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A kör tehát bezárolt. Nem hiszem, hogy az előre látott halál pillanatában 
e1efántok diadalmas, hegyi vonulása, három háború után - szárazabban fog
Ialhatta össze Hannibálunk az ő vereségét.

Ma délután kellene színt vallanom dr. Janicsár Endre irodájában - a tár
sasház mondhatni alakuló ülésén, sehol sincs a húszezer forint. Vérmező,

napéjegyenlőség hava, június zenitje. Egy olajfa vet rám hús árnyékot, mivel
padom felett áll, különben perzselne a Fentvaló. Orromat lógatni éppen húsz
percem lehet, szemem csak a cigaretta hamvadtán fogja fel, amit ki tudja,
hányadszor lát, a kőbe vésett betúk igazsága szerint, itt vehették fejét Mar
tinovicsnak. Sírt, ha sírt, nem tartozik a mára; ő is, Hannibál is előre tudott
kudarc birtokán gazdálkodott saját sorsával, míg tehette. Aztán miféle kü
lönbség lehet az ő vesztük s az én szégyenem közt? Dimenzionális. Van kö
zös nevező a hangya és a medve halálában, a pajzs, ha széttörik, egyetlen
szónak is lehet lándzsahegye, vérrel csatornás hajnala. Az én délutáni hat
órám s valahányadik perce talán csak nekem túnik gonoszabbnak, mint az
igazi pusztulás. Mindez persze kulturált formában következik be. Janicsár
doktor pattint ujjával, és Mara, a titkárnő belibeg a kávéval, ami a közös
képviselőnek járó tiszteletdíjból főzetett, méregerősre. Amikor bejelentem a
NINCS-et, húsz szempár kévéjében éghetek, íme, én szervezem össze a tár
saságot, és egyedül én akadályozom a leendő lakásokra eső telekhányad ra
pid átírását. Szimultán indulatok áramlanak, forognak körülöttem. Janicsár
úgy tesz, mintha egy hét haladék is évekre vetné vissza az építkezést, Mari
megszorítja a karom, szóljak valamit, az istenért; van, aki röhög, vagy köve
teli az utódlást. Senkinek nem jut eszébe, én kapartam ki a forrg gesztenyét.
Rigó Bandi nem érdekel, odaszúrhat éles szemével, HAHA, BATYUSKAM,
KAR VOLT AJANIT JATSZANI. Könnyű neki, anyósa a német követségen
dolgozik. Még azt a dallamos basszus nevetést is feledni tudnám, ha nem
látnám újra majd magam előtt Solymosi Annamária hermelin boáját, amit
égető nyárban is viselni méltóztat; incifinci férje osztályvezető a nehézipar
ban, ádámcsutkája föl-le jár, mintha mondani akarna valami fontosat, pedig
Annamária szól helyette, és a körmei lángolnak. Nekik sincs pénzük, de Ja
nicsár érzékeny a prémekbe burkolt női szépségre. Sándor rágyújt - az ide
gesség jele -, tőlem kér cígarettát, ő sem segíthet, a könyv honoráriumához
kétszer annyi kölcsönt kért. Ehes vagyok, egyszerre támadt fel a lázadó gyű

1!\0r, megint túl vagyok a tíz forinton, pedig csak kávét és Kossuthot vettem.
Ujabban hányinger kísért, ha meglátom az Alagút utcai hentesboltot. MANÓ,
ahogy én kereszteltem el azt a kicsi öregembert, MANÓ megint ott set
tenkedik, hátha marad valami kenyérhéj meg kolbász- és töpörtyúmaradék,
disznósajtbőrke utánunk, kik a pultnál mustárt is hagyunk a papíron.
Patkányszürke gúnyája van, görbe, nem is tudna kiegyenesedni, mert szemét
örökkön a szeméttartókon kell hordoznia, kockás zsokésapkája az elegancia;
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végül is létezésünk választott vagy a sorstól kapott formája meghatározza
még testtartásunkat is. öt nem érdekli, hol és hogyan LAKIK. Enni kell. S a
hozzá képest GAZDAGOK mindig elhullatnak valami ínyérevalót, félig se
szívott bagót, kézből kieső karaj kenyeret. De hát dr. janicsár ügyvédi és
maszek irodájában nem ez a sikk. Eltelt az a szűköcske ebédidő, a nap nyu
gatra indul szekerén, leveles árnyékot terít elém, a gyerekkocsik is eltűnnek

