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Miért kell Wolfné nevét megjegyezni?

.Kícsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő.

Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő.

Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő.

Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt. Húsz éve van a vállalatnál. Hideget ebédel. Egyedül lakik.
Wolfnénak hívják. Jegyezzük meg: Wolfné. Wolfné. Wolfné."

A Trilla címet adta Örkény ennek az egyperces novelIának. Az értelmező szótár
szerint a trilla zenei díszítmény: két hang gyors, pergetett váltakozása; amúgy pedig a
trilla könnyed, kellemes és felszabadult, a "bájoló lágy trillák", a "tarka képzetek",
valamint a kedv, a remény és a Lillák képzetköréhez tartozik. A trilla tehát kellemes,
sőt varázslatos. És felülről jön. A Trilla című novellában mindennek nyoma sincsen,
csak a billentyűk zakatolásának és a papír kicsavarásának gyors, pergetett váltako
zása. A trilla felcsendül és visszhangzik, ez a Trilla viszont monoton és reménytelen,
mert kétségbeejtőenkörülhatárolt. Valami azért felcsendül ebben is, vagyis inkább
felsikolt: egy vezetéknév, Wolfné, amit vagy akit meg kell jegyeznünk.

De hiszen azt sem tudjuk, ki ez a Wolfné! Valamit persze sejthetünk. Ha már húsz
éve van a vállalatnál, akkor legalábbis negyven körül járhat. Ha egyedül lakik: lehet
özvegy, elvált, elhagyott. Ha hideget ebédel: nem telik neki melegre, nincsen meg
oldva az üzemi étkeztetés, nincsen kedve lemenni, rabja munkájának, megszokta, kü
lönben is minden este főz, vagyis összekotyvaszt magának valamit. Ha indigóval ír:
unalmas adatokat ugyanarra az ürlapra, másolatot a másolatokról, bármit, amit le
íratnak vele. Vagy valamí egészen mást? Netán emlékiratát, regényét, a maga mentsé
gét? Vagy csak bugyuta versikéit? Esetleg a szeretetláncot tizenöt példányban, hogy
ne szakadjon meg, s ne hozzon rá még nagyobb bajt? És mit szól ehhez a főnök? Per
sze, miért is ne csinálhatná, amikor amúgy rendesen végzi a dolgát. Akárhogy is: a
nagy mű, a Wolfnéból fakadó szöveg valószínűsége alig-alig valamicske.

Miért kell megjegyeznünk, miért nem szabad elfelejtenünk Wolfné nevét? Azért,
mert fontos és hasznos munkáját "pontosan, szépen" végzi? Vagy éppen azért, mert
még ebben is középszerű, akinek tulajdon főnöke is hajlamos elfelejteni a nevét?
Vagy azért, mert ugyan mindenben középszerű, de senki mással, még egy másik
Wolfnévai sem helyettesíthető?Mert, mint minden ember, Wolfné is fenség? Mert ti
tok? Vagy talán azért, mert őt is elhurcolták, és vezetéknevével immár megnevezhet
jük a névtelen mártírok egyikét? Persze másképpen is lehetett mártír: zokszó nélkül
tűrte az írógépet is túlzakatoló szenvedést, nem adta tovább a rúgásokat, sohasem
vonta vissza a méltatlanra pazarolt jóságot.

Kell-e titkát is tudnunk, vagy csak elég megjegyeznünk a nevét? És ha megjegyez
zük, megtudjuk majd egyszer valahol, valamikor, ahol, amikor majd szó lesz róla?
Elkötelezem-e magam nevének megjegyzésével arra, hogy tegyek is érte valamit?
Vagy már késő? Mert egy ízben, a sokezredik alkalommal összegyűrte a papírt és azt
mondta: .Elégllll"? Vagy csupán belebámult a nagy büdös semmibe? Talán eszelősen

felnevetett, majd ezúttal kivételesen meleget ebédelt, de nem ment haza. Vagy haza-
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ment, és ott ürítette ki a fiolát. De előtte bedobta bugyuta vagy egyáltalán nem is
olyan bugyuta versikéit több ezer vagy csak egyetlenegy levélszekrénybe, természe
tesen név nélkül.

