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Győry Domonkos

Számok könyve

– Ezzel ölték meg a nagyapámat – mondta táncoló arc
izommal, és Bihari biztosra vette, hogy sírva fa  kad. 

– Egy telefonkönyvvel? – kérdezett vissza az el
adási tréningen szerzett rutinnal.

Utálta a másodosztályú szerelvényt, korábban a lé
tezésérőlse tudott,majdfeszengettazsírosanforró
műbőrszagban,kapaszkodvaareménybe,hogymás
nemülbeafülkéjébe.Aztánjöttek,közöttüknehéz
légzésűpályamunkás,fecsegővigéc,kövérnőrafia
szatyorral.Azablakotszürkefátyolborította,afűtés
ezerrelment,úgytűnt,mindezcsakőtzavarja.

Valaki kövesztett szalonnát falatozott, más naran
csot. Átkozta a főnökét, amiért nem engedélyezte 
a gépkocsihasználatot.  Kényelemben, zenét hallgat
va,méltósággalésjóérzésekközöttutazna,ahelyett
hogyizzadtanzötykölődne.
Aztmondták,likviditásinehézségeivannakacé

gének, de akárhogyan számolta, nem került volna 
többe,mintavonatjegy.Arrajutott,haténylegvesz
teségesek mostanában, akkor az lehet a cél, hogy vég
kielégítésnélkülszabaduljanakmegtőle.Eldöntötte,
ezt a szívességet nem teszi meg nekik, nézzenek a 
szemébe,tegyékeléapapírokat,adjákmegazt,ami
jár,méghanemisolyansokaz.

Szerette volna azt gondolni magáról, hogy karakán, 
ámönismeretevékonyhangjagunyorosancincogta,
ez inkábbfélelem.Azálláskereséstől,számlájának
lenullázódásától,attól,hogykiteszikazalbérletéből,
költözhetazanyjához,akimajdazonlovagol,miért
veszítetteelamunkáját,hogyhogynincsfeleségeés
gyermeke…
Csendbenringott,zökkent jobbraésbalra.Meg

éhezett, érezni vélte a szalonna füstszagát, becsukta a 
szemét,ropogósnosztalgiakiflirőlábrándozott.Ijedt,
verejtékeseszmélésekorafülkébenmárcsakketten
ültek. Amásik magas volt, vele egykorú, csontos
térde majd kibökte galambszürke nadrágját. Arcát
kráterhegekborították,szemöldökeösszeért,hajazsí
rosanlapultafejére.

Tekintetét mániásnak ítélte, és az volt az érzése, 
egyidejevadulbámulhatta,várva,hogyfelébredjen.
Köszönt, mire a srác rávillantotta lapátfogát, majd 
alábaközészorítottpiszkosfehérnejlontáskábólelő
húzott egy Budapest telefonkönyvet. Legalábbis az 

egyik kötetet. Vastag volt, imittamott szakadt. Comb
járafektette,simogatta,felütötte,belelapozott,aztán
megint becsukta. 
Ütődött–gondoltaBihari,eszébe jutott,milyen

ré  gen látott telefonkönyvet; talán egy nyilvános fül
kében, nikkel sínpáron lógva. Telefonfülkével se ta
lálkozott évek óta, pedig kezdőmobilhasználóként
elbújtegyikbemásikba.
A férfi nézése apránként követelőzővé változott,

azonban esze ágában se volt szóba elegyedni vele, 
mi  vel türelmét, ó dehogy a türelmét, hiszen olyannal 
nem rendelkezett, inkább a tűrőképességét a közeli
kisvárosban váró eladási feladatra tartogatta. Ki  né 
zettazablakon,majdakézfejéttanulmányozta.Érez
te,hogyegyrefeszültebbalevegő,nembántavolna,
haújabbutasokszállnakfel, legyenekbármilyenek.
Denemjöttsenki,ésfélt isegykicsit, ígyamásik
szemébe nézett.
Aférfiszempillájamegrebbent,végigsimítottate

lefonkönyvön, úgy lehelte: 
– Nem kellett a múzeumnak. Szabadnapot kértem 

emiatt,denemkellettnekik.Aztmondták,nincsen
benneagyűjtőkörükben.

Bihariban felötlött, hogy a másik elmebeteg, és ez 
óvatosságra intette: 
–Énisnagyonrégenláttamtelefonkönyvet.Tény

leg érdemes lennemegőrizni ezekből egykét pél
dányt – felelte.
Amazmegráztaafejét,néminyálcsordultaszája

szélén,láthatóantépelődött,aztánmegeredtanyelve.
–Aztmondtaanagyapám,hogyacsehszlovákok

hatvannyolcban úgy jártak, mint mi ötvenhatban.
Beköpték, bevitték. Telefonkönyvvel ütötték fejbe.
Hátulról. Elgörbült a szék lába. Neki meg kitört a nya
ka.Atelefonkönyveketkorábbanazemberükhátára,
hasára tették, és azt verték gumibottal. Nem maradt 
nyoma.Deőtegykezdőnyomozóhallgattaki,még
nemvoltgyakorlata,későbbfegyelmitkapottemiatt.
Egyik falubelink a kapitányságon dolgozott, tőle
kaptuk a telefonkönyvet. Nem azt, amivel megölték  
a nagyapámat, mert azt elvitték a pestiek a vizsgálat
kor, de ugyanabból a csomagból egy másikat.
–Ó–nyögteBihari.Kíváncsilettvolna,azőtele

fonszámuk benne vane abban a telefonkönyvben? 
Visszapörgetteazemlékeit,eszébejutottarégibake
lit készülék. Tárcsás volt, tíz év várakozás után sze
relték be. Legszívesebben elkérte volna a telefon
könyvet, hogy ellenőrizze, szerepelneke benne, de
aztán elvetette az ötletet, mert biztos volt abban, 
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valamelyiklaponottvirítazédesapjaneveutcávalés
házszámmal.Ettőlcinkosnakéreztemagátatörtén
tekben. Találgatni kezdte, mennyi telefonszám lehet 
abban a könyvben? Tízezer? Húszezer? Ötvenezer? 
Ennyivelosztódnaafelelősségük?Hanincstelefon
könyv,vagyjelentősenvékonyabb,akkortalánmás
ként alakulnak a dolgok. Aztán lehülyéztemagát.
Ebben a halálban a telefonelőfizetőknek nem volt
szerepük.

Olyan gyorsan szállt le a vonatról, hogy köszönni 
is elfelejtett.Álldogált egy ideig a peronon, élvezte 
afrisslevegőt,aztánfáznikezdett.Felfigyeltaresti
bejáratára, nézte egy ideig,majd úgy döntött, erre
nem költ, inkább autóbusz helyett taxival utazik. 
Ahogyáthaladtazállomásépületén,észrevette,hogy
onnétisvanbejárataazétteremnek.

– Basznátok meg – mormolta, aztán megismétel
teugyaneztazelsővodkaután,némilegszelídebben.

Halassy Csilla: 1956-os szabadságharcos fiú, Balatonfüred, 2006