egy szélfúvásra, s töprenghetek magam érkező kudarcán, holott már körmöl
nöm kellene a könyvtári statisztikát, hogy leadhassam végre. S hatkor várnak
janicsárék, a Repce utcában. Ugyan kihez volnék én közelebb? Manóka úr
hoz, a volt zsokéhoz. Hannibálhoz Lacus Trasimenus éjszakáján, Martinó
vicshoz, mikor a szekérbe ültették bekötött szemmel, vagy Annamáriához,
akinek incifinci férje van, és tetszik dr. [anicsárnak, szája s körme égszínű

vörös lángot vet a homályban, puha hermelin boában. Rigó Bandi nem érde
kel, áruló. Szerintem ott lesz már Kedvesi is, az Európa-hírű asztronómus,
aki alig várja, hogy átvegye tőlem a fel sem épített ház második emeletének
még számozatlan ajtajú mandátumát.

Már vártak a Repce utcában, egyedül az én helyem volt üres Márió mellett.
Húsz szempár figyelt, ahogy próbáltam kikerülni a székIábakat, s mégis
megbotlottam. Dr. janicsár ekkor emelte az égő fidibuszt a karcsú holland
szivarjához.

Mártonkaival kezdödött, És Rétivel. Az egyiktől az ötlet származott, és a
tervezői ceruza az ő kezében mozgott a kásaszínű pauszpapíron, a másik, a
hitel letéteményese esküvőm napjától, házépítési bátorságom fő oka.

Valahányszor átlépkedek a Postapalota tövében a sínekhez igazított alag
úton - jobbra fent a meredek pázsiton világít az aranyeső -, 45-46 cserélés
piaca jut eszembe, amikor a másként kanyarodó sínekkel, kicsi bazaltkockák
ra terített ponyván zsibongott a néhai Széll Kálmán tér. Március van, szür
kület érkezik, nem is gondolok Nannyóra, hiszen mindig velem van, akkor
is együtt voltunk, pedig patrulok johantak lélekszakadva a Nyúl utca felé,
honnét sikoltás kélt, VETKÓZTETES. En mégis nyugodtan ültem a krumplis
kosáron, holott Nannyót már nem láthattam, hárászkendőért,babos selyem
ruháért szeretett volna legalább egy tyúkocskát kapni. Egymásra bízattunk,
s az érkező hűvös tavasziestén valaki mégis vigyázott ránk. A girhes és
vereses fűvel benőtt domb alatt, AZON a délutánon, Mártonkai állt elém.

- Már meg sem ismered az embert! ,
Megölelt, kopaszon még nem láttam, az Aldás utcai földrajzórák és hazáig

tartó testvéri verekedések óta nem találkoztunk. Mártonkait a diákidőkben

azért írtam le, mert féltéglával dobáita meg Sándort. A hátamon vihettem fel
szegényt a második emeletre, igaz, hogy előtte Mártonkai fejét egymás után
háromszor a sziklakerítésbe vertem. Visszaöleltem Mártonkait; mit tegyek,
ma ~r semmi bajunk nem lehet egymással.

- Oregem, én építész lettem, a statika érdekel. Meg tervezek különmun-
kában. Ha lakást akarsz, ]anicsárnak szólj, neki dolgozunk. ..

