
ä Oui, chambre 512...
Kerner leintett a fiÃnak, majd hirtelen sarkon fordult, ¢s a nû szavÀba vÀgott:
ä Nem gondolod, Szilvia, hogy iszonyÃ nevets¢ges ez az eg¢sz?
ä Quoi? ä Sylvie Bertrand a jobb kez¢ben a telefonkagylÂt szorongatta, a mÀsikkal

pedig egy gÀzsprayt tartott maga el¢.
Kerner felsÂhajtott, ¢s odas¢tÀlt az Àgyhoz, hogy felemelje rÂla a fekete napszem-

¡veget. A nû azonnal a melle el¢ kapta a sprayt, de ä talÀn b¢nultsÀgÀban ä nem merte
megnyomni. Nem: dermedten, f¢lelemtûl reszketve hagyta, hogy a londiner visszate-
gye a szem¡veget az arcÀra.

Kerner el¢gedetten m¢rte v¢gig.
ä Most elmegyek ä suttogta alig hallhatÂan, ¢s lÀbujjhegyre Àllva puhÀn meg¢rin-

tette a szÀjÀval a nû meleg homlokÀt. A spraybûl gÀz sz´kkent ki, de û akkor mÀr az
ajtÂnÀl jÀrt: kinyitotta, ¢s kil¢pett a folyosÂra. A v´r´s szûnyegen az¢rt megtorpant:
megfordult, hogy m¢g egyszer visszapillantson a f¢lig behÃzott ajtÂ r¢s¢n Àt. Sylvie
Bertrand remegve Àllt az oszladozÂ gÀzfelhû m´g´tt, ¢s a homlokÀt t´r´lgette, mintha
led´rzs´lhetn¢ rÂla a csÂk nyomÀt; a mÀsik kez¢ben lÂgÂ telefonkagylÂbÂl torz, rikÀ-
csolÂ hang t´rt elû.

Kerner halvÀnyan elmosolyodott, aztÀn becsukta az ajtÂt, a hajÀt lesimÁtva a lifthez
s¢tÀlt, beszÀllt, majd megnyomta a gombot a tetûre.

KolozsvÀri Papp LÀszlÂ

MANñ öR SZERELME

A KOLOZSVçR ciklusbÂl

T¢len, ha a SÁpos bezÀr, ManÂ Ãr, a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra ¢s HollÂ Ãr, a szÂ-
fukar hegedüs el¡ld´g¢l m¢g a barÀtsÀgos sarokasztalnÀl. A helyis¢get barnÀs f¢ny
borÁtja, az enyvszÁnü faburkolat meleg sÀlk¢nt futja k´rbe a falat, kint macska nyÀvintja
el magÀt fÀzÂsan, szerelem¢htelen¡l, s lassan hullni kezd a tartÂs kolozsvÀri hÂ.

A doktor Ãr, a szerkesztû Ãr, az ¡gy¢sz Ãr ¢s a t´bbiek mÀr elpÀlyÀztak. ýk ketten
egyfel¢ laknak. S a zÀrÂra? Ugyan k¢rem! Ha majd a kedves vend¢gnek vagy tÀn ba-
rÀtnak, m¢g inkÀbb testv¢rnek tÀvozni tetszik.

HollÂ Ãr kin¢z az ablakon ä ugyan mit lÀthat a s´t¢t ¢jszakÀban? ä, s hallgatagsÀgÀra
rÀcÀfolva, û t´ri meg a csendet.

ä Tudod, ManÂ, arra gondolok, hÀtha ¢pp ez lesz az a bizonyos ¢jszaka.
ManÂ Ãr nem k¢rdez, nem szÂl. HollÂ Ãr eg¢sz biztosan be fog vÀgni a megfelelû

pillanatban, csak a lelk¢ben kijel´lt k¢t vagy k¢tezer sz¡netet kell kivÀrni. S lÀm, emel-
kedik is vÀllhoz a hegedü, hegedühÃrra a vonÂ.

ä Besz¢lik, hogy havas ¢jszakÀkon KolozsvÀron, egyetlen alkalommal egy ¢vben,
¢vtizedben, lÀthatÂvÀ lesz minden hÂember, aki csak ¢p¡lt a vÀros t´rt¢nelm¢ben.
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SÁpos Gedeon Ãr hallja a szÂt, megÀll a ringatÂzÂ hajÂpadlÂn, s megÀll benne az
¡tû. KisvÀrtatva egy messzely pÀlinkÀt s hÀrom t´mzsi-torkos poharat ÀllÁt az asztalra.
Le¡l k¢retlen¡l.

ä Hogy mondta, HollÂ Ãr? HÂemberek? A vÀros minden hÂembere? De hiszen az
nem lehets¢ges!

SÁpos Ãr szinte kiÀlt. Becs¡letes esz¢nek minden sejtje tiltakozik, visÁt a feltev¢s el-
len, egyszersmind valamif¢le vÀgyott nagy-nagy rend ¢s igazsÀgt¢tel forrÂsÀga jÀrja
Àt. Igen, ez volna az! A megoldÀs! De hogy minek a megoldÀsa, azt SÁpos Ãr nem tudja,
nemhogy szÂvÀ tudnÀ tenni. Homloka hÀt f¢nylû vakt¡k´r, sem û magÀt, sem mÀs
magÀt benne nem lÀthatja meg.

ä Pedig Ãgy igaz! ä emelkedik meg HollÂ Ãr kellemes tenorbaritonja. ä Egyszer mÀr
magam is lÀttam.

SÁpos Ãr, a fogadÂs azonban mÀr annyira szeretn¢, ha Ágy volna, ha a vÀros minden
hÂembere...! Egy¡tt, egy ¢jszaka! Annyira, de annyira Ãgy volna jÂ, hogy HollÂ Ãr
mondhatta volna azt is: tr¢fÀltam, SÁpos uram, p¡-p¡, nem jÀr!, SÁpos Ãr mÀr hiszi,
vÀgyja, k´veteli a sorstÂl, °gtûl ¢s F´ldtûl, Mennytûl ¢s PokoltÂl...! ögy legyen, az le-
gyen, az volna Àm a hecc, a tr¢fa! Az igazsÀg. A megmutatÀs! Egy SÁposnak valÂ, aki
fogadÂs ugyan, s vannak enn¢l k¡l´nb foglalkozÀsok is. SÁpos Ãr gondolatban kalapot
emel a s´r´skocsisok elûtt, irigyli a vasÃton szolgÀlÂ postÀsokat, akik a Csucsa ¢s Ko-
lozsvÀr k´zti szem¢lyen, a jÂl füt´tt postakocsiban szortÁrozzÀk a leveleket, fekete ke-
retes pÀpaszemmel az orrukon, s hajnaltÀjt megropogtatjÀk elmerevedett derekukat,
kin¢znek a postavagon ablakocskÀjÀn, s egy jegenye hegy¢bûl is meg tudjÀk ÀllapÁtani,
hogy ä elhagytuk mÀr M¢rÀt, mindjÀrt BÀcsban vagyunk, onnan mÀr csak egy ugrÀs
KolozsvÀr. Az ilyen vasÃti postÀs pedig csak a KûvÀri-telepen lakhat... Ãgyhogy...

SÁpos Ãr ¢szbe kap: megint elragadta ez az Àtkozott k¢pzelete, 'sze m¢g elmulasztja
HollÂ Ãr szavait.

ä ...¢s ott magaslott a sok-sok hÂember, a MÀtyÀs utcÀn m¢g csak-csak lejutott az
ember a Karolina t¢rre, de ott Ãgy sorakoztak az Izabella utca ¢s a VÁz utca torkÀban,
mint hatalmas, egymÀson nagysÀgban, erûben tÃltevû strÀzsÀk! Vissza kellett j´nn´m
a Szentl¢lek utcÀig, hogy azon Àt nyomakodjam ki a S¢tat¢ri utcÀra, onnan le...!

SÁpos Ãr figyelme azonban Ãjfent elszÂrÂdik. Nem kÁvÀncsi, mit keresett HollÂ Ãr
azon a t¢li ¢jszakÀn az ñvÀrban, az eff¢le haszontalan müv¢szember mindenfel¢ bÂ-
dorog. S¢tÀl! GÀlÀns Ãtjai vannak! Bolond! Hanem azok a hÂemberek... Amint kÃpos
test t´r´kbasa-hashoz fesz¡l, gûg´s r¢paorr hegy¢n j¢gcsap fityeg, ¢vszÀzadok minden
seprünyele nyÃlik a magas, hideg ¢jszakÀba, az ¢gnek, s a fasz¢n szemek nem parÀzs-
lÂdhatnak a hÂarcban, de mintha csak parÀzslanÀnak! °s megannyi arckifejez¢s ä ût,
SÁpos urat, megannyi r¢szeg kuncsaft b´lcs vend¢glÀtÂjÀt k¢rdezz¢k csak meg ä, szÀz-
ezer arckifejez¢se lehet az embernek, s akkor mi¢rt ne a hÂembernek is! KÀsÀs, hold-
vilÀg-, lÂ-, bohÂc-, kanonok-, banya- ¢s menyasszony-, ûrmester- ¢s szakaszvezetû-,
nÀsznagy- ¢s apÂs-, hetvenkedû koldus ¢s bÃs tÀbornok arcÃ hÂemberek vannak! Len-
ni¡k kell!

ä Igyanak! ä magÀzza le elÀbrÀndozottsÀgÀban SÁpos Ãr barÀtait, holott ilyenkor
mÀr tegezûdnek, mindig tegezûdnek, csak akkor urazzÀk egymÀst, ha zsÃfolÀsig a
SÁpos.

