig 
soha ideje sem volt alaposabban szemügy
re venni őket.

Zümnek a lomha óriásokról bizonytalan 
fogalmai voltak csupán. . .

Némileg olyanok, mint egy fatörzs, na
gyon lassan mozognak, repülni képtelenek. 
Végtagjaik számáról eltérők voltak a vé
lemények, legtöbben mégis azt tartották, 
hogy két lábuk van és két csápjuk. Illet
ve rágójuk inkább, mert ugyanúgy képe
sek velük mindent megragadni, akárcsak 
ők, viszont testükhöz arányított méretüket 
tekintve inkább csápoknak látszanak, még 
ha az óriások nem is a fejükön viselik őket, 
hanem valahol ott, ahol a szárnyaik lehet
nének, ha volna szárnyuk. Züm azonban



tisztában volt vele, hogy testük semmi
képp sem hasonlítható az övékhez, a lomha 
óriások nemcsak méreteikben, de egész fel
építésükben is különböznek tőlük és azok
tól a lényektől, legyektől, lepkéktől, boga
raktól, amelyekkel lépten-nyomon talál
kozhatott. Lényegesen mások voltak még 
a pókoknál és százlábúaknál is, sőt még a 
náluk sokkal kisebb repülő óriásokra se na
gyon hasonlítottak, azokra a szárnyukkal 
nagy szelet kavaró szörnyekre, amelyektől 
nekik méheknek (no meg a darazsaknak) 
nem kell félniük, ám a legyeknek és szú
nyogoknak annál inkább. Külön világot 
képviselnek. Züm gyakran látta őket, még
sem tudott világos képet alkotni róluk: ha 
messze voltak tőle, bizonytalan körvonalú, 
lassan imbolygó árnyakat látott csak, kö
zelről viszont egyes részleteket csupán, 
ráncos nyúlványokat, meredező tüskéket, 
likacsos és ripacsos bőrfelületet, zsírosán 
kunkorodó vastag szőrszálakat. Közelükbe 
merészkedni különben sem ajánlatos: 
ilyenkor többnyire félelmetesen csapkodni 
kezdenek, ami könnyen arra kényszerít
heti, hogy fullánkját használja, ez viszont 
nem ajánlatos, állítólag az életükkel fi
zetnek érte. Züm a dolgok meglehetősen 
ostoba elrendezésének tartotta ezt: mit ér 
az olyan fegyver, amelynek használata az 
életébe kerül? Az előírások szerint egyéb
ként a fullánkot csakis végveszély esetén 
szabad használni, mintegy az élet áraként, 
s persze a tartalék táplálékot, meg a fiasí- 
tást is feltétlenül védelmezni kell. Még a 
lomha óriásokkal szemben is .. .

Züm azonban nem emlékezett olyan



esetre, hogy a lomha óriások bármit is 
bántottak volna. Tetten legalábbis soha
sem érte őket. Bár a kaptárból néha, csor
dultig telt lépekkel, egész válaszfalak tűn
tek el, ami ellen a közfelfogás szerint sem
mit se lehetett tenni. Sőt talán nem is kel
lett, mert a lomha óriások mindig eleget 
hagytak a mézből. Züm mégis neheztelt 
rájuk, sőt feltételezte, hogy titokban má
sok is ugyanezt érzik: ha nem vennék el 
mindig a méz egy részét, feleannyi mun
kával boldogulnának. Ha méz kell nekik, 
miért nem gyűjtenek maguknak? .. . Eze
ket a gondolatait azonban sohasem mond
ta ki: nyugtalanságot keltene, egyesek ta
lán még a fennálló rend felforgatásának is 
tekintenék, meglehet nem is alaptalanul, 
mert ugyan mi értelme lenne meddő fel
háborodás keltésével megzavarni a kaptár 
megszokott életét. Az illetékesek bizonyá
ra nagyon is jól tudják ezt, ezért is igye
keznek kedvező színben feltüntetni a lom
ha óriásokat. Alighanem ezért született az 
a legenda is, miszerint a lomha óriások 
gondjukat viselik, állítólag még a kaptárt 
is ők építették, sokak szerint pedig akkor 
sem hagynák éhen veszni őket, ha önma
guk számára se lennének képesek elegen
dő mézről gondoskodni — a szóbeszéd sze
rint ilyenkor valami nagy, átlátszó koc
kákból álló anyagot adnak, amely a nyalo- 
gatástól megolvad, s íze a mézhez hasonló. 
Csakhogy Züm még senkivel sem találko
zott, aki ezt a valamit látta vagy kóstolta 
volna. A fáma szerint ez sok-sok nemze
dékkel azelőtt történt, azaz mintha csak 
meg se történt volna. Züm nem nagyon



hitte az egész legendát, s lehetségesnek 
tartotta, hogy mások is csak úgy tesznek, 
mintha hinnék. Okosabb is. A náluk na
gyobbakat és erősebbeket mindig, ajánla
tos jónak hinni. Züm most különösen szí
vesen hitt volna csupa jót a lomha óriások
ról. Mindenekelőtt azt, hogy kiengedik. 
Végül is ő termeli nekik a mézet, belőle 
élnek. így lenne igazságos, ennyit igazán 
elvárhat tőlük. De vajon észreveszik, meg
látják-e egyáltalán?

Züm szorongva arra gondolt, hogy a 
lomha óriások szemében nem lehet na
gyobb egy levéltetűnél. Vagy talán még 
annál is kisebb . . .

És mégis. Miért ne hihetné róluk, hogy 
jók? . . .

Meglehet, csakugyan különbek náluk. 
Bizonyára sok mindent nem tesznek úgy, 
mint ők. Például rajzáskor, amikor egye
sek minduntalan változtatják álláspontju
kat, ide-oda táncolnak, hol a régi, hol az 
új királynő pártjára állnak, aszerint, mi 
látszik előnyösebbnek éppen, sőt akadnak 
olyanok is, akik, azután, hogy a régi ki
rálynővel már kirepültek, látva, hogy a 
raj nem a legjobb lakóhelyre talált, egyen
ként titokban újra visszaszállingóznak a 
kaptárba a fiatal királynő mellé. És a lom
ha óriások bizonyára ki sem rabolják egy
mást, ahogyan azt náluk az erősebb csa
ládok a gyengébbekkel teszik, valószínűleg 
fordítva járnak el, segítik a gyengébbeket, 
táplálékot adnak nekik, ha nincs, mert ha 
igaz a legenda arról a bizonyos édes vala
miről, akár még ezt is feltételezheti. Talán



még a heréiket se gyilkolják le: ma is iszo
nyodva gondol vissza a véres hajszára, 
amelyben egyébként személyesen nem is 
vett részt, nagy hangon zúgva-csapongva 
úgy tett csupán, mintha üldözné az in
gyenélőket, csinálják mások, ha van gyom
ruk hozzá. Persze a herék kétségtelenül 
lusta, semmirevaló népség, semmi haszon 
belőlük, viszont ilyennek születtek, még
hozzá az ő jóvoltukból, ők nevelték fel 
őket, ők táplálták a bölcsőiket, ők akarták, 
hogy legyenek, emellett pedig egészen mu
latságos jószágok is akadnak köztük. Va
lahogy szórakoztatóbb az élet, ha köztük 
vannak, néhány kiemelkedő pont a szám
talan, hajszálra egyforma figura között. 
Mégha ő, Züm valójában nem is érdekelt 
a herék létében, úgyszólván senki sem ér
dekelt — velük, dolgozókkal valójában ki
babráltak, csonkává, terméketlenné sor
vasztották őket, az utódok termelése csak 
a királynő privilégiuma, az viszont szaka
datlanul petézik, megállás nélkül, egész 
életében, szinte sohasem hagyja el a kap
tárt, kivéve egyszer a nászrepülést, no meg 
rajzáskor...  Ha belegondol, nagyon is osto
bának hat ez az egész berendezkedés: a ki
rálynő valamennyiük anyja, mindannyian 
tőle származnak, értük van, ők meg érte, 
neki dolgoznak, senki sincs önmagáért, 
mindenki másért él, senki se él igazán. 
Mennyivel érdekesebb lenne, ha minden
ki dolgozna is, meg petézne is egy kicsit. 
Na persze, társadalmuk egyelőre még nem 
tökéletes, egyszer, sok-sok nemzedék múl
va, bizonyára tökéletes lesz. Máris töké
letesebb a darazsakénál, melyek a csalá



dón belül is szüntelenül marakszanak. Va
lahányszor elégedetlen volt a kaptárbeli 
renddel, Züm rendszerint ezzel vigasztalta 
magát. . .

Közben újra a fény felé repült. Hátha 
mégis, hátha közben. . .  De a maszatok, 
légyfoltok egyre nagyobbak lettek. A lé
gy erek meg mintha rajta nevettek volna.

Ostobaság. A legyek állatok. Ösztönlé
nyek. Nevetni csakis értelmes lények tud
hatnak. Bizonyára a lomha óriások is.

Odahaza most van az utolsó etetés. Tár
sai, mielőtt aludni térnének, utoljára még 
színültig töltik a bölcsősejteket. . .

Némi lelkifurdalással fogyasztott el egy 
keveset a mézhólyagjába gyűjtött nektár
ból. Mindeddig remélte, hogy érintetlenül 
viheti haza a szállítmányt. Bármiképp vé
lekedjék is az otthoni dolgokról, ne mond
ja senki, hogy . . .

Túl a láthatatlan falon megfakultak a 
fények, egyre inkább valami összefolyó 
barnaságba olvadt minden. Idebent az óri
ási térség szürkesége mindinkább megfe
ketedett. Először feje tetején lévő pont
szemeiből kapcsolta ki a látást, azután 
előbb tízesével, százasával, majd ezrével 
aludtak ki két nagy összetett szemének 
parányi lencséi.

A hálón majdnem olyan kényelmesen 
lógott, mint odahaza társaiba kapaszkodva, 
egyetlen óriási fürt részeként. Kérdés per
sze, túlélheti-e a kaptáron kívül is az éj
szakát?

Hangos koppanás riasztotta föl. De hir



telen bekapcsolódó szemével márcsak a 
nagy, kövéren nyugvó testet látta. Sűrű, 
fekete szőrzettel borított has, hatfelé ter
pesztett lábak, vékony csíkban, aranyos- 
zöld szegélyként a fedőszárnyak pereme. 
A bogár potrohának vége már kívülrekedt 
a láthatatlan fal alsó határán, karmai gör
csösen kapaszkodtak a keskeny párkány- 
zatba.

Kívülről szikrázva tört be a fény. A fa
lon túli lombok közt mozdulatlanul lebegő 
legyek napfürdőztek, némelyikük váratla
nul cikázni kezdett, egyet-kettőt sebesen 
ide-oda röppent, majd újra előbbi mozdu
latlanságába dermedt vissza. Züm ismerte 
őket, mindig így tettek, valahányszor vé
letlenül elhúzott mellettük; mintha valaha 
is bántotta volna őket. Mások táncoltak, 
szakadatlanul, hullámzó mozgással. Két 
káposztalepke egymás fölött minduntalan 
átrepülve kergette egymást.

A világ újra itt volt. Ugyanúgy, mint 
tegnap. Mint mindig. Éppen csak a túlsó 
oldalon.

Zavarosan emlékezett csak a mögötte 
maradt éjszakára. Nem egészen tudta, 
mennyi volt belőle az ébrenlét, s meny
nyi az álom. De mintha nem lett vol
na mindig sötét. A sárga fényben mintha 
óriási fatörzsszerű árnyak mozogtak volna. 
Bejöttek, valahol bejöttek. És kimentek is
mét. Épp csak neki nem lett volna szabad 
görcsösen kapaszkodnia a hálóban, ahelyett, 
hogy felröppenve élet jelt adna magáról. 
Nem lett volna szabad azzal indokolnia 
gyávaságát, hogy odakinn a sötétben úgy
se lenne képes tájékozódni. Éjszakára bár



hol meglapulhatott volna, talán otthon is 
lehetne már. Talán ez lett volna az utolsó 
alkalom. Méze és virágpora nagyjából két
szeri étkezésre elég.

Reggeli után néhányszor újra körülre
pülte óriási börtönét. Bár amíg semmi vál
tozás, okosabb lenne talán veszteg marad
ni, nem fecsérelni hiába erejét. Űjra a há
lóra szállt. Ha el is van zárva a világtól, 
hadd lássa legalább.

Mély, hangos zúgás . . .
Magasan fenn, egészen az átlátszó fal 

felső határa mentén látta lebegni a hatal
mas, fémesen csillogó sötétkék testet. Züm 
rögtön ráismert a kék fadongóra. Szokása 
szerint a halott, korhadó faanyag körül 
repdes, négy-öt utóda számára keres fész
ket. Nevetségesen kis család az ő hatalmas, 
sokezer tagot számláló szervezetükhöz ké
pest; a fadongók megrekedtek a fejlődés 
egy alacsonyabb fokán. Bár ki tudja, nem 
jobb-e így? Ők legalább valamennyien is
merik egymást, mindegyik tudja a másik
ról, mit várhat tőle. És közöttük nincsenek 
csonkák, anyák és herék vannak csupán, 
nincsenek csak dolgozók. Életük egysze
rűbb, gondtalanabb, természetesebb, s ez 
így van akkori is, ha nem sokra tartja 
nagydarab fejletlen rokonát. Ha lenézi is, 
amiért csak úgy képes nektárhoz jutni, 
hogy ormótlan rágóival összetépi, felha
sogatja a virág belsejét. Mégha ellenség
nek számít is, mert gyakran jelenik meg 
a kaptárban, annak ellenére, hogy tudhat
ná, ilyenkor csak ritkán szabadul élve. De 
most szabad. Kettejük közül a másik sza



bad. Kinevetné, ha akarná, gúnyolód
hatna rajta, ha észrevenné, kicsúfolhatná, 
hogy csapdába került, bennrekedt a lomha 
óriások kaptárjában, ahogyan máskor ők 
szoktak náluk bennrekedni. Nemkívánatos, 
hívatlan vendégként. . .

A  nap már túl volt a delelőn, mikor a 
szállítmány maradékát elfogyasztotta. Elő
ször két részre akarta osztani utolsó adag
ját. De aztán. . .  Lassan, úgy látszik, ki- 
készül, kezdi elhagyni magát. Most már 
csak az menti meg, ha hamarosan történik 
valami.

Valaminek okvetlenül történnie kell.. .

Kell? Miért? Rajta kívül kit érdekel 
még, hogy őt veszély fenyegeti? Kinek fon
tos ő önmagán kívül? A kaptárból naponta 
mindig el-eltűnt valaki, rendszerint töb
ben is. Soha senki se gondolt rá, hogy ta
lán meg kellene keresni őket. . .

Anélkül lesz vége, hogy élt volna. Hogy 
akár annyira is szabad lett volna, mint a 
fadongók. Nem is szólva a lepkékről vagy 
a legyekről.

Nektárt és virágport gyűjtött. Vizet hor
dott, tisztogatta a kaptárt, etette a fiasí- 
tást. Vagy a királynőt. Aki nem tudja, 
miért petézik, egy hosszú, az övénél sok
szorosan hosszabb életen át. Ahogyan ő 
sem tudja, miért hord vizet, miért gyűjt 
mézet és virágport, miért tisztogatja a 
kaptárt, miért épít lépet, miért eteti a Ha
sítást vagy a királynőt. Csak azért, hogy 
mások is legyenek, akik vizet hordanak, 
nektárt és virágport gyűjtenek, tisztogat



ják a kaptárt, lépet építenek, etetik a fia- 
sítást vagy a királynőt. Hogy a királynő 
megint hetézhessen, kezdődjön elölről az 
egész. . .

Sohase gondolta, hogy valaha is irigyel
ni fogja a lepkéket. Vagy a legyeket. A le
gyeket! És mégcsak nem is a tapadóko
rongjukért. Ezt a szégyent! Ilyet meg
érni! . . .

Ha mégis túléli, nem tér vissza. Ügy él, 
mint a legyek. Vagy a lepkék, így szebben 
hangzik. Csak annyit gyűjt, amennyi neki 
kell. Ott helyben el is fogyasztja mindjárt. 
Lehet, hogy őszig is elélhet így .. .

Érdekes, hogy azelőtt is voltak bűnös 
gondolatai. Anélkül, hogy komolyan vette 
volna őket. És csak pillanatokig. . .

Bűnösek? Talán csak mások. Furcsák, 
szokatlanok. Lehet, hogy az éhségtől. . .

Álmában szabadon repdesett. Óriási 
nektártól csöpögő virágok között. Gond
talanul, örülve, hogy nem várják vissza. 
Még csak nem is csodálkozott, hogy nem 
kívánkozik a többiek közé . . .

Csattanások, szél, vibrálás. Fény, repü
lő kövecskék, táncoló pelyhek. Furcsa tar
ka bőr, vörös és sárga mezők szabályos 
rendben váltják egymást. . .

Züm a háló rácsain át a lomha óriás 
testének csak alsó részeit láthatta igazán, 
bizonytalan körvonalú feje valahol a szün
telen csapkodás keltette porfelhőben ve
szett el, óriási nyúlványa irtózatos robaj
jal egymásután csapott le a láthatatlan



falra, a megriadt legyek eszeveszett tán
ca közé, majd minden egyes ütés után le
lehullott egy, szédülten lefelé bukfence
zett . .. Egyelőre jobbnak látta nem moz
dulni, észrevétlen maradni. Karmaival 
görcsösen kapaszkodott a háló vastag kö
teleibe, amennyire csak tehette, kicsire 
húzta össze magát, úgy látta, helyzete ked
vező, kívül esik az ütések össztüzének ha
tósugarán, ha veszteg marad, talán elke
rülheti őket. Aztán mégis egy ütés a hálót 
is megrezzentette: Züm egyensúlyát veszt
ve, kénytelen volt kinyitni szárnyait, bele
gabalyodott a háló redői közé, pergő szár
nyai a köteleket verdesték, nehezen sza
badult csak, kavargó pelyhek, szőrszálacs- 
kák, homokszemcsék, mészpor, kődara- 
bocskák között lebegett, repülés közben 
lepillantva több legyet is látott odalenn, 
ég felé kalimpáló lábbal vergődtek, az üté
sek nem szűntek, sőt mintha még heveseb
bé váltak volna, sose hitte eddig, hogy a 
lomha óriások ilyen sebes mozgásra is ké
pesek legyenek. Mindennek ellenére igye
kezett megőrizni nyugalmát, ügyes manő
verezéssel kikerülni a csapásokat, min
denképpen a börtönét jelentő zárt térség 
belső, sötétebb részei felé venni útját, tá
volabb kerülni a csapásoktól, mielőbb az 
elmozdítható falrész közelébe jutni, az 
óriás feltehetőleg ott jött be, s ha befe
jezte a csapkodást (bár egyelőre még ren
geteg légy táncolt a láthatatlan falon zi
zegve), valószínűleg ott is távozik, minden 
azon múlik, képes lesz-e kihasználni távo
zásának pillanatát, az ütések nyomán ke



letkező légáram azonban ismételten vissza
vetette, egy szélroham a láthatatlan falhoz 
is vágta, szárnyai pár pillanatig annak si
ma felületét söpörték, közelében egy jól 
megtermett csíkos torú, kockás potrohú 
dongólegyet látott, ugyanúgy vergődött a 
láthatatlan falhoz szorulva, akárcsak ő, 
több csapás után szerencsésen továbbsod
ródott, látta, hogy az iszonyatos, kiszámít
hatatlan tekeredéssel csapkodó, szelet ka
varó nyúlvány mindenekelőtt a dongót ve
szi célba, a legnagyobb veszélyt az jelenti 
tehát, hogy az óriás akár össze is téveszt
heti kettőjüket, nem tudhatja, mennyire 
képes megkülönböztetni őket egymástól, 
ha észreveszi, melyik néphez tartozik, ta
lán megkíméli, hisz ő a mézet adó, hasznos 
kicsi féreg, észre kell vennie, hiába igye
kezett távoltartani magát a dongótól, a 
már sérült és láthatóan teljesen megzava
rodott otromba légy kiszámíthatatlanul ci
kázott, nem volt ura röptének többé, két
szer egymásután össze is ütközött vele, 
odébblökte, kibillentette egyensúlyából, 
eszeveszettségében mindenáron a láthatat
lan falat akarta áttörni, aztán a csapkodó 
nyúlvány széle kissé Zümöt is érte, bal el
ső szárnyában reccsent valami, egyik ki
sebb szárnyere pattanhatott el, szerencsé
re ez még nem gátolta a repülésben, csak
hogy csapások, csapások, csapások tovább
ra is .. . érezte, hogy potrohának vége ké
szen áll a kinyílásra, fullánkja a kivágó- 
dásra, nem, nem szabad, amíg csak a leg
kisebb lehetősége is van a menekülésre, 
addig nem, új, eddig nem ismert, szabad 
élet, repülés virágról virágra, erről nem



mondhat le, amíg egy csöpp erőt is érez 
magában. . .  A dongó egy újabb csapás 
nyomán végre leszédült, pár pillanatig a 
láthatatlan fal előtt húzódó keskeny tér
ségen hátára esve forgott maga körül, 
majd onnan is eltűnt, és mégis a csapások 
zápora, „én nem vagyok dongó, én nem 
vagyok dongó” ezt kellene megértetnie va
lahogy . . .  akaratlanul, egészen véletlenül 
vágódott neki az óriásnak, érezte hogy tes
tében megszakad valami, nem akarta, nem 
így akarta . . .  lefelé bukfencezett. . .  Az
tán szárnyai mégis fenntartották, levegő
be emelték. . .

'Nem tudta, hogyan történt, hogy a lát
hatatlan fal többé nem állja útját, ez azon
ban nem is volt fontos többé. Fő, hogy 
száll, repül, szabadon, talán mese az egész, 
hogy nem élheti túl a fullánk használatát. 
Üt ja óriási, csodálatosan színpompás vi
rágok között vezetett, ismeretlen, soha 
nem látott tájakon. Szárnyai valószínűt- 
lenül könnyűnek tűntek, semmi fáradtsá
got sem érzett.

Magasan fent egy óriási margaréta több
ször egymásután megfordult a tengelye 
körül.

A méhecskét Zümnek hívták. Bár lehet, 
hogy Zimnek vagy Zumnak. Esetleg Zöm
nek, Zomnak vagy Zemnek, de ez már nem 
valószínű.

De talán Zimnek és Zumnak azt a másik 
két méhecskét hívták, amely Züm kicsit 
még vergődő testére a margaréta tövében 
rátalált.

— Ismered? — kérdezte Zim.



— Nem tudom — felelte Zum. — A sza
gáról ítélve a mi családunkból való.

— Ismerősnek tűnik — mondta Zim.
— Egy kicsit nekem is — mondta Zum.
— Megjárta szegény — mondta Zim. — 

Ügy látom, még a fullánkját is használta 
a szerencsétlen.

— Mindannyian megtesszük, ha rákény
szerülünk — mondta Zum.

— Mégha tudjuk is, hogy végünk — 
mondta Zim.

— Nem adjuk olcsón az életünket — 
mondta Zum.

— Ilyenkor legalább nem érezzük ol
csónak. Ritka kivételes alkalom — mondta 
Zim.

— Vannak gondolatok, amelyeket nem 
kell kimondani — mondta Zum. — Te
kintettel ismeretlen társunk halálának fel
emelő körülményeire.

— Arra gondolsz, hogy...?  — kérdezte 
Zim.

— . . .  hazahozta a szíve — mondta 
Zum. — Utolsó erejét összeszedve haza
repült.

— Pedig nyilván tudta, hogy. . .  — 
mondta Zum.

— Nyilván tudta — mondta Zim. — 
Éppen ez a felemelő. . .

— Megható — mondta Zum.
— Sőt megrendítő — mondta Zim. — 

De hát mi ilyenek vagyunk. Utolsó gon
dolatunk is a kaptár, a család, a haza, a ki
rálynő.

— Éljen a királynő! — mondta Zum és 
vigyázzba merevedett, azaz jól kihúzva 
magát függőleges testhelyzetben kezdett



lebegni alig néhány milliméternyire a ta
laj fölött.

— Éljen a királynő! — mondta Zim és 
ugyancsak vigyázzba vágta magát.

— Dulce et decorum est pro regina móri
— mondta Zum latinul, illetve a méhek 
fejlődéstani őseiként számontartott ásó
darazsak nyelvén. Ez volt különben az 
egyetlen mondat, amit ezen az archaikus 
nyelven tudott, de talán éppen ezért idéz
te előszeretettel.

— Dulce ep . . . — ismételte Zim.
— Nem „ep” , hanem „et” — mondta 

Zum.
— Azt hittem, mindegy — mondta Zim.

— Sohasem fogom megtanulni.
Pár pillanatig még így álltak, mereven, 

lebegve. Zum egy idő múlva elfáradt és 
hat lábra ereszkedett. Zim megkönnyeb
bülve követte példáját.

— Bármennyire megrendítő legyen is, 
talán mégis meg kellene. . .  — mondta 
Zum, bal csápjával tétova mozdulatot téve 
Züm élettelen teste felé.

— Arra gondolsz, hogy...?  — kérdez
te Zim.

— Természetesen — felelte Zum.
— Igazad van — mondta Zim. — Vétek 

lenne, ha . . .
Tüzetesen, módszeresen kutatták át Züm 

testét. Csápjaikkal mézhólyagját tapogat
ták, rágóikkal a kosárkáiba túrtak.

— Nagyon soká nem juthatott élelem
hez — mondta Zim.

— Bizonyára — mondta Zum.
— Kár — mondta Zim.



— Vannak gondolatok, amelyeket nem 
kell kimondani — mondta Zum.

— Sajnos már kimondtam — mondta 
Zim. — És nem gondolod, hogy még fel- 
emelőbb halál lett volna, ha a szállít
mány . . .  Ügy értem, hogy funkcionáli- 
sabb . . .

— Semmi sem tökéletes, Zim — mondta 
Zum.

— Igazad van, Zum — mondta Zim. —1 
Semmi sem tökéletes, Zum.

— Semmi se, Zim — mondta Zum. — 
Még mi se, Zim.

— Még mi se, Zum — mondta Zim.
A méhecskét, amíg élt, Zümnek hívták.

( 1972)



AZ EGÉR ÉS AZ OROSZLÁN

A tehetetlenül vergődő oroszlán nem is
merte fel rögtön a hálót rágcsáló egeret. 
Néhány pillanatig riadalomtól vérbe bo
ruló szemmel, csodálkozva bámult rá csu
pán. Korábbi nagylelkűségét is csak az
után tudta felidézni, hogy az egér emlé
keztette rá. De hát hogyan is emlékezhet- 
ne egy parányi szürke egérre? .. . Már
mint egy oroszlán — minden tekintetben 
valószínűtlen, sőt kimondottan sértő fel- 
tételezés.

Ja igen, jutott eszébe, ha nem téved, ép
pen a nagy baobabfa árnyékában szunyó
kált, alighanem egy szépen fejlett jávor- 
antilop-borjú elfogyasztása után. Hát 
persze hogy dühös lett, hogy is ne lett 
volna dühös. Elvégre ettől nemhogy egy 
oroszlánt, de még egy ártatlan nyulacskát 
is elöntött volna a méreg: legédesebb 
emésztő álmából egyszerre csak arra riadt 
föl, hogy valami aprócska állat fickándo- 
zik az oldalán. Nyilván a fáról pottyant rá. 
De mire meglátta, az egér már eszeveszett 
meneküléssel igyekezett eltűnni a sűrű 
cserjésben. Mégis elég volt a mancsát 
kinyújtania érte. De hogy végül is nem 
ette meg, az aligha az egér rimánkodásá- 
nak következménye volt. Alkalomadtán 
ugyan nem vetette meg a hozzá hasonló 
apró falatokat sem, jól ismerve viszont



kissé fanyar utóízüket, semmi kedve se 
volt elrontani szája ízét a finom jávor
antilop után. Csakis ezért mondhatta: „Na, 
tűnj el gyorsan! Amíg meg nem gondolom 
magam!” Az egér fogadkozásán pedig, mi
szerint parányisága ellenére reméli, hogy 
a vadon urának kegyességét egyszer még 
meghálálhatja, mindössze nevetett csupán. 
Sőt utóbb kissé még bánta is nagylelkű
ségét. Hiszen mégiscsak pimaszság, hogy 
egy ilyen, a semminél alig nagyobb állat
ka, ebéd utáni álmát akár akaratlanul is 
megzavarhassa. . .  De aztán nem is gon
dolt rá többé. Egészen addig a számára oly 
végzetesnek bizonyuló napig, amikor a 
testét körülfonó hálót apró fehér fogaival 
buzgón rágó egeret újra megpillantotta.