Réti aranyos és nagyon szegény fiú volt, amikor megismertem. Otödéves
az orvosín, alkalmi munkákból, hordárkodásból tartotta fenn magát, nem
egyszer csat1ak.oztam hozzá, hogy segítsek, kétkerekű targoncán szenet vagy
bútort vonszolt a Bimbó úton felfelé, tűző napon meg havas esőben. ott a
házban volt albérlete, különben szatmári eredet. Akkor vitte fel isten a dolgát,
amikor Bácsalmásra került, körzetbe, s ahogy gyerekei születtek, és nőttek a
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forinttornyai, egyre nagyobb házat szerzett és vitt. Becsültük egymást, én az
ő tudományát, ő az én verseimet, mégis akkor kötöttünk barátságot, amikor
édesanyámat egy asztmás rohamból szó szerint feltámasztotta. Igy lett vá
lasztott esküvői tanúnk. A képek nem sikerültek azon az esős októberi napon,
de élt az ígéret: ha építkezésbe fogunk, számíthatunk rá. Még akkor is bíztam
Rétiben, amikor egy kiszálláson nem találtam otthon, de feleségénél üzenetet
hagytam, akkor is, amikor az expressz-ajánlott levelemre nem jött válasz.
Körmömre égett a gyertya, pedig Janicsár doktor úrnál se kíméletre, se ha
ladékra nem számíthattam, Rigó Bandi is neki játszott, hiába köszönhette
nekem a társasházi belépést, felvonult Kedvesivel, hogy az átvegye az én
helyemet. Lassan már csak az én bőrömre utaztak, mintha más nem volna
vagy lehetne pénzzavarban, és Mártonkai segítségével nem én találtam volna
ki az egész házügyet a baráti csapatnak.

Vajon ki előtt szégyenülök meg? Bizony magam előtt, mert tőle tudom,
csak épp nem láthatom a szék lábát, amiben elbotlok. A rövidlátó sólyom
csak annyiban különbözik fajtestvéreitől,hogyaméltóság látszatában ködlik
a szirten, de fegyverétől csak a galambok félnek. Aztán ki hiszi el, hogy
fizetni tudok? [anicsárt azóta nem érdeklem, mióta összehoztam a csapatot,
magas nyergű orrán egyensúlyozza cvikkerét. Pedig akkor benyújthattam
volna a számlát, még kérdezte is, de én restelkedtem és hümmögtem, meg
örvendtem a második emeletnek. Ha valaki, Mari igazán haragudhatna rám.
Kettős csalódás helyett csak szomorú. Csodatévő hitem és szervező tekinté
lyem üszkeit mégsem látja senki. Szörnyű, még Mari sem tesz szemrehá
nyást. Egyedül Rigó Bandi boldog. C-dúrt skálázik a pofámba. Az ő kakukk
fiókája, az asztronómus lökött ki a fészekből.

A társaság gyűlésről gyűlésre változott. Hol van már az az első boly, amit
én toboroztam? Később jöttem rá, Janicsárnak az első összejövetel adott pá
holyt mifelettünk. A változások, a pénzszűkében kieső delikvensek, a telek
átírási problémaí, egy új paragrafus, amire alig számíthattunk mi, laikusok,
vagy az IOO-húzás bármilyen formába s tartalomba öltözött trükkjei mind,
mind a jogi képviselő profitját növelik. Neki mindegy ami kínlódásunk,
luxusvillája van a Pasarét szélén, de irodája sem szégyenlenivaló. Lehet, hogy
a garázs éppen a mi fillérkélnkből kapott mészkő burkolatot? Még semmi,
az égvilágon semmi nem történt, fél év alatt egy kapavágás, egy tégla nem
mozdult, de Kali már meghalt, se az alkonyt, se a hajnalt nem figyelheti a
tervrajzban szereplő két erkélyről. S nem ragyog a homályló és elegáns ügy
védi rezidenciában Kisteri aranyos kontya. Szalma Bözsiék is! Kihátráltak
adósságaik, az alapbefizetés meg a Janicsár-féle tiszteletdíjak elől Párizsba.
(Húsvétvasárnap: Szabadká, hétfő: Trieszt; motorcsónakkal át Olaszországba,
képeslap a párizsi reptérről. SZERVUSZTOK, MEGYUNK FERIMMEL KA
NADABA.)

A lemorzsolódás első fázisában bejött hozzám Szalma Bözsi, egy árva szót
sem szólt, csak melengette magát a langyos radiátornak dőlve, hátratett kéz
zel. Kedves szeplőcskéi világítottak, nagyhét volt és hideg. Laza kötésű szvet
tere összegombolva. Gépeltem, már a déli harangszó hangzott a szom
szédság zsebrádiójából, fél szemem láthatatlan vonalzón futott föl és le, aztán
keresztbe, nem téveszthettem el a számokat a táblázaton, fél szemmel meg
Böskét láttam-éreztem a bal sarokban, s hogy ki tudja, mióta támasztja a
radiátort, formás lába fejét kihúzva a fapapucsból, s nekitapasztva a falnak.
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- Feri letört, egy petákot nem kapunk a Keresztapitól. Szeretne veled
beszélni, most már csak húsvét után.