Figyelem a nevét levélszekrényeken, ajtókon, halálozási rovatokban, a kitüntetet
tek között, felhívom őket telefonon, hirdetést adok fel Trilla jeligére. A hirdetésre
sokan jelentkeznek. Stimmel minden: egész életükön keresztül gépeltek, hideget ebé
deltek, egyedül laktak és elfelejtették őket.

Vagy netán azért kellene eszünkbe vésni nevét, mert akkor a szupersürü öskásá
ban nem afféle üres semmi semmizett, hanem egy tartalmas őskezdet, amelyben ben
ne volt minden lehetséges világ, beleértve a regényt, a kiáltványt és a szerelmes leve
Iet gépelő Wolfnét is? És benne volt az a Wolfné is, aki már húsz éve van a vállalat
nál, hideget ebédel és egyedül lakik, akinek éppen azért kell megjegyeznünk a nevét,
mert őrá is ugyanúgy rá van szorulva az Univerzum, mint bárki másra, mert csak mi
bennünk, mert csak őbenne tud önmagára ismerni. És ha ez igaz is, mármint Wolfné
és az Univerzum egymásrautaltsága, nem éppen az ilyen-olyan-semmilyen, az elfelej
tett Wolfnékhoz képest vagyunk boldogok, fontosak vagy éppen becstelenek? Nem
éppen az a dolga Wolfnénak, hogy húsz éve legyen a vállalatnál. hideget ebédeljen,
egyedül lakjon és senki se jegyezze meg a nevét?

Mind a négy evangélista beszámol a csodálatos kenyérszaporításról. "Ti adjatok ne
kik enni!", szól Jézus tanítványaihoz, akik ezzel meghívást kapnak: csodát tenni Ővele

együtt. "Csak öt kenyerünk van, és két halunk", jelentik a tanítványok Márk, Lukács
és Máté szerint. Mit vagy kiket jelent ez a többes szám első személy? Az övék is lehet
nek a halak, hiszen halászemberek, ám lehetnek a több ezret kitevő közösségé is. Lé
nyeges ez? Annyira korántsem, mint a lényeg: az üdvösség kenyerével terített szere
tetlakoma. Az viszont mégsem lehet lényegtelen, hogy Jézus nem a semmiből "vará
zsolt", hanem az övékét osztotta, szaporította.

János elbeszélése a legpontosabb. Megjelöli a helyet és az időt, megadja a részt
vevők létszámát, és - mint a helyesen elvégzett osztás esetén a jó tanuló - a maradé
kot is pontosan. Megnevezi a csodában közrernüködö tanítványokat is. Őszerinte Fü
löptől kérdezi Jézus, hogy "honnan veszünk kenyeret?". Persze csak azért kérdezi,
.mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit akar véghezvinni". Fülöp - mi
ként a jó tanuló - számolni kezd: "kétszáz dénár árú kenyér sem elég". Simon Péter
testvére, András szólal meg, de János szerint nem azt mondja, hogy "van öt kenye
rünk és két halunk", hanem azt, hogy "van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és
két hala". Egy epizódszereplő jelenik meg: a fiú. Az övé volt az a semmiség, amely
szétosztatott, az a korántsem üres semmi, amelyben benne volt minden lehetőség. Az
is, amit Jézus véghez akart vinni. János elbeszélésében még inkább kidomborodik a
tanítványok közrernüködö szerepe, hiszen ők találják meg a fiút, aki a sokaságot, ha
tetszik, a "szürke" tömeget képviseli, vagyis benne az értéket. Ők, a beavatottak köz
vetítenek a fiú és Jézus között, aki "tudta, mit akar véghezvinni". Természetesen tu
dott a fiúról is. János jóvoltából tehát megismerhettük a névtelen, ám korántsem je
lentéktelen és érdemtelen epizodistát. De hiszen nem is névtelen! Mi már tudjuk a
nevét, mert megjegyeztük: Wolfné! Wolfné! Wolfné!
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