örült, hogy képét szőr fedi, s elrejti, 
amint szégyenében elvörösödik. — Sose 
fáradj — motyogta zavartan. — Magam 
is éppen ezt akartam. És hát nekem, ugye
bár, csak könnyebben megy.

Nagy sietve maga is rágni kezdte a há
lót. Roppant fogaival egymás után harapta 
ketté a vastag zsinegeket, miközben egyre 
vizslató pillantásokat vetett önjelölt meg- 
mentőjére. Elhiszi-e vajon, amit az előbb 
mondott neki? Nem gyanítja-e, hogy a le
hető legkézenfekvőbb megoldás, a háló 
elrágása, ijedelmében eszébe sem jutott? 
Illetve, felteszi-e róla legalább ez a kis 
senki, hogy amennyiben kéretlen segítő 
szándékával ide nem szemtelenkedik, 
előbb-utóbb maga is felismeri a menekü
lésnek ezt a lehetőségét? Oroszlánunk 
ugyanis nem csupán erős és hatalmas, ha
nem okos állatnak is tartotta magát. Mint



ahogy az is volt, éppen csak elképzelhetet
lennek tartotta, hogy valaki egyszerre 
gyenge és okos lehessen.

Kikászolódva a háló gubancából, félel
metes mancsát gyengéden a mindvégig lel
kesen segédkező egérre tette, nehogy men
ten kereket oldjon. — Dehogy eszlek meg
— biztosította sietve. — Hiszen hálával 
tartozom.

— Ugyan már — cincogta az egér apró 
fekete szemével alázatosan pislogva fel a 
rettenetes karmok közül. — Nyilvánvaló, 
hogy neked is eszedbe jutott volna.

— Természetesen, dehát a szándék . . .
— nyelt nagyot az oroszlán. — Meghat, 
hogy gondoltál rám.

— Akkor, kérlek, engedj el.
— Csak egy pillanat — felelte az orosz

lán. — Erről, ami itt történt, senkinek 
egyetlen szót se! Megértetted?

— Minden úgy lesz, ahogy parancsolod
— fogadkozott az egér. — De légy szíves, 
vedd le rólam a mancsod. Véletlenül ösz- 
szeroppanthatod a bordáimat.

De az oroszlán előbb lehajolt és leha
rapta az állatka farkát. — Hogy megis
merjelek — magyarázta a siránkozó egér
nek. — Nem szeretném tévedésből felfalni 
a jótevőmet. Na de máris elmehetsz.

És az egér, apró piros vérnyomokat 
hagyva maga után, sietve eltűnt a sűrű 
bozótban.

Nyomorult kis féreg, gondolta az orosz
lán, de már nem volt egészen biztos ben
ne, helyesen járt-e el, amikor szégyen
letes helyzetének tanúját életben hagyta, 
sőt szándékától, hogy utána fut és meg-



keresi, csakis azért állt el, mert úgy vélte, 
aligha lenne képes megtalálni már. Osto
baság az egész, állapította meg, jelenték
telen, buta kis eset, legokosabb minél 
előbb elfelejteni. Csakhogy a következő 
napokban hiába igyekezett nem gondolni 
rá, sehogysem sikerült; mindinkább aggo
dalmat és szorongást érzett. Nem bízott az; 
egérben, nem hitte, hogy csakugyan hall
gatni fog. Annál kevésbé, mivel, valahány
szor tőle telhetőén megpróbált egérbőrbe* 
bújva egérszemmel nézni az esetre, min
dig oda lyukadt ki, hogy egy oroszlán 
megmentése egy egér számára sokkal na
gyobb dolog annál, semhogy elhallgathas
sa. Nem is szólva arról, hogy a kíváncsi 
erdőlakók közül nyilván sokan megkérdik 
majd tőle, mi történt a farkával. . .  Ahogy 
az idő múlt, egyre ijesztőbb színekkel kép
zelte el a napot, amikor fülébe jut, hogy 
már a környék minden egere, madara 
majma, sőt levelibékája arról cincog, csi
ripel, makog, sőt kuruttyol, hogy ő, a ha
talmas és rettegett oroszlán, szorult hely
zetéből egy egér segítségével menekült 
Bosszúságát fokozta, hogy úgy érezte, ez 
az állítás nem csupán megalázó rá nézve, 
hanem egyben alávaló rágalom is: bizo
nyos idő elteltével ugyanis végleg sikerült 
elhitetnie magával, hogy a hálót neki is 
eszébe jutott volna szétrágni, másszóval 
az egérre nem is volt szükség. Mindjobban 
attól rettegett tehát, hogy a vadonbeli köz
vélemény szemében gúny tárgya lehet. 
V alahány szór hangos madárkiáltozást
vagy vidám máj omtereferét hallott, nyom
ban fülelni kezdett, ám bármennyit hall



gatózott is, minden alkalommal kiderült, 
hogy azok odafenn a fák lombjai közt egé
szen másról fecsegnek. Ilyenkor többnyire 
megszégyenülten odébb állt. Csakhogy 
ezek a felsülések mégcsak tovább fokozták 
tehetetlen dühét az egérrel szemben: miat
ta kell olyanféle szemét népséggel is tö
rődnie, amilyenre azelőtt ügyet sem ve
tett, miatta, egy parányi rágcsáló miatt 
kényszerül oroszláni mivoltához méltatlan 
viselkedésre. Képzeletében az egér bűn
lajstroma egyre tovább növekedett, végül 
már úgy érezte, élete legnagyobb baklö
vését követte el, amikor futni hagyta; 
mind többször gondolt rá, micsoda élve
zettel roppantaná össze iszonyatos fogai 
között. Valahányszor azonban elképzelte 
ezt, vagy ami gyakran megesett, az egér
rel álmodott, képzeletében és álmában az 
egér valóságos méreteinél jóval nagyobb 
alakban bontakozott ki szemei előtt: több
nyire patkány nagyságú volt, előfordult 
azonban, hogy elérte egy jól fejlett üregi 
nyúl méreteit is. Egyik különösen lidérces 
álmából ébredve éppenséggel úgy tetszett, 
az álombéli egér termetre akár holmi sül
dő malacnak is megfelelt volna, ebben 
azonban mégsem volt egészen biztos — 
arra gondolt, hátha csak álmára vissza
emlékezve látja ekkorának rég láthatat
lanná vált ellenfelét. Na még csak ez kell
lett, gondolta ilyenkor keserűen, neuro
tikussá tett a nyomorult. Ezért határozta 
el: akármi történjék is, az egeret minden
képpen előkeríti és kíméletlenül leszámol 
vele. Igazán szerencse, hogy leharapta. a 
farkát.



Félelmetes oroszlánunk ettől kezdve 
szüntelenül a farkatlan egér után kuta
tott. Napestig motozott, szimatolt a bokrok 
között, minden lyukat feltúrt, minden fa
odúba belekukkantott. Mindhiába, nyomát 
se lelte. Makacsul ismétlődő kudarcai 
azonban nemhogy kedvét szegték volna, 
hanem még elszántabb keresésre ösztökél
ték, ami gyakorlatilag azzal az eredmény
nyel járt, hogy fáradhatatlan egerészése 
közben az állatok rettegett uralkodója 
számtalan hosszú farkú egeret pusztított 
és fogyasztott el — úgyszólván teljesen 
egérhúson élt, s csupán kivételes esetben, 
ha túlságosan gyötörte az éhség, vállalko
zott egy-egy gazella vagy vízibak elejté
sére. De még ilyenkor is súlyos kötelesség- 
mulasztással vádolta magát: hátha éppen 
ez alatt az idő alatt kínálkozott lehetőség 
élete céljának — mert a megcsonkított 
egér előkerítése most már annak számí
tott — elérésére. Táplálkozás közben is 
egyre az motoszkált a fejében, hátha egere 
valahol éppen a közelben lapul és biztos 
rejtekhelyének védelmében a markába ne
vet. Emésztő gondolatai és az egyoldalú 
táplálkozás hatására mindjobban lesová
nyodott: bordái és lapockái kiugrottak, 
szőre csapzottá vált és hullani kezdett; sa
vasakat böfögött, gyakran szenvedett a 
székszorulás gyötrelmeitől. Szándékáról 
mégsem tett le, elhatározása rögeszmévé 
fajult. Viselkedése rég feltűnt már a kör
nyék vadjainak is: a madarak mindenfelé 
a meghibbant egerész-oroszlánról csiripel
tek, a legtöbb állat pedig, látva, hogy szá
mára többé nem jelent veszélyt, hihetetle



nül elszemtelenedett. Hiába eresztette ki 
néha egykor hatalmas hangjának rekedten 
sípoló maradékát, inkább csak megszokás
ból, kelletlenül húzódtak odébb.

Szóba hozni előtte mégiscsak az elefánt 
merte ezt. Az egyetlen növényevő állat, 
melyet az oroszlán, erejére való tekintettel, 
bizonyos fenntartásokkal kitüntetett ba
rátságával. — Utálom a fajtájukat — vá
laszolta az ormányos kérdésére, amikor az 
egy alkalommal érdeklődni próbált egér
pusztító szenvedélyének okai felől. — Va
lahányszor egyet megpillantok közülük, 
egyszerűen képtelen vagyok életben hagy
ni. Furcsa, de így van.

— Csakugyan különös — jegyezte meg 
az elefánt jóindulatú fejcsóválással. — Hi
szen oly aprók, hogy már csak ezért se 
méltók a gyűlöletedre.

— De ha egyszer éppen a kicsiségük a 
felháborító. Számomra valósággal kihívás, 
hogy ilyen parányi méretek mellett egyál
talán élni akarnak — csikorgatta fogait az 
oroszlán, majd amikor az elefánt furcsán 
viszolygó pillantást vetett rá, visszavágás
sal próbálkozott: — Mit akarsz te, sem 
bírod őket, idegesen topogsz, ha valame
lyikük a szemed elé kerül.

— Ó, az egészen más — válaszolta sze
líden az elefánt. — Én csak attól félek, el 
találom taposni őket. Nem szeretek életet 
kioltani.

Az oroszlán rosszkedvűen hagyta fakép
nél barátját, akit különben sem tartott 
egészen beszámíthatónak: ilyen termettel 
és izomerővel növényevő életet élni. . .  
Ettől kezdve kerülte társaságát: végleg



magára hagyatva, még elkeseredettebben 
folytatta a keresést.

Szédelegve járt már, látása is zavarossá 
vált, amikor életének megmentője és tönk
retevője váratlanul előtte termett. Nem 
akart hinni szemének: néhány pillanatig 
azt hitte, látomása van. Szólni se tudott a 
meglepetéstől.

— Na végre — szólalt meg helyette az 
egér. — Csakhogy megtaláltalak.

Az oroszlán levegő után kapkodott. El
képzelhetetlennek tartott ekkora szemte
lenséget. — Te engem? .. . Mit akarsz tő
lem?

Az egér cérnahangján elszántság érzett: 
— Bűnhődni akarok.

— Ügy! Tehát fecsegtél! — bömbölte az 
oroszlán. — Megszegted az ígéretedet!

— Hallgattam, mint a sír. Azt hiszed, 
mertem beszélni? Ha nem te, a társaim 
pusztítanak el. Amiért megmentettelek. 
Dehát itt vagyok, egyél meg. Megérdemel
tem. Csak a többieket ne bántsad többé. — 
Az egér apró teste minden ízében reme
gett, mégis bátran állta a fenevad zölden 
foszforeszkáló tekintetét.

— Nem ehetlek meg — mondta az 
oroszlán képmutatóan. — Álltad a sza
vadat. ígéretem kötelez.

— De én nem akarom látni, amint a 
társaimat pusztítod— sírt föl az egér. — 
Engem pusztíts el inkább.

— Azért sem teszem — válaszolta az 
oroszlán egész lényével élvezve a helyze
tet. — Vagy ha elpusztítlak is, akkor te
szem, amikor nekem tetszik. Te leszel a



fajtádból az utolsó. Továbbra is látnod kell 
a többiek pusztulását.

— Miért gyűlölsz ennyire? — kérdezte 
az egér.

— Csak úgy — felelte az oroszlán. — 
Nem tartozom számadással neked.

— Rendben van — mondta határozot
tan az egér. — Mégis el fogsz pusztítani. 
Méghozzá mindjárt.

Az oroszlán rekedten fölnevetett: — 
Csak nem te akarsz kényszeríteni rá?

Az egér erre már semmit sem szólt, csak 
hirtelen a vadállat arcának ugrott. Apró 
éles fogait az orrába vágta. Az oroszlán 
mancsának egyetlen mozdulatával lesö
pörte magáról, mire földet ért, már nem 
is volt élet benne.

Az oroszlán lehajolt, megszagolta az ap
ró testet, néhány pillanatig elgondolkod
va, majdnem bárgyún szemlélte. Aztán 
otthagyta a földön, nem ette meg. Lassan 
odébb kullogott. Elég messze járt már, 
amikor feltette magának a kérdést, hogy 
ezek után mihez is kezdjen.

Ügy hírlik, nem is sokkal élte túl az ege
ret. Egy reggelen úgy találták kinyúlva 
egy szikamórfa alatt.

( 1968)



TÜCSÖK A HANGYABOLYBAN

— Ha nyáron át muzsikáltál, hát most 
táncolj — mondta a hangya a tücsöknek, 
amikor az a tél beköszöntével némi éle
lemért környékezte meg. Helyesebben 
,,mondták a hangyák” , mert nyilván töb
ben, sőt feltehetően kórusban mondták. 
Tökéletes egybehangzósággal, úgy ahogy 
hangyákhoz illik. Mert hát a hangyák vé
leménye mindig annyira egyező, hogy 
egyes számban hangyáról beszélni nem is 
lehet igazán. Vagy talán mégse lenne 
így? . . .  Mindegy, elég legyen annyi, hogy 
ezek után a tücsök lógó orral hátat fordí
tott.

Mégse vádolta a hangyákat, belátta, 
hogy a maguk szemszögéből nézve még 
igazuk is lehet. És talán még a legrosz- 
szabbra is felkészült volna, ha lázasan 
megoldást kereső agya rá nem bukkan 
egy halvány reménysugárra. — Ez az, na 
lám — kiáltotta váratlan örömmel — , el
végre nemcsak egyetlen hangyafaj van a 
világon . . .  — És ezzel elindult, hogy a kis 
fekete hangyák után fölkeresse az erdei 
vörös hangyákat.

De mikor a hangyaboly bejáratánál 
nyüzsgők kórusa itt is csak az iránt ér
deklődött, hogy mivel töltötte a nyarat 
télire való gyűjtögetése helyett, mégcsak 
meg se lepődött különösebben. — Muzsi- 
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káltam — felelte szemrebbenés nélkül, sőt 
a hangyák gúnyosan csodálkozó kérdésé
re, hogy „Mi a fene, te muzsikálni is szok
tál?” , kissé még meg is sértődött. — Ho
gyan? — horkant fel ingerülten. — Nem 
hallottatok még nyáron tücsökmuzsikát? 
De persze, értem — tette hozzá nyomban 
észbekapva. — Serény gyűjtögető munká
tok közben hogyan is érhettetek volna rá 
holmi könnyelmű egyenesszárnyúak cirpe- 
lését hallgatni. Ám ha most befogadnátok, 
a kevésbé mozgalmas téli napokban alkal
matok nyílhatna megismerkedni szerény 
művészetemmel. . .  — Hanem a hangyák 
erre közölték vele, hogy aligha ismeri élet
módjukat, ha nem tudja, hogy náluk télen 
is épp elég dolog akad; szüntelenül tiszto
gatják a bolyt, lárváikat és petéző anyái
kat is táplálniuk kell, a bábokat se lehet 
magukra hagyni. . .  Satöbbi, satöbbi, mi
vel hát hangyáink úgy belejöttek a saját 
szorgalmuk dicséretébe, hogy ki tudja, mi
kor hagyják abba a téli munkák felsorolá
sát, ha a kevés szóból is értő tücsök meg 
nem fordul, hogy továbbkotródjék. Mind
össze elmenőben dünnyögött valami olyas
mit, hogy csupán azért merte zavarni őket, 
mert azt remélte, ha a kis fekete hangyák 
befogadtak egy tücsköt, hátha az erdei vö
rös hangyáknak is kedvük támad ugyanezt 
tenni. Azt azonban mégsem remélte, hogy 
megjegyzésének ilyen hatása lesz. Csak
hogy a vörös hangyák, bármennyire le
nézték is apró fekete rokonaikat, mégsem 
állták meg, hogy meg ne kérdezzék: talán 
bizony olyan jól megy a kis fekete han



gyáknak, hogy télen át tücsökzenére heve- 
részhetnek.

A tücsök pedig mintha csak erre várt 
volna: — Dehogy heverésznek — válaszol
ta kérdezőinek. — Nagyon is dolgoznak, 
méghozzá vidám tücsökzenére . . .  — Az
tán mindent egy lapra téve föl kifejtette, 
hogy a nyári gyűjtögető munka eredmé
nyessége igenis az akarva, nem akarva fü
lükbe mászó tücsökzenének köszönhető, to
vábbá, hogy a kis fekete hangyák olyan 
kedvező tapasztalatokat szereztek már a 
téli tücsökmuzsikával is, hogy a kezdet
ben csak próbaidőre befogadott tücskük
kel éppen most kötötték meg a végleges 
szerződést. — Persze, lehetséges — fűzte 
még hozzá — , hogy a ti munkakedvetek 
zenei serkentés nélkül is oly töretlen, hogy 
kénytelen leszek szolgáltatásaimat halálos 
ellenségeiteknek, a szürke lóhangyáknak 
felajánlani.

Erre aztán az erdei vöröshangyák komo
lyan összenéztek. Úgyszólván vezényszóra, 
mivel a tücsök külön szerencséjére, vélet
lenül éppen jelen volt egy olyan hangya 
is, akinek véleménye a többinél is egybe- 
hangzóbb volt, tehát társai számára egyben 
mértékadó is. Tücskünknek legalábbis úgy 
tetszett, mintha ez a feltehetőleg magas 
tisztséget betöltő hangyaegyed adott vol
na jelt a körülötte állóknak állásfoglalásuk 
módosítására. Mely után azért is joggal 
érezhette szerencsés irányban eldőlni sor
sát, mivel a belépését engedélyező határo
zatra várva, már az eléje hordott finom fa
latokat is jóindulat jelének értelmezhette.

így került hát a hangyabolyba, ahol ha



marosan muzsikájának hasznosságát is si
került bizonyítania. Annak ellenére, hogy 
jelenléte eleinte némi bonyodalmat is oko
zott. Annak következtében, hogy a hatal
mas hangyabolyban hol ez, hol az bizo
nyult sürgősebbnek a sokfajta munka kö
zül, úgyhogy a tücsöknek a hangyavár hol 
egyik, hol másik részében kellett megje
lennie, hogy nagyobb lendületre serkentő 
zenéjével a munka ütemét kedvezően befo
lyásolja. Igen ám, de ki mondj a meg, hogy a 
sokféle munka közül melyek a legfontosab
bak? Ebben ugyanis gyakran a hangyák vé
leménye is megoszlott, és hát természetes, 
hogy az egyes részlegekben dolgozók, már
mint az anyákat és lárvákat táplálók, a 
bábokat gondozók, a boly járatait karban
tartók, többnyire a maguk munkáját tar
tották a legsürgősebbnek. Ha másért nem, 
hát azért, mert igencsak rákaptak a tücsök 
elevenen pattogó ritmusaira. Nem csoda 
hát, hogy gyakran került sor vitára köz
tük akörül, hogy a tücsök kiknek zenél
jen. És bár e nézeteltérések sohasem fa
jultak a tettlegességig, az érdekek egyez
tetése sokszor mégis hosszú huzavonába 
került. Legalábbis addig, amíg a legegybe- 
hangzóbb nézetű hangyák testületet nem 
alakítottak azzal a kizárólagos feladatkör
rel, hogy a munkák fontossági sorrendjét 
meghatározza és a tücsköt mindig a leg
megfelelőbb helyre ossza be. Ennek elle
nére hamar kiderült, hogy e szerv munká
ja se tekinthető maradéktalanul tökéletes
nek, illetve maga a testület jutott arra a 
megállapításra, hogy az ideális megoldás 
csakis az lehetne, ha még néhány tücsök



ről gondoskodhatna. Ilyesmiről azonban a 
beállott téli zimankó miatt sajnos már 
szó sem lehetett. Vagy talán szerencsére 
inkább, mivel enélkül bizonyára sosem 
születik meg az a csodálatos műszaki meg
oldás, ami feltehetőleg egyedülálló volt a 
hangyabolyok építkezésének történetében. 
Egy idő múlva ugyanis az egész építményt 
a hangvezető csatornák akusztikailag oly 
tökéletesen megkonstruált hálózata szőtte 
át, hogy a tücsöknek elegendő volt egyet
len központi zeneteremben hegedülnie, 
hogy a bolyt mindenütt vérpezsdítőn in
dulóütemű muzsika járja át. Olyan gran
diózus vállalkozás eredménye volt ez a ze
nélő hangyaboly, hogy nagyszerűségében 
akkor se kételkedhetünk, ha feltételezzük, 
hogy létrehozása a tücsökzenének köszön
hető munkalendület-többlet nagy részét 
felemésztette. Márcsak azért sem, mert is
merjük a hangyabolyok életének magas
fokú szervezettségét.

Amennyiben viszont e roppant munka
erő-befektetés mégse térült volna meg, 
úgy ezért csakis a tücsök állhatatlan ter
mészete hibáztatható.

Pedig eleinte hálás volt a hangyáknak, 
sőt szerepének növekedésével felelősség- 
tudata is megerősödött. Mentségére szol
gál továbbá, hogy amikor éhesen és dide
regve felajánlotta szolgálatait a hangyák
nak, maga se tudta még, miképpen fog 
vállalt kötelezettségének eleget tenni. Ele
inte tehát mindössze találomra szedegette 
elő emlékezetének tarsolyából azokat a vi
dám és jobbára együgyű dalocskákat, 
amelyekről feltételezte, hogy munkálko



dó munkaadóira a kívánt hatást tehetik, 
sőt titokban még csodálkozott is, amikor 
ez valóban bekövetkezett. Ezért is hitte 
egy ideig, hogy a hangyákra minden ze
nének csakis buzdító hatása lehet. Ugyan
ezért merte később megkockáztatni azt is, 
hogy műsorát valamivel változatosabbá te
gye. Mert hát ki tudja, megtörténhet, hogy 
egy kaptafára készült dalainak sora egy 
idő múlva a hangyákat is untatni fogja, 
s ami ezzel egyértelmű, lelkesítő erejét is 
elveszítheti, önmagából indult ki, észre 
sem véve talán, hogy valójában őt untatja 
már a saját zenéje.

Mert bizony a tücsök ugrabugráló lény, 
változatos életmódhoz szokott. És talán az 
is érthető, hogy főleg azután kezdte foj
togatni az unalom és feszegetni a bőséges 
táplálkozásnak tulaj doni tható kezdemé
nyezőkészség, hogy a központi zenete
rembe került. Mozdulatlanságra kárhoz
tatva hasztalanul védekezett eseménydús 
nyarának, főleg pedig buján tenyésző sze
relmi kalandjainak emléke ellen. Akár
csak az ellen, hogy emlékeit kifejezésre 
ne juttassa zenéjében is. Ezért zendített rá 
mind többször olyan dalokra, amelyek az 
elmúlt nyár ragyogását idézték, patak- 
csörgedezést, méhzümmögést, pillangók 
tovalibbenését az ég kék hátterében. Va
lahogy olyképpen, hogy ezek a dalok egy
ben a még távoli új nyár eljövetelét vetí
tették elő. Nem minden lelkifurdalástól 
mentesen, mivel a tücsök nagyon is le
hetségesnek tartotta, hogy romlatlan és 
dolgos vendéglátóinak hangulatát ez a ze
ne károsan befolyásolja. Eleinte megpró



bálta hát csupán óvatosan adagolni a szí
véből fakadó újszerű muzsikát. Később 
azonban már alig volt képes ellenállni 
szenvedélyének, amihez egyfajta kísérle
tező kedv is társult még: egyszer inkább 
érdekelte a hangyák reagálása. Azoknak 
az egyszerű, névtelen hangyáknak reagá
lása, amelyek mindinkább megrészegültek 
muzsikájától, s ábrándozva várták a tavasa 
beköszöntését, vagy éppen azon sajnálkoz
tak, hogy az elmúlt nyár anélkül röppent 
el fölöttük, hogy bármit is észleltek volna 
annak szépségeiből, s azoké a legegybe* 
hangzóbb nézetűeké is, akikre zenéje 
ugyan szintén hatással volt, hivatásukból 
fakadóan azonban mégis inkább e hatások 
következményein gondolkoztak el. Időn- 
kint pedig figyelmeztették is a tücsköt, 
hogy valójában a munka eredményességéi! 
fokozó zene szolgáltatására kötelezte ma
gát. Mint ahogy rövidesen kiderült, nem 
is alaptalanul. Tekintve, hogy a bolyban, 
nemcsak az álmodozó fegyelmezetlenség 
tüneteire figyelhettek föl, hanem az eroti
kus igzalom olyan elhatalmasodására is 
mely alól még az ivartalannak számító 
munkáshangyák se vonhatták ki magukat, 
nem beszélve azokról a hímekről és nősté
nyekről, melyek a tücsökzene hatására idő 
előtt szárnyat növesztettek, és tél derekán 
olyan megengedhetetlen zsongással készü
lődtek a nászrepülésre, hogy a jól megter
mett hangyakatonáknak kellett szárnyaik 
lerágásával kényszeríteni őket, hogy vesz
teg maradjanak. De egy nekivadult raj így 
is kirepült, hogy azután megfagyva hull
jon a hótakaróra. Nem, nem, ezt talán



mégsem lett volna szabad, gondolta ekkor 
a tücsök őszinte megrendüléssel. Elvégre 
befogadtak, tisztességes munkát adtak, 
nem ők tehetnek róla, hogy végzése köz
ben halálra unom magam.

És talán magától is véget vet ennek a 
veszedelmes kísérletezésnek, ha nem köz
vetlenül ezután éri az utolsó, minden ed
diginél szigorúbb hangú figyelmeztetés.

— Jegyezd meg magadnak — harsogta 
ekkor a kórus —, hogy nem azért fogad
tunk be, hogy úgy táncoljunk, ahogyan 
fütyülsz, hanem úgy fütyülj, ahogyan ne
künk hangyáknak táncolni kötelessé
günk . . .  — Aztán még azt is tudomására 
hozták, hogy a kemény tél a jelek szerint 
még sokáig eltart. Mire a tücsök mit tehe
tett mást, mint hogy néma főhajtással je
lezze: azentúl mindenben kész alávetni ma
gát a közakaratnak. De azért arra is ekkor 
gondolt először, hogy hátha nemcsak a 
nyár lehet tele csodákkal, hanem talán 
télen is történnek csodák. Mert hogy to
vábbi engedetlenség esetén csupán csoda 
mentheti meg, abban már csak azért sem 
kételkedett, mert pártfogója külön is fi
gyelmeztette, mennyire nem ajánlatos 
ujjat húzni a közakarattal.

Hogy ki volt ez a pártfogó? Lehet, hogy 
azonos volt azzal a hangyával, aki a tü
csök érkezésekor a boly bejáratánál tár
sai véleményét irányította, lehet, hogy 
nem volt azonos. Egy azonban bizonyos: 
mindenképpen egyike volt az egybehangzó 
nézetek legfőbb formálóinak és egyben 
nagy kedvelője a tücsökmuzsikának is. 
— Hidd el — mondta a tücsöknek —, ma-
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— Jegyezd meg magadnak — harsogta 
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még sokáig eltart. Mire a tücsök mit tehe
tett mást, mint hogy néma főhajtással je
lezze: azentúl mindenben kész alávetni ma
gát a közakaratnak. De azért arra is ekkor 
gondolt először, hogy hátha nemcsak a 
nyár lehet tele csodákkal, hanem talán 
télen is történnek csodák. Mert hogy to
vábbi engedetlenség esetén csupán csoda 
mentheti meg, abban már csak azért sem 
kételkedett, mert pártfogója külön is fi
gyelmeztette, mennyire nem ajánlatos 
ujjat húzni a közakarattal.