ýt nem kell biztatni, t´lt a messzelybûl, f´lhajtja, belebÀmul a mennyezetsarki kor-
mos pÂkhÀlÂba. OdalÀtni a nagy l¢gy v¢rtelen tetem¢t, m¢g a nyÀrrÂl maradt.

°s egyszerre mindnek kell lenni¡k!, lÂdÁtja tovÀbb a SÁpos Ãr baltafej¢ben ä balta-
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fejünek is kell lennie! ä az ¢szt a legurÁtott pohÀrka. Ezek, egy¡tt, annyi ¢vszÀzadbÂl,
ezek aztÀn megmutatjÀk! Igaz, hogy csak egyszer egy ¢vben, ¢vtizedben, havas t¢li
kolozsvÀri ¢jszakÀkon; de megmutatjÀk! °s itt, az û vÀrosÀban! Az EgyenlÁtû ment¢n
mÀr csak az¢rt sem mutathatjÀk meg, mert ott nincsen hÂ! Hogy is mondta HollÂ Ãr:
a t´rt¢nelemben!, tehÀt ha valamikor, a t´rt¢nelem elûtti idûkben az EgyenlÁtûn¢l is
hideg volt, az ott ¢p¡lt hÂemberek nem ¢rv¢nyesek. Ezzel kiesik a vilÀg egyharmada.
Tengereken, ÂceÀnokon hull ugyan a hÂ, de nem ¢p¡l hÂember. TÀn j¢gtÀblÀn, lehet,
meglehet... çmbÀtor vegy¡k csak Nansent, s SÁpos Ãr veszi, hiszen olvasta az UtazÀs
az ÃszÂ j¢gen cÁmü k´nyv¢t, meg is van neki, Dante-kiadÀsban, sz¢p k¢kesz´ld, arany-
szÁnü vonalak, ¢s egy f´ldgolyÂ van rajta, SÁpos Ãr ¡veg alatt tartja, hogy ne porosod-
j¢k... na tehÀt Nansen sem Ár arrÂl, hogy hÂembert ¢pÁtettek volna, pedig idej¡k ¢pp
volt rÀ azon a j¢gtÀblÀn, s akkor az egy ¢velû hÂember lett volna, hiszen tÀn egy ¢v-
szÀzadon Àt is sodrÂdhatott volna ide-oda az ÂceÀnon, vagy odafagy a j¢gtÀblÀja a j¢g-
mezûh´z... de nem!... elvitte volna az elsû nagy sarkvid¢ki vihar, iszonyÃ sz¢lviharok
vannak arrafel¢!

Hol is tartottam?, k¢rdi magÀtÂl SÁpos Ãr, aki mÂdszeres elme.
Igen, itt, ebben a vÀrosban a legelk¢pzelhetûbb a hÂemberek ¢vi gy¡lekezete, s itt

is van erre a legnagyobb sz¡ks¢g! Hogy mutassa mÀr meg valaki a vilÀgnak, az em-
beris¢gnek, az amerikai eln´knek ¢s a rÂmai pÀpÀnak, hogy ¢l m¢g... SÁpos Ãr k¢p-
zelete itt megbicsaklik, r¢mlik neki, hogy az ¢l m¢g mintha valami hÁres citÀtum elsû
k¢t szava volna, hallotta, besz¢lt¢k az urak vagy ki tudja, kicsoda, annyi ember fordul
meg a SÁposban, itt a Postakert utca ¢s a Szappan utca k´z´tt, majdnem kinn a Kossuth
Lajos utcÀnÀl, hogy nem csoda, ha elfelejtette...

ä ManÂ! Hogy folytatÂdik az, hogy ¢l m¢g...? Ki ¢l m¢g? ä k¢rdi SÁpos Ãr, s ManÂ Ãr
egy cs´ppet sem csodÀlkozik.

Elm¢lÀzik, s visszak¢rdez:
ä °l m¢g BÀnk?
ä ý az! ä kiÀltja SÁpos Ãr. ä ý az.
ManÂ Ãr ût sem k¢rdezi meg, mi¢rt k¢rdi ezt ebben a hideg ¢jszakÀban megbÃvÂ

meleg kocsmasarokban, kil´ki vagy nem l´ki ki az esze kereke, ha akarja, s ha nem,
´r´k feled¢sbe ûrli.

S SÁpos Ãr valÂban messze jÀr mÀr, d¢lceg, g´rnyedt, sudÀr, kehes hÂembereket lÀt
a t´rt¢nelemben, s megtesz egy jÂ nagyot, f¢lelmetest, rettenetest ûrnek oda, a fekete
ablakszem el¢. Kellett ott Àllnia egynek, mit egynek, szÀznak!, hiszen hÂember¢pÁt¢sre
valÂ a k¢t utca, a Postakert ¢s a Szappan fordulÂja, melyet lemetsz a Kossuth Lajos, s
hatÀrol a mÀsik oldalon a Brassai utca. °s vonulnak, vonulnak, biztos zÀszlÂt is lobog-
tatnak, harci k¡rt´t is fÃjnak a t¢li kolozsvÀri ¢jszakÀban.

ä Soha senkinek m¢g csak nem is emlÁtettem, lehet, hogy neked se fogom elmondani
ä mondja ManÂ Ãr HollÂ Ãrnak, mik´zben a havat tiporjÀk a K¢tvÁzk´z fel¢ menet.

S mintha csak Át¢lkezett volna, hallgatÀsba s¡pped. Az E´tv´s utcÀn l¢pkednek, Hol-
lÂ Ãr a K´zvÀgÂhÁd t¢ren lakik, ahol az Âszer van a h¢tv¢geken, ManÂ Ãr tÀvolabb, a
Krizbai utcÀban. N¢ha olyan k´zel van ott a vÀroshoz, n¢ha olyan tÀvol. Nem ¢rti!
Benne lappangana az ok?

HollÂ Ãr hallgatagsÀga azonban a n¢mÀt is szÂlÀsra bÁrnÀ. Nem lehet ¡resen hagyni
azt az ürt, amit az û szavanemszÂlÀsa hagy a t¢rben. Ingerel is, de legt´bbsz´r vonz,
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mint ́ rv¢ny, mint konyhai t´lcs¢rbûl fekete lyukkÀ tÀgulÂ folt a semmiben, odavonzza
a szÂ f¢ny¢t, ha van szÂ ¢s f¢nylik. °s hogyne f¢nylett volna a szem¢rmes f¢rfivallomÀs
a hÂhullÀsban:

ä Azt hiszem, szerelmes vagyok. De nem biztos. °s most mÀr el se mondhatom.
Ezt mondta ManÂ Ãr, a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra, HollÂ Ãr szÂt se füz´tt

hozzÀ, csak meglassÁtja a l¢p¢seit, mire ManÂ Ãr megÀll, s mes¢lni kezd.
Klotild kisasszonyt is jÂl megn¢zte magÀnak minden koll¢ga a tanÀri karbÂl. Lopva

utÀnan¢ztek a folyosÂn, hogy lÀm csak, a bokÀja... MegprÂbÀltak Àthatolni a hÀrom
dioptriÀs vagy hÀny dioptriÀs szem¡veglencs¢j¢n, hogy hadd lÀssuk, milyen a szeme
formÀja; de csak k¢t nagy bagolyszem n¢zett vissza az ¡vegen Àt, kifejez¢stelen¡l s
kiss¢ tÀn butÀn.

A nûk meg-megrÀndulÂ orrtûvel, rÀncba szedett szemsarokkal figyelt¢k, mint ¢ber
b´rt´nûr´k az Ãj rabot. Az osztÀlyok azonban, ahol francia nyelvet tanÁtott, hamar ¢s
z´kkenûmentesen vett¢k tudomÀsul az ijedt csicserg¢sre eml¢keztetû magyar besz¢-
d¢t. AztÀn egyszer, akaratlanul franciÀul szÂltam hozzÀ, kettesben voltunk a tanÀri szo-
bÀban, û franciÀul vÀlaszolt, s kider¡lt, hogy franciÀul eg¢szen mÀs a hangja, mintha
nem is û lett volna az.

ä Ennek akkor nem tulajdonÁtottam semmi jelentûs¢get ä jegyzi meg ManÂ Ãr, s
mintha csak azt akarnÀ jelezni, hogy a t´rt¢netben itt fordulat Àll be, hirtelen befordul
az EsterhÀzy utcÀba, pedig arra nagyon ritkÀn jÀrnak. HollÂ Ãr lÀgyan k´veti, az em-
ber nem is tehet mÀs mozdulatot, mint lÀgyat, az ilyen havazÀsban.

K¢k, sz¡rke ¢s igazÀn nem csÃfsÀgbÂl mondom, a vÀltozatossÀg kedv¢¢rt n¢ha k¢-
kessz¡rke ruhÀkban jÀrt, hajÀt kellemetlen asszociÀciÂkat keltû kalÀcsba fonta, vastag
harisnya volt a lÀbÀn nyÀron is. A dolgozatf¡zeteket Ãgy hullogatta el, mint leveleit
ûsszel a fa, az igazgatÂ Ãr figyelmeztette a negyedik eset utÀn, hogy az tÀn m¢gsem
jÀrja, hogy a gyerekek kopogtassanak be Àlnok arccal a tanÀriba, hogy tanÀrnû, k¢rem,
talÀltunk egy f¡zetet a folyosÂn, nem a tanÀrnûnek tetszett elveszÁteni? Mivel azonban
ez nem segÁtett, az igazgatÂ szem¢lyesen jelent meg az osztÀlyokban, ahol Klotild kis-
asszony tanÁtott, s kijel´lte azt a gyereket, aki a f¡zetcsomÂt vitte Klotild kisasszony
utÀn, ha dolgozatot Áratott.

