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Szombathy Bálint

Arcom a harcom

Nemrég az Ismeretlen arcos utcájába vitt a dolgom, és mit ad isten, egy új cég-

táblára lettem fi gyelmes. Ízléssel karcolt bet�kkel írta: Marcipán Arcformázó 

Kisipari Szövetkezet, majd alatta: Jó Arcúak Boltja. Sejtettem, hogy ez utóbbi 

arcátlanul egyszer� alcím az utca céltalan emberét kívánja meghökkenteni, 

arcul csapni és becsapni. Éreztem, hogy gyenge jellemem beadja derekát, és 

kénytelen leszek ezúttal is megmutatni igazi arcom, országnak-világnak.

A pulthoz érve egy piros arcú n� az arcomba nevetett:

– Ha nem tévedek, sápadt arcú idegen, ön Arcos Bálint, Marczibányi gróf 

egyenes ágú leszármazottja. Az arcára van írva.

Arcom elé kaptam a kezem és sért�dötten válaszoltam:

– Drága hölgyem, hiába köszörüli az arcélét, egyszer�en rossz a látása, 

mert összetéveszt egy szépremény� ifjú költ�vel, Harcos Bálinttal. Engedje 

meg, hogy bemutatkozzam: Sombati Bálint marcona betolakodó vagyok az al-

végr�l, ahol ugyan Szombathynak hívtak, de tudja hogy van, az életben semmi 

sem örök. Nemcsak az arcb�rt cserzik meg az évek, az ember már a nevében 

sem lehet biztos. Nézze, itt a személyim, most már elhiheti.

Mélázva pásztázott át miniat�r arcképemen, majd egy fi karcnyit eltátotta 

száját és ezt mondta:
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– Látom, hogy önben nemes lélek lakozik, és a küzdelmes hétköznapokban 

mindig arccal a Nap felé áll, nem vegyül el az arctalan tömeggel. Emellett ar-

ca verítékével keresi kenyerét, és alázattal arcra borul az örök szépség ideálja 

el�tt. Megnyugtatom, jó helyen jár, Britney Spears vagyok. Régi nevemen ugyan 

Kovács Apollónia, de ez ma már senkit sem érdekel, mert arcot és arcmodort 

váltottam ebben a páratlan arcképcsarnokban, a Jó Arcúak Boltjában. El�tte 

hiába próbálkoztam a vonyarcvashegyi szanatórium arcizom-profi lírozójában. 

Hát nem csodálatos?

Majdnem arcra buktam a meglepetést�l, annyira arcul csapott ez az �szin-

te kitárulkozás. A pirholagos arcú hölgy látványa és személyének kiléte percek-

re lemerevítette arccsontjaim mozgását, amúgy pedig majdnem kiröttyent be-

l�lem a bezzeg. Azon vettem magam észre, hogy még körül sem tekintettem a 

helyiségben. A pultokkal behatárolt arcvonal mögötti magas polcokon álarcok, 

valamint klónozásra alkalmas arcmás-minták tornyosultak.

– Ilyen választékot, drága keleti harcos, sehol sem találsz, nézz csak vé-

gig! – mondotta Britney Spears Kovács Apollónia némi el�legezett bizalommal, 

és körömkoppadásig szélesre tárta piros ajkait, mid�n arcjátéka bolhák harci 

táncára kezdett hasonlítani. Hirtelen nem tudtam, hogy �t bámuljam vagy a 

portékát.

– Mit állsz itt, mint Marci hevesen, inkább kukkants az arcok közé, hogy 

végre a szemed is érett szemet arathasson! – rivallt rám rokonszenvesen.

– Nézd, ez itt Marcello Mastroianni, m�vésznevén a babaarcú. Olyan, mint 

egy ködlovag egy külvárosi parcelláról. De Jeanne d’Arc pofázmánya se sem-

mi, bár kikezdte már kicsit az üszök. Arc-szeszbe mártott változatát ajánlanám. 

A face to face stílus kedvel�inek viszont a rossz arcú Dr. Jekyll és Mr. Hide a 

javallatom, mivel egy feszültségcsökkent�vel könnyedén átállítható az arco-

narc modusba. Drága Bálint, a mai technika csodái nem ismernek lehetetlent, 

minden úgy m�ködik, mint egy kvarcóra! És ekkor még nem is szóltam a leg-

újabb arcfestési trendr�l.

Ez, mondjuk, érdekelt is volna, de a deln� sehogy sem hagyott kibontakoz-

ni. A farcombjára csapott, belém karolt, és sokat sejtet�n ezt mondta:

– Gyere velem Karcagra, elviszlek a farsangra, karcos borral itatlak, osztán 

arcul csókollak!

Nekem ekkor már javában sajgott az archimedesi pontom, zavartan álltam 

a sok arcmás között, és felocsúdva csak ennyit kérdeztem Britney Spears Ko-

vács Apollóniától:

– Hát itt le se szarják a vendég pofáját?

Azzal kifordultam a Jó Arcúak Boltjából, és végigrohantam az Ismeretlen 

arcos nev� patinás utcán. Csak a sarkon lassítottam, ahol egy látszatra parci-

ális házt�z végér�l az ezerarcú isten tekintett le rám.

Elhangzott: Ekszpanzió XXII., ArcMaszk hívógondolatára, Visegrád, 2010. július 31.