Hogy ki volt ez a pártfogó? Lehet, hogy 
azonos volt azzal a hangyával, aki a tü
csök érkezésekor a boly bejáratánál tár
sai véleményét irányította, lehet, hogy 
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— Hidd el — mondta a tücsöknek —, ma



gam is őszintén sajnálom, amiért le kell 
mondanom a nyarat varázsló zenéd nyúj
totta műélvezetről. Mégis engedelmességre 
intelek. Csak így kerülhetjük el, hogy ne 
olyanok váljanak az egybehangzó nézetek 
formálóivá, akik kezdettől fogva ellenez
ték befogadásodat. Mert ha nem tudnád, 
ilyenek is vannak közöttünk . . .

Ezután távozott a pártfogó, gyötrő ké
telyek közt hagyva magára a tücsköt, aki- 
mindeddig úgy hitte, hogy a hangyák tö
kéletes egyetértésben fogadták be és ru
házták rá megtisztelő feladatát. Most vi
szont kénytelen volt belátni, hogy hiába 
töpreng lelkesítő muzsikálása közben, kép
telen megérteni, mi iz az igazság a han
gyák furcsa, és sokat emlegetett egybe
hangzó véleménye körül. Annál inkább 
rejtély volt ez számára, mivel úgy tapasz
talta, hogy zenéje csupán annyira hat már 
lelkesítőén a hangyákra, amennyire azok 
kötelességüknek érzik úgy tenni, mintha 
lelkesednének. Keserűen állapította meg, 
hogy munkája már az örömszerzés örömé
nek forrása sem lehet számára többé. Egy
szóval fölösleges lett — állapította meg — 
és erre idővel a hangyák is rá fognak jön
ni. Hamarosan, valószínűleg még a tavasz 
beköszöntése előtt. Erre vallott mogorva
ságuk is. Meg hogy úgy néznek rá, mintha 
valami be nem váltott ígéretért neheztel
nének. Többé már pártfogója se látogatta 
meg. Mindössze egy sápadt kis hangya, a 
zenetermet takarító hangyamunkások 
egyike kérdezte meg tőle egy reggel: 
— Mi az, te már sohase dalolsz nekünk 
többé a nyárról? . . .  — De mikor a tü-



csők erre annyit felelt csak, hogy „sajná
lom, nem tehetem, kiderült, hogy nem 
tesz jót nektek” , mindössze bólintott és 
máris ment társai után.

Ezek után okosabbnak látta nem meg
várni a fejleményeket, végig a folyosókon 
sehol egy teremtett lelket se látott. Hát 
igen, gondolta, kétségtelenül ez a leg
egyszerűbb módja annak, hogy megszaba
duljanak tőlem. A kijáratnál még csak egy 
árva kapushangyával se találkozott.

Kint nagyot nyújtózott, mélyet lélegzett, 
végtelenül tisztának érezte a levegőt. Még 
a fehéren lebegő, furcsán hideg pillangók 
se zavarták külünösebben. Nagyokat szök
kent, jól esett a boly szűk járatai után. 
Aztán tagjai elmerevedtek, meggémbered- 
tek.

Kevés hó esett azon az éjszakán, alig 
néhány centiméternyi. De egy tücsöknek 
az is elég volt. Reggelre nyoma sem volt 
már.

( 1975.)



KALÁSZTRAGÉDIA

Volt egyszer, hogy hol az nem is fontos, 
mert akárhol lehetett, ahol csak a búza 
megterem, volt egyszer egy nagy búza
tábla. Töméntelen sok búzakalászt ringa
tott benne a szél, nagyjából egyenlő ma
gasságban a földtől. Valamennyien együtt 
nőttek-növekedtek, arra számítva, hogy 
mindvégig egyforma magasak is marad
nak, amíg csak le nem aratják őket. Egyet
len egy volt csak közöttük, amelyik a töb
binél sokkal hosszabbra, akármilyen hi
hetetlenül hangzik, de társainál vagy har
minc centivel magasabbra nőtt. Ki tudja 
miért, alighanem a természet szeszélye 
folytán. De talán egy kis mélyedés is oka 
lehetett ennek kalászunk töve tájékán, 
úgyhogy rendszerint itt folyt össze legin
kább az életet adó esővíz, vagy éppen szo
katlanul sok műtrágya is jutott erre a 
helyre. Ámbár ugyanilyen joggal arra is 
gondolhatunk, hogy valami hosszú szalmá- 
jú búzafajta egy szem magja keveredett 
a szavatoltan közepes szárhosszúságú ter
mést biztosító minőségi vetőmag közé. Ez 
látszik még a legvalószínűbbnek, s leg
szívesebben maga a hosszú szárba szök
kent búzakalász is azt hitte volna. Lega
lábbis később, amikor viszonya a többiek
hez már alaposan elmérgesedett.

Mert hát eleinte még csak nem is örült



valami nagyon a magasságának, sokszor 
meg éppen kellemetlennek érezte, amiért, 
ha társaira néz, le kell néznie rájuk. Na 
meg a szél is, valahányszor fújni támadt 
kedve, legharagosabban mindig éppen őt 
cibálta meg, mígy a többiek ilyenkor ösz- 
szekapaszkodtak, s egymást támogatva ál- 
tak ellent a szélrohamoknak. Irigyelte is 
őket ezért, arra rheg szinte gondolni se 
mert, hogy jégverés esetén könnyen első 
lehet az áldozatok közt. És mintha csak 
rosszat sejtett volna, kezdetben még pa
naszkodott is a magasságára, mire a mel
lette állók ugyancsak vígasztalgatták: so
se búsuljon, épp csak előresietett egy ki
csit, megesik ilyesmi a legjobb családban, 
illetve a legnemesebb búzafajtában is, na 
de ne féljen, majd utolérik. — Bárcsak 
igazatok lenne — mondogatta ilyenkor, 
lényegében őszintén, mégha a gyakori ,,ne 
félj” és „várj csak, várj” hallatán meg is 
sejtette, hogy ezekben a vigasztalásokban 
azért egy csepp irigység is ott lapul vala
hol. Ezért érezte úgy, hogy legalább egy 
kicsit bocsánatot is kell kérnie a magas
ságáért. Emlegette is gyakran, hogy nem 
tehet róla. — Higgyétek el, nem érdem a 
magasság — jegyezte meg egy alkalom
mal, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy 
a többiek nem érhetik be — , éppúgy nem 
érdem, ahogyan nem szégyen a ti ala- 
csonyságotok sem. — Na de erre egy kissé 
tömzsi és vérmes búzakalász meg is je
gyezte nyomban, hogy nem alacsonyak ők, 
hanem közepesek, éppen olyanok, ami
lyennek minden rendes búzakalásznak len
nie illik. Olyan ingerülten, hogy a hosszú



szárú jobbnak is látta nem folytatni to
vább.

Bármennyire ráébredt közben magassá
gának bizonyos előnyeire. Hogy mennyi
vel kellemesebb, ha friss levegőt hozón 
szabadon lengi körül a szél, ahelyett, hogy 
folyton a társaihoz verdesné és a kipárol
gásukat szagoltatná vele. Na éshogymesz- 
sze ellát fölöttük: egészen a szomszéd pi
rosló cseresznyéket és halványzöld almá
kat sejtető sötétzöld gyümölcsöséig, ellen
kező irányban meg a dűlőútig, ahol néha 
még embereket, lovakat, pökhendien pö- 
fügő traktorokat is láthatott — igaz, csak 
a felső részüket inkább. De még a pacsir
tát is, valahányszor a kis madár pár pilla
natra lebegve megállt fölöttük, úgy érezte, 
azt is tisztábban hallja, mint ahogy halla
ná társai zizegése közt. „Más a világom, 
mint az övék” , hasított beléje a fölismerés 
egy szép verőfényes reggelen, „nem nekem 
kell hát irigykedni rájuk, hanem nekik 
énrám, mivel csak én lehetek irigylésre 
méltó helyzetben valamennyiük között” . 
De azért megborzongott egy kicsit. Mert 
amennyire jól esett, legalább annyira meg 
is ijesztette a lehetőség, hogy a többiek 
méltán irigyelhetik. Ezért határozott úgy, 
hogy hallgat inkább és a messzire látás tit
kát magának tartja meg.

Hanem ahogy egyre több vadvirág nyílt 
ki körülötte, és amerre csak ellátott, mind 
tarkább lett a határ, mindinkább úgy 
érezte, nincs minden rendben hallgatása 
körül. Néma maradhat-e, nem kötelessé
ge-e megszólalnia ennyi csudaszép tarkaság 
láttán? Ezért kezdett mesélni a napról,



amint tűzvörösen bukkan elő a gyümöl
csös sötétje mögül, majd feljebb hágva az 
égre, mind ragyogóbb lesz, hogy aztán új
ra izzó pirosán bukjon le a dűlőút túlfelén 
álló kukoricás mögé. Vagy a sokszínű pil
langókról és szitakötőkről, melyeknek 
röptét messze követhette tekintetével, 
nem úgy mint társai, akik mindössze pár 
pillanatra láthatták őket. És mesélt a fel
hőkről is, néha még az esőt is előre je
lezve, amivel aztán határozott tekintélyre 
is szert tett a többiek között, bármilyen 
kevés haszon is származott ebből az idő
jóslásból; merthogy a felhők, akár tetszett 
ez a kalászoknak, akár nem, így is úgy is 
a maguk kedve szerint jöttek-mentek fö
löttük. De azért valahogy mégis jó volt 
tudni, számíthatnak-e az éltető cseppekre, 
vagy ha túl sok volt belőlük, közeleg-e 
már a várva várt napsütés. Na meg puszta 
unaloműzés kedvéért is szívesen elhallgat
ták a kalászok nyurga társuk beszámolóit 
a körülöttük történtekről, szájról szájra to
vább is adva azokat a búzaföld távolabbi 
részei felé, oda, ahová a hírmondó hangja 
már nem hallatszott el. Nemegyszer kissé 
toldozva-foldozva, félreértve és félremond
va, már ahogy ez lenni szokott, bizonyos 
torzításokkal, annyira, hogy kalászunk 
néha úgy hallotta viszont egyik másik tu
dósítását, hogy az hajszálra az ellenkezője 
lett annak, ahogyan mondta, vagy pedig rá 
se tudott ismerni többé. Nem csoda hát, 
hogy a hosszú szárút, aki legalább annyi
ra megszállottja volt az igazságnak, mint 
rajongója a szépségnek, igencsak ette a 
méreg, amikor ismételten azt tapasztalta,



hogy hiába köti lelkére a mellette állók
nak, jól figyeljenek, s ugyanezt követeljék 
meg maguk is azoktól, akiknek a tőle hal
lottakat tovább mesélik. Hallgatói közül 
ugyanis sokan képtelenek voltak megje
gyezni szavait, mások meg szándékosan ki 
is forgatták azokat, csak hogy minél job
ban felbosszantsák a hírek kútfejét, ezt a 
nevetséges és szemtelenül hosszúra nőtt 
alakot, aki tájékoztatói szerepét annyira 
komolyan veszi — micsoda nagyképűség, 
mintha bizony bárki is kérte volna rá. 
Mert hát mi tagadás, olyanok is voltak kö
zöttük, akik így gondolkoztak, sőt gyakran 
éppen miattuk történt meg, hogy a türel
mét vesztett hosszú szárú „süket társaság
nak” titulálta hallgatóságát, arra kérve 
őket, hogy füleiket ezentúl méltóztassanak 
jobban kinyitni. És hát ez hiba volt, olyan 
hiba, ami utólagos bocsánatkérésekkel már 
aligha helyrehozható.

Ennek ellenére rendületlenül mesélt to
vább. Egyebek híján akár a pipacsokról is, 
ami egy napon epés kifakadásra késztette 
szomszédját, a már említett tömzsi és vér
mes buzakalászt: — Na azért a pipacsokat 
mi is látjuk, szíves engedelmeddel! — Mi
re a hosszúszárú nyelt egyet, majd nyuga
lomra intve magát, megpróbálta megma
gyarázni, mennyire más közvetlen köze
lükben megpillantani egy-két virágot, 
vagy akár néhány távolabbit is, amint ki
villan a szárak és levelek sűrűje közül, 
mint felülről nézni végig a pipacsrenge
teg távolabb egyetlen pirosságba összeol
vadó tengerén. — Ó ha tudnátok! — kiál
totta elragadtatva — , ó ha tudnátok, mi



lyen csodálatos látvány tárul elém, vala
hányszor elnézek a fejetek fölött. — Bez
zeg több se kellett a tömzsi vérmesnek: 
— Szépek, szépek, elhiszem — szólalt meg 
fanyalogva —, ámde attól tartok, számod
ra mégiscsak az a legszebb, hogy képes 
vagy átnézni rajtunk. — Aztán, mikor a 
nyurga igyekezett megértetni, hogy ez a 
kettő elválaszthatatlan egymástól, mivel, 
ha nem nézhetne át rajtuk, nem tágíthatná 
társainak látókörét sem, a tömzsi vérmes 
diadalmasan ezt kiáltotta: — Hallottátok 
ezt, kalásztársaim? Talán bizony még há
lásnak is kéne lennünk, amiért a fejünkre 
nőtt? És ami rendellenes, az rendellenes! 
Elvégre mi közepes magasságú búzafajtá
nak születtünk, és erre határozottan büsz
kék is vagyunk! — Szavait többfelől he
lyeslés kísérte, ami még csak fokozódott, 
mikor egy sápadt és csenevész kalász az
zal vélte fején találni a szöget, hogy a 
hosszú szárú magassága nem csak rendel
lenesség, hanem igazságtalanság is egyben, 
olyan igazságtalanság, ami holmi tarka 
környezetleírásokkal semmiképp se ellen
súlyozható. Erre aztán némi vita is kere
kedett. Hogy vajon az lenne-e az igazság, 
ha a hosszú szárú se lenne hosszúszárú, 
vagy inkább az, ha valamennyien azok 
lennének. Mert hát sokan úgy vélték, 
hosszú szárról ábrándozni már önmagában 
is hagyománysértésnek, sőt bűnös lázado- 
zásnak számít, mások szerint viszont a 
hosszú szár, mégha elérhetetlen vágyálom 
is, igencsak előnyös lehetne, hiszen vala
mennyiük számára biztosíthatná a mesz- 
sze tekintés lehetőségét.



Sorakoztak hát az érvek, ellenérvek, de 
még a viszontérvek is, sőt jobb híján a 
gorombaságok. Amíg csak a hosszú szárú, 
miután egy ideig elnéző mosollyal hallgat
ta őket, el nem nevette magát: — Ó sze
gény igazságkereső kalásztársaim! Miért 
éppen azt az igazságot vagytok képtelenek 
belátni, miszerint oly sűrűn állunk, hogy 
csak az láthat valamit, aki valamelyest 
kiemelkedik közülünk? Hát csakugyan 
nem értenétek, hogy nincs más megoldás, 
mint hogy akit hosszú szalmával szeren
cséltetett a sors, továbbítsa tapasztalatait 
a messze nézés adományát nélkülözőknek?

És ekkor váratlanul csend következett.
Vagy legalábbis pár pillanatra beállt a 

kijózanodásnak az a döbbent és elvörösödő 
csendje, amit később nem lehet okozójának 
megbocsátani. Ezért is fogadta süvöltő lel
kesedés a tömzsi vérmes szavait, amely 
valamennyiük közül a leghamarabb ma
gára talált: — Rendben van, igazad van, 
légy boldog az igazságoddal. No de hon
nan tudhatjuk, hogy csakugyan a tapasz
talataidat továbbítod nekünk? Ha csupán 
te hordod olyan számunkra elérhetetlen 
magasságban a fejedet, hogy sikerült is 
beleszédülnöd, ki biztosít bennünket, hogy 
valóban igazat mondasz? — jegyezte meg 
fölényesen, és ez olyan visszavágás volt, 
amit nem lehetett nem honorálni. Ugyan
ezért fogadta elismerő lelkesedés a sápadt 
csenevész meglehetősen morbid megjegy
zését is: — Mondhatom, sokra megyünk 
mindazzal, amit a világ szépségéről össze
fecsegsz, ha a végén úgy is learatnak és 
megzabálnak bennünket?



Hát szegény irigyelt hosszú szárú, erre 
vajon mit felelhetett? Semmit vagy sok 
mindent, ahogy akarjuk. Mert persze meg
kérdezhette volna társait, emlékeznek-e rá, 
hányszor jósolta meg az esőt vagy napsü
tést. Vagy ami az aratást illeti, igazán 
emlékeztethette volna őket, hogy akár
mennyire oda torkollik is minden, mégse 
mindegy, hogy azt a néhány hetet, ami 
még hátra van, hogyan töltik el. Tolakod
tak is fejében a különböző válaszok, még
hozzá annyira, hogy végül is ez lett belő
lük: — Miért vagytok oly biztosak benne, 
hogy hozzátok hasonlóan fejezem majd 
be? — És mikor erre csak hangos és tisz
teletlen kacagás válaszolt, túlkiabálva a 
hahotázókat, így folytatta tovább: — Más 
az életem, mint a tiétek, miért ne lehetne 
más a halálom is? Eléggé kiemelkedem 
közületek ahhoz, hogy az emberek észre- 
vegyenek, valaki leszakítson közülük és a 
tenyeréből eszegessen meg. Vagy ki tudja, 
hátha oly szépnek talál, hogy meg sem 
esz, hanem a kalapjára tűz. — Ám ezt 
már maga sem gondolta komolyan, csak 
úgy odavetette hosszú hallgatása előtt.

Mert az igazi csend csak ezután követke
zett. Miután hosszú szárúnk éppúgy beszün
tette tájékoztatóit a látnivalókról, ahogyan 
társai se kérdezgették ezután. Legalábbis 
egy ideig megpróbáltak átnézni rajta, he
lyesebben, nem fölnézni rá. Csakhát hiába, 
alulról fölfelé a megvetés többnyire nél
külöz minden könnyed eleganciát, jobbá
ra dühös acsarkodás csak. Ezért nem kell 
csodálkozni, hogy egyre több magáról 
megfeledkezett kalász szájából röpködtek



haragos szitkok a felettük lebegő, konokul 
gőgös hallgatás felé. Sőt ha nem holmi 
földbe gyökerezett szegény egynyári nö
vényekről van szó, hanem sokkal mozgé
konyabb élőlényekről, bizonyára alaposan 
helyben is hagyják e minősíthetetlen meg
vetés elkövetőjét, amiért némaságából se
hogyan se sikerült kizökkenteniük. 
Amennyiben nem emberekre gondolunk, 
akikről ilyesmit igazán nincs okunk fel
tételezni, talán még a végső leszámolás is 
elképzelhető. Így azonban, mozdulatlan
ságra ítélve, bármilyen rosszul esett is ez 
kalászainknak, kénytelenek voltak olyan
féle jámbor óhajtásokkal beérni, hogy is
tenem, de szép is lenne, ha fennhéjázó 
társuk megengedhetetlenül hosszú szal
máját egy j óravaló mezei egér tőben ket
téharapná. Jégesőt meg csak azért nem kí
vántak rá, mivel jól tudták, hogy az vala- 
mennyiüket veszélyeztetné. Hiába, nincs 
a földön igazság — azaz csak akkor lenne, 
ha egyenesen a derült égből pottyanna le 
egyetlen, jól irányított, szép kövér jég
szem, hogy a felfuvalkodottat halálra 
sújtsa.

Pedig a felfuvalkodott nem is annyira fel- 
fuvalkodottságból tartott ki a hallgatás mel
lett. Hanem mert ráeszmélt, nem tud mit 
kezdeni olyan világgal, amit ő láthat csu
pán. Nincs mit kezdenie vele, ha a töb
biek nem hiszik, vagy legalábbis úgy tesz
nek, mintha nem hinnék el, hogy való
ban olyan, amilyennek leírja nekik. Az
tán megpróbálta elképzelni magát ugyan
olyan alacsonynak, mint a többiek, meg 
hogy másvalaki magas helyette, amitől rá



döbbent, hogy amazok helyében ő se hinne 
el semmit. Arra is gondolt, bárcsak többen 
lennének ugyanolyan magasak, mint ő, 
rajta kívül legalább hárman-négyen még 
— ámde hiába, bizonyára akkor is rájuk 
fognák, hogy összebeszélnek. Szegény, sze
gény törpe szárúak, mondogatta magában 
szánakozva, miközben úgy érezte, szalmá
ja még hosszabbra nyúlik, társai meg egé
szen kicsire zsugorodva, messze alatta 
szinte el is tűnnek már. Csakhogy hiába 
képzelte magát most már magasabbnak 
is, mint amilyen volt, nem tudott örülni 
többé a látottaknak se. Mintha még a nap
felkelték se ragyogtak volna már úgy, 
mint egykor, mintha a virágok tarkasága 
is megfakult volna. „Nem szép, ha csak 
nekem szép” állapította meg, „és talán 
nem is igaz, ha nekem igaz csupán” . De 
azért elhatározta, hogy ezt a szomorú föl
fedezését nem árulja el. Hadd higgyék ró
la továbbra is, hogy irigyelhetik.

Egyebe se maradt társai irigységénél. 
Ezért pislogott reménykedve a búzatábla 
szélei felé, valahányszor a közeibe embe
rek jöttek. Mert hát messze utazni egy 
kalapon, az volna csak csodálatos, de még 
egy szétmorzsoló tenyérben végezni, az is 
jó lenne, csak hogy a többiek láthassák, 
valamiben mégis igaza lett. . .  Dehát 
ugyan kinek jutott volna eszébe az ő ked
véért oly sok társát összetaposni. Pedig 
ekkor egyre többen jöttek már, le-letéptek 
egy-egy kalászt a széleken, szétdörzsölték, 
tenyerükben nézegették a búzaszemeket.

Aztán meglátta őket. A zúgó vörös ször
nyetegeket, ahogy éhesen belemarnak a



búzatáblába. Ekkor határozta el, utoljára 
mégis megszólal; ráébredve, hogy utolsó 
aduja még mindig megmaradt. Nyomorú
ságos kis adu, mégis jobb a semminél, ha 
válaszolni kell. Mert abban biztos volt, 
hogy a többiek úgyse tudnak hallgatni. 
Nem is kellett mást tennie, mint a tömzsi 
vérmes végszavára várni, arra, hogy el
hangozzék, na látod, megmondtuk, neked 
is ez lesz a véged.

— De a száram még mindig hosszabb — 
vágott hát vissza hirtelen, mintha csak 
abban a pillanatban jutott volna eszébe, 
amikor szalmáját, pontosan ugyanolyan 
távolságra a földtől, mint a többiekét, el
vágta a gép. Azután többszáz társával egy
szerre megingott, a szállítóponyvára dőlt, 
szétmorzsolt fejének kipergő magjai elve
gyültek a többi megszámlálhatatlanul sok 
búzaszem közé. De még a szárát, a sok 
örömöt és bánatot okozó szép hosszú szá
rát, azt is összetörte a prés. Könyörtele
nül belesajtolta egy szalmabálába.

( 1974)



A MOSTOHA TÜKRE

Hófehérke mostohája halálának körülmé
nyeit ugyan ki né ismerné? Méghozzá 
alighanem mindenki egyformán: általáno
san elfogadott nézetek szerint ugyanis a 
gonosz királyné közvetlenül azután puk
kadt volna meg mérgében, vagy inkább 
ütötte volna meg a guta, hogy, hála a holt
testet cipelő törpék ügyetlenségének, Hó
fehérke elejtett üvegkoporsója darabok
ra tört, a mérgezett almadarab kiugrott a 
fehérbőrű királylány torkából, mire az 
nyomban felpattant, s a meglepetéstől és 
boldogságtól szólni se tudó királyfi nyaká
ba borult, hogy utána sietve külföldre tá
vozzon vele, ahol talán még ma is boldo
gan él, ha meg nem halt közben. De hát 
meséről lévén szó, ugyan miért is halt 
volna meg, nem beszélve arról, hogy a 
boldogok, feltehetően a boldogság éltető 
hatásának következtében, általában soká
ig élnek. No de hagyjuk Hófehérkét és a 
boldogságát, boldogokról végül is nincs 
mit mesélni. Ezért csupán arra emlékez
tetünk még, hogy a mese szerint a boldog
talan királyné ez után a gyűlölt mostoha- 
lányának boldogságot, neki viszont újbóli 
boldogtalanságot hozó esemény után hal
lotta volna közismert bűvös tükrétől ismét 
ama szintén közismert és számára elvisel
hetetlen kijelentést, miszerint ő szép,



szebb a napnál, de Hófehérke szebb nálá
nál, és boldogult is volna meg azonnal e 
szavak hatására — azaz, mit beszélek, 
„boldogtalanult” volna meg inkább.

Így a mese, így volt, legalábbis egészen 
mostanáig így tudtuk ezt valamennyien. 
Egyes nemrég feltárt, de hitelt érdemlő 
adatok szerint azonban az a bizonyos meg- 
pukkadás vagy gutaütés jóval később, 
hosszú évek múlva következett be csupán, 
nem utolsósorban a szerencsés feltámadás 
hírét kíméletesen közlő bűvös tükörnek 
köszönhetően, amely — vagy inkább aki — 
okulva a királyné heves indulatkitörései
ből, ajánlatosnak látta körültekintően 
megnyilatkozni. Tükrünk ugyanis nem 
csupán bűvös, de bölcs is volt egyben, s 
ezért idejében leszűrve a tanulságot, mi
szerint még egy olyan kíméletlen véle
ménynyilvánítás, amilyenekre korábban 
ragadtatta magát, és aligha kerülheti el az 
összetöretést, amitől — ezzel is tisztában 
volt — eddig is csupán úrnőjének nagyfo
kú babonássága folytán sikerült megmene
külnie. És hát istenem, nem volt kedve 
szilánkokra hullani — elvégre a tükör is 
ember.

— H át. . .  — kezdte tétován a tükör 
azon a bizonyos napon, amikor a mérges 
almadarabka kiugrása után a királyné gya
nútlanul a kezébe vette.

— Mi az hogy „hát” ? — rökönyödött 
meg a királyné, majd mikor a tükör to
vábbra is csak kertelt, köntörfalazott, 
olyanféléket mondva, hogy „Hát, tudod, 
felséges úrnőm, az a helyzet, hogy. . . ” , 
rosszat sejtve türelmetlenül rászólt: — Be



szélj világosan! Azért tartalak, hogy őszin
te légy! Eddig mindig őszinte voltál.

— Most is az szeretnék lenni, felséges 
úrnőm — mondta a tükör — ámbár. . .

— Nahát ez szemtelenség! — csattant 
föl erre a királyné a tükör szavába vágva. 
— Milyen jogon tételezel föl rólam ilyes
mit! Éppen te, akinek egyedül biztosí
tottam környezeteiéiben az őszinteség jo
gát! Te, aki ilyen kiváltságot élvezel?

„Éppen az a baj” , gondolta magában a 
tükör. „Mert a kiváltság mindig kegy, és 
a kegyeket élvező éppúgy bármikor kegy- 
vesztett lehet, mint ahogy a kegyeket osz
togató kegyetlen.” De aztán összeszedte 
bátorságát és Hófehérke szerencsés feltá
madását mégiscsak úrnője tudtára adta. 
Ám hogy az hogyan élte túl a hírt, még a 
tükör minden kíméletessége ellenére is, 
arra vonatkozólag a felszínre került do
kumentumok szűkszavúsága folytán in
kább csak találgatásokba bocsátkozhatunk. 
Legfőképpen talán Hófehérke külföldre tá
vozásának volt köszönhető, mivel a tükör 
ezután a „ki a legszebb országomban?” 
kérdésre válaszolva, nagyjából anélkül 
biztosíthatta úrnőjének az országos szép
ségkirálynői tisztet, hogy hazudott volna. 
Legalábbis egy ideig, amíg a gonosz ki
rályné csakugyan szép volt. Na és hogy 
Hófehérke személyéről ezek után nem is 
esett szó többé kettejük között, abban biz
tosak lehetünk. Mégha netán feltételezzük 
is, hogy a gonosz mostoha egy ideig ezután 
is megpróbálkozott még fondorlatos mó
don eljuttatott mérgezett fésűkkel, karcsa
tokkal, nyakláncokkal, melltűkkel, antibé-



bi-tablettákkal, vagy levélbombákkal, 
amely kísérletei természetesen sorra ku
darcot vallottak. Ámbár lehetséges, hogy 
ezek a próbálkozások el is maradtak, eset
leg éppen az öreg királynak, Hófehérke 
szülőatyjának tilalma folytán, aki jóllehet 
papucs alatt szuszogva, családi és belpoli
tikai ügyekben a végletekig pipogyának 
bizonyult, efféle súlyos külpolitikai bonyo
dalmakkal fenyegető felelőtlen lépéseknek 
feltehetőleg mégis igyekezett elejét venni.