Volt m¢g egypÀr furcsasÀg nÀla, de ezeknek nincs k´z¡k a t´rt¢nethez.
ä Mik? ä k¢rdi vÀratlanul HollÂ Ãr, s ezen ManÂ Ãr annyira meglepûdik, mintha

ÀlmÀbÂl ¢bredve az opera zenekarÀban talÀlnÀ magÀt, klarin¢ttal a kez¢ben. Klarin¢-
tozni ugyanis ¢ppens¢ggel nem tud.

N¢ha csak a f¢l cipûj¢rûl t´r´lte le a port, ¢s... Igaz, hogy ezt csak ¢n vettem ¢szre.
FelhÀborodottnak hatÂ csivitel¢ssel v¢dte tanÁtvÀnyait, k¡l´n´sen a lÀnyokat; de ez
term¢szetes volt, bû k¢pzeletü igazgatÂnk fûleg a lÀnyokat gy´t´rte a fizikaÂrÀin ¢pp-
Ãgy, mint a tanÀri konferenciÀkon. Fiatal koll¢gÀk nem udvaroltak neki, vagy ez nem
is az û furcsasÀga volt? Az ́ v¢ volt, csak azt nem lehetett tudni, mik¢ppen az ́ v¢. UjjÀn
v¢kony aranygyürüt viselt, ezt le-lehÃzta, s gurigÀzott vele a hatalmas tanÀri asztal
z´ld posztÂjÀn. JÂl jegyezd meg ezt az asztalt, HollÂ, û a fûszereplû. TalÀn tÁz m¢ter
hosszÃ is megvan, sz¢less¢ge szinte kettû, valamennyien k´r¢ f¢r¡nk, vannak hÁres
helyek mellette, legenda ́ vezte sz¢kek, ahonnan kihaltak negyven-´tven ¢v utÀn ́ reg
barÀtok, s a sz¢k tÀmlatartÂi aztÀn Ãgy meredeztek, mint k¢t felkiÀltÂjel, ami elûl eltünt
a mondat... Klotild kisasszony pedig gurigÀzott a gyürüj¢vel, s ez annyira odavonzotta
a tekinteteket, hogy az igazgatÂ egyszer meg is rÂtta ¢rte, hogy û Ágy nem tud besz¢lni,
meg lehet ûr¡lni attÂl, hogy a gyürü hopp, majdnem legurul az asztalrÂl, de aztÀn
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m¢gse ¢s soha. Klotild kisasszony engedelmesen felhÃzta, de aztÀn ism¢t levonta az
ujjÀrÂl, s Ãgy gurigÀzott vele tovÀbb, mintha mi sem t´rt¢nt volna.

°n is megbÀmultam, nem t´bbsz´r, mint mÀsok; de hogy mÀsok hÀnyszor ¢s mij¢t
n¢zt¢k meg, azt persze nem tudhatom. HÀtulrÂl, oldalrÂl n¢zve lapos volt, mint a desz-
kakerÁt¢s, nyaka v¢konyan ¢s fonnyadtformÀn Àllt ki a koszt¡mkabÀt k¢t vÀllt´m¢se
k´z¡l, vagy egyszerüen nem volt nyaka, eltünt valamif¢le ruhanemüben, a nûk olya-
nokat tudnak kitalÀlni, hogy az embernek megÀll az esze, olyan ruhanemüket, hogy...

ManÂ Ãr gyanakodva elharapja a mondatot, s gyanakodva f´ln¢z a magas HollÂ
Ãrra. HollÂ len¢z rÀ, de ez nem igaz, a magas f¢rfiÃ mindenkire alulrÂl f´lfel¢ n¢z,
ami lehetetlen, hiszen û a legmagasabb a tÀrsasÀgban. A szem¢tûl van, v¢lekedett Gor-
don szerkesztû Ãr, s a cinikus Szamossy doktor ¢l¢nken bÂlogatott, amikor ezt meg-
besz¢lt¢k, megÀllapÁtva, hogy HollÂ Ãr olyan r¢g n¢z fel a karmesterekre a zenekari
ÀrokbÂl, hogy mÀr csak alulrÂl f´lfel¢ tud n¢zni akkor is, ha a feje magasabban van a
mÀsik¢nÀl, mint most is, amint ott Àllnak ketten az ¢jszakai kolozsvÀri havazÀsban a
ZsidÂ templom utcÀban v¢gzûdû EsterhÀzy utca sarkÀn.

A hÂzizeg¢s elaltathatja ManÂ Ãr gyanÃjÀt, hogy tÀn olyan szent dolognak, misze-
rint a nûk elk¢pesztû ruhanemüket tudnak kitalÀlni maguknak, HollÂ Ãr nem tulaj-
donÁt kellû jelentûs¢get, s folytatja a pÀnik hangjait magÀban elegyÁtû vallomÀst.

K¢rlek sz¢pen, ez a nû jelent¢ktelen volt ¢s csÃf! HÀta dûlt kazal, jÀrÀsa ki-kihagyÂ
motor, kopp-kopp-csossz, kopp-kopp-csossz, szÀja nem gonosz, de nem is szelÁdke,
aff¢le el¢gedett nû szÀja, Àm kegyetlen sem. T¢len fekete kabÀt volt rajta, olyan puha,
bÀrsonyos sz´vetbûl, amilyet mifel¢nk nem Àrulnak. Angol sz´vet? °s rajta pÀrhuza-
mos Àrokszerü bevarrÀsok, Ãj volt s ÂdivatÃ egyben... milyen furcsa: KolozsvÀron az
EsterhÀzy a ZsidÂ templomban ¢r v¢get!, n¢z f´l ManÂ Ãr, a stilisztika tanÀra az utca-
tÀblÀkra. Klotild kisasszony tehÀt maga volt a megtestes¡lt elhagyatottsÀg ¢s valami-
lyen formÀban a kihÁvÀs. ProvokÀciÂ, ha nevezhetj¡k annak a m¢lyen elf´ldelt aknÀt,
ami f´l´tt emberek jÀrnak, szekerek z´r´gnek, s tÀn soha semmi fel nem robbanthatja
vagy ¢ppen ellenkezûleg, a robbanÀs mÀr nem vÀrat sokÀig magÀra.

Nem vÀratott!
Tavasszal t´rt¢nt. Bent felejtettem a tanÀriban egy k´nyvet, amire mÀr r¢g k¢sz¡l-

tem, s tudod, hogy van az, a k´nyv, a r¢g vÀgyott, ¢s az olvasÀs, a megszentelt pillanatÃ,
ezeknek talÀlkozniuk kell, ez olyasmi, ami¢rt ¢rdemes ¢lni. De minek szaporÁtom a
szÂt, ́ reg barÀtom, egyszerüen fel´lt´ztem, pedig mÀr pizsamakabÀtban voltam, s in-
nen, a Krizbai utcÀbÂl visszamentem a gimnÀziumba.

°s volt elû¢rzetem! Soha annyira nem vett elû az az ¢rz¢s, hogy ¢n is ott voltam
diÀk, az uniterekn¢l, s hogy akkor sem volt szabad diÀknak a fûl¢pcsûn jÀrnia. De im-
mÀr mint tanÀr Ãrnak ez is szabadsÀgomban Àll, ¢s m¢gis f¢lek nekivÀgni, mintha ti-
losban jÀrn¢k, mintha lecsaphatna rÀm a legv¢letlenebb v¢letlen minden v¢letlenek
k´zt. A v¢letlen pedig lesben Àllt, vigyorgott, s n¢zte, amint k´zeledem. Nevess ki, ezt
persze utÂlag talÀltam ki, de most sem tudom magamnak talÀlÂbban leÁrni azt, amit
¢reztem, amikor f´lmentem a fûl¢pcsûn, elindultam a folyosÂn balra, pinces´t¢t volt,
s ¢n nem gyÃjtottam meg a folyosÂlÀmpÀt, nem is tudtam, hol van a kapcsolÂ, azÂta,
s ¢pp a t´rt¢ntek miatt, kerestem ¢s megtalÀltam, a folyosÂ r´vid szakaszon teljesen
kivilÀgÁtatlan, aztÀn jobbrÂl, a tanÀri szoba ajtaja f´l´tti ablakbÂl, s balrÂl, egy tanterem
ajtaja f´l´tti ablakbÂl kivet¡lû f¢ny vilÀgÁtja meg. Nappal. De este volt, teljes n¢masÀg,
a pedellus m¢g nem jÀr k´r¡l a folyosÂkon, nem zÀr, csuk be minden ajtÂt, nyitva
feledett ablakot. A n¢masÀg haraphatÂ volt, s tetszett, hogy f¢lek egy kicsit valamitûl.
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AztÀn meglÀttam a tanÀri ablakÀn kiszürûdû f¢nyt, s valami¢rt lopakodni kezdtem,
valami azt sÃgta, hogy emelkedjem lÀbujjhegyre, ezt ugyan nem tettem meg, de olyan
halkan rakosgattam a talpam, mint a medve, mint most itt a hÂban, az utcÀn.

ManÂ Ãr ben¢z a kertek k´zt eltünû MalomÀrokba, megborzong a hÂpelyheket el-
sodrÂ fekete vÁz lÀtvÀnyÀtÂl, s folytatja most mÀr valamif¢le bûsz elszÀntsÀggal.

