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Paládi Zsolt

Az illatszeréget� legendája
„Minden, ami szépséget hordoz: ékszer, m�tárgy, költészet, muzsika, káprá-

zat csupán. De gyönyör� káprázat! Mindaz, mit�l el�rehalad a világ, a pénz, 

a törtetés és a háború, valóság és mindennapos gyakorlat. Sohasem ez el�tt 

borulunk le, mindig csak a káprázat el�tt. Az élet sátánisága nem csodálatra 

méltó, csak szükséges.”

Az énekesn� befordult a sz�k belvárosi utcába. Az egyik legrégebbi városrész-

ben járt, a házak itt szinte egymáshoz présel�dtek, nem engedték maguk közé 

a napfényt. Nem értette, miért pont ezt a helyszínt választotta Gassner, hiszen 

a küls� kerületekben egymás után terpeszkedtek a tágas és világos irodaházak, 

elfogadható bérleti díjakkal. Miután szemügyre vette a ház homlokzatát, kissé 

módosította álláspontját. Mindig úgy gondolta, a neobarokk stílus visszaad va-

lamit az aranykorból. Miként a zenében: Vivaldi motettái éneklése közben még 

a szakmai intrikákról is megfeledkezett.

Áthaladt a csarnokon és a k� mellvédes, urnákkal díszített márványlép-

cs�n, majd balra fordult. A  masszív kertidió ajtó mögött rejt�zött Gassner 

híres szobája, s benne az a nevezetes tárgy, az arany illatszeréget�. Régóta 

látni akarta.

Gassner már várta. El�zékenyen ajtót nyitott, és a meggypiros bársonnyal 

kárpitozott empire karosszékre ültette �t. Nyugodt mozdulatokkal meggyújtot-

ta az illatosítókat. Hagyta, hogy a n� szólaljon meg el�ször.

– Azt mondják, maga furfangos ember. Mindent elér, amit akar – nézett rá. 

– De nálam ez kevés. Mindenesetre köszönöm a száz szál orchideát.

– Biztosan sokszor kap ilyen ajándékot – f�zte tovább a vendéglátó.

– Ne higgye. Kevesebbszer, mint gondolná. Sokan megközelíthetetlennek 

hisznek. Ám talán térjünk a tárgyra. Szeretném tudni végre, mi igaz a szóbe-

szédb�l. Nekem felfedi a titkát? – hajolt el�re bizalmasan.

– A parfümkészletre gondol? – mosolyodott el Gassner. – Ó, hát nincs sem-

miféle titok…

– Én nem így hallottam – folytatta a n�, majd egy kicsit elgondolkodott. – Az 

emberek azt beszélik, a tojás alakú szelencében titokzatos varázser� lakik, és 

ön ennek köszönheti sikereit. A fáma szerint a kipárolgó g�z hatására másként 

viselkedik az, aki belép ebbe a szobába. Valahogy engedékenyebbé, hajléko-

nyabbá válik… Talán eredeti szándékától is eltér, és elfelejti, miért jött ide. K�-

kemény politikusok, hideg fej�, érzéketlen üzletemberek oldalogtak ki kezes 

bárányként innen. És nem azért, mert ön megpuhította �ket. Arról számolnak 

be, hogy módosult tudatállapotba kerültek.

– Vagyis üzleti és közéleti gy�zelmeimet természetfeletti er�nek köszön-

hetem. Hiszen az illatszeréget� befolyásolja az érzelmeket, és képes felém 

sugárzó rokonszenvhullámokat kelteni. Mintha magamtól nem tudnám elérni a 

céljaimat. Ennyire becsüli a képességeimet?
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– Nos, én nem mondtam, hogy az illatosító manipulálja az érzelmeket. Ezt 

ön mondta – fordította oldalra a fejét várakozóan az énekesn�.

– �szinte leszek – tárta szét a karját Gassner. – Számtalan lélek segít en-

gem. E  tárgyakban mind a készíttet�k lelke lakik. Ha valaki belép ebbe a 

szobába, megérzi az alkotó szellemét, azt az akaratot, amely a munka és az 

anyag iránti tiszteletet csodás m�vekben teljesíti ki. „Ahogyan az arany és az 

ezüst fölülmúlja nemességben az összes többi fémet, úgy kell az arany- meg 

az ezüstm�veseknek minden más kézm�vest ismeretekben és ügyességben 

túlszárnyalniuk” – írja Biringuccio Pirotechnia cím� könyvében. Csak attól vá-

sárolok, akinek alkotásában ez a szabály tükröz�dik. Nézze ezeket a csipkézett 

fül�, fi noman kidolgozott amforákat a padlón, az oroszlános ezüstmenórát 

a szekrényen, a négy évszakos tojást, a  virágtartót, vagy éppen a klasszikus 

sakk-készletet az asztalomon. Ötvösremekekkel veszem körül magam, olyan 

id�kben, mikor hiányzik az emberekb�l az elegancia és stílus. Egy latinos m�-

veltség� újságíró – Petronius után – modern Arbiter Elegantiaenak nevezett. 

E körülmények között a rosszindulatnak, a ravaszságnak és az intrikának pa-

rányira sz�kül a tere. Szinte elszégyelli magát, aki fonákságra tör. Hallott már 

az energiapályák tudatos átrendezésér�l? Itt err�l van szó. Az esztétikum uralja 

a légkört. A szépség pedig – cserében a jószolgálatért – elpusztítja a Rosszat. 