De talán mellőzhetnénk is ezeket a min
den támpontot nélkülöző feltevéseket, mi
vel a már említett források alapján csak 
annyit tudhatunk biztosan, hogy . a király
né és a tükör viszonya, a feltámadás le
sújtó hírére beállott átmeneti krízis után, 
egy idő múlva feltétlenül rendeződött, 
olyannyira, hogy éveken át, ha harmoni
kusnak nem is, de mindenképpen kiegyen
súlyozottnak volt mondható. Megint csak 
a tükör messzemenő és mindinkább kifi
nomuló tapintatának köszönhetően, ami 
lassanként már-már a hízelgés határait is 
súrolni kezdte, tehát az ámítás, végső fo
kon az igazságtól való elrugaszkodás roko
nává lett. Nem minden lelkifurdalás nél
kül, már ami a tükröt illeti, de hát végül 
is, mit tegyen egy tükör, ha egyszer gaz
dájának kiszolgáltatottja és ugyanakkor 
elkerülni igyekszik a ripityára törettetést. 
Semmiképp se mást, minthogy egyre 
nagyobbakat nyelve, továbbra is arról 
igyekszik meggyőzni tulajdonosnőjét, hogy 
változatlanul ő a legszebb az országban, 
ami az évek előrehaladtával, valamint a 
se szeri se száma Hófehérkék, Csipkerózsi-



kák, Piroskák, Hamupipőkék és Szép Ilon
kák újabb és újabb sorozatainak ijesztő 
gyorsasággal történő virágbaszökkenése 
folytán, mind nehezebben ment. S ugyan
így a tükör úrnőjének egyre fokozódó gya
nakvása következtében is, mivel a király
né, ahogy az évek továbbperegtek, egyre 
hosszabban és hevesebben faggatta tükrét, 
úgyhogy annak végül is minden retorikai 
képességére szüksége volt gazdájának 
meggyőzéséhez. — Nem, nem, te már nem 
vagy őszinte hozzám — vetette a tükör 
szemére gyakran a királyné. — Mézesmá
zos hízelgő lett belőled, hitvány talpnya
ló, pedig tudod, hogy én csakis a könyör
telen őszinteséget, a meztelen igazságot 
szeretem.

És hát ezt szerette a fükör is, minden 
alakoskodó eltévelyedése ellenére még 
mindig, s ez lett oka végül is a hosszabb 
időn át tartó egyensúly megbomlásának. 
— Rendben van, tessék! — kiáltotta egy 
napon türelmét vesztve. — Csak aztán 
ne engem okolj a következményekért.

Szavai után hosszabb csend következett, 
tíz percig, negyedóráig is eltartott talán. 
És még ezután is mindössze ennyi jött csak 
ki a királyné torkán: — Nahát, ez több a 
soknál!

— Micsoda, kedves úrnőm? — kérdezte 
a tükör színlelt ártatlansággal.

— Az, hogy ilyennek mutatsz meg!! — 
kiáltotta a királyné reszketve a haragtól.

— Arra kértél, hogy őszinte legyek — 
emlékeztette úrnőjét a tükör. — Ám, ha 
úgy jobban tetszik, lehetek továbbra is 
kíméletes, amilyen eddig is voltam.



— Kikérem magamnak! — csattant föl 
a királyné. — Hogy merészeled föltételez
ni rólam, hogy képtelen vagyok az igazsá
got elviselni?

— Ez esetben nem értlek, úrnőm — 
hangzott a csodálkozó válasz. — Nem ér
tem, mi bajod velem?

— Pimaszságod határtalan! Hihetetlen 
szemtelenségedben el akarod hitetni ve
lem, hogy csúf vén banya vagyok! — kiál
totta a királyné felháborodottan, majd 
könnyek közt tovább folytatta: — Mert 
nem, nem és nem! Nem igaz, hogy ilyen 
vagyok! Szemem alatt nyoma sincs ezek
nek az undok zacskóknak, és a szemem sar
kában sem e förtelmes szarkaláboknak, 
nem is beszélve erről a két kegyetlen 
ráncról a szájam szegletében, amelyek 
olyan gonosznak, gyűlölködőnek és aljas
nak mutatnak, mintha bárkit képes len
nék egy kanál vízben megfojtani. Holott 
jóságom közismert; szépségem mellett 
szerte az országban, de még külhonban is 
éppen a jóságomat dicsérik, és bármit is 
mondj, mindenekelőtt éppen határtalan 
jóságom változtatja sugárzóvá az arcomat, 
s teszi széppé és fiatalossá, elismerem, alig 
észrevehetően hervadásnak indult vonásai
mat. — És így tovább, és így tovább. Mert ki 
tudja, meddig is tartott még ez a szenve
délyes és fogyatékos önlátásról tanúskodó 
kitörés, még jobban felingerelve a tükröt, 
aki, bár a legrosszabbtól tartott, a továb
biakban végleg megfeledkezett minden 
óvatosságról.

— Ha ennyire tudod, milyen vagy, mi
ért engem kérdezel? — tette föl hát a kér



dést, amikor a királyné átmeneti kifulla
dása folytán végre szóhoz juthatott. Csak
hogy úrnője erre újabb szóáradatot zúdít
va rá és sajátosan érzelmektől átszőtt lo
gikával hagyva figyelmen kívül a logikus 
kérdést, továbbra is torzítással és a tények 
elferdítésével vádolta a tükröt, végül pe
dig így kiáltott föl: — Gyalázatos módon 
visszaélsz a helyzeteddel, nyomorult!

— Te élsz vissza a tieddel, amikor azt 
állítod, hogy visszaélek — felelte a tükör 
vakmerőén, anélkül, hogy bővebben is 
kifejthette volna e kérdésben rég kiala
kult véleményét, mivel a királyné nyomban 
újra beléje fojtotta a szót: — Azonnal vond 
vissza, amit rólam állítottál — rikácsolta. 
— Tárgyilagos képet követelek magamról!

— Végtelenül sajnálom, szerintem ez a 
tárgyilagos kép — mondta a tükör rendü
letlenül, majd mikor már az „utoljára fi
gyelmeztetlek” is elhangzott, egy bizonyos 
ágostonrendi szerzetes azon eszményeinek 
érzett szavaival válaszolt, amelyek valami
kor egy döntő történelmi fordulat nyitá
nyaként hangzottak el: — Itt állok, más
képp nem tehetek, Isten engem úgy se- 
géljen.

Meg is segélte. Nem csupán az ágoston- 
rendit, annyira, hogy az később még a lá
zadó parasztok szúrására és vágására is 
biztathatott (mellesleg a tükör ezt már 
cseppet se érezte eszményinek), hanem 
magát a tükröt is. Mert másképp ugyan 
mivel lenne magyarázható, hogy amikor a 
királyné vaktában elhajította, röppályája 
nem a padlón vagy a falon ért véget, ha
nem a budoár pamlagján. Sőt talán még



abban is van bizonyos része a gondvise
lésnek, hogy a királyné ezután az izgal
mak hatására, nyomban, ám egyelőre még 
mindig átmenetileg, élettelenül terült el a 
földön, s mire magához tért, már nem volt 
ereje a tükör megsemmisítéséhez. Mind
össze annyit tett, hogy bűvös-bűnös tük
rét látni se kívánva többé, komódjának 
egyik fiókjába süllyesztette, annak is a 
legfenekére, néhány régi, használaton kí
vüli alsószoknyája alá. Egyik forrásmunka 
szerint ezt megelőzőleg még a következő
ket is sziszegte volna: — Vedd tudomá
sul, hogy azért se törlek össze, bármennyi
re áhítozol is erre titokban. — Erre azon
ban a többi dokumentumban nem esik szó. 
Abban viszont valamennyi megegyezik, 
hogy a királyné az elkövetkező hetekben 
mindenképpen elismerésre méltó önmér
sékletet tanúsított; mindössze a komorná- 
ját vesszőztette meg naponta, hol mert a 
fűzőjét túl szorosra húzva fájdalmat oko
zott, hol mert túl tágra hagyva (természe
tesen szándékosan) kövérebbnek tüntette 
fel a kívánatosnál, a manikűrösnője jobb 
kezét csapatta le, amiért túl mélyen vá
gott bele a kisujja körmébe, és a kozme
tikusát (hivatalos nevén a főpomádé-mes- 
terét) akasztatta föl az ajtókilincsre, mivel 
egyik arckrémé avasnak bizonyult. Ugyan
ilyen egybehangzóan állítják a forrásmun
kák azt is, hogy a bűvös tükör ezek után 
évekig sínylődött a dohos alsószoknyák alá 
temetve, mialatt a királyné más, egészen 
közönséges tükrökbe tekintgetett, olya
nokba, amelyekből, ékes kereteik ellenére, 
nem csupán az igazság kimondásához szük



séges bátorság, hanem a meglátásához szük
séges képesség is hiányzott, amiért is 
minden belső konfliktus nélkül tudták 
elhitetni magukkal, hogy úrnőjük valóban 
olyan, amilyennek látni kívánja magát. 
Nem mintha arról lenne szó, hogy a ki
rályné a tükörrről végleg megfeledkezett 
volna, sőt alighanem nagyon is okunk van 
azt hinni, hogy gyakran gondolt rá, még
hozzá igencsak ellentétes érzések között: 
hol mégis elővenni szerette volna, hol 
pedig, ha nem is megsemmisíteni, de más 
módon szabadulni meg tőle, vagy inkább 
a kínos érzéstől, hogy a tükör titokban ne
vet rajta az alsószoknyák alatt. E tépelő- 
dései során jutott eszébe végül is, hogy bű
vös tükre tulajdonképpen valaki mást is 
boldogíthatna. És mert az egyik szomszé
dos ország királynéját vagy királynőjét 
(sajnos az adatokból nem derül ki ponto
san, melyikről is van szó a kettő közül) 
közismerten még első virágkorában sem 
gyötörte túlságosan a szépség, a királyné 
valósággal beleszépült az önmagának elő
legezett kárörömbe. Napokon át dudorá- 
szott-kacarászott, komornáját csak lehelet- 
könnyű nyaklevesekkel illette, volt ma
nikűrösnőjének egy pár aranyszálból szőtt 
csipkekesztyűt ajándékozott és öt arany
nyal örvendeztette meg néhai főpomádé- 
mesterének özvegyét.

Ám hogy a végén mégsem egészen úgy 
történt minden, ahogyan azt előre kiszá
mította, az már megint csak a tükör álnok
ságának köszönhető. Remekmívű új arany
keretbe foglalt tükrünknek ugyanis, aki



útját a szomszédos országba számos egyéb 
értékes ajándéktárgy társaságában a dip
lomáciai küldöttség poggyászában tette 
meg, új helyzetét illetőleg egyáltalán nem 
voltak illúziói. Űjra egy királyné, gondol
ta rezignáltam, újra egy királyné, aki nyil
ván megint csak anélkül lesz kíváncsi az 
igazságra, hogy azt elviselni is tudná. És 
hát mit tegyek, ha egyszer az alakoskodás
ba éppúgy belefáradtam, mint az életve
szélyes igazmondásba. Annyira elszomoro
dott ezen, hogy még arra is gondolt, bár 
falhoz csapta volna inkább a királyné, 
minthogy ezt az idegőrlő borotvaélen tán
colást tovább folytassa. Mindössze akkor 
könnyebbült meg egy kicsit, amikor vá
ratlanul eszébe jutott, hogy talán nemcsak 
azt az igazságot tükrözhetné, ami éppen 
beletekint. Fellélegzett, legyintett is egy 
aprót, majd egy kis sóhajjal új szerepre 
szánta el magát.

így történhetett meg, hogy amikor a 
küldöttség visszatértével, illő ellenajándé
kok kíséretében a szomszéd ország király
néjának vagy királynőjének köszönőlevele 
megérkezett, Hófehérke gonosz mostohája 
abban egyebek mellett a következő sorokat 
is olvashatta: „Valamennyi kedves aján
dékod közül mindenekelőtt kitűnően si
került arcképed váltotta ki irántad érzett 
csodálatomat. Bámulatos, mennyire nyoma 
sincs benned az igazságot megszépítő haj
lamnak, hogy ilyen, nem csupán fonnyadó 
arcodat, de lelked legmélyét is kendőzet
lenül megmutató képet küldtél magadról. 
Ragyogó fáklyaként világító példáját mu



tattad ezzel az önismeretnek, olyan tulaj
donságodat tárva fel, amely — hidd el ne
kem, szeretett barátnőm — bőségesen kár
pótol külsőd fogyatékosságaiért.”

Ekkor ütötte meg a guta Hófehérke go
nosz mostoháját. Vagy inkább pukkadt 
meg mégis, mindegy, ahogy akarjuk.

( 1974)



A KIRÁLY ÉS A GONOSZ TÖRPE

Legalább a kezdet legyen szabályos, úgy, 
ahogy illik.

Élt egyszer, mondjuk az Óperenciás Ten
ger és az Üveghegy között körülbelül fél
úton egy király. Hogy milyen király volt, 
jó-e avagy rossz, azt persze nehéz lenne 
megmondani. Főleg mert királyok eseté
ben ez igencsak bonyolult kérdés, eléged
jünk meg tehát annyival, hogy annyira 
volt jó, amennyire egy király egyáltalán 
jó lehet, illetve csak azokhoz volt rossz, 
akik megérdemelték. Persze, hogy kik vol
tak ezek a rosszak, akik megérdemelték a 
király rosszaságát, annak boncolgatása 
már igazán messze vezetne, éppen ezért 
ne is firtassuk talán. Elég, ha tudjuk, hogy 
királyunk belevaló király volt, olyan, ami
lyennek egy királynak lennie kell. Ám 
hogy milyennek kell egy királynak len
nie . . .  no de nem analizálni akarok én itt, 
hanem egyszerűen mesét mondani.

Arról, hogy volt ennek a királynak egy 
nagy emberi gyengéje, amit egyébként 
ugyanilyen joggal erénynek is tekinthe
tünk: igen-igen kedvelte a bohócokat, 
kardnyelőket, tűzevőket, kígyóbűvölőket, 
zsonglőröket, egyszóval a mindenféle 
csepűrágókat. El is halmozta arannyal- 
ezüsttel azokat a komédiásokat, akik or
szága minden részéből, de még külhonból, 
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sőt az Óperencián innenről is seregestül 
hozzá tódultak. Nem is volt párja hetedhét 
országban az udvari cirkusznak, el is nézte 
volna napestig, ha idejének egy részét nem 
kell uralkodásra fordítania. Nem is csu
pán egyedül, hanem egész udvari népével 
együtt. . .  azaz hogy az „udvari” megjelö
lést talán mellőzhetjük is, mivel a cirkuszi 
játékok nem csák az udvarnak, hanem az 
egész népnek is szóltak, méghozzá minden 
olyanféle hátsó gondolat nélkül, hogy „ke
nyeret és cirkuszt” , ahogyan azt a római 
imperátorok és mások is tették. Ez a (még
iscsak) jó király ugyanis egyszerűen azt 
tartotta, hogy ami néki jó, bizonyára jó 
másoknak is, ezért részesítette népét is 
mindazokban az örömökben, amelyeket 
számára csepűrágóinak serege nyújtott; 
ezért engedte be a köznépet az udvari cir
kuszába és szervezett mindenféle vándor
társulatokat is, hogy az országot járják. 
Szerette is népe a jó királyt, akinek böl
csességét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy egyszerűen önzetlenségével sikerült 
megszereznie népe szeretetét. Egyébként 
nem azért szerette annyira a csepűrágóit, 
mert népének szeretetét nekik köszönhet
te, hanem . . . nahát egyesek szerint azért, 
mert mielőtt király lett volna, maga is ko
médiás volt. Állítólag valahonnan messzi
ről érkezve vidította föl mutatványaival a 
búskomor királykisasszonyt, s nyerte el a 
fele királyságot, majd apósa halála után az 
egészet is, ám ez aligha igaz, mivel akkor 
értenie is kellett volna valamit a csepűrá- 
gáshoz, márpedig mesénk arra vall, hogy 
édeskeveset konyított hozzá. Bezzeg annál



jobban ismerte a komédiás mesterség min
den csínját-bínját Miksa, a király udvari 
bolondja, pontosabban „első bolondja” , lé
vén, hogy a király valamennyi komédiása 
az udvari bolond státusát élvezte, amiért 
is Miksa csupán első volt a hasonlók kö
zött, viszont mindenképpen kedvence a 
királynak, no meg a mindenféle udvari 
méltóságoknak is, akik egyöntetűen azt tar
tották, hogy nincs párja a bukfenceinek 
meg a káprázatos bűvészmutatványainak. 
Épp csak a tekintete volt gyakran álmos, 
elgyötört, mintha bizony a számai hosszú 
és önkínzó álmatlan éjszakákba kerültek 
volna, no de az effélét csak kevesen vették 
észre, s azok is úgy vélték, nem árt, ha kis
sé megizzad a sikereiért. Nem is zavart ez 
senkit különösebben.

Legalábbis addig nem, amíg egy napon 
Bubu, a törpe meg nem érkezett. Bubut 
egyébként — lám ilyen a sors iróniája — 
maga Miksa hozta az udvarhoz; teljesen 
gyanútlanul figyelt föl rá, valahol egy is
ten háta mögötti városka mutatványosbó
déjában, és bár lehet, hogy meg is sejtett 
valamit a törpe tehetségéből (végső fokon 
volt szimata az ilyesmihez, meg hát a te
hetségkutatás is a hatáskörébe tartozott), 
inkább csak azért vitte magával az udvar
ba, mert tudta, hogy a király kedveli az 
efféle furcsa szerzeteket. És mivel Bubu 
feje majd harmadrészét tette ki az alatta 
nevetséges karikalábakon kacsázó formát
lan kis testnek, nem is kellett más a siker
hez, mint egy keménykalap, csokornyak
kendő a hozzáillő sétapálcával, na meg egy 
pár csónakcipő, és ha még kancsalított is



hozzá, egyik szemét égre emelve, másikkal 
meg a porond fűrészporában keresve va
lamit, hát a közönség már akkor is gurult 
a nevetéstől, ha semmi egyebet sem csi
nált. Csakhogy a rendkívül tanulékony 
Bubu rövid időn belül nagyon is sok min
dent csinált már, számos olyan dolgot is, 
melynek sikerét törpesége és torzsága 
egyáltalán nem segítette elő, hanem meg
nehezítette inkább. Mégis olyan gyorsan 
bukfencezett és cigánykerekezett, hogy 
akár a gyorsan forgó kerék küllője, szinte 
láthatatlan lett, úgy egyensúlyozott a kö
télen, hogy az inkább lebegés volt, s úgy 
repült át egyik trapézról a másikra, hogy 
még a normális méretű és testalkatú artis
ták is megirigyelték. És még fáradtnak se 
látszott, mutatványai után is ugyanúgy mo
solygott, azaz vigyorgott, hetykén, könnye
dén, szemtelenül, mint mielőtt elkezdte 
őket, — mintha csak minden produkciója 
szóra se érdemes apróság lenne. Legnagy
szerűbb eredményeit azonban a zsonglőr- 
mutatványok és a bűvészkedés terén érte 
el, ott, ahol azelőtt éppen az a Miksa bizo
nyult verhetetlennek, aki az első fogásokra 
megtanította, s aki először adott a kezébe 
könyveket a bűvészet tudományáról, nem 
sejtve, hogy alig telik bele néhány hét és 
az ördöngös törpe már olyan mutatványo
kat is végrehajt, amelyekről ő még legvak
merőbb pillanataiban is csak álmodozni 
mert. Néhány hónap múlva pedig Bubu 
már olyan mutatványokkal állt elő, ame
lyeket maga eszelte ki, úgyhogy titkukat 
Miksa is csak sejthette csupán. És mialatt 
nézte őket, többnyire ámulatba és elra-



gadtatáisba, utólag pedig kétségbe esett. 
Mind gyakrabban nyelt keserű könnyeket, 
forgolódott álmatlanul, amíg aztán egy 
ilyen éjszaka és néhány jókora nyelés 
után, nekidurálta magát és bekopogott a 
király ajtaján.

— Nagy kérésem van, felség, kegyes
kedj felmenteni a tisztségem alól — for
dult urához, majd annak csodálkozó „Ej
nye, mit hallok?” kérdésére elhatározását 
azzal indokolta meg, hogy úgy érzi, többé 
nem méltó a megtiszteltetésre, hogy a ki
rály mulattatója legyen. — Mert hiába, 
felség — tette még hozzá — , bármit te
szek is, Bubuval nem mérkőzhetem.

— Első csak egy lehet, ám dicséretes 
dolog másodiknak is lenni, vagy akár utol
sónak is az elsők között — jegyezte meg 
erre a király. — Ki mondta hát neked, 
hogy mérkőznöd kell? Bubuval más sem 
mérkőzhetik, mégse hinném, hogy rajtad 
kívül bárki is vissza kívánna vonulni ezért 
társaid közül.

— Persze, hogy nem — felelte Miksa. 
— Mert ők még hiszik, hogy elsők lehet
nek. Egyre azt remélik, hogy egyszer az 
ő idejük is elérkezik. Én viszont úgy ér
zem, az enyém lejárt. Ezért vagyok kész 
bármi másban legalázatosabb szolgád len
ni, csak a bolondod ne legyek többé.

— Pedig nagy bolond vagy — mondta a 
király, de mivel nagyon is megértette bo
londja keserűségét, a végén úgy teljesítet
te kérését, hogy vereségének becsületes 
beismeréséért azzal jutalmazta meg, hogy 
csepűrágó ügyekben valóságos belső tit
kos tanácsosává nevezte ki, ami azt jelen



tette, hogy bár nem lépett föl többé, to
vább is a király kommédiásainak főnöke 
maradt. Dupla fizetéssel és külön szolgá
val, akinek egyéb dolga se volt, mint hogy 
mindenüvé kövesse gazdáját és nagy tar
ka ernyőt tartson a feje fölé. Ezzel akár el 
is intéződhetett volna a dolog, sőt jóidéig 
maga Miksa is így hitte, amíg csak azon 
nem kapta magát, hogy valahányszor Bu- 
buról beszélget a királlyal, egyre többször 
használ olyan fordulatokat, mint „bár
mennyire nem is lehetek vele szemben 
tárgyilagos” vagy „akármekkora tehetség 
is legyen valaki” , méghozzá annyira az 
akarata ellenére, hogy hamarosan nem is 
küzdött ellene többé. De talán küzdött is 
volna még, ha Bubu nem vigyorog rá szün
telenül gúnyosan mutatványai közben. 
Vagy talán Bubu arca volt csak az oka 
mindennek, az átható szemvillanása, az a 
szakadatlanul ajka körül bujkáló csúfon- 
dárosság, amit nem tudott nem akarni és 
amivel menthetetlenül elárulta, mennyire 
tisztában van Miksa visszavonulásának 
okaival, sőt amivel sok más udvari méltó
ság ellenszenvét is magára vonta. Mert 
akár egy előzőleg észrevétlenül becsempé
szett tojást szedett elő a főudvarmester 
zsebéből, akár egy nyulat a főpohárnok 
nadrágjából, vagy galambot a főkamarás 
kalapja alól, mutatványait szüntelenül két
értelmű fejcsóválásokkal kísérte, mintha 
nem csupán tojásról, nyúlról vagy galamb
ról lenne szó, hanem egészen másról is 
egyben. Gyakran pedig csípős megjegyzé
seket is megengedett magának, főleg a 
karzaton ülő neveletlen népségből váltva



ki hangos és tiszteletlen elismerést. És 
mert azok az előkelőségek, akiknek rová
sára tréfálkozott, valamennyien a körmük 
feketéjéig feddhetetlen emberek voltak, 
érthető, hogy gyakran mentek panaszra a 
királyhoz, mondván, hogy „mi becsület
tel szolgálunk téged, meddig tűrjük hát e 
torzszülött szemtelenségét?” . Főleg azután, 
hogy Miksa, aki egy idő múlva végképp 
elvesztette uralmát a nyelve fölött, Bubu- 
nak olyan, pusztán beavatottaknak szánt 
gesztusaira és arcizom-ficamaira is felhív
ta figyelmüket, amelyeket különben aligha 
értettek volna. Ám a király ekkor már 
annyira el volt ragadtatva Bubutól, hogy 
rendszerint ennyit mondott csak: — Ko
molytalan dolgokat nem kell komolyan 
venni.

Bubu azonban, háládatlan és gőgös lé
lekként, elfeledve, hogy volt idő, amikor 
egy nyomorúságos vándorcirkusz sátrában 
mindössze a törpeségét bámulták meg az 
emberek, végképp vérszemet kapott. Egy 
idő múlva már a király felséges személyét 
sem átallotta ízléstelen mókáiba beleke
verni. Egyszer például egy eleven vipe
rát húzott ki a király ingéből, mindenki 
által jól hallhatóan megkérdezve: „Hát ezt 
ugyan miért melengeted a kebleden?” , lát
hatólag számítva rá, hogy akadnak olya
nok, akik szerint e mutatvánnyal a király 
életét veszélyeztette, ezért mutatta meg 
nyomban a viperát mindenkinek, hadd 
lássák, hogy mielőtt a király ingébe csem
pészte volna, gondosan kihúzta annak va
lamennyi méregfogát. Csakhogy ellensé
gei méregfogát sajnos mégse húzhatta ki.



Miksa ugyanis az eset után azt próbálta 
elhitetni a királlyal, hogy a kígyó-mutat
vány nem csupán egyes magas tisztség- 
viselők, vagy éppen ő ellene, Miksa ellen 
irányul, hanem a gyanútlan kígyómelen- 
getés emlegetése végső fokon magát az 
uralkodót is együgyű színben tünteti fel, 
sőt a hüllő közvetlenül érintkezésbe hoza
tala a királyi mellszőrzettel, akár még a 
felségsértés fogalmát is kimerítheti. És bár 
a király egyelőre még ezt az okoskodást is 
csak hanyag legyintéssel intézte el, Miksa 
kitartásának eredménye lassacskán mégis 
az lett, hogy a király mind kevésbé volt 
képes azzal az elfogulatlan elragadtatás
sal gyönyörködni Bubu fellépéseiben, mint 
ahogy korábban szemlélte őket. Ezért kel
lett Bubunak egy napon kerek szemmel 
csodálkoznia: ugyan mi baja felséges urá
nak azzal a mutatványával, melynek so
rán hátrafelé lépkedve és mégis előre ha
ladva, lába alatt hatalmas labdát görgetve 
sétált körbe a porondon, miközben orra 
hegyén jókora sétabotot egyensúlyozott.

— Adta haszontalan pernahajdere! — 
ripakodott rá a király, miután Bubu hasz
talanul próbálta megmagyarázni neki, 
hogy a mutavány nem egyéb, mint puszta 
szórakoztatás. — Talán bizony azt hiszed, 
nem tudom, hogy a labdával a becsületes 
országlásba belekapaszkodott fejemet gú
nyoltad ki, és a sétapálcával a kampós or
romból igyekeztél csúfot űzni. Légy nyu
godt, nélküled is tudom, milyen vagyok. 
Nézd meg magadat inkább!

— De felség. . .  — hebegte Bubu, ám 
a király megint csak közbevágott, kijelen



tette, hogy elég volt a pimaszkodásból, 
most már a tanácsosait és egyéb főembe
reit se engedi bántani többé. Mától kezdve 
tisztelettudó csepűrágást követel, úgy Bu- 
butól, mint az összes többi elszemtelene- 
dett komédiás népségtől, mire Bubu han
gosan felkacagott és hetykén odavetette: 
— Ugyan már, csepűrágás és a tisztelet
tudás! — És bár ezzel is sikerült betennie 
az ajtót maga mögött, még mikor az egyik 
alabárdos fölkapta és a hóna alá csapva 
kifelé vitte a trónteremből, akkor is képes 
volt odakiáltani: — Fütyülök a tanácso
saidra, engem csak a karzat érdekel! — 
Csoda-e hát, hogy tömlöcbe került? Még
hozzá egy nagy darab durva porkoláb fel
ügyelete alá, akinek a testéhez képest 
rendkívül kis feje volt, haja a szemöldö
kénél kezdődött és rögtön azzal fogadta 
Bubut, hogy: — Na te jómadár, hát sza
bad ezt, kicsúfolni a királyt? — Pedig cir
kuszba sose, csakis kocsmába járt.