Mi¢rt nem kopogtattam az ajtÂn? Mi¢rt kopogtassak a tanÀri ajtajÀn? Ott az ¢n he-
lyem is, mint a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀrÀnak. De akkor mi¢rt nyomtam le Ãgy
a kilincset, hogy hacsak meg nem csikordul, n¢mÀn forduljon, ahogyan zajtalanul hull
a MalomÀrokba a hÁd korlÀtjÀrÂl lesodort hÂ? Azt kell mondanom erre, barÀtom: nem
tudom, nem tudom, nem tudom. Csak az biztos, hogy nem volt rÀ semmi okom. A
cs´ndes esti iskola? A hely alvÂ szelleme, szemben azokkal a szellemekkel, melyek ¢be-
ren ûrk´dnek, jÀrjÀk tÀncukat, tombolnak mindenkiben, aki bet¢ved r¢gi iskolÀjÀba?
°n pedig Ãgy t¢vedtem oda, mintha nem voln¢k hosszÃ esztendûk Âta tanÀra a hÁres
int¢zm¢nynek. Mintha r¢gi diÀkja voln¢k, amik¢ppen az is vagyok, csakhogy hosszÃ
esztendûk Âta nem talÀlkoztunk volna, û, a r¢gi iskola, s ¢n az û magzata. A h¢jbÂl
kihullt mag, mely nem eredt meg a szÀzad kûkem¢ny talajÀn, s m¢g sodrÂdik sz¢lben,
helyet vÀltoztat cipûtalpredûkben, amÁg... Vagy amikor v¢g¡l benyitottam, mi¢rt
csÃsztam be az ajtÂn, ahogyan k´nyv csÃszik a hely¢re a polcon, n¢mÀn ¢s odavalÂn,
kiss¢ m¢gis idegen¡l, hogy aztÀn hely¢t meglelve Àlljon ott, s n¢zze, csak n¢zze ¢vti-
zedeken Àt egy csalÀd ¢let¢t, belet´rûdj¢k, hogy a nagypapa ût mÀr biztos nem fogja
elolvasni, az apa sem, de tÀn a fiÃ, hogy aztÀn rezignÀltan rem¢nykedni kezdjen a m¢g
olvasni sem tudÂ unokÀban, aki f´l sem ¢ri a polcot, ahonnan û micsoda viharokat ¢s
bizony azt a szerelmet is lÀthatta, amibûl az az apa fogant, akinek az unokÀja odalent
randalÁrozik a szûnyegen...

HollÂ Ãr szeretettel ¢s megbocsÀtÀssal n¢zi barÀtjÀt, aki hÂgolyÂt gyÃr a korlÀtrÂl
gyüjt´tt hÂbÂl, s behajÁtja a MalomÀrokba. A csobbanÀst elnyeli a hÂszakadÀs.

°s miutÀn bel¢ptem, mit bel¢ptem, besurrantam az ajtÂn, mi¢rt hajoltam elûre,
hogy belÀthassak a tanÀri szoba legm¢ly¢re: van-e ott valaki, hiszen az ajtÂbÂl ezt nem
lÀthattam? °s mi¢rt voltam biztos, hogy van ott valaki, holott nem lÀttam senkit? A
lÀda, amiben az ´sszetekert t¢rk¢pek Àllnak, az takart el, illetve az s a rÃdra f´ltekert
t¢rk¢pek csokra. Az çzsia-t¢rk¢pet nem tekert¢k szorosra, az arcom magassÀgÀban ott
volt a felirat: çZSIA hegy- ¢s vÁzrajzi t¢rk¢pe, s ott kÁgyÂzott a tenger k¢kj¢n a fekete
betüsor: D¢l-kÁnai-tenger.

°s akkor k´vetkezett egy sor pillanat, melynek mindenik¢t le kellett k¢snem, mint
a vonatot, hogy Ãgy t´rt¢nj¢k minden, ahogyan t´rt¢nt. Be akartam s¢tÀlni a tanÀri
k´zep¢be, hogy odamenjek a helyemhez az asztalnÀl, de elûbb s¢tÀlt be a terem tÃlsÂ
v¢g¢ben valaki az asztalfûh´z. Kopp-kopp-csossz! Klotild kisasszony volt az. Abban a
pillanatban majdnem megszÂlaltam, mondvÀn: csak ¢n vagyok az, itt felejtettem azt
a k´nyvet, mÀr itt se vagyok! De lek¢stem a pillanatot, s a k´vetkezû pillanatban mÀr
nem szÂlhattam, mert elakadt a l¢legzetem: Klotild kisasszony hÀtranyÃlt a tarkÂjÀ-
hoz, s a k´vetkezû percben v¢gigomlott a haja az arca k¢t oldalÀn, ¢n pedig olyan
vilÀgosan lÀttam a kellemetlen k¢pzettÀrsÁtÀsokat keltû konty kibomlÀsÀt, mintha va-
lÂban lÀthattam volna, mintha nem szembûl lÀtom, a t¢rk¢p papÁrbÃvÂhely¢rûl a kis-
asszonyt, hanem hÀtulrÂl, karnyÃjtÀsnyirÂl. KisvÀrtatva eszembe jutott, hogy megk´-
sz´r¡l´m a torkom, de ezt is elk¢stem, s t´bb¢ mÀr nem tehettem meg. V¢g¡l azt a
mÀsodpercet k¢stem el, amikor m¢g kilopÂzhattam volna, vagy Ãgy igaz inkÀbb: ami-
kor m¢g nem gy´kerezik f´ldbe a lÀbam.
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Mert ami azutÀn t´rt¢nt, az velem, de n¢lk¡lem t´rt¢nt, s engedd meg, barÀtom,
hogy ez a megfogalmazÀs, lÀtni fogod, m¢ltÂ a stilisztika professzorÀhoz.

Klotild kisasszony letette a szem¡veg¢t a z´ld posztÂra, egyszersmind kitÀrta az ́ k-
l¢t, s tenyer¢bûl a szem¡veg mell¢ hullogatta a kontyÀbÂl kihÃzgÀlt hajtüket. Fej¢t
megrÀzta, mint aki nem biztos benne, hogy haja sÀtorszerüen keretezi az arcÀt. Holott
ez volt a helyzet, m¢gis a hajfonatok lÀgyabban, ha szabad ezt az ide igazÀn nem illû
szÂt hasznÀlnom: porhanyÂsabban helyezkedtek el a fejrÀzÀs utÀn. Olyan term¢szetes
rendben, amilyet csak ûk, a hajfonatok ¢s persze Klotild kisasszony tudott rÂluk. °s
azzal is tisztÀban vagyok, HollÂ, hogy mi¢rt hasznÀltam azt a szÂt, hogy porhanyÂs.
Abban a pillanatban ä s ha addig nem lettem volna kûv¢ dermedve, ettûl biztos meg-
dermedek ä, amikor Klotild kisasszony haja kibomlott, valami cukros, meleg, otthonos
illat csapott meg, szakasztott olyan, amilyet kiskoromban ¢reztem a konyhÀban, ami-
kor megcsapott a kemenc¢bûl kivett diÂs, m¢zes aranygaluska illata. °s lÀttam is, amint
anyÀm keze porcukrot szitÀl... Valamire. Hiszen aranygaluska nem volt a tanÀriban,
porcukrot pedig senki sem szitÀlt.

MÀs t´rt¢nt, nem kev¢sb¢ csodÀs ¢s hihetetlen.
Klotild kisasszony teste megvonaglott, s ¢n nem tudtam mire v¢lni a mozdulatot,

hiszen az, amire gondoltam, az olyan k¢ptelens¢gnek tetszett, mint az, ´reg barÀtom,
amivel eg¢szen megkÂtyagosÁtottad szeg¢ny SÁpos urat, miszerint vannak ¢jszakÀk,
melyeken megjelennek KolozsvÀron a t´rt¢nelemben e helyen meg¢p¡lt hÂemberek
teljes szÀmban. Hogyan is gondolhattam volna, hogy valÂ lehet az, ami elûsz´r ´tl´tt
az eszembe, vagyis hogy Klotild kisasszony megoldotta szoknyÀja ́ v¢t, s azzal a kÁgyÂ-
zÂ mozdulattal lecsÃsztatta magÀrÂl. Az iskolÀban, a tanÀri szobÀban! Ugyan mÀr!

MÀrpedig ez t´rt¢nt, HollÂ barÀtom.
Ez persze csak k¢sûbb tudatosodhatott bennem, hiszen... igen, igen, k¢sûbb, mert

hÀnyszor, de hÀnyszor k¢pzeltem el a r´vid jelenet minden mÀsodperc¢t, sût tized-
mÀsodperc¢t, Ãgy rakvÀn ´ssze, mint irdatlan gobelint, szÀzezer ´lt¢sbûl... hiszen a
k´vetkezû pillanatban azt hittem, Àlmodom, a szemem kÀprÀzik, a k¢pzeletem jÀtszik
velem csÃfondÀros jÀt¢kot: Klotild kisasszony keze gyakorlott nûi mozdulattal v¢gig-
futott feh¢r atlaszselyem blÃza gombjain, a blÃz sz¢tnyÁlt, s hÀtra is csÃszott nyomban,
ahogyan, bocsÀsd meg e hasonlatot egy klasszika-filolÂgusnak, ahogyan a pun hadak
nyÁlhattak meg, hûk´lhettek hÀtra a rÂmai falanx elûtt. S a blÃz, esk¡sz´m!, nemcsak
Ãgy lehullt a Klotild kisasszony sarkÀhoz, hanem lelibegett, mintha valami f¢kezte vol-
na es¢s¢t, mintha vÁzben sz¢tter¡lve mer¡lt volna alÀ.