A közhiedelemmel ellentétben – szerintem – a Jó ellentéte nem a Rossz, ha-

nem a Szép. A Jó elérése ugyanis teljesíthetetlenül magas követelmények elé 

állít bennünket, szentekké kell válnunk, és ez meghaladja er�nket. A Szépséget 

viszont meg tudjuk valósítani, ha eléggé szeretjük az életet. És a Szép mindig 

emlékeztetni fog az abszolút Jóra. Nincs tehát semmiféle titok. A helyes gon-

dolkodás maga a csoda, az emberi és isteni Törvény tisztelete, ami meghátrá-

lásra készteti a halandót.

– Fantasztikus – válaszolta a gyönyör� n�. Tekintete bizalmat tükrözött. 

– El�zte bel�lem a félelmet. Azt hiszem, nyugodtan elfogadhatom a vacsora-

meghívást. Meggy�zött arról, hogy megérdemli. Most pedig elmegyek, adja a 

felölt�met.

Az úriember nem tiltakozott. Úgy cselekedett, ahogy a hölgy kívánta, és 

elengedte �t. De miután kilépett az ajtón, arcán diadalmas mosoly terült szét.

Az Arábia illatai nev� m�tárgyból füstcsík szivárgott ki, mely határozottan 

felöltötte egy turbános ember alakját.

A b�nbak
Egy idegen város elhagyatott részén, a hajnali szürkületben, az els� villamos 

hideg székén riadt vadállatként ébredek. A mocskosszürke égbolt kitátja száját, 

a mozgó acélszerkezet mintha belé hatolna. Még csak az imént veszítettem el 

öntudatomat, de érzem már a fagyos hideget, amint rám csap. Ki tudja, hány 

napja és hány órája ülök itt. Senki sem tudná megmondani. És senkit sem ér-

dekelne, miként vészelte át az utóbbi éjszakákat egy fekete csuklyás hontalan. 

Ezek nem azok az id�k, amikor a nevedet kérdik. Senki sem gondol rám em-
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berként, már magamra sem tekintek így. Arcom már nem emberi ábrázat, azzá 

tettek, aminek gondolnak. Azt sem tudom, mi felé tartok. Otthonom sincs, saját 

családom ellenségem. Senkinek sem tartozom semmivel, még Istennel sincs 

elszámolnivalóm. Nincs dolgom, nincs célom, nincs jöv�m. Még egy botom 

sincs, amelyre támaszkodhatnék. Talajtalanabb, magányosabb, elszigeteltebb 

nem lehetne senki. Csak egy eszköz voltam a kezükben, a saját céljaikat, a sa-

ját akaratukat valósították meg velem. Csak egy szám voltam a megoldókép-

letben. És kinek telnék öröme egy puszta számban?

Életem irányíthatatlanná vált, mint ez a semmibe tartó villamos. Egy év-

tizede vagyok b�nbak, kerek egy évtizede. Újra és újra idegen városokban, ri-

deg motelszobákban és olcsó albérletekben teng�döm, és várok, amíg ki nem 

töltik rajtam a dühüket. Mindig ugyanaz a színlap, fegyelmi tárgyalás a vége, 

ahol kemény szavakkal ítélnek el. A Cég olyankor kinyújtja értem a kezét, és 

indulhatok az újabb helyszínre. A közösségeknek szükségük van rám, egybe-

kovácsolom �ket, megszabadítom a lelkiismeret-furdalástól és magasabbren-

d� célok felé sarkallom az embereket. Társadalmilag hasznos munkát végzek, 

de köszönet helyett szitkot kapok, és félresöpörnek.

Volt már célpont? Tudja, milyen érzés? – gondoskodó vezet�ink el�ször ez-

zel a tévéreklámmal kívántak enyhíteni a szaporodó munkahelyi konfl iktusok 

élességén. Kés�bb rájöttek, okosabb, ha maguk gondoskodnak célpontról, így 

jött létre a Cég. Békésebb, ha az embereket néha megnyugtatjuk, van még 

igazságosság a Földön. Ahol mozgolódást észleltek, odaküldtek egy b�nbakot. 

A b�nbak betöltötte feladatát, aztán elt�nt a süllyeszt�ben. Még a személyisé-

gét is kicserélték. Gondolatai, ha voltak, id�közben úgyis kitörl�dtek a memóri-

ájából. A munka során senki sincs, aki ne veszítené el önmagát. De még így is 

jobb, mint kiszolgáltatva az utca urainak, véres fejjel egy csatornában végezni.

A megbízatás el�ször a jószolgálat fontosságával tölt el. Csak a megbíza-

tások hosszú sora töri meg a lelket, �rli fel a türelmet. Végül rájössz, hogy a 

sok megaláztatás sem tudott eltávolítani önmagadtól. Önmagaddal maradsz, 

önmagadra hagynak, pedig ett�l próbáltál megszabadulni és szerepekbe bújni. 

A szervezeted egyre gyengül a sötétség univerzumával folytatott harcban. Végül 

már csak egy vágyad éltet, kifutni az éjszakába és ordítva odalökni a tested az 

arra haladó villamos elé.