No de ettől az élet azért mehetett to
vább. Folytak is a tisztelettudó mutatvá
nyok, amelyekről talán elég annyi, hogy 
olyanok voltak, amilyenek a tisztelettudó 
dolgok általában lenni szoktak. Meg is 
csappant alaposan a nézők száma, a király 
meg egy ideig makacsul azt igyekezett el
hitetni magával, hogy csupa szépet és jót 
lát, ámbár hasztalanul próbálja emlékeze
téből kiirtani kedvenc törpéjének kedvenc 
mutatványait. Annyira hasztalanul, hogy 
nemsokára valami sorvasztó kór hatalma
sodott el rajta; főleg olyankor fogta el a 
gyengeség, amikor éppen cirkuszi előadá
son kellett volna megjelennie. Aztán már



egész nap az ágyat nyomta, az ételhez is 
alig nyúlt, vagy ha mégis, nyomban ki
adta szegény. Hiába borogatták, purgál- 
ták, vágtak eret rajta az orvosok, vagy 
raktak rá piócákat is, egyre csak mosoly
gott a buzgóságukon, de úgy, mint aki tud
ja, mi baja, segíthetne is magán, ám ki 
tudja miért, a halált választja inkább. És 
csakugyan, nagyon közel járt már hozzá a 
halál, amikor végre meggondolta magát.

— Nagyot vétkeztél ellenem — mondta 
Bubunak, miután kihozatta a tömlöcből — , 
mégse szeretnék haraggal elválni tőled. 
Mindent megbocsátok hát és cserébe csak 
azt kérem, csinálj néhány szép mutat
ványt, de hamar ám, amíg életben vagyok.

— Szolgálatodra, felség, tisztelettudó 
mutatványokat parancsolsz ugyebár? — 
kérdezte erre Bubu meghajtva magát, mi
re a király nyöszörögni kezdett, hogy jaj, 
csak azt ne, mert akkor menten kiteríthe
tik. — Csúfolódj csak, akár engem is ki
csúfolhatsz, ha jól esik, de csináld már, 
csináld, mert isten az atyám, nagyon hal
doklóm — tette még hozzá elhaló hangon. 
Ám amikor a törpe előbb egy bukfencet 
vetett, majd úgy ahogy volt, szutykos rab
ruhájában elkezdte utánozni felséges urá
nak peckes járását, meg a nagykomoly ar
cát, amikor a trónon elhelyezkedik, a ki
rály egyszerre úgy elkezdett kacagni, de 
úgy, hogy a palota falai is megreszkettek 
belé. Aztán — halljatok csodát — kiugrott 
az ágyból, táncra perdült és egy sült puly
kát követelt. Meg is ette együltében, Bu
bunak csak egy szárnyat hagyott, dehát 
ilyen kis emberkének nincs is szüksége



többre. Hanem azért az igazi kibékülést 
még egy kis megbeszélés előzte meg, ami
nek során a király, bármennyire erőre ka
pott is a pulykától, mégiscsak kénytelen 
volt elfogadni Bubu feltételeit, mivel a 
törpe csak úgy volt hajlandó újra a szol
gálatába lépni, ha Miksára huszonötöt ve
ret és elküldi krumplit kapálni, a komé
diások ügyeit nem bízza többé bukott ko
médiásra és csak a karzaton ülők vélemé
nyével törődik ezután. Meglehet nem is 
csak azért teljesítette Bubu követeléseit, 
mert a halál még a király számára is ha
lál, hanem mert áldozatul esve a törpe 
rontásának, maga is úgy érezte, mintha 
annak igaza lenne. Jó király volt, bölcs 
király, mesebeli király, aki még most is 
élne, ha — meg nem halt volna.

Mert Bubu hamarosan úgy eltűnt, mint
ha a föld nyelte volna el. Csupán egy cé
dulát hagyott maga után:

„Megpróbáltam, sajnálom, nem megy. 
Ezért kell most meghalnod.”

Minden hiába, gonosz törpe volt, nem 
tudott megbocsátani. Ám akárhová került 
is, egyszer csak utolérte a megérdemelt 
büntetés. Effelől biztosak lehetünk.

( 1974)



KIRÁLYDRÁMA

Élt egyszer, ha, máshol nem, hát a ki
rályokban még mindig bővelkedő mese
világban, élt egyszer egy csodálatos király. 
Ámbár ami a csodálatosságát illeti, azon 
talán nem is kellene csodálkozni különö
sebben. Elvégre egy mesebeli királynak az 
is a dolga, hogy csodálatos legyen. Meg 
aztán, ha meggondoljuk, az, hogy valaki 
nem szereti a sárgarépát, még ha király 
is az illető, végeredményben nem is mond
ható valami csodálatosnak. Éppúgy, mint 
az sem, hogy királyunk e ritkaságszámba 
aligha menő sárgarépaiszonya már pöttöm
nyi királyfi korában megmutatkozott, 
amiért is könnyen meglehet, hogy annak 
rendje és módja szerint kinövi ezt a gye
rekbetegséget, ha szerető, de asztalánál 
semmiféle válogatást meg nem tűrő szülő
atyja, az öreg király, nem tanúsít e téren 
fenekelésekben, kukoricára térdeltetések- 
ben és koplaltatásokban megnyilvánuló 
túlzott szigorúságot. Vagy ha nem növi ki, 
hát édes istenem. . .  Mert hát akárhogy 
alakult volna is később az ifjú trónörökös 
viszonyulása a sárgarépához, valamivel 
több atyai tolerancia esetén már aligha 
képzelhető el, hogy a majdani uralkodó 
ízlése ennyire végzetesen befolyásolja 
nemcsak tulajdon sorsának alakulását, ha
nem országa történelmét is.



Így azonban, amikor egy szomorú, de 
szép napon az ünnepélyesen komor vagy 
inkább komoran ünnepélyes gyászmenet 
megindult az öreg király végső nyughelye 
felé, a mögötte lépkedő ifjú király haszta
lanul nyomogatta szemét zsebkendőjével. 
Sőt még a torka is csak azért szorult össze, 
mert szájában mindegyre a valamikor erő
szakkal beléje kény szeri tett hatalmas adag 
sárgarépafőzelékek ízét érezte. „Meghalt a 
király, éljen a király” hirdették a hírvi
vők szerte az országban, ami most kétsze
resen is igaz volt, mivel a frissen trónra 
lépő uralkodó valóban úgy érezte, most 
kezd csak élni igazán. Szabadon és sárga- 
répátlanul. Nem lévén azonban kimondot
tan zsarnoki természet, felséges merőkana
lának ügyes manővereivel nem csupán a 
levesestálban úszkáló sárgarépa-darabká
kat kerülte el, hanem egyben annak lát
szatát is, hogy akár a legcsekélyebb mér
tékben is befolyásolni kívánná környeze
tének magatartását.

Csak hát hiába, tudvalevő, hogy a ki
rályok általában jók, ellenben a tanácso
saik . .. nos igen, hízelgő fondorlataikkal 
többnyire ők hálózzák be a jóságos, de 
naiv és mit sem sejtő uralkodókat. És hát 
mi tagadás, ezek a tanácsadók, számos 
udvaronccal, számtalan léhűtővel, tányér, 
tenyér-, talp-, és egyéb nyalóval együtt, 
bizony naponként ott ültek a király asztala 
körül. Nyilvánvaló tehát, hogy csakis ezek 
valamelyike lehetett a kezdeményező, ám 
hogy közülük végül is ki volt a ludas, an
nak a szerzőnél sokkal bölcsebb mesemon
dó lehetne csak a megmondhatója. Akkor



is, ha az események e baljós irányba való 
elindítójának szükségképpen az uralkodó 
közvetlen szomszédságában kellett ülnie, 
vagyis olyan valakinek kellett lennie, aki 
levesét kavargatva mindig éppen olyankor 
tologatta tányérja szélére a sárgarépákat, 
amikor felséges urának tekintetét magán 
érezte.

Amíg csak egy másik szép, s látszólag 
cseppet sem szomorú napon a király meg 
nem kérdezte tőle:

— Nocsak, barátom! Talán bizony te 
sem vagy kedvelője a sárgarépának?

Olyan kitüntető kedvességgel fordulva 
hozzá, hogy tanácsosunk azon nyomban 
elérkezettnek látta az időt rég készenlét
be helyezett válasza kimondására: — Ó, 
hogy én mit kedvelek? Az ugyan édes
keveset számít, felséges uram. Hanem hát 
felséged felségesen tévedhetetlen ízlésé
nek ismeretében egyre azon tűnődöm, illik 
avagy éppenséggel szabad-e effélét fo
gyasztanunk felséged legfelségesebb jelen
létében? — Annyi elfogulatlan természe
tességgel téve fel ezt a kérdést, hogy hasz
talanul tiltakozott illő, bár feltehetőleg nem 
maradéktalanul őszinte szerénységgel a ki
rály, egyszeriben valamennyi tányér széle 
tele lett sárgarépával. Így azután voltakép
pen csak az asztalánál egybegyűltek egybe
hangzó kívánságának tett eleget, amikor a 
sárgarépát egyszerre és mindenkorra tö
röltette a konyhájában felhasználható 
nyersanyagok közül. Aligha hihető, hogy 
bárkinek is őszinte sajnálatára.

Ez azonban csak a kezdet volt. Mivel a 
sárgarépatilalom hamarosan kilépett a pa



lota falai közül. Ennek bekövetkeztében 
pedig néminemű szerep nyilvánvalóan a 
véletlennek is jutott. Vagy inkább annak 
a jókedvű sihedernek, aki fogai között jó
kora sárgarépát ropogtatva egy napon ép
pen akkor sétált el a palota előtt, amikor 
annak egyik ablakából a király az utcára 
nézett. Legalábbis felette valószínűnek lát
szik, hogy az uralkodó ennek hatására kez
dett némi töprenkedésbe: hogy hát igen, 
rendben van, tanácsosai és udvaroncai 
egytől egyig szeretik, erről már meggyő
ződhetett, no de honnan tudhatja, mennyi
re szeretik mások, mármint a sokaság, az 
alattvalói. Azok az egyszerű alattvalók, 
akikért valójában király a király, ám akik
nél a szeretetükről már tanúságot tett ta
nácsadók rangban mégiscsak előbbre va
lók. És hát szerethetik-e királyukat olyan 
alattvalók, akik olyasmit szeretnek, amit 
koronás uralkodójuk teljes szívéből utál? 
Logikus a kérdésfeltevés, még logikusabb 
a válasz, ezért is fejeződött be a sárgarépa 
fogyasztásának és termesztésének országos 
tilalmát elrendelő törvényt meghirdető ki
rályi kiáltvány az alábbi zárómondattal: 
,,Aki a sárgarépát szereti, engem nem sze
ret!” Őszinte örömére a gyerekek túlnyo
mó többségének, s nehezen titkolható ke
serűségére a sárgarépatermesztőknek, 
akik, jóllehet nagy sietve nyilatkozatot tet
tek közzé, miszerint ők a sárgarépát min
dig csak termesztették, valójában azonban 
sosem szerették, ettől kezdve némi sanda 
gyanú árnyékától többé nem menekülhet
tek.

Annál kevésbé, mivel az ország teljes



megtisztítása a sárgarépától a tilalom élet
belépésével még korántsem fejeződött be. 
Ellenkezőleg, most vett csak lendületet 
igazán. Fokozatosan mindenre kiterjedve, 
ami a királyt vagy bárki mást akár a leg- 
közvetettebb módon is a sárgarépára em
lékeztetheti. E téren eleinte még inkább 
a király és udvar volt a kezdeményező, ké
sőbb azonban már „magától” , mintegy ön
súlyától tovább gördülve, vagyis az ural
kodójukat forrón szerető alattvalók mind 
viharosabb lelkesedése következtében vet
tek olyan irányt a dolgok, hogy számos, 
alattvalói hódolatot kifejező intézkedést az 
uralkodónak már csak utólag kellett szen
tesíteni. Eképpen vált kezdetben kerülen- 
dővé, majd pedig tilossá nem csupán a 
sárgarépa nevén nevezése, hanem e szalon
képesen „gyalázatos főzelékféle” -ként em
legetett növény szinonimájának, a „mu- 
rok” szónak a használata is és vont maga 
után súlyos törvényes, vagy még súlyosabb 
törvénytelen következményeket, míg a 
„hurok” és „burok” szavak csengése a gya
kori félrehallás veszélye folytán vált oly 
riasztóvá, hogy meggondolatlan használó
juk, amennyiben nem került nyomban hu
rokra, joggal érezhette burokban született
nek magát. Ugyancsak az alattvalói buz- 
góság eredménye volt az a hadjárat is min
den olyan ruházati cikk és egyéb haszná
lati tárgy ellen, amelynek színe valami
képpen sárgarépa képzetét idézhette föl. 
Rövid időn belül olyan lendületet véve, 
hogy mire a „sárgarépaszín” tilalmáról 
szóló rendelet hatályba lépett, a jámbor 
vásárló, feltéve, hogy volt bátorsága hoz



zá, rég hasztalanul kutathatott volna már 
az üzletek polcain bármiféle sárga vagy 
akár arra emlékeztető színű árucikk után. 
Főleg azt követően, hogy a király túlnyo
mórészt fiatal alattvalóiból álló tömeg az 
egyik fővárosi rőfösüzlet kirakatának üve
gét, a tulajdonos fejével együtt, egy köz
szemlére tett okkersárga nadrág miatt tör
te be, jogosan érzett felháborodásától né
mileg talán elragadtatva. Lényegében még 
a király legfelségesebb véleménye szerint 
is kissé túllépve a megengedett határo
kat, amiért is e sajnálatos incidenst köve
tően az uralkodó arra a megállapításra ju
tott, hogy a hasonló félreértések elkerülé
se érdekében a sárgarépaszínűnek minő
síthető árnyalatok kritériumait a lehető 
legpontosabban kell meghatározni. így az
tán, hosszú és alapos fontolgatás után, az 
e feladattal megbízott Királyi Tudós Tár
saság végül is úgy döntött, hogy a mínium- 
vörös és a kadmiumsárga közötti színtar
tományt minősíti inkrimináltnak.

Csakhogy igazán odaadó alattvaló ekkor 
már pipacsvörös, illetve tojássárga ruha
neműt sem öltött magára. Sőt gyanakvás
sal tekintett még a meggypiros vagy cit
romsárga holmi viselőire is, olykor talán 
nem is alaptalanul arra gondolva, hogy 
ezek a személyek mindössze azért elég
szenek meg ilyen színekkel, mivel kihí- 
vóbbakat mégse mernek magukra venni. 
Ilyen és hasonló feltevések következménye 
volt aztán a viselhető színek skálájának 
fokozatos, de feltartóztathatatlan beszű
külése, lévén hogy a tilos színekkel szom
szédos mellőzendő színek használaton kí



vül kerülése után, nyomban az ezekkel ha
táros színek váltak kerülendővé, amelyek
nek viszont szintén voltak szomszédos szí
neik és így tovább, úgyhogy a folyamat 
megállapodásának várható végpont j áról 
valójában senki sem tudott. Legkevésbé 
azok a körültekintő alattvalók, akik máris 
csak a semleges szürkét érezték kockázat 
nélkül viselhetőnek. Egyszóval a Királyi 
Tudós Társaság tudományosan megalapo
zott körülírás-kísérlete gyakorlatilag telje
sen hasznavehetetlennek bizonyult. Akár
csak az a törekvése, hogy a „fütty” illetve 
a „fütyülő hang” fogalmát meghatározza.

Pedig hát ki ne hallotta volna, hogy a 
sárgarépa fogyasztása állítólag serkentő
leg hat a gyerekek fütyülési tudományá
ra. Ami mesebeli királyságunk történel
mének e dicsőséges, ám kissé kritikus sza
kaszában még ki nem mondottan is azt a 
nyilvánvaló szónoki kérdést rejtette ma
gában, hogy vajon megengedhető-e olyan 
képesség fejlesztése és gyakorlása, amely
nek elsajátítását olyan ételnemű fogyasz
tása segíti elő, amit szeretni annyit jelent, 
mint nem szeretni a királyt. Utcán vagy 
nyilvános helyiségben fütyülni tehát ha
marosan szintén egyet jelentett az életve
széllyel, sőt nem volt éppen ajánlatos a 
magánlakásban történő titkos fütyörészés 
sem — különösképpen vékony vagy rosz- 
szul szigetelt válaszfalak esetén — , úgy
szintén mindennemű fütyülésre történő 
szóbeli utalás, beleértve a fütyülő emlege
tését. Pikolónak nevezni a pincérfiút főleg 
azután vált veszedelmessé, hogy az ugyan
ilyen névre hallgató fafúvós hangszer,



mindennemű fuvolával, furulyával, tilin- 
kóval és ezek rokonaival együtt, máról 
holnapra száműzetett nemcsak a zeneka
rokból, hanem a nyájak, gulyák és kon- 
dák tájékáról is, sőt még a futballbírók is 
trombitaszó segítségével vezették a mér
kőzéseket. Országszerte rendszeres irtó
hadjáratot indítottak az énekes madarak 
ellen, elsőszámú szárnyas közellenség a 
sárgarigó lett, fővesztés terhe mellett til
tották meg a kanáritartást. Hasonlatosan 
a komor és hideg színekhez, mindenfelé a 
mély és tompa hangok uralkodtak el.

Mindenben maradéktalanul érvényesült 
volna tehát a király és az őt szeretők aka
rata, ha — minden becsületes jótét lélek 
őszinte sajnálatára — nem akadnának még 
a mesék birodalmában is olyanok, akik 
nem átallanak másként, sőt azok helyett 
gondolkodni, akik arra hivatottak, hogy 
őhelyettük gondolkodjanak. Ezért alakul
tak az országban többfelé is olyan titkos 
bűnbarlangok, amelyekben az egybegyűl
tek valójában királyukra fütyültek és mé
regdrágán csempészett sárgarépát ropog
tattak fogaik között. Nem mintha különö
sen élvezetesnek találták volna, némelyek 
meg éppenséggel még magánál a királynál 
is jobban utalták, viszont mérhetetlen gyö
nyörűséget találtak a tilalom megszegésé
ben. Ezért is rajzoltak narancssárga krétá
val a falakra kövéren pöffeszkedő sárga
répákat, s árasztották el az utcákat sárga
színű papírlapokkal. Koronás uralkodójuk
nak inkább csak bosszúságára, semmint 
komolyan veszélyeztetve bármely intéz
kedését.



Legalábbis mindaddig, amíg országában 
gazdasági bajok nem mutatkoztak. Mert 
bizony mesevilág ide vagy oda, amíg a 
gazdaság gazdagságot biztosít, oda se neki. 
Ám ha a gazdaság odavan, nincs mese 
többé.

Jól tudták ezt persze a király gazdasági 
tanácsadói is. Ezért ügyeltek rá, hogy az 
ország két legfontosabb terméke, a sárga
barack és a narancs, kihívó színe ellenére 
kivételt képezzen mindennemű tilalom és 
korlátozás alól. Kivéve természetesen a 
két ízletes gyümölcs hazai árusításának és 
fogyasztásának tilalmát, ami egyébként 
üdvösen segítette elő a kivitel növekedé
sét. Ez azonban, sajnos, mit sem változta
tott azon, hogy érés idején a barack- és 
narancsültetvények sárgállásában volt va
lami pimaszul felségsértő és királyellenes, 
olyannyira, hogy az uralkodó lelkes, de 
gazdasági kérdésekhez nem sokat konyító 
hívei e téren is nagyobb következetességet 
követelve szálltak szembe az alattvalói hó
dolatot képmutató módon gyakorlati szem
pontok alá rendelő kalmárlelkekkel. Akik 
mögött természetesen a barack- és na
rancstermesztők, sőt némelyek szerint még 
a hajdani sárgarépatermesztők is felsora
koztak. Olyan légkört teremtve, hogy sze
gény király, aki ekkor már nagyonis meg
érezte a bajt, szíve és esze közt őrlődve, a 
Királyi Tanács ülésein hol őszbecsavarodó 
szakállát simogatta, hol pedig a bajuszát 
rágta, Gondjainak súlya alatt talán még 
önmagába vetett hite is megrendül vala
mennyire, ha szeretetnyilvánításra mindig 
kész alattvalói közben fel nem dúlják a



barack- és narancsültetvényeket. Így azon
ban felmelegedő szívvel állapíthatta meg, 
hogy ami történt, gazdaságilag káros 
ugyan egy kicsit, de azért őérte történt.

Ezekben a napokban gyakran állt meg a 
tükör előtt. És mialatt saját tükörképében 
gyönyörködött, egyre oda lyukadt ki, hogy 
igazán nagy uralkodó csak az lehet, akit 
alattvalói tűzön-vízen át követnek — oda 
és vissza. Mert ha egyszer egyfelé követ
ték, miért ne követnék ugyanígy vissza
felé is? Azaz hát, ki tudhatja ezt. . . Ezért 
határozta el magát végül is az uralkodók
nál merőben szokatlan lépésre: úgy dön
tött, hogy alattvalói hűségét próbára teszi. 
Ha pedig a próba sikerül, hát nemzetgaz
daságának kátyúba jutott szekerét is ki
rántja egyben.

Nem sokkal ezután a palotában valaki 
elsápadt és valaki elvörösödött.

Elsápadni a főszakács sápadt el a király 
parancsát hallva. Paprikavörös viszont ma
ga a király lett a halálsápadt főszakács 
alázatosan elrebegett szavai után: — El
nézést, felséges uram, attól tartok, nem 
jól értettem. — De bizony, hogy jól ér
tetted, te pernahajder! — ordította erre 
magánkívül a király. — Annyira jól ér-> 
tetted, hogy azt is megérthetted belőle, 
leüttetem a fejedet, ha holnap délben nem 
sárgarépafőzelék lesz az ebéd! — Mire a 
főszakács hanyatthomlok rohant kifelé. 
Még a sapkája is lerepült a fejéről, bizo
nyára ott is marad a szőnyegen, ha utána 
nem rúgja a király. Aztán csak futott, fu
tott, ahogy a lába bírta, amíg csak a sár
garépacsempészek tanyájához nem ért.



Közben a tanácsosok hol elvörösödtek, hol 
elsápadtak. Aztán összedugták fejüket a 
palota egy meghitt zugában.

Másnap a király hősiesen birkózott a 
sárgarépával. De amikor harmadszor is 
szedett belőle, az első kanál után lefordult 
székéről, kettőt hörgött, hármat rúgott, s 
máris vége volt.

Szerencsétlen főszakácsának fejét így 
már nem ő csapatta le. Bár ennek kivég
zésére még a temetés előtt sor került a 
város főterén. Hatalmas, gyászában vigasz
talhatatlan, de igazságérzetében kielégí
tett alattvalói tömeg jelenlétében.

Hogy ezután mi történt, arról már ke
veset tudunk. Egyes kútfők szerint éveken 
át dúlt a belháború a sárgarépa hívei és 
ellenségei között. Aki a küzdelem kimene
telére is kíváncsi, járjon utána.

( 1976)



A KALIFA ÍTÉLETE

Harun al Rasid, minden igazhitűek ka
lifája és minden valaha élt kalifák leg- 
igazságosabbika, a mosé udvarára csak 
némi késéssel érkezett. Valószínűleg ál
ruhájával bíbelődött kissé túl soká. Annak 
ellenére, hogy csupán jámbor kolduló der
visnek álcázta magát. Ámbár olyan va
laki számára, aki fényes öltözékhez szo
kott, az egyszerű külső elérése olykor elég 
bonyolult feladatot jelent. Elképzelhető 
hát, hogy a fényes tekintetű kissé túl soká 
válogatott a rongyos kaftánok és a külön
böző álszakállak között. No de sebaj: min
dennek ellenére viszonylag könnyen eliga
zodott a kádi előtt fekvő ügy rejtelmeiben.

Már ami a lényeget illeti. Mivel már a 
kalifái fület érő első mondatokból kiderült, 
hogy nem kevesebbről van szó, mint fel
ségsértésről. Mert ugyan mi másnak is 
minősülhetett volna a kádi előtt álló le
pénysütő eljárása, aki a kalifa szentséges 
személyét Bagdad egyik piacterén nem ke
vesek füle hallatára szamárnak mondta. 
Legalábbis a kalifa egy piaci adószedője 
szerint, akit a szabadszájú lepény sütő 
mellesleg, ám mégsem mellékesnek tekint
hető módon, ugyanezzel a névvel illetett. 
Sőt még egyebekkel is, mivel a panasztevő 
adószedő eskü alatt vallott állítása szerint 
a következő mondat hagyta volna el a le-



pénysütő lepényiesőjét: „Szamár vagy,
tökfej, és a kalifa is szamár!”

Ja vagy úgy! gondolta ekkor az álruhás 
kalifa és növekvő érdeklődéssel kezdte fi
gyelni a megvádolt lepénysütő védekezé
sét, aki mindenekelőtt a bölcs és igazságos 
kádi elnézését kérte, amiért kissé hossza
sabban veszi igénybe annak drága idejét. 
Mivelhogy igen, a „szamár” kitétel való
ban elhangzott, ámde hosszabb vitatkozás 
után, melynek során hasztalanul igyeke
zett meggyőzni az adószedőt, hogy az ösz- 
szeg, amelyet aznap tőle adó címén köve
telt, a piacra vitt áru mennyiségéhez ké
pest aránytalanul nagynak volt mondható. 
Azaz, dehogy is „aránytalanul” , hanem in
kább megengedhetetlenül, úgyis mondhat
ná, szemérmetlenül, pimaszul, égbekiál
tón. Csak hát ő, Ahmed a lepénysütő, akit 
mindenki mértéktartó és túlzásoktól men
tes embernek ismer, dehogy is mond ilyet, 
nem, még akkor sem, ha a követelés épp 
elég ahhoz, hogy kodusbotra juttassa. Pe
dig hát ki tagadhatná, hogy a kalifa leg
több alattvalója már pusztán ettől elveszí
tené fejét. Ő azonban még csak nem is a 
próféta szakállára kezdett el esküdözni, 
hogy ennyi pénze nincs, hanem a kalifa 
adóügyi rendeletének ismeretében maga 
tudatta az adószedővel, mennyi lenne a 
méltányos fizetnivaló. Még a sátrába is 
bevezette, tessék, nézzen körül, íme a tész
ta, a nyersanyag, minden, ennyi és ennyi, 
nála nincs semmi titkolni való. Pedig köz
ben még a vevőit sem szolgálhatta ki, 
amiért is az éhes igazhitűek kénytelenek 
voltak beérni a konkurrencia sokkal hit



ványabb lepényeivel. No de mindegy, meg 
hát ez nem is tartozik ide .. . Hanem az 
adószedőnek hasztalanul beszélt, az to
vábbra is csak a magáét mondta, mintha 
az egészből mit sem értene. Ügy hogy tü
relmét vesztve végül is ezért szamarazta 
le. Nem tagadja, ismételten is. Csakhogy 
az a bizonyos mondat, amely megvádoló- 
ja szerint a kalifa szentséges személyét 
sérti, valójában egészen másképpen hang
zott. Olyképpen, hogy: „Jaj, bárcsak jön
ne végre a kalifa vissza már!” Ezt értette 
félre az adószedő, vagy ki tudja, talán 
szándékosan is hallotta ki belőle azt hogy: 
„Szamár vagy, tökfej, és a kalifa is sza
már!” . . .  Itt aztán egy pillanatra elhall
gatott, de mivel a bölcs öreg kádi, aki a 
kalifa kellemes csalódására szokatlan tü
relemmel hallgatta, most sem szólt közbe, 
tovább folytatta. Arról, hogy a fényes te
kintetű kalifát (Allah növessze nagyra a 
szakállát), aki a kérdéses piaci perpatvar 
idején éppen legutóbbi dicsőséges hadjá
ratát vezette a hitetlenek ellen, s ezért rég 
nem tartózkodott Bagdad falai között, el
sőnek az adószedő kezdte emlegetni tulaj
donképpen. Csaló gazembernek nevezve 
őt, a közismerten becsületesnek ismert le
pénysütőt, s mindazokat, akik adóeltitko
lásukkal a kalifát kívánják megrövidíteni. 
És hát ekkor kiáltotta ő hangosan, égnek 
emelt karokkal, azt a kalifa mielőbbi visz- 
szatértét óhajtó mondatot, arra gondolva, 
hogy amióta a különféle hatalmaskodó 
tisztségviselőknek nem kell attól tarta
niuk, hogy uruk dervisnek, vándorkeres
kedőnek vagy tevehajcsárnak öltözve a kö



zelükben tartózkodik, igencsak vérszemet 
kaptak. Mert ha itt lenne, bezzeg ha itt 
lenne . . .

