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Régen volt, talán igaz is volt: a szanatórium úgy bújt meg a Me-
csek-oldal egy ligetes zugában, hogy még a pécsiek közül is csak
azok tudtak a létezéséről, akik feltétel nélkül hittek a feltétel-nél-
küliségben. Tehát senki. Szanatórium a Kék Unikornishoz — ugyan ki
hinné el, hogy létezett ilyes orvosi menedék valahol, valaha? S hogy
létezik ma is, számtalan más néven, számtalan egyéb helyen.

Az ismeretlen, aki egy meghatározhatatlan pillanattól — se szó,
se szófia beszéd — állandó polgára lett a szanatóriumnak, olyan
embernek látszott, aki — ha van neki — Cocka Kucornak hívja a
plüssrinocéroszát, és Zenki mesternek az elébe hulló falevelet. Aki
meghallaná, ha a holdon eleredne az eső. S aki dohány helyett eleve
tüzet tömköd a pipájába. Mert látszott ez rögtön: pipás emberrel
van dolgunk. Kezének türkiz erezete, szakállának sárgás gubancai
s szemében a felhős életöröm mind erről árulkodtak. S nem is kel-
lett sokáig várnunk a mutatványra. Már az első estén maga köré in-
vitált bennünket a társalgóban; majd minden átmenet nélkül ma-
gával rántott a csodába.

Beszélő sár az ember, ám ha mesébe fog, átfényesül, mint a gya-
nútlan arany.

Az idegennel is ez történt; de alkalmasint mi sem úsztuk meg a
kiangyalosodást.

Pipáját — melynek feje sárkányábrázatot formázott — saját el-
hallgatása szerint atlantiszi kőrisből faragták éteri kezek; s lemúriai
dohánylevelek vetettek benne lobot. Mesemondásai alkalmával a
sárkány szeme kinyílt, vörösen felizzott; s csak a történet végén csu-
kódott vissza hűlő békében.

Mert mesélt minden áldott este (hiszen ezért lett minden este ál-
dott), amíg rá nem jöttünk, mit és miért beszél el. A történetei ráol-
vasások voltak. Mágikus leleplezések, a beavatás és fölébresztés és
megdicsőítés aktusai. A napi főhős ugyanis mindig közülünk ke-
rült ki. A reuma kínozta asszonyság a rászabott regében tündérün-
nepségek táncosaként volt héthatár-híres; a szembeteg kisfiú an-
gyallátó varázslóinas volt igaz valójában; a gerincbajával küszködő
koros úr fejedelem, aki birodalmak sorsát hordozta a vállán. Valódi
énjére ismert rá a hallgatóságból mindenki, szép sorban, s a ráis-
meréssel a gyógyulás is kezdetét vette. Visszatérni a beteg való-
ságból a mesék igazabb és épebb valóságába: ez volt a cél. Vissza-
szerezve a varázslátást; megértve, hogy a mágia eleve a világban
lakozik (ahogy az egészség a testben); elfogadva végtére, hogy
nincs mit keresni, nincs mi után sóvárogni, nincs mit elsiratni: min-
den megvan, mert minden van.
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Máig nem tudom, beutalt volt-e, vagy az ápolószemélyzet tagja.
Igaz, magamról sem jelenthetem ki önhitten, ki voltam ott, és

miért. Tündérküldönc a hetedik dimenzióból? Süsü flótás a mocsári
manók nemzetségéből? A zodiákus tizenharmadik állata? Vagy
bárki, akit egyik életében Ormót Gézának hívtak?

A pipafáját! Arra emlékszem csupán, hogy a mágikus füstszer-
számot végül nekem ajándékozta a meseember, s máig kedves el-
foglaltságom esténként rágyújtani — anélkül, hogy merszem volna
a sárkány szemébe nézni, fölizzott-e egyáltalán.
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