(Mindenrőlén tehetek. Összebolondítottam a társaságot, az első szélfűvas
ra belém kapaszkodtak volna, de hát én magamon sem tudok segíteni. Ta
nács? Az aztán van.)

Újra azon a szokott padon üldögélek. vagy a henteshez kanyarodok előbb,
vagy ide, a Zöldfától alig egy kőhajításra. Röhögnöm? Inkább símom kéne
délidőm szoros terv szerint felépített elfoglaltságain. Dr. T.E.-t csak a jövő

pénteken hívhatom fel, akkor tart szerkesztőségi fogadóórát, s nem biztos,
hogy különösebben zavarja, ha nem kapok vonalat, két éve készül közölni,
de mindig közbejön valami. Manóka bácsit képzeletben legendakör övezte,
egy Imperial vagy Kincsem zsokéja volt, lehetett ő, s könnyű-kicsi termetét
a köszvény abban a pózban rögzítette, mintha kengyelben állna, s előreha

jolva fogná az elengedhetetlen gyeplőt. Szürke condrái felett egyedül a sapka
hordozza valahai tisztét és méltóságát. Asztaltársam a hentesnél, de ő többet
tud az életről. Enni fontosabb, mint lakni, építeni meg rangba jutni valahol,
valamiképp és valami áron. Fokozatok kérdése az élet, s hogy ki melyiknél
tart. Mindenesetre én az egyiken túl volnék, Kedvesi átvette a mi lakásunkat,
alig ötezret vesztettem, köszönhetern Janicsárnak és Rigónak. Ráadásul Ked
vesiék olyan kávét főztek nekünk, hogy rosszul lettem tőle, mintha ópiumot
kevertek volna hozzá. Hülyeség, lehet, hogya vémyomásom rendetlenke
dett. De akkor Marié is? Hányt. Janicsár szemüvege ködbe bújt, alig láttam
a papírt, amit alá kellett írnom, mert a TOBBIEK nem várhatnak miattam.
Egyetlen dolgot szégyenlek. Felhívtam Rétit interurbán, rendelési időben, s
az asszísztensnő letagadta.

Mire hazaértem - ki tudja, melyik napján az építkezési korszaknak és
miféle gyalogúton villamos helyett, hogy szabadabban teremjenek ötleteim a
megoldás reményében -, mire fellépkedtem a kopott csigalépcsőn,márvány
és fehérre pingált vasszecesszió orsózott körülöttem, kiszáradt a torkom,
mintha álló nap egy szó sem hagyta volna el szájamat. Talán így is volt, Hisz
ki bizonyíthatná, hogy VALÓBAN minden követ megmozgattam a HAZERT.
Rétinek írtam, üzentem, telefonáltam, haladékért hadakoztam Janicsár dok
torral, de Rigót leszarháziztam, mikor Kedvesit bemutatta mint utódomat. Es
Bőskének is én válaszoltam, hogy mindent megteszek értük, ha már maga
mat nem menthetem, ha már voltam olyan hülye, hogy ezeknek a pesti
Shylockoknak toboroztam lelkeket és jutalékot. Ez volna a zenit? Harminca
dik esztendőm?Kali szemrehányóan néz rám, a költségek már kétszeresek,
nem azt a lakást kapja, amit kért, mégis hamarabb kell a befejező összeget
leszurkolni. Vajon miért nem voltak ott? Nem akarták végignézni, mikor be
fuccsolok?