Hát most itt van, gondolta magában ek
kor Harun al Rasid. Egyelőre azonban a 
további fejleményeket várta, amelyek 
nagyszámú fültanú képében hamarosan 
fel is vonultak. Egy részük, amint az vár
ható is volt, az adószedő állítását támasz
totta alá. Mindenekelőtt a kíséretében lévő 
katonák, akik annak idején a magáról 
megfeledkezett lepénysütőt láncra verték 
és tömlöcbe vitték. Akadtak azonban a 
kádi színe elé lépő piaci árusok és vá
sárlók között is olyanok, akik megszep
pent tekintettel mindegyre az adószedő 
felé pislogtak, mintha csak látni kívánnák, 
meg van-e elégedve a mondókájukkal. Né
melyek oly feltűnően tették ezt, hogy a 
kalifa úgy érezte, már csupán ezért is ér
demes volt rongyos dervisgúnyába bújnia. 
Komolyan csodálkozni azonban csak akkor 
kezdett, amikor olyanok is kezdtek feltü
nedezni, akik szerint a lepénysütő valóban 
csak minden igazhitűek urának mielőbbi 
visszatértét kívánta fényes fővárosának 
falai közé. És hát csakugyan, tűnődött a 
kalifa, egy szegény lepénysütő igaza — 
Allah kifürkészhetetlen akaratából még az 
ő országában is — többnyire ritkán fontos 
csak a többi szegénynek. Ha tehát ezúttal 
fontos, bizonyára nem azért fontos, mert 
a lepénysütőt kedvelik, hanem mert az 
adószedőt nagyon utálják. És ha egyszer 
ennyire utálják, akkor már az se túl fon
tos, vajon az a bizonyos megjegyzés ott 
a piac zsivajában hogyan is hangzott. Sőt:



ha a lepénysütő mellett kiállók közül 
egyik-másik csupán állítja, hogy hallotta 
annak szavait, valójában még ez is inkább 
az adószedő ellen szól, semmint mellette. 
Még ha figyelembe veszi is, hogy az alatt
valók a kalifákat általában is jobban ked
velik az adószedőinél, akiket viszont a ka
lifák, tetszik, nem tetszik, de valamennyire 
mégiscsak kénytelenek megvédelmezni. 
Meg persze a kádik is, hasonlatosan az itt 
látható derék kádihoz, aki most többször 
is olyan benyomást keltett, mintha szíve
sen vakarná meg tisztességben megőszült 
fejét, ha történetesen turbán nem fedné. 
Különösen azután, hogy az igazság mér
lege végképp a lepény sütő javára látszott 
billenni. Annyira, hogy már a körülöttük 
álldogálók is kezdték észrevenni ezt: in- 
nen-onnan félhangos szavakat lehetett hal
lani, különféle megjegyzéseket, hogy hej, 
de szép is lenne, ha ez a pocakos és pök
hendi adószedő, akit a lepénysütő szamár 
helyett akár disznónak is nevezhetett vol
na, ez egyszer csakugyan a rövidebbet 
húzhatná. — Szép lenne, persze, hogy szép 
— jegyezte meg erre kissé hangosabban 
az álruhás kalifa — , csak hát a kádi is 
ember. — Mire egy mellette álló magas 
sovány igazhitű, minden jel szerint való
ságos dervis, már arról kezdett beszélni, 
hogy nem csupán erről van szó, hanem 
hogy holló a hollónak tudvalevőleg . . .

Mind többfelől hangzottak körülöttük 
efféle hangok, nyilvánvalóan még a kádi 
fülét sem kerülhették el. Elképzelhető 
hát, hogy a bölcs kádi végül is tőlük 
felbátorítva, vagy talán megszeppenve



fordult váratlanul az adószedőhöz: — 
Attól tartok, baĵ  van a hallásoddal, 
barátom. Gondolkozz csak, nem sze
rencséd-e, ha netán rosszul hallottad? 
— Olyan szigorúan nézve a nemrég még 
magabiztosan feszítő adószedőre, hogy az 
hirtelen paprikavörössé válva egyszerre 
arról kezdett beszélni, hogy ott a piaci 
népség zsivajában' sok mindent könnyű 
félreérteni. Hanem ahhoz továbbra is ra
gaszkodott, hogy mivel a lepénysütő őt 
saját beismerése szerint többízben is sza
márnak mondta, rajta keresztül voltakép
pen az általa képviselt fényes tekintetű 
kalifa magasztos személyét is sérelem érte. 
Ahogy vesszük, gondolta ekkor Harun al 
Rasid és valóban kissé megbántva érezte 
magát. Csakhogy nem annyira a derék 
lepénysütő szavai miatt, hanem inkább a 
sors igazságtalansága, helyesebben Allah 
kifürkészhetetlen akarata következtében. 
Mert ugyan ki más is lehetne annak meg
mondhatója, miért képviselhetik a kalifát 
olyanok is, akiknek tompaagyúsága netán 
még a szamárénak is alatta marad, apró, 
rosszindulatúan behízott szemük pedig 
nem csupán a legtisztátalanabb állat sze
mére emlékezteti, hanem tisztátalan lelket 
is sejtet. Ezért érezte saját felséges sze
mélyében megalázva magát. Különösen az
után, hogy a bölcs kádi, bölcsnek látszó 
megoldás reményében, a lepénysütőt jóin
dulatúan arra szólította fel, vonja vissza 
kijelentését és kérjen bocsánatot az adó
szedőtől. Egyebet sem kell tennie, s máris 
elmehet. Hát igen, egyebet se, gondolta 
ekkor a kalifa elszomorodva. Merthogy ez



a szegény Ahmed boldogan meg fogja ten
ni, amit kívánnak tőle, abban nem kétel
kedett. Végtére is mi egyebet tehet. Füg
getlenül attól, hogy neki akkor igazán nem 
volt érdemes idejönnie. Már-már arra gon
dolt, csendben elsomfordál, amikor arca 
váratlanul felderülhetett afeletti örömé
ben, hogy mégiscsak alkalma nyílhat a 
közbelépésre. Mert a lepénysütő egyszerre 
csak kijelentette, esze ágában sincs bocsá
natot kérni, mivel a sértést ő nem a kali
fának szánta, hanem csak az adószedőnek, 
aki véleménye szerint vagy valóban sza
már, vagy pedig csak annak tettette ma
gát, maradjon hát meg szépen annak ami, 
vagy aminek látszani akart. Így van, sze
rinte, Ahmed a lepénysütő szerint, ez az 
igazság, és hát azt még a bölcs kádi sem 
kívánhatja tőle, hogy hazudjon neki. Nem, 
mást ő még akkor sem mondhat, ha azért 
most sokan szamárnak tartják. . .  — Hát 
bizony az is vagy, fiam! Az vagy, mert 
minden áron annak akarsz látszani! — 
mondta erre a kádi haragosan, de egyben 
szomorú pillantást is vetve elröppenő jó
indulata után. És bizonyára tovább is foly
tatja még, ha ekkor a kalifa álszakállát le
rántva és rongyos kaftánját széttárva tel
jes kalifái mivoltában melléje nem lép és 
ki nem hirdetteti vele, hogy a felségsér
téssel vádolt Ahmednek a lepénysütőnek 
abban a meg nem érdemelt megtisztelte
tésben lesz része, hogy minden igazhitűek 
kalifája személyesen ítélkezik felette.

— Az az nem is „felette’’, hanem „fe
lettük” — javította ki aztán a kádit és 
egyben önmagát is, majd a lepény sütőhöz



és az adószedőhöz fordulva ekként foly
tatta: — Mindkettőtök felett ítélkezem, 
mert mindketten megsértettetek. Egyikőtök 
azzal, hogy szamárnak mondta azt, aki 
tiszténél fogva engem képviselt, másikótok 
azzal, hogy bár engem képviselt, szamár
nak bizonyult. Meztelen talpatokra ezért 
mindketten tíz botütést kaptok.

Aztán távozóban még odasúgta a kádi
nak, hogy az adószedő talpát ne kíméljék, 
nem árt, ha a poroszló kissé beleizzad az 
igazságosztás műveletébe, mivel a lepény
sütő talpának gyengéd simogatása közben 
kényelmesen kipihenheti magát. És ha a 
bámészkodók a különbségből netán észre- 
vesznek valamit, hát az sem baj, hadd 
tudják meg ebből, is, hogy az igazságos 
Harun al Rasid alattvalói.

(1976)



KUNCOGOK A KÖDBEN

Hogy csapatunk miként került az erdő
be, nem tudom már. De talán elég is annyi, 
hogy ott voltunk. Mélyen a sűrűjében és 
sehogy se akart véget érni. Ahogyan nyil
ván az se fontos, mikor jöttünk rá, hogy 
nem tudjuk, merre kell menni. Aligha ak
kor, amikor sápadtan ugyan, de még a 
napsugár is be-besütött a vastag fekete 
törzsek közé és a csupasz ágak is élesen 
kirajzolódó hálót szőttek a szemetbántóan 
tejfehér égre. Ekkor még bizonyára úgy 
hittük, a menedékházhoz közeledünk, 
eszünkbe se jutott, hogy rossz felé hala
dunk. Egyszerűen csak mentünk a menés 
kedvéért, önmagáért élveztük a menés örö
mét. Aggódni csak később kezdtünk, a 
ránkereszkedő köd sűrűségével arányosan, 
ekkor jutott eszünkbe, hogy közülünk sen
ki se járt még a menedékházban. Mert a 
bajok ezzel kezdődtek, a köddel, azzal, 
hogy ruházatunk hidegen, menedékházat 
sürgetően a bőrünkhöz tapadt. Vagy in
kább azzal, hogy hamarosan az orrunkig 
is alig láttunk már. Ezért is hangzott el a 
parancs: szorosan együtt maradni. De még 
így is csak a léptek hangjából, a gallyak 
ropogásából tudtuk, merre kell mennünk. 
Azazhogy a többiek merre mennek. Na 
meg a fatörzsnek ütközők káromkodásá
ból, jajgatásából. Átlag tízlépésenként áll- 

102



tünk meg, nemegyszer tíz-tizenöt perces 
tanakodásra, ami után többször a koráb
bival homlokegyenest ellenkező irányba 
indultunk tovább. Gyakran ugyanazokba a 
gödrökbe vagy fagyökerekbe botlottunk, 
amelyekben korábban is orra buktunk 
már. Közben sötétedett is.

Ezért mondtuk ki, hogy mindenekelőtt 
menni kell. Ahelyett, hogy folyton az út
irányt kutatjuk. Egyszerre és mindenkorra 
meg kell állapodnunk az útirányban, 
hangzott el általános helyeslés mellett, és 
következetesen tartani magunkat hozzá. 
El kell indulnunk végre. El is indultunk. 
Miután a csapat elején többen meghatá
rozott irányba mutattak. Hogy merre, a 
köd miatt inkább sejtettük csak, mégis 
egyetértettünk. Így követtük a csapat 
elejét, ahonnan vidám énekszó hangzott. 
Nyilván azért, hogy mi, hátul kullogok, 
követhessük az elöl haladókat, de talán 
azért is, hogy elnyomja a kétkedők hang
ját. Tekintve, hogy kimondatott: e perc
től az útirány helyességét tilos kétségbe 
vonni. Aki csak egyetlen megjegyzést is 
tesz, nem követheti többé a csapatot, bol
doguljon egyedül, ha tud, menjen a maga 
útján. Bár mi ketlen a barátommal csak 
kuncogtunk ezen: ugyan ki akadályozhat
ja meg ebben a ködben, hogy a kitaszí
tottak ne kövessék mégis a csapatot, ne 
vegyüljenek közénk. Mert erre is jó volt 
az énekszó a csapat elején: barátommal 
nyugodtan kuncoghattunk, s mondhattunk 
olyasmit, hogy nekünk most azért kell arra 
menni, amerre megyünk, mert ez a helyes 
irány, viszont az irány azért helyes, mert



arra kell menni. Kristálytiszta, világos 
helyzet, mondta a barátom kuncogva. 
Amennyire csak ködben lehet, feleltem. 
Szintén kuncogva. Bármennyire azt gon
doltam is, hogy csakugyan mennünk kell. 
Egyszerűen, mert itt nem maradhatunk. 
Csak hát a barátommal szívesen kuncog
tunk együtt, gyakran éppen olyasmin, 
amin mások sírnának inkább. Attól tartok, 
egész barátságunk ezekre a közös kunco
gásokra épült.

így mentünk. Botladozva, fel-felszisz- 
szenve, szitkozódva. Énekszóval és kun
cogva. Még ha fontos lenne, akkor se tud
nám megmondani, mennyi ideig. Órákig, 
napokig, hetekig? És a ködnek nem akart 
vége lenni. Se az erdőnek. Csak az ágakon 
kövérre hízott vízcseppek potyogtak a 
nyakunkba egyre.

Aztán egyszerre megtorpantunk. Vala
hol messze elöl, a csapat eleje megállt. Kis 
időre az énekszó is elhallgatott. Helyette 
huzakodás, dühös suttogás, izgatottan visz- 
szafojtott szavak hallatszottak, majd anél
kül, hogy tovább indultunk volna, újra 
felcsendült az énekszó. Feltehetőleg azért, 
hogy a hátul lévők semmit se vegyenek 
észre abból, ami elöl történik. De azért 
mintha valami dulakodás is lett volna ar
rafelé, aztán egy pillanatra az ének újra ab
bamaradt és felhangzott a kiáltás: Az út
irány változatlan! Indulás! Röviddel ez
után láttuk, hogy az előttünk haladók át
lépnek valamin. Jókora fagyökér lehetett. 
De valahogy emberformája volt — ezért 
is vigyáztunk annyira, hogy hozzá ne ér



jünk. Mindenesetre a barátom jelentőség- 
teljesen kuncogott közben.

Nem sokkal ezután maradt el mellőlem. 
De előbb még csendben a kezemhez ért. 
JL.átod, súgta hozzám hajolva, arrafelé vi
lágosabb van, arrafelé kellene menni. És 
bal felé mutatott. Vagy jobb felé, nem em
lékszem határozottan. Alig észrevehetően 
mintha csakugyan derengett volna valami. 
Bár lehet, hogy ugyanúgy az ellenkező 
irányba is mutathatott volna. Mert ez a 
ködborította erdő hol erre, hol arra lát
szott világosabbnak, de sohase annyira, 
hogy biztosak lehessünk, a köd valóban 
ritkább arrafelé. Ezért mondtam csak any- 
nyit, hogy jobb ha az emberformájú fagyö
kérre gondol inkább. Vagy elfeledkezett 
volna róla? Kérdeztem. Űjra a kuncogását 
hallottam: nem, dehogy, mit képzelek, 
mintha arról olyan könnyű volna elfeled
kezni. Hanem ha csendben oldalt lépünk, 
senki se veszi észre. A többieket meg 
hagyni kell, nem rajtunk múlik, hogy kép
telenek vagyunk őket jobb belátásra bír
ni. De kérdésemre, hogy csakugyan tud
ja-e a menedékházhoz vezető utat, any- 
nyit mondott csak, hogy annyira feltétle
nül, mint a többiek. Akkor talán mégis 
jobb a többiekkel együtt tévedni, mond
tam erre kuncogva. Csak ennyit mondtam, 
nem többet. Mert valahogy féltem a kun
cogásától, nem mertem bevallani, hogy ti
tokban talán mégis bízom az útirány he
lyességében. De azért néhányszor szólt 
még hozzám. Olyanokat, hogy hátha sze
rencsénk lesz, próbálkozzunk meg. Csak
hogy én makacsul nem válaszoltam. Mint



ha csak megnémultam volna, egyszerűen 
képtelen voltam rá. Utoljára valami olyas
mit mondott, hogy lehetetlen olyanokon 
segíteni, akiknek ostoba előítéleteik van
nak.

Aztán egyszer csak nem hallottam ma
gam mellett a lépteit többé. Pedig néhány
szor meg is álltam, füleltem. Őszintén 
sajnáltam, olyan jókat kuncogtunk együtt. 
És kicsit talán irigyeltem is.

(1974)



ÁPRILISI TRÉFA

(Variáció Szerb Antal témájára)

Tamás Szilárdot borotválkozás közben 
érte a hír. Szokása szerint ezen a vasárnap 
reggelen is magával vitte táskarádióját a 
fürdőszobába. Igazán szellemesebb áprilisi 
tréfát is kiagyalhattak volna, gondolta, 
olyat, ami legalább fél percig hihetőnek is 
hangzik. Még a falinaptárra is csak úgy 
akaratlanul vetett egy pillantást, és ami
kor megállapította, hogy valóban április 
elseje van, semmivel se lett nyugodtabb, 
mivel előtte is tökéletesen nyugodtnak 
érezte magát. Kilépve a fürdőszobából, fe
leségét, aki közben a hálózati készüléket 
hallgatta, és kissé izgatottan érdeklődött, 
hogy milyen állat is a brontoszaurusz, 
szintén azzal intette le, hogy a dátumra 
emlékeztette. Nyugodtan ült hát a reggeli
hez, s nem érzett különösebb izgalmat ak
kor sem, amikor a rádió következő híradá
sát megint csak a brontoszaurusszal kezdte 
el, külön is hangsúlyozva, hogy a hír nem 
áprilisi tréfa, hanem — bármennyire hi
hetetlenül hangzik is — egyelőre megma
gyarázhatatlan, de valóságos esemény.

— Ugyan már — mondta a feleségének. 
— Nyilván senki se dőlt be, ezért próbál
koznak most ezzel. Hátha így mégis sike
rül beugratniuk valakit.

Ám ekkor a rádió részletesebb tudósítás
ba kezdett. Arról, hogy a rendkívüli ese



mény, mármint a krétakori őshüllő megje
lenése a város utcáin, a korahajnali órák
ban vette kezdetét. Azzal, hogy az állat 
csontváza — amely egyébként nem 
is eredeti, hanem gipszmásolat volt — vá
ratlanul megmozdult a múzeumban, jár
ni kezdett, s kitörve az épületből, kidöntöt
te a homlokzati fal egy részét, miután a 
kijárat számára szűknek bizonyult. Azok 
a korán kelt (vagy még le se feküdt) 
polgárok, akik ebben az időpontban a mú
zeum környékén jártak, még így, csupa
szon sétáló csontvázként látták, de termé
szetesen rémülten szertefutottak. Mégis, 
először közülük telefonálhatott valaki a 
rendőrségre, ahonnan azonban, áprilisi 
tréfára gondolva, csupán jóval később, a 
szűnni nem akaró hívások hatására száll
tak ki a helyszínre, akkor is csak annak re
ményében, hogy a nyilván igen alaposan 
megszervezett ugratás részvevőit lefülelhe
tik. Ekkor azonban a hatalmas ősgyík már 
teljes valóságában legelgette a múzeum 
kertjének füvét, vagyis azt a metamorfó
zist, aminek során a gipszcsontváz — alig 
több, mint másfél óra alatt — valóságos 
állattá, egy körülbelül százmillió éve élt 
őslénnyé alakult, örök veszteségére a tudo
mánynak, senki se figyelhette meg.

— Hát ehhez mit szólsz? — kérdezte ek
kor a felesége, hangjában egy kis diadallal. 
Tamás Szilárd azonban szilárd és tamás 
maradt, éppen csak legyintett és úgy hall
gatta tovább a tudósítást arról, hogy bár 
a páratlan eseményre még nem sikerült 
magyarázatot találni, pánikra semmi ok, 
az állat, amint arról fogazata félreérthe-



tétlenül tanúskodik, kizárólag növények
kel táplálkozik, sőt az eddigiekből ítélve, 
igen békés természetűnek látszik. Emel
lett pedig a kormányt is sürgős ülésre hív
ták össze, rövidesen tehát hathatós intéz
kedések várhatók. Ugyanakkor azonban, 
folytatta a rádió, súlyos hiba lenne az álla
tot, amelynek szokásai számunkra ismeret
lenek, teljesen ártalmatlannak tekinteni, 
mivel bizonyos veszélyeket már annak 
puszta nagysága is magában rejt, úgyhogy 
túl közel merészkedni hozzá, semmiképp 
se mondható ajánlatosnak. Főleg az eset
leges kíváncsiskodók zaj ongó csoportosulá
sa látszik kockázatosnak, mivel ez az állatot 
könnyen felingerelheti, úgyhogy az meg
vadulva nemcsak gyalogosokat taposhat 
agyon és gépkocsikat lapíthat szét, hanem, 
tekintve, hogy testsúlya, megbízható becs
lések szerint, a húsz tonnát is meghalad
hatja, még súlyos épületkárok okozója is 
lehet. Mindezt figyelembe véve tehát az 
illetékes szervek azokban a körzetekben, 
ahol a brontoszaurusz megjelenik, a köz
lekedés szüneteltetését rendelik el, továb
bá felszólítják a polgárokat, hogy kizáró
lag halaszhatatlan ügyekben távozzanak 
otthonaikból. Ablakaikból viszont — foly
tatódott a közlemény — aránylag veszély
telenül kielégíthetik kíváncsiságukat, még 
ajánlatosabb azonban, ha a televíziós köz
vetítés nézésére szorítkoznak, amelynek 
segítségével az óriásgyík már ezekben a 
percekben is megtekinthető.

— Csak azt tudnám, mire jó ez a fel
hajtás — jegyezte meg Tamás, miközben 
felesége a tévéhez lépett, sőt nem árult



el különösebb izgalmat azután sem, hogy 
a brontoszaurusz a képernyőn megjelent. 
Pedig valóban ott volt, óriásin és idét
lenül, olyannak, amilyennek képét valami
kor egy geológiai tankönyvben látta. Lom
hán, cammogva mozgott, járása leginkább 
egy teknősére emlékeztetett. Mert a televí
zió munkatársai ezúttal valóban kitettek 
magukért: hol az állat egész alakját mu
tatták, hol testéhez képest aránytalanul kis 
fejét, premier plánban, háttérben valame
lyik épület harmadik vagy negyedik eme
letének ablaksorával, vagy ahogy hosszú, 
fokozatosan vékonyodó kígyónyakát szabá
lyos hattyúívben meghajlítva, szinte ké
nyeskedve le-, lecsipeget egy keveset a 
járdamenti fák üde tavaszi hajtásaiból 
(úgy látszik, nem nagyon ízlik neki, kedé- 
lyeskedett a tévé riportere, hozzátéve, 
hogy ez természetes is, mivel földünk nö
vényzete százmillió év alatt tetemes válto
zásokon ment át), sor került azonban a 
farkára is, amint vagy tíz méter hosszan 
vonszolja maga után az úttest aszfaltján, s 
ugyanígy hatalmas oszloplábainak közel
képére, csak hogy a nézők minél maradék
talanabb képet kapjanak az ős-sárkány
gyík valóságos méreteiről. Nem hiányoz
tak a helikopterről készített felvételek 
sem, amelyeken jól kivehető volt, hogy a 
keskenyebb utcákban az állat éppencsak 
elfér, amiről szólva a tévé riportere nem 
is mulasztotta el megjegyezni, hogy itt 
súlyosabb következmények nélkül aligha 
fordulhatna meg, hozzáfűzve nyomban, 
hogy az óriáshüllő eddig mindenütt ,,szinte 
fegyelmezetten” az utcák által meghatáro



zott mozgási lehetőségekhez tartotta ma
gát, bízvást remélhető tehát, hogy a „szo
katlan incidens” végül is komolyabb baj 
nélkül fejeződik be. — Csak már befeje
ződne — szólalt meg Tamás felesége, 
megjegyezve még, hogy kissé mégis ide
gesítő ez az egész, mire Tamás csak fölé
nyesen mosolygott, ugyan már, mit képzel 
az asszony, csak nem azt, hogy igazi, élő 
brontoszauruszt láthat.

— De ha egyszer magad is látod — 
hangzott a válasz. Tamás oldalt fordult, 
látta, hogy felesége felvont szemöldökkel, 
kissé sápadtan tekint rá, mégsem csupán 
megnyugtatásként, hanem határozott meg
győződéssel kezdte magyarázni, hogy sze
rinte ez a brontoszaurusz élethű hamisít
vány csak, műanyaggal bevont gépezet, 
amelyben emberek ülnek, még valószí
nűbb azonban, hogy távolról rádióhullá
mok segítségével irányítják, és hogy egy 
ilyen műállat megszerkesztése az elektro
nika és a kibernetika mai fejlettsége mel
lett rég nem lehetetlen már. — Ez az 
egyetlen ésszerű magyarázat — tette hoz
zá — , mert akárhogy legyen is, minden
képpen ez a valószínűbb, mint hogy egy 
sokmillió évvel ezelőtt élt őshüllő csak 
úgy egyszerűen életre keljen. — Amikor 
pedig az asszony kissé félénken közbeve
tette, hogy ugyan kinek származhatna hasz
na egy ilyen gépezetből, zavartalanul to
vább folytatta arról, hogy bizonyára vala
mi hülye reklámtrükk az egész, amiért is 
nem csodálná, ha váratlanul mosóporos do
bozok vagy leveskivonatos tasakok kezde
nének potyogni az állat szájából vagy ép



pen a farka alól. Nem zavarta meg az 
újabb ellenvetés sem, miszerint mégis
csak nehezen hihető, hogy egy közönséges 
reklámtrükkbe a kormány is belekevered
jen és megengedje, hogy a nevében közle
ményeket bocsássanak ki. Rendíthetetlen 
nyugalommal felelte, hogy ilyet csak az 
mondhat, akinek fogalma sincs arról a sze
repről, amit a reklám a korszerű gazdasá
gi életben betölt. — Persze neked úgyis 
hiába magyarázok — mondta a végén ked
vetlenül, miután felesége, most már in
kább magában, olyasvalamit dünnyögött, 
hogy ő csak örülne, ha végül is Tamás állí
tása igazolódna be.

Egy idő múlva már mindketten kissé 
unalmasnak érezték az adást. Tamásnak az 
űrhajósok holdbéli sétája jutott eszébe, 
amely eseménynek ugyan szenzációs volt, 
mégsen láthatott egyebet, mint hogy két 
furcsa páncélba öltözött alak kissé lebegve 
járkál. A brontoszaurusz ugyanis úgy járta 
be az utcákat, mintha városnézőben lenne. 
Meglehetősen egykedvűen viselkedett, 
időnként megállt, hol egy katonai emlék
mű csúcsát, hol egy műemléknek számító 
barrok kápolna keresztjét szagolta meg, 
anélkül, hogy különösebb érdeklődést mu
tatott volna. Legérdekesebb még az volt, 
amikor hosszan ivott egy szökőkút vizéből, 
olyan meggyőzően, hogy Tamás egy pilla
natig arra gondolt, talán mégis eleven ál
latot lát, és ha reklámfogásról lenne szó, a 
szervezők bizonyára gondoskodnak, hogy 
a látvány változatosabb és izgalmasabb is 
legyen. Felesége később föl is kelt és ki
jelentette, hogy egy ideig ugyan el lehet



nézegetni egy ilyen ősállatoí is, ám bár
milyen rendkívüli legyen is a mai nap, 
ebédre mégis összeüt valamit. — Szólj, 
ha történik valami — mondta távozóban, 
Tamás meg arra gondolt, egyelőre kikap
csolja a készüléket, csakhogy ekkor várat
lanul szakértői kerekasztal-beszélgetést 
jelentettek be. Öttagú társaság jelent meg, 
azaz az őslénytan, a filozófia és az elméle
ti fizika egy-egy professzora, valamint a 
hadsereg egy tábornoka válaszolt a ripor
ter kérdéseire. Az őslénytan professzora, 
miután nagy vonalakban tájékoztatta a 
nézőket mindarról, amit a paleontológia 
a dinoszauruszokról általában és külön 
a brontoszauruszról tud, nem mulasztotta 
el ismételten hangsúlyozni az állat jámbor 
növényevő mivoltát sem (amiről a nézők 
különben saját szemükkel is megy győződ
hettek), továbbá annak a reménynek adott 
kifejezést, hogy a kormány nem az ősgyík 
elpusztítása, hanem megfelelő helyre való 
szállítása mellett dönt, ellenkező esetben 
ugyanis a tudományt pótolhatatlan vesz
teség érné. A filozófus arról értekezett, 
hogy az őshüllő megjelenése alapjaiban 
forgatja fel az időről vallott eddigi elmé
leteket, amit az elméleti fizikus azzal egé
szített ki, hogy bizonyos matematikai szá
mítások újabban már sejtetni engedték, 
hogy az idő mégsem minden körülmények 
között irreverzibilis, azaz visszafordítha
tatlan folyamat, úgyhogy ez a mostani 
esemény a beavatottakat mégsem érte any- 
nyira váratlanul, mint a laikusokat. Bár 
— ismerte el aztán — az őscsontváz élet
re kelése leginkább azért megmagyaráz



hatatlan, mivel a gipszmásolat a modell
ként szolgáló egykor élt brontoszaurusz 
testének anyagával semmiféle kapcsolat
ban sem áll. Végül a tábornok röviden és 
határozottan kijelentette, hogy amennyi
ben a kormány az állat megsemmisítését 
határozná el, a hadsereg a feladat végre
hajtására máris felkészült, ahogyan termé
szetesen minden egyéb határozat végre
hajtásában is kész közreműködni. A fegy
veres erők páncélosai egyébként már köz
refogták az állatot és csupán megfelelő 
parancsra várnak.