ä Ugye, nem nevet ki, HollÂ Ãr? ä szakÁtja f¢lbe az elbesz¢l¢st egy pillanatra ManÂ
Ãr; de HollÂ Ãr m¢lyebben hallgat, mint valaha, ManÂ Ãrnak pedig esze ÀgÀban sincs
f¢lbehagyni a t´rt¢netet.

Akkor mÀr egy vadidegen, sose lÀtott, csodasz¢p fiatal lÀny Àllt ott a terem tÃlsÂ
v¢g¢ben, a tanÀri asztal m´g´tt. A sz¢k, az û rendes sz¢ke, illetve nem ennek a csodÀ-
latos sz¢ps¢gnek, nem ennek az angyali teremtm¢nynek ä k¢rem, ne nevessen ki, Hol-
lÂ Ãr! ä, hanem a lapos deszkakerÁt¢s Klotild kisasszonynak a sz¢ke eltakarta ût der¢-
kig. Dejsze volt an¢lk¡l is lÀtni ¢s... erre csak a franciÀknak van szavuk... savourer!...
szemmel inni, Ánnyel lÀtni, hangot felitatni, eg¢sz l¢ny¡nkkel ¢rezni... de hagyjuk!,
volt mit lÀtni en¢lk¡l is. K¢t g´mb´lyü, tejfeh¢r vÀll, esk¡dni mern¢k, hogy egy na-
gyon picit szeplûsek, pedig azt nem lÀthattam abbÂl a tÀvolsÀgbÂl, s el sem tudom
k¢pzelni, mik¢nt pillanthatnÀm meg valaha is! A kombin¢ feh¢r selyem vÀllpÀntja s a
ruhadarab tompa ragyogÀsa a... igen, akkor vettem ¢szre, hogy a tanÀri szoba vala-
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mennyi f¡gg´nye be van hÃzva, s az azokrÂl visszaverûdû lÀmpaf¢nyben enyh¢n fü-
z´ld a f¢ny... szÂval, a füz´ld f¢nyben! °s ha mÀr ennyit elmondtam, el kell mondanom
azt is, amit pÀr perccel k¢sûbb p¢ldÀtlan ¢s pÀratlan helyzetben leplezetlen¡l lÀthat-
tam, de akkor m¢g elrejtette elûlem a füz´ld feh¢r selyem; amit k¢sûbb elk¢pzelni
prÂbÀltam, a tojÀsdad keblek, nem nagyobbak ¢s nem kisebbek, mint amilyeneket
Botticelli Àlmodik rÀ hamvas tavaszt¡nd¢r¢re vagy Ridolfo Ghirlandaio rejt sÃlyos
drap¢riÀk alÀ.

A zen¢ben vannak tÀn ilyen paradoxonok, mert az ¢letben vannak, ¢s ezek az iga-
ziak, melyek¢rt igazÀn ¢rdemes ¢lni egy f¢rfinak!, amikor elk¢pzelj¡k a lÀtÀs betelje-
s¡l¢se utÀn a lÀtÀs elûttit! A prelÀtÀst, s most ´rvendek csak igazÀn, hogy nincs itt a
cinikussÀgÀban szeretetre m¢ltÂ Szamossy doktor barÀtunk, hogy ebbûl megalkossa
a prelÀtus szÂjÀt¢kot... Hol is tartottam?

HollÂ Ãr megvÀrja t¡relmesen ¢s n¢mÀn, amÁg ManÂ Ãrnak esz¢be jut, hol is tartott
az elbesz¢l¢sben.

Akkor azonban az esem¢nyek messze megelûzt¢k a felfogÀs ¢s befogadÀs gyarlÂ k¢-
pess¢g¢t! A k´vetkezû pillanatban Klotild kisasszony keze eltünt a hajsÀtor alatt, mint-
ha vissza akarnÀ tüzni a tarkÂjÀra, pedig csak a f¡lbevalÂjÀt hÃzta ki a f¡lcimpÀjÀbÂl
ä akkor tudtam meg, drÀga HollÂ barÀtom, hogy ezek a kis nûi bizgentyük leszerel-
hetûk! ä, s azokat is lepotyogtatta a z´ld posztÂra a hajtük mell¢. °s akkor, igen, akkor
halad¢ktalanul, gyorsan, mintha csak az¢rt sietett volna, nehogy meggondolhassa ma-
gÀt, Ãgy bizony, az addigi mozdulatok lassÃak, mintegy vÁzben fogantak voltak, ez pe-
dig gyors, nyers, k¢rlelhetetlen: ÀthÃzta fej¢n a kombin¢t, s szinte ugyanazzal a moz-
dulattal, amivel az asztalra dobta, Ágy van, odadobta, lecsatolta a melltartÂjÀt.

Nem r¢szletezem tovÀbb, hiszen messze m¢g a t´rt¢net v¢ge: Klotild kisasszony
meztelenre vetkûz´tt a tanÀri szobÀban, melynek ajtaja nem volt kulcsra zÀrva. S ahogy
sorra megszabadult a marad¢k ruhanemüj¢tûl, Ãgy lett egyre idegenebb a maga sz¢p-
s¢g¢ben. Azt k¢ne mondanom, hogy franciasÀgÀban, de hÀt ez nem igaz. Egy nem
francia ¢s nem magyar, egy nÀciÂ n¢lk¡li sz¢p lÀny lett belûle. Szeme ferde metsz¢ssel
nevetett, s mindennek lÀtszott, csak r´vidlÀtÂnak nem, tagjait lÀgy, simogatÂ mozdu-
latokra metszette valami ¢lûl¢nyeket formÀzÂ Hoffmann-mesehûs, varÀzslÂ, d¢mon
vagy ´reg asszonybÀbu faragÂ, aki kiteszi keze müv¢t a kerek erdû ¢ji tisztÀsÀra, ahol
szellemek lehelnek bel¢ ¢letet... °rted, ´reg barÀtom, ugye, ¢rted!

HollÂ Ãr n¢mÀn bÂlint.
Mindamellett emberibb ¢s... ha szabad Ágy kifejeznem magam, klotildabb mÀr nem

is lehetett volna... hiszen amikor lehÃzta a bugyijÀt, az asztalra tette, n¢gyr¢t hajtogat-
ta, s betette a nyitott tank´nyvbe, mint valami k´nyvjelzût, a k´nyvet pedig becsukta,
s azzal a mozdulattal tolta f¢lre, amilyet csak mi, tanÀrok tesz¡nk a katedrÀn, ha va-
lamit befejezt¡nk, s Ãj foglalkozÀsba kezd¡nk.

ý pedig halad¢ktalanul, de cs´ppet sem sietûsen bele is kezdett az Ãj foglalkozÀsba.
Hogy nem gondol azzal, hogy rÀnyithat valaki, az napnÀl is vilÀgosabb volt elûttem,
amint ott Àlltam a kiss¢ kibomlott çZSIA-t¢rk¢p m´g´tt, s a szemem sarkÀbÂl ¢rz¢-
keltem a fekete betüket: D¢l-kÁnai-tenger. Nekem azonban eszembe jutott, s gyors pil-
lantÀst vetettem az ajtÂra, nincs-e benne a kulcs, hogy rÀfordÁtsam. Nem volt benne.
Az ajtÂ nyitva volt, mÀr Ãgy ¢rtem, hogy nem volt bezÀrva, ¢n pedig akkor azt hittem,
´r´kre elfelejtem azt, hogy ût is s engem is, aki ût lesem, rajtakaphat valaki, hiszen
lassan, biztosan, kirÀlynûi m¢ltÂsÀggal f´ll¢pett a sz¢kre, onnan az asztalra, s elindult
lassan fel¢m, akit nem lÀthatott.
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°s nekem azÂta se ¢jjelem, se nappalom. Mert j´n, k´zeledik, szÁvÂs nÀd, bambusz-
nÀd termet, ¢s dÃs, bozÂtos, trÂpusi ûserdû ott, ahol ûserdûnek kell lennie az asszonyi
testen a term¢szet rendel¢se szerint. °s ruganyos madÀrl¢ptek! M¢g hogy dûlt kazal,
kopp-kopp-csossz. A gyûztes diadalmas l¢ptei a megszÀmlÀlhatatlan ´nk¢ntes behÂ-
dolÂ elûtt. Ez a jÀrÀs, ez a l¢peget¢s csak k¢pzeletben lehets¢ges. Az ´v¢ben, s mert
ott megfoganvÀn, az ¢letben is megvalÂsul, akÀr az utcÀn nyakig ́ lt´z´tten, akÀr anya-
sz¡lt meztelen¡l egy tanÀri szoba z´ld posztÂs asztalÀn. °s az eny¢mben, aki lÀtom
utcÀn vagy... hÀt nem hihetetlen, ´reg HollÂ barÀtom!... abban a nagy sz¡rke szobÀ-
ban, mely sose lÀtott meztelen asszonyt, k´nyvek ¢s t¢rk¢pek k´zt, melyek sose lÀthat-
tak beteljes¡lû szerelmet, hiszen annak nem ott, çZSIA t¢rk¢pe, a V´r´smarty MihÀly
¢s Arany JÀnos gipsz mellszobra vagy az iskola f¢ltve ûrz´tt sÀrgar¢z fizikai kÁs¢rleti
eszk´zei k´zt, vagy a m¢ter hosszÃ k¢mcsû elûtt, mellyel igazgatÂnk a Torricelli-ürt
mutatja be a fizikumban, s amit az¢rt tart a tanÀriban, mert ÀllÁtÂlag neh¢z volna Ãjat
beszerezni, ha elt´rne.