A krémszínű és hálósan repedezett cserépkályha mögött elbújva Gyurka
állott, s várt rám, hogy meglepjen. Mari félmosollyal figyelte a tréfát, amikor
barátom hátulról befogta a szemem. Mari kezében tálca, rajta kacsasült, az
asztal megterítve, csatos üvegben vörösbor ragyogott, s körülötte karcsú és
csiszolt üvegkelyhek. ,

- Barátom, megkésett a nászajándék, de egyenest NYEMECKIBOL hozom.
Gyurka fáradtan hátradőlt a lócán, s aztán nekifogtunk a vacsorának, én

a történetnek. Hálásan pillantottam Marira, lám, feltalálta magát, biztosan a
porcelán baglyot és az ólomkristály vázát vitte a bizományiba. Gyurkát illik
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megvendégelni, egy padban kezdtük. S kívülről magam hangját, nevetését
hallhattam. Gyurka evett, közben szentségelt, neki sem volt pénze-hitele.

Máig rejtezkedő törvények és ravasz kölcsönhatások állhatnak fenn az em
ber és építményei, a mesterségtudó kéz, a külső és belső éghajlat és a szer
számokhoz rendelt anyag között. Viseletünk is valami mástól függ, mint csu
pán gazdagságunktól és Inségünktől. a szépség és a tékozló, szigorú célsze
rűség parancsolataitól. Bizonyára a népet környező tájnak is beleszólása lehet
a szavak, mondatok és ének genezisébe. a kettős magánhangzók mögötti
képek s természetesen a sáros-fogható valóság kialakulásában. A sátor, ami
ben laknunk adatott valaha, csúcsos kellett hogy legyen, hiszen Patak felett
a Sátor-hegy is az. A süveg, a kucsma, amit még ma is hordunk - van, aki
már csak télvíz idején -, hegyesre szabott, legfeljebb begyűrjük. Ennélfogva
vagy más okok miatt, a sátrat követő HAZ sem lehetett lapos a mi égövünk
alatt, se pusztán, se völgyben, se hegyoldalban. Igy aztán az első is
kolapadban - szám- és mértani tanulmányaink legkezdetén - a kicsi, a
nagy, a ,kisebb és a nagyobb, magyarul az ARANYOK igen fontos fogalmát
is a HAZ mindig melengető rajzán keresztül közelítettük s tanultuk meg.
Falait csak egy-egy vonás jelezte, de mi tudtuk, vert sárból, .égláböl vagy
boronafából vagyon, csúcsba tartó fedele pedig szalmából, zsindelyből. nád
ból vagy éppen napon sötétre égett cserepekből készült. Arra ugyan ki em
lékezne, mit érzett valamelyik ősünk, amikor megtiltatott a sátor, és elrendel
tetett a kőből való építés, aztán tízfalvanként a templomé. Mi immár ezt az
ezer évvel ezelőtt ébredt új ösztönt hordozzuk magunkban, saját házat aka
runk, s a magunk erejéből,házat, mely otthonná válik, és szertesereglő tetői

alatt haza épül mibennünk, s ország gyarapszik. A HAZ pedig soha nem
maradhat üresen, holtunk után magzatjaink s azok leszármazottai népesítik
be súrün. Ha igaz, ha nem, ennek a háznak az alakja tán avítt, de kedves
formájú dobozkáiban lakunk, és nem a mi kezünk s hosszú utca kalákájának
kegyelméből emeltetik az oszlopos-faragott kapu, sziklakövekre, magas tor
nácra a fal, aztán a tölgygerendák, a tetőszék. zsindely, hanem gyárrá, gyári
termékké válik ez is, életünkben a legfontosabb. Jómagam valahogy eszmé
lésem óta tájakban és házakban gondolkodom, ez az én egy és oszthatatlan
családom, hegykoszorúrn bármely pontján otthonom kapuja nyílhat. Tehát
fontos ügyemtől kellett búcsúznom, hogy nem építhetek.

A HAZA szónak nemcsak egy értelme vagyon. Az első értelmezés szerint
ország, súlyosan tárgyias, mint a föld és megfoghatatlan s határtalan biroda
lom, melyet magunkban'hordozunk. Zászlója van és himnusza. Ez az első

jelentés ád teret, időt ésenergiát a másiknak, mely csupán iránymeghatározás
a maga horizontján. HAZA? Mindössze törekvés, amíg élünk, be nem fejezett
s be nem fejezhető utazás egy HAZ felé, hogy otthonra leljünk egyszer. Ez a
szavunk a Halotti Beszéd első mondatából való, soha nem volt szomorúság
benne, csak remény és biztatás.

448