És csakugyan. Amikor a készüléken is
mét a brontoszaurusz képe jelent meg, ott 
voltak a tankok is. Kettő, fegyverének csö
vét ráirányítva, farolva haladt az állat 
előtt, kettő viszont mögötte, ugyancsak 
rámeredő ágyúcsővel, csörömpölő hernyó
talpakkal, de anélkül, hogy megjelenésük 
az ősállatot akár a legcsekélyebb mérték
ben is nyugtalanította volna. Továbbra is 
rendületlen nyugalommal haladt, lassan, 
tevejárással, ahogyan az elefánt is járni 
szokott; hosszú nyakán nevetségesen apró 
feje, mindössze egy kis vastagodásnak ha
tott és ahogy magasra feltartotta, kissé 
még óriási gúnárra is emlékeztetett. Hát 
persze, gondolta Tamás, egy valóságos élő
lény mégiscsak megriadna és felbőszülne 
ilyen számára apró, de zajos fémszörnyek 
láttán. Elvégre az ismeretlen mindig fé
lelmetes, különösen olyan buta állat szá
mára, amilyen, aránytalanul kis feje alap
ján ítélve, a brontoszaurusz volt, de még 
sokszorosan értelmesebb élőlények számá
ra is, amit az is bizonyít, hogy egy ilyen



ostoba áprilisi tréfával az egész várost 
sikerült megbolondítani.

Ekkor lépett be a felesége, ebédelni hív
ta volna, de a képernyőre pillantva hirte
len felkiáltott: — Te, ezek erre jönnek!

Nagyon elmerülhetett a saját gondola
taiban, jutott eszébe, miközben az erkély
ajtó felé vette útját, azért nem figyelt 
föl a sarki toronyházra a képernyőn, amely 
mellett a menet lassan befordult, azért 
nem vette észre az utcájuk többi ismerős 
részletét. Különben örült a fordulatnak, 
így legalább alaposan szemügyre veheti, 
úgyhogy biztosan talál rajta valamit, ami 
félreismerhetetlenül elárulja a csalást, hát 
persze, azért is ajánlották inkább a tévét, 
mert úgy könnyebb átejteni a hiszékeny 
lelkeket, na de majd ő leleplezi ezt az 
egész sötét összeesküvést. Kihajolt, oda
lent először a televízió egy közvetítőko
csija haladt el, szemben felvételezve a kö
zeledőket, de a tankok lánccsörgése is egé
szen elnyomta már önmagát, vagyis azt a 
hangot, ami egy pillanattal előbb még 
bentről, a tévékészülék felől hallatszott, 
a brontoszaurusz azonban még távolabb 
volt, óriási zöldesszürke tömegként köze
ledett, na nem, ilyen nagy állat nincs és 
soha nem is volt talán . . .  Lehetségesnek 
tartotta, hogy ezért nem fél. Még annak 
láttán se, hogy közvetlenül előtte az ős
lény megáll és hosszú kígyónyakát oldalt 
hajlítva feléje fordul. — Ugyan már, idáig 
nem ér föl — intette le a feleségét inge
rült suttogással, mint aki attól fél, hogy 
egy hangosabb szóra megtörik a varázs, 
az állat meggondolja magát és tovább in



dúl, vagy mint valami látomás semmivé 
foszlik. Így nézett le rá, annak a négy mé
ternyi magasságtöbbletnek a biztonságá
ból, amit ötödik emeleti lakásának köszön
hetett, így figyelte visszafojtott lélegzet
tel, ahogy a szörnyeteg egyik oldalt ülő 
apró fekete szemével feltekint rá, fejét 
komikusán félrefordítva, ahogyan a ba
romfiudvar lakói szoktak az égre nézni. 
Nagyon élő, nagyon eleven, állapította 
meg, bőrének minden ránca, ripacsa, 
szemölcse kísértetiesen meggyőzőnek hat, 
kivitelezői mestermunkát végeztek, még 
csak arról sem feledkezve meg, hogy lát
szólag rövidlátón pislogó szemének valami 
huncut, kötekedő kifejezést adjanak, va
lami bután ravasz kifejezést, amit inkább 
mulattatónak, mint fenyegetőnek érez, 
még azután is, hogy a sárkánygyík várat
lanul két lábra állt, bármennyire készü
letlenül érte is, hogy egy ekkora állat még 
a hátsó lábára is tudjon állni, pedig az ős
lény feje ekkor már fölötte magasodott, az 
az apró fej, amely azért így is megfelelt 
egy jókora söröshordónak, a szája m eg. . .  
tulajdonképpen kényelmesen bekaphatná, 
jutott eszébe, feltéve, hogy mégis eleven 
és mégsem növényevő, és ha nem lenne 
eleve képtelenség, hogy valaki egy őshüllő 
gyomrában végezze, akár még félhetne is, 
így viszont legfeljebb megszagolja, ahogy 
az emlékművet vagy a kápolna kereszt
jét az előbb, vagyis úgy tesz majd, mintha 
megszagolná, mert természetesen azok hü
lyéskednek csak a szörnyeteg gyomrában 
vagy az irányítóközpontban valahol. Ez
zel a gondolattal nyújtotta ki kezét az ál



lat orra felé, sőt biztosra vette, hogy 
ujja hegye a következő pillanatban rideg 
és élettelen műanyagfelületet ér, tapintá
sát nem csaphatják be, csalhatatlan akár 
a vakoké. . .  — Szilárd, az istenért! — 
hallotta még a felesége sikolyát.

De hiszen növényevő, azt mondták, nö
vényevő, gondolta, mikor már áthatolha
tatlan bűzös sötétség vette körül és az ir
tózatos nyelőizmok ellenállhatatlan nyál
kás hullámzással továbbították lefelé és 
egyáltalán, egy őslénynek múzeumban a 
helye, így van ez rendjén, mert ha egy
szer valaminek a kora lejárt.. . Amikor 
öntudata kialudt, már valahol a gyomor
száj közelében járt.

(1973)



ÁLARCOSOK

Közvetlenül azután, hogy Barátunk a kis 
sötét utcába fordul, valaki a karjához ér. 
— Bejön? — kérdezi egy suttogó hang bi
zalmaskodva.

Barátunk összerezzen. Azt kérdezi, amit 
helyében bárki kérdezne: — Ki maga és 
mit akar tőlem?

— Csak egy ember, nem fontos . . . Azt 
kérdezem, bejön-e hozzánk?

— Hová? Hová menjek be?
— Hozzánk. Az Álarcosok klubjába ter

mészetesen. Már csak magára várunk.
Barátunk nem sokkal lesz ettől okosabb. 

De félelme valahogy elszáll: bármilyen 
szokatlan is a helyzet, az ismeretlen őszin
tén barátságosnak tűnik. Emellett Bará
tunk azt se igen tudja, mit is kezdjen ma
gával ezen az estén. Felkavarodott gyom
rában a kiadós házastársi veszekedés ne
hezen csillapuló hullámzásával. Több 
helyre is benyitott már: mindenütt elvi
selhetetlenül ismerős falak, asztalok, 
ugyanolyan elviselhetetlenül ismerős üldö- 
gélőkkel. Olyan helyre kívánkozik, ahol 
sohase járt még — majd csak kiderül, mi
féle álarcosok ezek. Álarcosbálra gyanak
szik, ki mondja, hogy ilyesmit rendezni 
csak farsang táján lehet, felesége pedig 
nagyon is megérdemelné, hogy csak más
nap reggel és erősen illuminált állapot- 

118



bán láthassa viszont. . . Amikor tehát az 
ismeretlen beléje karolva közli vele, hogy 
álarcra ne legyen gondja, lényegében meg
nyugodva hagyja vezetni magát. — Vi
gyázzon — hallja közben az ismeretlen 
kellemes hangját, mialatt a sötét kapu
aljból egy gyengén megvilágított előcsar
nokba lépnek, —, takarja el tenyerével az 
arcát. Még jobb, ha zsebkendőt használ. 
Meztelen arccal mutatkozni itt már illet
lenségnek számít. — Azután arra kéri, 
várjon egy kicsit, és sietve eltűnik egy kis 
ajtó mögött. Barátunk a vízöblítés zuho- 
gására vár. De az ismeretlen mereven ki
fejezéstelen és ártatlanul rózsaszínű álarc
ban bukkan fel újra. Már amennyire ez a 
félhományban megállapítható. Menjen 
gyorsan, válasszon ki magának egyet — 
mondja, aztán egy szélesebb ajtó felé bök, 
ahonnan bizonytalan beszédfoszlányok 
szüremlenek ki. — Siessen, úgy látszik, el
kezdődött m ár. . .

Válogatásról szó sem lehet. A kis ajtó 
mögötti fülke polcain hajszálra egyforma 
álarcok sorakoznak. Kirakati bábuk arcát 
utánzó szabványálarcok, szakasztott má
sai annak, amit az ismeretlen magára öl
tött. Pontosabban: ugyanannak a típus
álarcnak férfi és női változatai, négy-öt 
még gazdára nem talált példányban, mű
anyagból, nyilván nagyipari eljárással 
sokszorosítva. Micsoda ötlet! Illetve semmi 
ötlet, semmi humor. Szép kis álarcosbál 
lesz, ha ugyan az lesz . .. Kissé nehezen 
válik meg ettől az elképzeléstől, remény
kedve a kétnemű társaság ígéretébe ka
paszkodik. Hátha a maszkok egyformasá



ga éppen a maximális inkognitó biztosítá
sára hivatott. Esetleg gátlások feloldására. 
Késő éjszaka, vagy a hajnali órákban in
kább. Hogy a részvevők később még al
kalmi partnereik álarcára se emlékezze
nek. Semmi következmény, folytatása, 
utólagos bonyodalom, nem is lenne 
rossz . . .  Anélkül, hogy komolyan venné, 
Barátunkat szórakoztatja ez a feltevés. 
Annak ellenére, hogy sejti, ismeretlen is
merősének álarc alatti arca minden erejé
vel igyekszik az élettelenül komoly kül
ső mintát követni. Teljesen fölöslegesen 
maga is megzabolázza arcvonásait. — Saj
nos valóban elkéstünk egy kicsit — súgja 
az ismeretlen, mielőtt a templomból elké
settek restelkedésével helyet foglalva a 
leghátsó sorban, Barátunknak is helyet 
mutatna. — De nyilván így sem lesz ne
héz a szónok gondolatmenetébe bekapcso
lódni.

Barátunk óvatosan tekint szét a te
remben. Egyenálarcokat viselőkkel sűrűn 
megtöltött széksorok, a bordó lepellel le
takart emelvény némileg oltárszerű, mö
götte hatalmas arckép. Valójában a min
denki által viselt álarc felnagyított mása, 
tekintetében öntudatos korlátoltság, alat
ta öklömnyi betűkkel a felirat: „Mindany- 
nyiunk eszményi arca” . Barátunk feszeng: 
úgy látszik, valami furcsa vallási szekta 
gyülekezetébe került. Mit keres itt? .. . 
Később jut csak eszébe, hogy álarca segít
ségére lehet érzései elrejtésében. Valóban, 
nem is rossz ötlet. Mint ahogy általában 
sem lenne rossz bizonyos helyekre kötele
zően álarcban járni. Olyan helyekre, ahová



feltétlenül el kell mennie. És ahol a kívá
natos magatartás szakadatlan komolysá
got követel. Vagy éppen ünnepélyességet, 
minden előírt viselkedés legborzalmasabb- 
já t . . . Vagy ki tudja? Hátha a jelenlévők 
is azért viselik álarcaikat, hogy alattuk 
arcvonásaikat kényelmesen elengedhessék. 
Ám akkor miért vannak itt? Olyan össze
jövetel lenne ez, amelyen feltétlenül meg 
kell jelenni? Szívesen kérdezősködne . . . 
Sajnos, minden hiába; egyetlen ismerőse, 
az ismeretlen, tartásából ítélve egész lé
nyével az emelvényre figyel.

Fenn az emelvényen szintén álarcos szó
nok hintázik. Ritmikusan, előre-hátra. Be
széde lelassul-felgyorsul, hangja elhalkul, 
felerősödik, tárgyilagos lesz, indulattal 
itatódik át. És folyton szemérmetlenséget 
emleget. Olyan jelzők kíséretében, mint 
„felháborító’ ’ , „minősíthetetlen’ ’, „elké
pesztő” , „égbekiáltó” . Amint barátunk szá
mára hamar kiderül, a „meztelen arcok” 
tűrhetetlen mutogatása ellen mennydörög. 
Abból indulva ki, hogy az emberi arcok 
embertelenül különbözőek. Szépek és csú
nyák, jó- és rosszindulatúak, rokon- és el
lenszenvesek. Értelemtől sugárzók vagy an
nak ellenkezőjéről árulkodók. Olykor még 
bárgyúk, együgyűek is. Ez azonban nem 
egyéb a természet hazugságánál. Mivel az 
így leolvasható benyomás, amint azt va
lamennyien tudjuk, nem a valóságot tük
rözi, vagy ha némelykor mégis, ez csupán 
látszat és valóság szerencsés egybeesésének 
mondható. Szabályt erősítő kivételnek, s 
ez megint csak azt bizonyítja, hogy való
jában természetes arcunk sem egyéb hol



mi álarcnál. És ha már így áll a dolog, 
márpedig így áll, nem kötelességünk-e 
természetes, de igazságtalan álarcainkat, 
mesterségessel, de igazságossal helyettesí
teni? Legfőképpen azok érzékenységét kí
mélendő, akiknek arca a természet ke
gyetlen szeszélye folytán kevésbé kelle
mesre sikerült. Ügy látszik, itt csupa rossz
képű alak vagy torz arcú szerencsétlen 
flótás verődött össze, gondolja Barátunk 
ekkor, egyelőre még mit sem sej tőn tovább 
figyelve a szónoklót, aki ezután azt fejte
geti, hogy megengedhetetlen különbözősé
günk pucér arcunk által történő bűnös fi- 
togtatása akkor is megbocsáthatatlan, ha 
azt mindössze megrögzött szokásainknak 
hódolva tesszük, anélkül tehát, hogy bár
kit is meg akarnánk vele bántani. Mert 
hát gondoljuk csak meg, egyetlen más 
emberi testrész sem oly tűrhetetlenül 
egyedi és egyéni, mint éppen az arcunk. 
Példákkal is szolgálhat, tessék! Vegyük 
a lábakat és kezeket: ezek is igencsak el
térőek lehetnek ugyan, arcunkhoz viszo
nyítva azonban a közöttük lévő különb
ség jelentéktelennek is mondható. Akkor 
is, ha a sokféle arc egymástól eltávolító és 
egymásnak ugrasztó szerepe valójában 
csak az emberi ábrázat ellenpólusával, úgy 
is mondhatjuk, az anti-arccal összehason
lítva válik nyilvánvalóvá. Igen, igen, jól 
sejti a tisztelt hallgatóság, arról van szó, 
amire mindenki gondol, fölösleges tovább 
köntörfalazni. Minden eltérő arány elle
nére is, mennyi simulékony egyezés, bo
nyodalommentes egyszerűség, jótékonyan



kiegyenlítő hasonlatosság . . .  Különben 
óvakodjunk mindenféle félreértéstől, pél
dájának említésekor csak egy cél vezette: 
kellőképpen megvilágítani arcunk lemez- 
telenítésének káros és kóros exhibicioniz
musát.

Barátunk álarca alatt az ajkába harap. 
Árulkodó cinkos tünetekre les. Félénken 
körülfülel. Egyetlen árva kuncogást, za
vart köhécselést se hall. Talán mert a töb
biek a hallottakat nem első ízben hall
ják. Annál lelkesebb a taps a magas so
vány szónok levonulásakor. Ugyanilyen 
taps köszönti az emelvényre lépő újabb 
szónokot.

Alacsony köpcös emberke és az álar
cosok klubjának jövőjéről beszél. Arról, 
hogy a klubtagok hamarosan kilépnek a 
klubhelyiség falai közül. Mert hogy bár
mennyire tartani is kell a kívülállók gú
nyolódásától és egyéb agresszív megnyi
latkozásaitól, az álarcviselés elterjesztése 
csak úgy képzelhető el, ha a tagok képe
sek kockázat vállalására. Ha álarcaikat hi
vatalokba, gyárakba, szórakozóhelyekre 
éppúgy magukkal viszik, mint saját és 
mások családi otthonaiba. És hát ki tud
ja, könnyen megtörténhet, hogy ennek so
rán különböző megpróbáltatásokkal, sőt 
megtorlásokkal, talán még börtönnel és 
akasztófával is számolniuk kell. Mindegy, 
lesz ami lesz, ki kell tartani. Amíg csak 
el nem jön az idő, amikor már házastár
sak esetében is elképzelhetetlen lesz, hogy 
egymás előtt álarc nélkül mutatkozzanak. 
Csakhogy a győzelem örömtüzének fénye 
számunkra még távolról hunyorgó pislo



gás csupán. Halvány derengés egy sötét és 
rögös út végén, ahová önmagunk legyőzé
se árán juthatunk csak el. Egyenlőre oly
képpen kezdve, hogy önmagunkat és egy
mást igyekszünk az álarcok viseléséhez 
hozzászoktatni. Mert bizony szép számmal 
akadnak még köztünk olyanok, akik tá
vozáskor túl könnyen, sőt megkönnyebbül
ve vetik le álarcaikat. Némelyek úgy. 
mintha nem is akarnának vele végérvé
nyesen egybeforrni.. . Barátunk bujkáló 
belső derűje görcsbe fullad. Egyedül van, 
úgy látszik, senki sincs körülötte, akit a 
magáéhoz hasonló titkos kajánsággal gya
núsíthatna. Egyedül ő lenne újonc a jelen 
lévők közt? Olyan, aki nem vált még a 
sokszor hallott szöveg áldozatává? . . . Min
degy, akárhogy legyen is, nem engedi 
behálózni magát, úgy akar elmenni, hogy 
ne legyen kedve újra eljönni. ..

Ezért kezd az elhangzó szavak külső kí
sérőjelenségeire figyelni inkább. Az egy
mást stafétaként váltogató szónokok moz
dulataira, gesztusaira. Egyikük kezével 
minduntalan a homlokához közelít, egy íz
ben zsebkendője is előkerül. De aztán 
megáll a levegőben, még mielőtt az arcá
hoz érne. Na lám, máris kezdetüket vették 
a megpróbáltatások, kegyetlenül izzadhat 
álarca alatt. . . Aztán a hangok. Dorom
boló baritonok, zengő vagy kongó basszu
sok. Kamaszos tenorok. Valahányszor egy 
szónok elindul az emelvény felé, Barátunk 
megpróbálja kitalálni, milyen hangot is 
várhat. Többször sikerrel, mint sikertele
nül. Olykor egy szépen csengő vagy bán
tóan sipító szoprán, dallamos alt is fokoz



za a különös koncert színgazdagságát. Ba
rátunk mindinkább olyan hangverseny 
részvevőjének érzi magát, melynek műso
rán egyetlen véget nem érő melódia sze
repel, mindig más hangszeren megszólal
tatva. Ahány hang, annyiféle, mélyek, ma
gasak, rekedtek, reszelősek, élesek, tom
pák. Kellemesek és kellemetlenek, rokon- 
és ellenszenvesek. Fülsértő, pimaszul ágas
kodó különbözőség. Kiáltó ellentétben a 
klub által óhajtott egyformasággal. Tűrhe
tetlen, gondolja Barátunk hirtelen. Valami 
szellemesen megkonstruált készülék kelle
ne, elektronikus hangtorzító berendezés 
az álarcok szája elé, hogy mindenki egy
forma hangon szóljon. Azaz inkább kétfé
lén, de nem többön: férfi és női hangon. 
Szabványhangon, pontosan meghatározott 
követelmény szerint. Éljen a típusorgá
num! Mi lenne, ha felállna, hogy ilyen
irányú javaslatot tegyen? Tréfának hiszi, 
olyan tréfának, amely akkor sikerülne 
igazán, ha a jelenlévők komolyan ven
nék . . . Mégse szánja el magát: úgy tetszik, 
a szónokok előre meghatározott sorrend 
szerint követik egymást. Vagy ki tudja, 
elképzelhető, hogy indítványát mégiscsak 
gúnyolódásnak vennék. Bár ez nem való
színű, humor dolgában nyilván túl magas 
az ingerküszöbük . . . Mégis ülve marad, 
ötletének komolyságát egyelőre még nö
vekvő belső viszketegsége sem sejteti ve
l e . . .

Közben a szónokok egyike váratlanul 
berekeszti az összejövetelt. A közönség 
tapsol, szedelőzködik. Barátunk a többi
ekkel kifelé indul.



— Most egy kis türelemre lesz szükség 
— fordul hozzá az ismeretlen ismerős. — 
Becsületes klubtagnak nem könnyen sike
rül álarcától megválnia. — Aztán suttogva 
hozzáteszi még: — Attól félek, ma sem 
történik semmi.

— Történnie is kellene valaminek?
— Kelleni kellene. Csakhogy én már 

nem nagyon bízom benne. Jobb, ha nem is 
beszélünk róla. Ha netán mégis történne, 
idejében meg fogja tudni.

— Mégis rendszeresen eljárogat ide?
— Mit csináljak? Valahová nekem is 

tartoznom kell. És hátha mégis .. . Egy
szer, ki tudja . . .

Barátunk nem tehet mást. Türelmet 
színlelve vár a kis ajtó előtt. Fülében a 
csalódás sóhajaival. Valahányszor egy-egy 
klubtag kilép a fülkéből és tenyérbe vagy 
zsebkendőbe rejtett arccal távozik. Lehaj
tott fejjel, mintha szégyenkezne is. Halk 
megjegyzések is hallhatók: „Nahát, már 
azt hittem.. Vagy: „Ez se erőltette meg 
magát túlságosan.” Egyszer pedig: „Na, 
ebből se lesz már énekes halott.” Egy ala
csony, szélesvállú álarcos rendszeresen el
lenőrzi, ki mennyi időt tölt a kis ajtó mö
gött. Megbízatásból? Magánszorgalomból 
csupán? . .. Barátunk annyit gyanít csak, 
hogy némelyek érthető okokból a kelleté
nél kissé tovább is elidőznek odabenn. És 
valahogy sajnálja a jelenlevőket; úgy érzi, 
minden egyes távozóval újabb szikrányi 
remény huny ki a félhomályba boruló elő
csarnokban. Aztán rajtakapja magát, maga 
is várakozik, vár valamire. Anélkül, hogy 
pontosan tudná, mi lehetne az. Persze szív



bajos nem leszek, szorítja össze ajkát ál
arca alatt, nem fogom megjátszani magam. 
Dehogy is, leteszi az alárcot és rögtön tá
vozik. Szemérmetlenül, fedetlen arccal. 
Sőt: bátorságát összeszedve gúnyosan mé
ri végig a várakozókat.

Gyanútlan elszántsággal csukja be maga 
mögött a fülke ajtaját. Fürgén nyúl az ál
archoz, nem sejtve még, hogy arcbőrével 
együtt téphető csak le. Vagy talán úgy 
sem. Félj aj dúl, segítségért kiáltva ront ki 
az előcsarnokba.

Odakinn körülfogják. — Ugye, nem tud
ja levenni, ugye nem? — kérdezgetik mo
hón, elragadtatva. Valaki megragadja az 
álarcot, barátunk fájdalmas ordítására el
kiáltja magát: — Megvan! Megvan! ö  az, 
akire oly régen várunk! — ölelgető karok 
fonódnak rá, a torkokból elcsukló hangok 
törnek föl, többfelől női zokogás hangzik. 
Távolabb öblös hang emelkedik a lelke
sedés zsivaja fölé: — Éljen az első tagtárs, 
aki eszményi arcát végérvényesen magára 
vette!

Barátunk nem tudja, hogyan kerül újra 
az ülésterembe. De az emelvényen áll, be
szélnie kell. Néhány szót mondania leg
alább, tenni, amit elvárnak tőle. Pár pilla
natig torkában gombócot érez — mégis 
folyékonyan beszél. Hogy őt magát is ké
születlenül érte az a számára felemelő és 
mindannyiukra nézve sorsdöntő esemény. 
Hogy már a hirtelen rázuhant roppant fe
lelősség súlya miatt se jelölheti ki nyom
ban az utat, amelyen ezentúl haladni fog
nak Feladata magábaszállást kíván, el
mélkednie kell. Egészen a legközelebbi



összejövetelig, amikor majd szózatot in
téz az egybegyűltekhez. Szózat? Hátha ez 
kissé mégis nagyképűen hat? . . .  De nem, 
hallgatóinak ovációja egészen másra enged 
következtetni. — Szózatot intézek hozzá
tok, szeretett tagtársaim! — ismétli a 
mennyezetig felcsapó ünneplés táncoló bu- 
borékaitól felhaj igáivá.

Később, kinn az utcán, mintha még min
dig ezek a buborékok röpítenék tovább. 
Mialatt a jobban megvilágított utcák felé 
közeledve álarctalan társai fokozatosan 
lemaradoznak. Utolsónak az ismeretlen is
merős marad. — Éreztem — hallja ma
ga mellett a hangját — , éreztem, hogy 
amikor behívom, titkos sugallatnak enge
delmeskedem.

— És ha csalódnak bennem?
— Lehetetlen. Nem csalódhatunk . . .  De 

ha mondana valamit a terveiről. Még a 
szózat előtt. Csak nekem. Bármennyire 
senki vagyok is. Négyszemközt vagyunk.

— Arra gondoltam, hogy . . .  — Bará
tunknak újra az álarcokra szerelendő 
hangtorzítók jutnak eszébe. Szent humor- 
talansággal, minden gúny nélkül. Hozzá
forrt eszményi arcának megfelelően. — 
Mert a hangok, igen, azoknak is egyfor
máknak kellene lenniük . . .

— Zseniális. Erre nem is gondoltunk ed
dig.

— Gondolja? Igazán nagyon örülök . ..
— Határozottan korszakalkotó . . . Bár 

egyébként mindegy. Fő, hogy mondjon 
valamit.

— Értem. Lehetőleg valami újat.



— Vagy régit. Mindegy. Bármit mond, 
mi követni fogjuk.

— Bárhová?
— Bárhová. Hiszen az elsőszülöttünk. 

És ha szerencséje lesz, sokáig nem is lép a 
nyomába senki. Mert ez a fontos, a távol
ság, a távolság mindennél fontosabb. Mi
nél nagyobb a távolság, annál inkább fö
löttünk lebeg.

— És ha senki se lesz, aki utánozni tud?
— Természetesen az se lenne jó. Mert 

akkor magára marad . . .
Barátunk egyedül lép a neonfénybe. 