Az ÃjdonatÃj Klotild kisasszony pedig csak j´tt, aztÀn megÀllt, s ¢n dermedten Àl-
lapÁtottam meg magamban, hogy az igazgatÂ Ãr sz¢ke elûtt Àll. A sz¢kkel szemk´zt, az
asztalon k´nyvek. °s akkor beg´rbÁtette a lÀbujjait, valÂban mint a madÀr, s a k´nyv-
halmot letolta az asztalrÂl. M¢g jÂ, hogy a k´nyvek csattantak, puffantak, k¡l´nben
tÀn meghallja a kisasszony a belûlem kiszakadÂ megk´nnyebb¡lt sÂhajt. Neked tÀn el
se kell mondanom, HollÂ barÀtom, hogy mi vÀlt olyan vilÀgossÀ bennem, mint au-
gusztusban a szentjÀnosbogÀr! Az, hogy immÀr f¢lt¢kenyen lesem a kisasszony minden
mozdulatÀt, s amikor az igazgatÂi sz¢kn¢l megÀllt, Ãgy ragadott mellen a f¢lt¢kenys¢g,
mint buta filmekben a pandÃr a rablÂt.

ñ, milyen gy´ny´rüs¢ggel n¢ztem ä egyszersmind titkos szorongÀs munkÀlt ben-
nem, de ezt is csak utÂlag ÀllapÁtottam meg ä, amint lassÃ jÀrtÀban f´ldÃlja az asztalt.
LÀbujjÀval lep´ccint k´nyvet ¢s ceruzÀt, lÀbk´rm¢vel f´l¡ti a kalamÀris f¢mkupakjÀt,
belemÀrtja nagylÀbujjÀt a lila tintÀba, s k´v¢r pacÀt ejt a zergeszakÀllas, tisztasÀgmÀniÀs
szÀmtantanÀr notesz¢re, olyan ¡gyesen, hogy a tinta ́ ssze ne maszatolja a posztÂt. °s,
ezt k¢pzeld el, HollÂ barÀtom, a zergeszakÀllas szoknyavadÀsz ilyet¢n megb¡ntet¢se
utÀn megszÀrogatta a tintÀt a lÀbujjÀn, ide-oda forgatva a sarkÀt. RÀzta, lebegtette,
levegûztette! S ez eddig rendj¢n van, de folytasd csak gondolatban a mondatot, HollÂ:
szÀrÁtotta a tintÀs lÀbujjÀt, meztelen¡l, a tanÀri szoba nagyasztalÀn, kulcsra sem zÀrt
ajtÂnÀl! Zavartalanul!

AztÀn tovÀbbindult, s bennem az ¢rthetetlen el¢gt¢tel¢rzetet a szorongÀs vÀltotta
fel. K´zeledett ahhoz a helyhez, ahol ¢n ¡l´k.

Oda¢rt, s ¢n sose tudtam, melyik volt az a perc, amikor v¢resre haraptam az ajkam,
de csak az lehetett az. Oda¢rt, ott volt a sz¢kemmel szemben, nekem hÀttal, a sz¢k ¢s
k´zte az a k´nyv, ami¢rt visszamentem az iskolÀba. çllt, s v¢le egy¡tt Àllt az idû. HÀttal
volt, mint mondottam volt, Ãgyhogy kidughattam a fejem a t¢rk¢p m´g¡l, illetve hÀt...
kihÃzhatta a fej¢t a homokbÂl a strucc, akiv¢ vÀltam, s aki, csodÀk csodÀja, ettûl lÀt-
hatatlannÀ lett.

Azt hiszem, sokÀig Àllt ott. TisztÀn eml¢kszem az alakjÀra, a csÁpej¢re, amint rÀraj-
zolÂdott a vilÀgos f¡gg´nyre, s arra a müv¢szien megvilÀgÁtott Àrny-f¢ny-k¢pre, ami
abbÂl feslett ki, hogy fel¡lrûl kapta a f¢nyt, vÀlla a medencecsontjÀra vetette Àrny¢kÀt,
tompora domborulata a combjÀra vet¡lt, kÃpos Àrny¢k!, egyszersmind diadalmas t´-
r´k f¢lholdk¢nt ragyogott rajta a f¡ggûleges metsz¢s, mely elhelyezked¢s¢n¢l fogva
¢pp a legrejtettebb fertÀlya az asszonyi testnek... A m¢g annÀl is rejtettebb elûtt... F¢ny
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esett a sarkÀra, ¢les, hiszen ezek az Àrny¢kok a test¢n egy f¢nyess¢gbe burkolt testen
kÃsztak le-f´l, mint t¢pett, ÀtlÀtszÂ tunika.

SokÀig kellett ott Àllnia, hiszen megcsodÀltam ût, s k´zben csÁpûs szagÃ izgalom-iz-
zadsÀg ́ ml´tt v¢gig rajtam... Ne nevess, barÀtom, ¢n olyan gy´ny´rü nûi feneket m¢g
nem lÀttam... Nem tudom, nem is akarom elmondani, de ugyan mit tudhatsz te errûl,
aki az operÀban balett-tÀncosnûk szÀzainak fenek¢t lÀthattad. Ha ¢rted... s ugye, meg-
¢rtetted?, csak ezzel a paradoxonnal tudom kifejezni azt, hogy egy asszony combja,
f¡lcimpÀja, feneke csak akkor ¢s csak egyszer igazÀn sz¢p, nevezetesen, ha rÀtalÀl arra
a szemre, melynek ût lÀtnia kell... SzÀmomra, drÀga HollÂ barÀtom, egy lÀnyfen¢k
van a vilÀgon, az ´v¢.

ä Mi¢rt gondolod, hogy egy mÀsik ugyanilyen, az ¢n lÀtÀsomnak rendelt fen¢k nem
l¢tezik? ä k¢rdi HollÂ Ãr, s mintha az idom fenn volna a hideg kolozsvÀri levegûben,
f´lbÀmul oda, ahol kerge sz¢l csavargatja a hÂpelyheket a lÀmpaf¢nyben.

ManÂ Ãr azonban mÀr se lÀt, se hall!
°s akkor t´rt¢nt az is, amit nem ¢rtek, s tÀn sose fog megvilÀgosodni elûttem az

¢rtelme. Klotild kisasszonynak egyszer csak meglend¡lt a tintÀs lÀba ä hallod ezt a k¢t
szÂt Ágy egy¡tt, HollÂ barÀtom: a tintÀs lÀba! ä, s a nagyujj meg¢rintette a k´nyvem
cÁmlapjÀt.

ä Van tehÀt tûle egy lÀbujjlenyomatod? ä k¢rdi HollÂ Ãr, akinek mintha csak meg-
szÂlalni lett volna neh¢z.

ä Igen, Ãgy van! ä kiÀltja ManÂ Ãr. ä LÀtod, erre sose gondoltam. Pedig, nos igen,
a k´nyvet, rajta az ujjnyomot ûrz´m, megn¢ztem... ne nevess ki... megszagoltam...
TintaszagÃ volt, s mÀr semmilyen. De a redûk, a bûr bordÀzata, a lenyomat! Igen, Ãgy
van, Ãgy van, ahogy mondod.

A Szamos partjÀn Àllnak ä hogy ker¡ltek oda a MalomÀroktÂl? ä a sz¡rke galamb
deszkakerÁt¢s mellett, mely m´g´tt hosszÃ hÀz nyÃlik bele a fekete udvarba, a Sza-
mossal pÀrhuzamosan; annak legv¢g¢ben, ott lakik, a K´zvÀgÂhÁd t¢ren, ¢ppen a vÀ-
gÂhÁddal szemben, HollÂ Ãr, a hallgatag hegedüs.

Azt hiszem, azzal teszek legjobbat ennek a vallomÀsnak, magamnak s bizonyÀra ne-
ked is, HollÂ barÀtom, ha itt abbahagyom. A lÀnydÃlÀs sokÀig tartott m¢g, s nekem
siker¡lt Ãgy kiosonnom az ajtÂn, hogy nem vett ¢szre. Lep´ck´lt tollak ¢s tolltartÂk,
k´nyvek ¢s tanÀri noteszek, hÀtrad´nt´tt sz¢kek gyûztes csatatere az utolsÂ lÀtvÀny,
amit a szobÀrÂl ûrz´k, ¢s persze û, akinek a fel´lt´zk´d¢s¢t nem vÀrtam meg. BÀnom,
HollÂ, bÀnom! S ez¢rt sz¢gyellem magam egy kicsit, mondd, sz¢gyellnem k¢ne?...

MÀsnap elsû ÂrÀm volt, s az utolsÂ pillanatra idûzÁtettem az ¢rkez¢semet az ¢bren
t´lt´tt ¢jszaka utÀn. Szerelmes voltam! Olyan szerelmes, hogy hajnal fel¢ kimentem
a n¢ptelen Barom vÀsÀrt¢rre. °s ¡v´lt´ttem.

°s miben k¡l´nb´zik az ember a baromtÂl? Abban, hogy szÀmÁtÂ. Nyolc elûtt ´t
perccel a pedellusba ¡tk´z´m a kapuban, feldÃltan sietett kifel¢, Àm a rossz hÁr hozÀsa
nagy csÀbÁtÀs, a szenzÀciÂ Àltal egy kicsit magunk is szenzÀciÂsakkÀ lesz¡nk, ez¢rt aztÀn
a k¢rd¢semre, mi t´rt¢nt, Vince, hova ily hevesen?, szavamra ilyen k´rm´nfontan fe-
jeztem ki magam, nyomban megÀllt, s mes¢lni kezdett, hogy ¢jszaka bet´rtek a tanÀ-
riba, csak azok a bitang nyolcadikosok lehettek, a b-sek, ́ sszevissza dobÀltak mindent,
ki tudja, mit vittek el, a tanÀri noteszokat a szekundÀkkal, azt biztosan, Ãgyhogy siessen
csak a tanÀr Ãr, hiszen a tanÀr Ãrnak is bizonyÀra eltünt valamije, ¢s a t´bbi, ¢s a t´bbi!

Nem siettem, hanem csalÂdÀst ¢reztem! Ez azÂta is annyira ¢rthetetlen, kedves Hol-
lÂ barÀtom, hogy tÀn csak te, aki müv¢sznûk k´zt forogsz, s szüken m¢rt szavaid nem
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zavarnak meg a dolgok pontos megfigyel¢s¢ben, csak te lehetsz ennek meg¢rtûje ¢s
megmondhatÂja: mi¢rt ¢reztem csalÂdÀst, amikor megtudtam, hogy nem kaptÀk rajta
a tettest. Hiszen mindent kÁvÀntam, csak azt nem, hogy Klotild kisasszonyrÂl kider¡l-
j´n az, ami csak az ¢n s most mÀr a te titkod is. Hiszen tudvÀn tudtam, hogy ha f¢ny
der¡l tett¢re, m¢g tÀn az orszÀgbÂl is el kell vÀndorolnia, nemhogy KolozsvÀrrÂl, mely
¢pp akkora, hogy a pletyka egy nekifutÀsra ´ntse el, mint gyors hegyi patakok med-
r¡kben a lecsiszolt k´vet. Egy ilyen sz´rnyü bünnel vagy teherrel csak Budapesten
lehet eltünni az emberdzsungelben, vagy... s erre a gondolatra ¢sz n¢lk¡l elkezdtem
rohanni f´lfel¢ a fûl¢pcsûn... vagy visszamenni FranciaorszÀgba! F´rtelem ¢s pokol,
annak minden elm¢leti kÁnja, hiszen tudjuk mi azt, kedves HollÂ, hogy a testi fÀjdalom
egyszeri ¢s elviselhetû vagy unalmasan halÀlos, igen Àm, de a megfoghatatlan, az alak-
talan r¢mei a l¢leknek, ahogyan Vajda JÀnos Árja!

Bezuhantam az ajtÂn, s pillantÀsom a sarokban valamik¢ppen ´sszeterelt zerg¢kre
eml¢keztetû tanÀrnûkre esett. °s volt k´zt¡k egy, a legÀrtatlanabb, a legbambÀbb ¢s
legcsÃfabb: Klotild! K´nnyebb elk¢pzelni, barÀtom, hogy az ember egyszer leszÀll ür-
hajÂjÀval a Nap felszÁn¢re, vagy hogy idûg¢p¢n visszat¢r az Âkori RÂmÀba, hogy Mar-
cus Aureliusszal parolÀzzon, mint azt, hogy a dÃlÀst ä nyoma sem volt mÀr, rendbe
raktÀk a tanÀri szobÀt ä ez a b¢get¢sre ÀllÂ szÀjÃ, bogarÀsz szem¡veglencs¢t viselû, tes-
tet ´lt´tt ijedts¢g ¢s megilletûd´tts¢g k´vette el. Hiszen m¢g levetkûzni sem tud, tes-
t¢nek nincsen olyan Àllapota, amire azt lehet mondani: meztelen. TisztÀlkodÀshoz,
ahhoz leveti ruhÀjÀt, az asszonyi meztelens¢ghez azonban f¢rfitekintet kell, s ennek
ott, a t´bbiek k´zt, k´z¢pen, a legv¢dettebb helyen, nem futja f¢rfiszemre.

A t´rt¢netnek v¢ge, barÀtom.
ElmondhatnÀm m¢g, mik¢nt lestem ût, gondosan vigyÀzva, hogy sose talÀlkozz¢k

a tekintet¡nk, s ha latin vagy francia stilisztikai k¢rd¢sekben hozzÀm fordult tanÀcs¢rt,
mint rendesen, mik¢nt prÂbÀltam egykedvüen belen¢zni az egykedvü, kifejez¢stelen
szempÀrba, amit mulatsÀgosra kerekÁtett a k¢t kiszerelt tÀvcsûlencs¢re eml¢keztetû
szem¡veglencse. Hogy egyed¡l maradvÀn, Ãrnûj¢be szerelmes, ûrj´ngû, lÀncait t¢pû
helÂtak¢nt keressem azt a mÀsikat, aki sehol sem volt, csak az ¢n k¢pzeletemben. Hi-
szen utÀnabÀmultam a tanÀriban, az utcÀn, titkon k´vetve hazÀig, ¢s elk¢pzeltem az
elszabott szoknya alatt, a t´bbnyire rÀncot vetû harisnya f´l´tt, a derekat egybeszabÂ
meleg ruhÀk alatt a fens¢ges domborulatot, a k¢t halmot, a hÂfeh¢r, picit szeplûs iker-
pÀrt; de nem volt ott, nem volt sehol. Eltünt nyomtalanul, csak bennem volt, bennem
¢lt, mint gy´ny´rü szurdokkal elvÀlasztott alabÀstrom ikerg´mb... Kicsit szeplûs.

°s amikor mÀr nem bÁrtam k¢pzelettel, mik¢nt fogant meg bennem a gondolat,
hogy ami egyszer megt´rt¢nt, az megt´rt¢nhet Ãjra...? A tettes visszajÀr a bün szÁn-
hely¢re, mondanÀ Samu Ãr, a k´zhelyek tudora, akit tÀn ¢pp az¢rt szeret¡nk, mert
soha semmit nem tanult ¢s nem fog megtanulni barÀtai b´lcs, balga gy¡lekezet¢ben.
°s akkor elkezdtem mÂdszeresen k´vetni ût, ¢s tudok rÂla immÀr mindent, ami l¢-
nyegtelen. HovÀ jÀr ¢lelmiszert vÀsÀrolni, hol veszi divatjamÃlt ruhÀit, ki a legrosszabb
varrÂnû KolozsvÀrott, hiszen csinÀltat is n¢ha ezt-azt magÀnak, s nem k¢pzelhetû el,
hogy azt mondja: aztÀn rosszul Àlljon, Matild, k¢rem! Tudom, hogy a varrÂnûj¢t Ma-
tildnak hÁvjÀk. Tudom, hogy nem szeret c¢ltalanul s¢tÀlni, s megesett mÀr az is, hogy
utolsÂnak maradt a tanÀri szobÀban, s ¢n a folyosÂn meglapulva, be-becsuklÂ t¢rddel
azt ism¢telgettem magamban, hogy most Ãjra, Ãjra varÀzslat lesz. De nem lett, nyÁlt
az ajtÂ, s û kopp-kopp-csossz!, elcsattogott, elvitte azt, aki volt, vagyis lehetett volna.

Hogy mi¢rt nem besz¢ltem vele mÀsrÂl is, mint stilisztikai k¢rd¢sekrûl s mÀs tanÀri
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semmis¢gekrûl...? Hogyan tehettem volna meg, drÀga barÀtom? çruljam el, leplez-
zem le magam, hogy v¢letlen¡l bÀr, de meglestem...? Vagy tÀn ¢rjek el f¢rfiÃi sikert
Klotild kisasszonynÀl, holott nekem nem ûrÀ lett volna ¢s lenne! sz¡ks¢gem, hanem
arra a mÀsikra, aki eltünt, mint az etruszk ÁrÀs titka, s ahhoz tÀn egy Ãj, m¢g meg sem
sz¡letett Champollionra volna sz¡ks¢g, hogy kifejtse ût a r¢buszbÂl, a rejt¢lybûl, mely,
Ãgy lÀtszik, egyszer mutatta meg magÀt, s ́ r´kre alÀmer¡lt, elnyelt¢k a v¢gtelen vizek?

°s csak azt ne mondd, de lÀtom, b´lcsen s tÀn ¢rtûn hallgatsz!, hogy a rosszul ÀllÂ,
fityegû ruha alatt az ¢n k¢pzeletem d¢delgette kebel ¢s fen¢k domborul, hogy a k¢z-
ben, mely ott rÀngatÂzik idegbetegforma a z´ld posztÂs asztalon, vagy a gyürüj¢vel
gurigÀzik, ûr¡letbe kergetve a f¢l tanÀri kart, abban a k¢zben benne van a mozdulat,
amivel n¢gyr¢t hajtja a bugyijÀt, s Ãgy teszi bele a francia nyelvtanba, mint k´nyvjelzût.
Mert sem a test, sem a mozdulatok nem voltak meg t´bb¢, ezek hasonmÀsÀval pedig
nem akartam talÀlkozni, mÀr f´lt¢ve, hogy elnyertem volna ûket, amire semmi bizto-
sÁt¢k nincs, hiszen a bambasÀg ¢s egy¡gyüs¢g sz´rnyü ûrszemei ÀlljÀk el mindenfajta
k´zeled¢s ÃtjÀt. Hiszen ha ¢n nem k´zeledtem is, lÀttam, hogy koll¢gÀk megprÂbÀljÀk
megudvarolni, s ´reg fak¢regk¢nt vÀlnak le rÂla kisvÀrtatva.