Bátran, emelt fővel néz át a rápillantó já
rókelőkön. Álarca alatt diadalmasan moso
lyog. Ezek még nem tudják, semmit se 
tudnak. . .

Otthona közelében gondol csak a fele
ségére. És hogy reggel a hivatalba is be 
kell mennie . . .

(1975)



LOVASOK A FALUBAN

Tíz körül járhatott, amikor a lovascsapat 
elérte a falut. Legelöl a tiszt, fején tollas 
sisakforgóval, maga mellett a trombitás
sal és a zászlótartóval, mögöttük a kastély
beli kancellista következett: szikár, beesett 
arcú, merev tekintetű férfi, kecskeszakál- 
lal, kezében pergamentekercset szorongat
va, a vékonypénzű, sápadt, fiatal vikárius, 
a káptalan megbízottja társaságában. Kí
séretükben a sodronyinges, lándzsás, si
sakos fegyveresek vagy tízen lehettek; raj
tuk kívül még valami szolgaféle három 
egymáshoz fűzött vezetéklóval, kettő kö
zülük lovas nélkül még, a harmadik nyer
géhez kötözve, egymásra szorított két 
csuklóján mélyen húsába vágó piszkos kö
téldarabbal, összepréselt ajkú, húszéves 
forma parasztlegény, szemében a félelem, 
a kiszolgáltatottság és a dac keverékével.

Porfelhőt kavaró ügetéssel közeledtek a 
faluhoz, kapirgáló tyúkokat, legelésző li
bákat riasztva, még a legszélső házakat 
sem érték el, de a fülsértő élességgel fel
harsanó trombitaszó máris a falu közepéig 
hatolt, egészen a bíró házáig. Ügy hogy a 
bíró, sovány, lógóbajszú öregember, nya
kán kidagadó erekkel, feltűnően nagy 
ádámcsutkával, méltóságának jelvényét, a 
bírói pálcát szorongatva, egy ideje a kapu 
előtt várakozott már, mikor a lovak léptét 
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kocogássá visszafogó csapat a közelébe ért. 
Ekkor aztán tanácstalanul nézett le a ke
zében tartott pálcára, majd mint aki nem 
tudja, mit is kezdjen vele, a földre dobta. 
Háromszor is nekilendült, mire sikerült kéz
re állnia, piszkos bő gatyára messze tér
den felül csúszott komikusán égre kalim
páló inas lábszárairól, miközben két te
nyerén néhány bizonytalan lépést tett a 
porban a lovasok felé, minden mozdulatá
val egyensúlyát keresve, minden pillanat
ban készen az elvágódásra. El is esik bi
zonyára, ha a tiszt jókedvű nevetése ide
jében engedélyt nem ad az újbóli talpra- 
állásra: — Jól van, öreg, jól, fő a jóakarat, 
abbahagyhatod.

A kivörösödve fújtató bíró először té
tova mozdulatot tett, inge ujjával szíve
sen letörölte volna homlokát, aztán mégis 
inkább patakzani hagyta a gyöngyöző vé
ré j tékcseppeket. Parancsleső mosollyal, 
szolgálatkész alázattal tekintett az előtte 
magasodókra. Körülötte a falubeliek közül 
alig mutatkozott valaki, a lovasok köze
ledtére még a porban játszó meztelen gye
rekek is szétfutottak, távolabbról, a házak 
közé húzódva tekingettek csupán feléjük, 
arcukon a bíró mutatványa keltette neve
tés küszködött a fegyveresek kiváltotta 
megszeppenéssel.

— Hát a többiek? — kérdezte a tiszt 
megkeményedő hangon.

— Az emberek a földeken. Az asszo
nyok meg. . .

— Veresd félre a harangot. Gyülekező 
lesz.



— Parancsodra, uram. Addig talán . .. 
ha szolgálhatok valamivel. ..

— Sietünk, ehhez tartsd magad.
A bíró mezítelen lábain futva indult a 

rozzant harangláb felé. Szavára a házak
ból először az asszonyok bújtak elő, aztán 
különböző irányból lassanként a férfiak is 
beértek a földekről. Port verve, futólépés
ben, néhány ugyancsak a szántókon dol
gozó asszony kíséretében.

Valamennyien a lovaktól kissé távolabb, 
tíz-tizenöt lépésnyire álltak meg, különö
sebb rend nélkül, de láthatólag rég kiala
kult szokásnak megfelelően felsorakozva. 
Tekintetüket jobbára a földre sütötték, de 
még akik olykor egy pillanatra felvetették 
is, azoké sem árult el semmiféle meglepe
tést váró kíváncsiságot. Inkább csak va
lami mindent előre tudó beletörődést. De 
mintha a lovasok közül se csodálkozott 
volna senki ezen az egykedvűségen: lát
hatólag el is várták a falubeliektől, hogy 
amióta a bíró kézenjárva tartozik elébük 
járulni, többé semmin se csodálkozzanak. 
Mindössze a tekercset szorongató kancel- 
lista fordult a vikáriushoz: — Ügy látom, 
innen üres kézzel mehetünk tovább.

— Isten akaratából egyszer a bűnösök 
is megfogyatkoznak — válaszolta a pap hal
kan maga elé, mintha csak imát mormolna.

A kancellista kibontotta a tekercset, 
s miközben fennhangon, de hangsúlytala
nul olvasta a már kívülről ismert szöveget, 
egyre az előtte állók arcát figyelte. — 
Megértettétek? — kérdezte aztán meg
emelve a hangját.

— Meg, uram, minden parancsotok sze



rint lesz — felelte fürge alázattal a bíró 
mindannyiuk helyett.

— Hát akkor. . .  — lendült volna sar
kantyúzásra a tiszt lába, de aztán félbe
maradt mozdulattal továbbra is visszafog
ta lovát. Ajka körül bujkáló ravasz mo
sollyal, fürkészően hordozta végig tekinte
tét a porbanézőkön. — Mert ha netán nem 
értette volna valaki. . .  — szólalt meg az
tán bátorítóan.

Pár pillanatig a csend mintha még az 
eddiginél is nagyobb lett volna. Aztán egy
két tétova köhhintés előzte meg az egyik 
kalapját forgató, zavarában egyik lábáról 
a másikra nehezedő paraszt rekedtes hang
ját.

— Alázattal megkövetem, de megkér
deném, mi végett légyen az, hogy minden 
kék szemű ember bal fülébe rézkarika té
tessék, mivel hogy .. .

A kancellista mindössze a szemével in
tett a tisztnek.

— Vigyétek! — adta ki a rendelkezést 
amaz.

Egyszerre hárman is leszálltak a nye
regből a fegyveresek közül. A rekedtes 
hangú kérdező meg sem kísérelte a mene
külést, összekötözve, pillanatokon belül az 
egyik vezetékló nyergébe került.

Lépésben indult kifelé a faluból a csa
pat. Szótlanul, köszönés nélkül. Csupán 
az egyik fegyveres vetette oda elforduló- 
ban: — De aztán ragyogjanak azok a ka
rikák, a rézangyalát neki! Ragyogjanak, 
ha újra megjövünk.

— Csakugyan vannak még — mondta



a kancellista később. — Nagy urunknak 
ezúttal is igaza volt.

— Fájdalom, vannak még — mondta 
halkan a vikárius, a káptalan megbízott
ja, hangjában őszinte sajnálkozással. — 
Vannak még megátalkodottak, Isten le
gyen nekik irgalmas.

— Vannak hát, hogyne lennének — 
mondta magabiztosan a tiszt. — Csak ép
pen meg kell piszkálni őket egy kicsit és 
mindig is lesznek.

Aztán megsarkantyúzták lovaikat. Ügy 
számították, dél tájban érik el a követke
ző falut.

(1976)



IDEGENBEN

Sokat tapasztaltam már nálatok — 
mondtam egy napon vendéglátómnak —, 
éppen csak azt nem tudom még, miképp 
büntetitek azokat, akik letérnek a törvény 
útjáról. Azaz hát mit is beszélek? Annyi 
szépet láttam itt, hogy arra gondolok, or
szágotokban ilyesmire nincs is már szük
ség . . .  — Vendéglátóm azonban megnyug
tatott: szórakozásban e téren se fogok 
hiányt szenvedni. Néhány nap után pedig 
csakugyan fel is öltötte magas rangját jel
ző paprikavörös hegyes süvegét, amelyet 
nálunk ugyan mindenki bohócsipkának 
nézett volna, itt viszont hatására az utcai 
tolongás mindenütt tiszteletteljesen szét
nyílt előttünk. Amerre csak a törvényszék 
épülete felé igyekezve végighaladtunk.

A vádlottak padján egy bíró ült. Helye
sebben volt bíró, akit gyilkossággal vádol
tak, pontosabban egy öregember megölé
sével. — Nem akármilyen ügy, főbenjá
rónak is mondhatnám — figyelmeztetett 
vendéglátóm. Nem is alaptalanul, mivel 
hamarosan kiderült, tettét a vádlott va
lóban el is követte. Némileg közvetve 
ugyan, de a saját bűneként, amint azt a 
per koronatanújának, egy derék és jóképű 
szabólegénynek, mellesleg az öregember 
gyilkosának eskü alatt tett vallomása bi
zonyította. Kétségbevonhatatlanul, mivel



a szabólegény tettének több szemtanúja 
volt, akiknek vallomása a gyilkoséval tö
kéletes összhangban derített fényt az ese
ményekre. Ezek szerint a rokonszenves 
külsejű tettes a nyílt utcán, egyetlen tőr
döféssel végzett áldozatával, gyorsan és 
fájdalommentesen, előbb, semhogy az a 
halál közelségére egyáltalán ráébredt vol
na. Ezt egyébként a törvényszéki orvos
szakértő is megerősítette, elmondva, hogy 
az igénybe vett szúróeszköz, a nálunk 
használatos hosszmértékben kifej ez ve
22 cm és 9 mm. hosszú kétélű tőr, hátul
ról, a negyedik és ötödik borda közt, köz
vetlenül a gerincoszlop mellett hatolt a 
testbe és az aortát találta el.

— Tökéletes munka volt — súgta ven
déglátóm, miközben a szép számú hallga
tóság soraiból halk, de félreérthetetlenül 
nagyra értékelő zümmögés szállt a koro
natanúi minőségben jelenlévő, megnyerő 
külsejű szabólegény, mellesleg gyilkos fe
lé, nem csupán a bírák hangulatára hatva 
ki, akik ilyenformán csodálatukat képtele
nek voltak maradéktalanul a komoly hi
vatástudat maszkja mögé rejteni, hanem 
még a vádlott szemében is megjelent a 
csodálatnak egy halvány visszfénye. Ez a 
tettes iránti általános rokonszenv külön
ben akkor hágott tetőpontjára, amikor az 
áldozat kezelőorvosa, ugyancsak szakértői 
minőségben, a bíróság tudomására hozta, 
hogy néhai páciense súlyos szervi szívbaj
ban, agyérelmeszesedésben és tüdőtágulás
ban szenvedett, egyszer perforálódott gyo
morfekéllyel, egyszer pedig vesekővel mű
tötték, újabban nem sok jóval kecsegtető



prosztatazavarokat tapasztalt nála, nem is 
beszélve azokról az isiászra, csúzra és po- 
dagrára valló fájdalmakról, amelyek életét 
már évek óta pokollá tették. — Minden 
rendben van — fordult hozzám újra ven
déglátóm — , jobb érzésű gyilkos csak 
olyan áldozatot választ, aki amúgy se húz
ná sokáig. — Amikor pedig ellenvetéssel 
próbálkoztam, csendre intett, figyeljek 
csak, most kezd érdekes lenni. Nem is 
alaptalanul, mivel a további bizonyító el
járás során, amely most már közvetlenül 
a vádlott ellen irányult, olyan tényekre 
derült fény, amelyek a gyilkossággal ko
rántsem állottak annyira laza összefüggés
ben, mint ahogy azt első pillantásra gon
doltam volna. Semmivel sem jelentékte
lenebb dolgokat kellett ugyanis még tisz
tázni, minthogy a jelenlegi vádlott, koráb
bi bírói ténykedése során, valóban ártat
lanul ítélte-e gyümölcstolvaj lásért tíz bot
ütésre az akkori vádlottat, az azóta gyil
kossá és koronatanúvá előlépett szabóle
gényt, és ha igen, azért-e, mert az több 
ízben is sóvár, sőt kéjsóvár pillantásokat 
vetett a feleségére. Nem a saját feleségé
re természetesen, hanem az azóta vádlottá 
süllyedt bíróéra, akinek ezt igazságtalan 
ítélettel megtorolni, persze, akkor sem ál
lott volna jogában, ha a szóbanforgó só
vár, sőt kéjsóvár pillantásokon kívül fe
lesége és a szabólegény között más is tör
ténik.

Hosszú és elmélyült vizsgálat vette te
hát kezdetét. Alaposságára mi sem jellem
zőbb, mint hogy a bíróság különleges, 
már-már aprólékos figyelmet szentelt an



nak eldöntésére, vajon a bíró jóhiszeműen 
sújtotta-e egykori vádlottját megalázó íté
letével, vagy pedig annak kimondásakor 
nagyon is tisztában volt a szabólegény vét
lenségével. Szívós és kitartó munkával 
kellett tehát a múltbeli eseményekről a 
port lefújogatni, ami gyakorlatilag azt je
lentette, hogy terjedelmes, nemegyszer 
szónoklattá duzzadó fejtegetések váltogat
ták egymást parázs vitákkal, amelyek kü
lönben nem csupán a szembenálló felek, 
vagyis egyfelől a közvádló, másfelől a 
vádlott és védője, valamint a mérleg nyel
veként ingadozni hivatott bíróság közt zaj
lottak, hanem az egy frontot alkotók kö
zött is legalább ilyen mértékben. Csakis 
ezért vághatta a helyettesével heves szó
párbajba keveredő köz vádló kétszer is 
földhöz arannyal dúsan hímzett lila kalap
ját, mindkét esetben közvetlenül a kész
séggel érte hajló teremszolga lába elé, 
ezért kezdhette egymás bajuszát tépni a 
vádlott két védője, olyan hevesen, hogy a 
harmadik nagy üggyel-bajjal tudta csak 
szétválasztani őket, sőt ugyanezért ordít
hattak egymásra a bírák is kivörösödve 
és az asztalt csapkodva. Nagy gyönyörűsé
gére a mind gátlástalanabbá zajongó kö
zönségnek, amelyet a büntetőtanács elnöke 
végül már az asztal tetejéről igyekezett 
csendesíteni, mind cifrább, kakaskukoré
kolásra emlékeztető hangokat csalva ki 
trombitájából — kalapács vagy csengő 
helyett ugyanis ebben az országban éles 
hangú kis ezüsttrombitát szokás használ
ni. Egyedül a vádlott ült csendben; re
ménytelenül és hamuszürkén, lecsüngő ka



rokkal, mintha semmi köze sem volna ah
hoz a körülötte dúló viharhoz, amely szá
momra valahogy olyan, láthatatlan kar
mesternek engedelmeskedő zenekar pro
dukciójának hatott, melynek minden egyes 
tagja nagyon is tüzetesen ismeri a maga 
partitúráját. Ám hogy mindez végül is az 
igazság maradéktalan felszínre kerülését 
is eredményezte, azt már vendéglátómba 
vetett feltétlen bizalmam folytán állítha
tom csak, mivel bármilyen szép haladást 
is tanúsítottam ekkora már az ország nyel
vének elsajátításában, a gyakran nyelvi 
archaizmusokkal és klasszikus idézetekkel 
megtűzdelt teker vény es jogi fejtegetése
ket csakis az ő tolmácsolásában tudtam 
úgy-ahogy nyomon követni. Számos olyan 
részlet megértését mulasztva el, amelyet 
már csak azért se volt fontos érteni, mivel 
az ehhez hasonló ügyekben, amikor az 
igazságot éppen az igazságszolgáltatás 
részéről érte sérelem, az egyetlen komo
lyan vehető bizonyítékot maga a gyil
kosság ténye jelenti. — Ugyan mi 
szükség másra? — szegezte mellemnek 
vendéglátóm a szónoki kérdést. — Ha egy
szer államunk polgárai évszázadok óta 
nem gyilkoltak más okból, mint igazság
talan ítélet következtében. — Ezután a 
vádlott példátlan cinizmusáról kezdett be
szélni, főleg annak mellveregető zokogá
sát hiányolva, aminek szerinte attól a pil
lanattól kezdve kellett volna az egész tár
gyaláson egyfajta alap tónusként végigvo
nulnia, hogy a szabólegény-gyilkos-koro- 
natanú a gyilkosság megtörténtét a je
lenlévők tudomására hozta. Érthetően nem



is titkolta hát megelégedését, amikor a bí
róság egyrendbeli gyilkosság bűnében bű
nösnek mondta ki a vádlottat, s azon 
nyomban halálra is ítélte. Elégedettségé
nek egyébként semmi köze sem volt bár
miféle alantas kárörömhöz, arckifejezése 
félreérthetetlenül arról a magasztos érzés
ről árulkodott, ami egyedül az igazság 
győzelmekor szokott rajtunk eluralkodni.

Ezért nem akartam ünnepélyes hangu
latából kizökkenteni.

Rég túl voltunk már az ebéden, amikor 
benyomásaim felől kezdett kérdezni. 
Többszöri unszolására mertem kimondani 
csak, hogy a halált tíz botütés ellenében 
kissé túl nagy árnak találom.

— Árnak talán csakugyan az — válaszol
ta. Ajka körül finom mosoly kíséretében 
fejtve ki azt a meggyőződését, miszerint 
nem az ár kérdése lényeges itt, hanem hogy 
elvárható-e bárkitől bármiféle törvény 
tiszteletben tartása, ha egyszer éppen a 
törvény képviselője részéről érte törvény
telenség.

— Eszerint, ha jól értettelek — vetet
tem ellen —, az igazságtalanul elítélt több 
gyilkosságot is elkövethet, talán többszá
zat is. Vagy bármi más bűnt, amit csak 
kedve tartja.

— Elvben igen — bólintott elismerően. 
— Aszerint, milyen bűnért kívánja elítélő
jét elítéltetni. De egynél több gyilkosságot 
kevesen követnek el. Rég bejáratott ha
gyomány szerint ennyi az ára az igazság
talan ítéleteknek.

— Hm . . . Tíz botütés ellenében is . ..



Őszintén szólva, számomra ez kissé szo
katlan.

— Számomra is. Hogy valaki úgy vé
lekedjék, az igazságtalanságot elkövetőnek 
is joga lehet még az élethez.

— Nem neki. A másiknak, az öregem
bernek.

— Mint az igazságért folytatott küzde
lem áldozata, ékes síremléket kap.

— Ettől még ártatlan áldozat marad.
— Minél ártatlanabb az áldozat, annál 

nagyobb a bűn, ami az igazságtalanul íté
lő fejére hull. Különösen sérülékeny lel
kületű ártatlanul elítéltek ezért kiskorú 
áldozatot választanak maguknak. De azért 
ez ritkaság. És sohasem találkozik a köz
vélemény helyeslésével.

— Attól félek, az enyémmel se talál
kozna — mondtam dünnyögve.

— Én meg attól, ha meg nem sértlek, 
hogy még mindig nem értesz mindent.

— Nagyon távoli világból jöttem hozzá
tok. Bizonyára ezért van, hogy még min
dig az áldozat sorsa felett töprengek.

— De hiszen a gyilkos megszabadította 
szenvedésétől.

— Ennek ellenére is. Mert hátha még 
szüksége volt rá valakinek. Esetleg sze
rette is valaki. Annyira lehetetlennek tar
tod?

— Elképzelhető. Csakhogy az ártatlanul 
elítéltet elképzelhetetlen sérelem érte. 
Nem várható el tőle, hogy ez is eszébe jus
son.

— Milyen igaz. Engedelmeddel mást kér
dezek hát. Mi történik, ha a bíró ártatla
nul ítélt ártatlan felett? Ha mondjuk, ha



mis tanúvallomással tévesztették meg. És 
utána az ártatlanul elítélt gyilkossággal 
tiltakozik az ítélet ellen. Ebben az esetben 
is a bírót ítélik el? Halálra természetesen.

— Nem őt, hanem a hamis tanút. De ha 
a bíró összejátszott vele, mindkettőjüket.

— Nagyon szigorúak a törvényeitek — 
mondtam ekkor elgondolkodva — bár eb
ben kétségtelenül van valami imponáló is. 
Mégis engedd meg, hogy megkérdezzelek: 
nem volna-e helyesebb, ha az ártatlanul 
elítélt csak azt ölhetné meg, aki az őt ért 
sérelemért felelős. Vagy azokat, ha többen 
is voltak.

Vendéglátóm arcára őszinte döbbenet 
ült ki. — Ha nem roppant komoly dolgok
ról beszélgetnénk, azt hinném, tréfálsz — 
szólalt meg, miután mély, erőgyűjtő sóhaj
tással jelezte, hogy ezúttal kimerítő vá
laszra készül.

— Fogas kérdés, ördögien fogas — tet
te aztán hozzá tűnődve. Azzal folytatta, 
hogy vegyük talán az adott esetet, s kép
zeljük el, hogy ez a gyalázatos módon 
megalázott szegény szabólegény a bíróval 
végez ugyanolyan remekbe szabott tőrdö
féssel, mint ahogy azt az áldozat megtisz
telő szerepét betöltő öregemberrel tette. 
A bíró pillanatok alatt meghal, anélkül, 
hogy megtudná, halálával igazságtalan 
ítéletéért kell meglakolnia. Vajon ez csak
ugyan bűnhődés volna? Igaz, a gyilkos a 
gyilkosság hosszadalmasabb, tehát fájdal
masabb módját is választhatná, csakhogy 
a bűnöst, vagyis az áldozatot ezesetben 
annyira lekötnék a testi kínok, hogy mit 
sem érezne azokból a lelki kínokból, ame



lyek elkerülhetetlen velejárói kell, hogy 
legyenek a bűnhődésnek; elképzelhető, 
hogy ezekből még akkor sem érezne sem
mit, ha gyilkosa külön is emlékeztetné, 
miért kell szenvedések közepette életétől 
elbúcsúznia, mert ekkor meg az áldozatot 
főleg a halálfélelem motiválná, se ideje, 
se ereje nem volna korábbi tette szörnyű
ségének átélésére. Hacsak nem olyan ma
kulátlanul igaz ember, hogy kitárt mellel 
várja a halálos döfést, úgy, mint tettének 
jogos következményét. Csakhogy ilyen em
ber nincs, vagy ha van, semmiképp se fog 
igazságtalan ítéletet hozni, vagy annak 
megszületésében bármi más módon közre
működni. Nem, nem, ez a késleltetett és 
barbár önbíráskodáson alapuló módszer 
aligha elfogadható. Még az ártatlanul el
ítélt, azaz a gyilkos szempontjából sem, 
akit épp elég méltánytalanság ért, megen
gedhetetlen volna hát, ha lealacsonyító 
módon mások kínjaiban való gyönyörködés
re kényszerítenénk. Csakis az érvényben 
lévő törvényes megoldás látszik tehát jár
ható útnak. Még ha a halálfélelem bűnhő- 
dést zavaró szerepe itt sem iktatható ki 
teljesen, ámbár a vizsgálati fogság ideje, 
valamint a halálos ítélet kimondása és az 
annak végrehajtása közti idő hosszúsága 
folytán mégis elképzelhető, hogy az elítél
ten időnként a bűntudat érzése is eluralko
dik, sajátos módon elkeveredve az ártatla
nul elítéltségből fakadó szenvedéssel, ami 
viszont abból eredeztethető, hogy az el
ítélt, esetünkben a bíró egyszerre bűnös 
is meg ártatlan: bűnös, mivel igazságta
lanul ítélt, de ártatlanul bűnhődik, mivel



nem az igazságtalan ítéletért ítélték halál
ra, hanem gyilkosságért, amit nem köve
tett el, legfeljebb jogilag, mondhatnánk 
szimbolikusan. Vagyis az ilyen ítélet ép
pen igazságtalansága folytán tekinthető 
igazságosnak. — Elvégre az igazság úgy 
kívánja, hogy igazságtalanságra igazságta
lanság legyen a válasz! — mondta nyoma
tékosan.

Tétova mozdulatot tettem, de csendre 
intett.

— Engedd meg még, hogy a mélyebb 
lényeget is megvilágítsam — folytatta új
ból nekilendülve. — Mert mintha még 
most sem értenéd, hogy törvényeink vol
taképpen játékszabályok az egyén és a 
többiek összessége közti játékban. És ez a 
játék addig folyhat csak, míg a szabályo
kat mind a két fél betartja. Amint vala
melyikük egyetlen szabályt is megszeg, 
valójában az egész szabályrendszert rúgja 
fel, legalábbis az egyensúly helyreálltáig, 
s ezért csakis ő a felelős. Szemben a másik 
féllel, esetünkben az ártatlanul elítélttel, 
akik felett az igazságtalan ítéletet a többiek 
összessége nevében mondták ki és hajtot
ták végre rajta, számonkérni valója tehát 
csak neki lehet, a többiek, az állampolgá
rok összességével szemben. Neki áll jogá
ban büntetnie a többieket, úgyhogy a töb
biek összessége mintegy az adósává lesz, 
s ez az állapot csak úgy szüntethető meg, 
ha az összesség a sérelmet szenvedő kezébe 
adja magát, lehetővé téve számára, hogy 
bármit elvegyen tőle. Bármelyik tagjának 
életét is, így mentesülve a bűntől, amit 
ellene vétett, esetünkben azzal a tíz, simo-



gatásnyi botütéssel, amellyel a vétlenül 
elítélt hátsófelét illette, mert ha netán 
nem tudnád, országunkban a botbüntetést 
régóta jelképesen alkalmazzák csak. Ez 
azonban eltörpülő mellékkörülmény. Amel
lett okvetlenül, hogy az összesség min
den igazságtalan ítélet által vétkessé vá
lik, márpedig vétkesként hogyan kérhetne 
számon bármiféle bűnt bárkitől, honnan 
venné a jogot, hogy büntethessen. Bárki 
bármilyen bűnt elkövethetne, mi pedig 
tehetetlenül állanánk a bűnökkel szemben. 
Gondolom, magad is látod már, sokkal je
lentősebb dolog ez annál a néhány, több
nyire amúgy is hunyóban lévő emberélet
nél, amely az elvétve igazságtalanul elítél
tek jogos gyilkosságainak esik áldozatául.

— Minden kételyemet eloszlattad — vá
laszoltam udvariasan. — Egyetlen kivéte
lével. Mi történik, ha valaki büntetlenül 
ölni akar, s ezért olyan látszatot kelt, mint
ha mondjuk szilvát lopott volna, elszenve
di a tíz jelképes botütést, megöli áldozatát, 
végül bebizonyítja, hogy ártatlan volt a 
szilvalopásban?

Vendéglátóm rojtos szélű selyemkendő
jéért nyúlt, olajosán fénylő tar koponyá
ját törölgette: — Nem értem, hogyan gon
dolhatsz erre.

— Én sem. Csak úgy eszembe jutott.
— De hiszen mondtam már: nálunk 

nem szokás ölni. Csakis elszenvedett igaz
ságtalanság következtében.

— Ettől még megtehetné valaki. Szoká
saitok ellenére, de büntetlenül.

Vendéglátóm szeme most már szomorú



lett. — Nem tehetek róla, de úgy érzem, 
nagyon sötét világból érkeztél hozzánk.

— Nem olyan sötét, mint hiszed. Mind
össze bonyolultabb egy kissé.

— Lehetséges, látnom kellene. . .  De 
azért arra kérnélek, az imént mondottakat 
mások előtt ne ismételd meg. Nem szeret
ném, ha honfitársaim gyanakvással mére
getnének.

— Mindenben parancsod szerint fogok 
eljárni.

Ettől mintha megnyugodott volna egy 
kicsit. De így is legalább egy hétbe telt, 
amíg minden a régi lett köztünk. Ismét 
megfogadtam hát: nem nyugtalanítom töb
bé számára szokatlan gondolatokkal.

(1978)
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gosabban vannak jelen, mint 
ahogyan az a képtelennek 
látszó mesékből első pillan
tásra talán kitetszik. Ám 
mert a való világban is rej
tetten léteznek inkább, 
ezért hozhatók legkönnyeb
ben felszínre „képtelen tör
ténetek” segítségével. „K ép
telenségük” , vagy inkább 
em bertelenségük  is, ezáltal 
válik nyilvánvalóvá.
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