Nekem a bosszÃ ¢s a diadal kisistennûje kellene, aki lerÃgja az asztalrÂl az igazgatÂ
k´nyv¢t, sz¢tdÃlja a tanÀri szoba ÂriÀsi asztalÀt, pacÀt ejt ¢s lÀbujjlenyomatot hagy a
k´nyvemen. Aki csÃfondÀrosan fenek¢t mutatja a sz¢keknek, melyek tulajdonosai ez-
zel a mozdulattal meg is jelennek, ott vannak, mint rendesen, nappal. Hogy megmu-
tatja... de hÀt nem mondtam el mindent, mit tett akkor este a kisasszony, ez a fens¢ges
t¡nd¢r, kinek mit ¢s hogyan mutatott meg... a k¢pzeletedre bÁzom, HollÂ barÀtom!

Adj tanÀcsot, k¢rlek! Hiszen te... nem is tudom... legalÀbb annyit mondj meg, ¢p-
eszü vagyok-e m¢g? Szerelmes vagyok? °s nem olyasvalakibe, aki csak k¢pzeletemben
¢l? Mert ott van nap mint nap hÃs-v¢r valÂsÀgossÀgban, ¢s nincsen ott. Nekem nem
Klotild kisasszony kell, de rettegek attÂl, hogy ha elnyern¢m figyelm¢t, ût kapnÀm
meg csupÀn. °s ez a f¢lelem mÀr olyan g´rcs´ss¢ k´ves¡lt bennem, mint kit´r¢s utÀn
egymÀsra r¢tegzûd´tt, megÀllapodott, de m¢g izzÂ lÀvah´mp´ly´k. Mit tegyek, HollÂ
barÀtom?

HollÂ Ãr hallgat, m¢lyen ¢s sokÀig, pedig ¢rezhetn¢, hogy ez a k¢rd¢s igaz, nem
k´ltûi, ez vÀlaszt vÀr a szakadÂ kolozsvÀri hÂ cs´ndj¢ben, a zizeg¢stelenben. °s vÀra-
kozik ManÂ Ãr is, nemhiÀba ismeri ¢vek, ¢vtizedek Âta barÀtjÀt, tudja, hogy ha lesz
vÀlasz, arra kitartÂan kell vÀrakozni, s akkor az valÂban vÀlasz lesz, nemcsak aff¢le
tess¢k-lÀss¢k szÂfia besz¢d. °s nemhiÀba vÀrakozik. HollÂ Ãr m¢ltÂ vÀlaszt ad, jellem-
zût az operahÀz hegedüs¢re, aki nem lett nagy müv¢sz, s csak û tudja, melengetett-¢
magÀban eff¢le becsvÀgyat, m¢ltÂt ahhoz a müv¢szhez, aki ott ¡l az elsû hegedüs m´-
g´tt a mÀsodik sorban, bel¡l, a zenekari Àrokban, s ker¡l û talÀn m¢g elûbbre is egy
sorral, ha meg¢ri.

ä VÀrj ä mondja HollÂ Ãr. ä VÀrd ki az ́ sszes sz¡netet, amit nem ad meg semmif¢le
partitÃra, m¢g azt sem tudhatod, mif¢le partitÃrÀbÂl ¢s mit jÀtszol. Csak egyre vigyÀzz:
ne vÀgj be egy pillanattal sem elûbb.

HollÂ Ãr ezzel megfordul, nagy nehezen betolja a l¢ckaput a sÁpcsontk´z¢pig ¢rû
hÂban, s elindul elk´sz´n¢s n¢lk¡l befel¢ a m¢ly, fekete udvarba, magÀra hagyva ManÂ
urat, hogy û is hazat¢rjen a Krizbai utcÀba, a Barom vÀsÀrt¢r mell¢, ahol az 1-es busz
h´rgi Ãtjait a Dermata fel¢.
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ManÂ Ãrnak fÀznia k¢ne. HosszÃ ideje hagytÀk ott a SÁpost, benne SÁpos urat, a foga-
dÂst, akit nyilvÀn m¢g mindig a t´rt¢nelem valamennyi kolozsvÀri hÂember¢nek nagy
seregszeml¢je foglalkoztat, hacsak nem alussza mÀr r¢g az igazak ¢s tiszta lelkiis-
meretüek ÀlmÀt. ManÂ Ãrnak rÀadÀsul beszivÀrgott a porhÂ a magas szÀrÃ cipûj¢be,
s ÀtnedvesÁtette vastag harisnyÀjÀt. ý azonban nemhogy a Krizbai utca fel¢ venn¢ Ãt-
jÀt, noha, igazat szÂlva, arra indult el, de a K´zvÀgÂhÁd t¢r k´zep¢n megÀllt, mint
megd´nt´tt szobor, s csak Àllt-Àllt, aztÀn hirtelen sarkon fordult, s most ott siet immÀr
a Bocskai t¢ren Àt, a Nemzeti SzÁnhÀz fel¢, ki¢r a DeÀk Ferenc utca sarkÀra, s kis ka-
nyart t¢ve befordul a Bethlen utcÀba, s szaporÀzza tovÀbb, havat tiporva, a Bethlen
bÀstya fel¢. De m¢g a KirÀly utcÀnÀl sincs, amikor l¢ptei meglassulnak, s mintha a
term¢szet ezt jeladÀsnak venn¢, a havazÀs alÀbbhagy. Nagy, Àrny¢kot vetû pelyhekben
hulldogÀl a hÂ.

N¢zi a s´t¢t ablakszemeket a tÃlsÂ oldalon. K¢t fekete t¢glalap, r´vid oldalÀra ÀllÁt-
va. Ott van, az ablakok m´g´tt a hÂnapos szoba, amit Klotild kisasszony b¢rel, s ManÂ
Ãr nem elûsz´r Àll ÀbrÀndozÀsba csavarodva a lÀmpaf¢nyben... Illetve dehogyis!...
Hiszen addig sose mer¢szkedett oda, a k¢t fekete ablak szeml¢j¢nek t¢ve ki magÀt.
Messzebb Àllt meg, ´tven-szÀz m¢terre, r¢zsÃtosan, onnan n¢zte a lÀtÂsz´gtûl meg-
keskenyedû ablakot, hogy kisvÀrtatva elballagjon, elsomfordÀljon, kem¢ny cipûsarok-
kopogÀst verve elmasÁrozzon az ellenkezû irÀnyba.

Most azonban ott Àll. Az ablakkal szemben. A kimondott szÂ? Az elbesz¢l¢s sorÀn
rendezett gondolatok? °s Àtmeneti idûre rendezett ¢rz¢sek? MegregulÀzott fÀjdalom?
TanÀcstalansÀg? BÃcsÃ ¢s leszÀmolÀs? Minden egy¡tt!

Klotild kisasszony r¢g alszik, ÀllapÁtja meg. A szem¢n viselt k¢t lÀtcs´vet gondosan
letette az ¢jjeliszekr¢nyre, nyilvÀn a fal fel¢ fordult, s a jobb oldalÀn fekszik, ahogyan
gyerekkorÀban tanÁthattÀk. ögy eg¢szs¢ges! A szobÀban t¢li alma illata, s a szabÀlyos
l¢legz¢stûl egyre nehezedû levegû. A tüz mÀr leroskadt a kÀlyhÀban, a parÀzs ´ssze-
omlott, a szikrafogÂ rÀcsÀn Àt n¢ha v´r´s f¢ny szisszen fel, ha sz¢l tÀmad, s befÃj a
f´ldszintes hÀz k¢m¢ny¢n a magasf´ldszintig. ManÂ Ãr mÀr azt is tudja, hogy az ab-
lakpÀrkÀny jÂ egy arasszal magasabban van, mint az û feje bÃbja.

A s´t¢tÁtû f¡gg´ny´k barackszÁnüek, csak az ¢jszakÀban feket¢k. Hogy is k¢pzelhetû
el, hogy egy nû, aki v¢nkisasszonynak sz¡letett, mÀs f¡gg´nyt szerez be, mint barack-
szÁnüt! Vagy ha nem û vÀsÀrolta, akkor addig keresett hÂnapos szobÀt, amÁg olyat nem
talÀlt, ahol ilyen szÁnüek a f¡gg´ny´k. V¢nkisasszony!? De hiszen az nem lehet! Akkor
û, ManÂ Ãr nem Àllna itt, nemhogy fÀzva, inkÀbb lÀzban izzva, hanem halkan horkol-
na a Krizbai utcÀban, de nem, nem, hiszen vakÀciÂ van, Ãgyhogy olvasna, eg¢szen
biztosan olvasna, a pajkos Balzacot, a misztikus pillanatokat, a varÀzslÀst kedvelû
MikszÀthot, vagy vakÀciÂ l¢v¢n visszar¢vedne gyerekkorÀra, s elûvenn¢ az Egri csil-
lagokat, a mÀsodik k´tetet, hogy ha hÀborÃt nem is, de egy csatÀt nyerjen legalÀbb
k¢pzeletben.

Fekete hullÀmzÀs vonul Àt a fekete f¡gg´ny´n. A szeme kÀprÀzik? Vagy ÂriÀsi madÀr
szÀllt el az utca f´l´tt, s annak szÀrnya vetett Àrny¢kot a feket¢re? ManÂ Ãr feln¢z, csak
a hÂ szitÀl Ãjfent aprÂn, befejezv¢n az û hÂemberr¢ vÀltoztatÀsÀnak müv¢t, mintegy
porcukorral hintve be az alkotÀst. °s ManÂ urat Ãjra megcsapja az aranygaluska meleg
szaga, ott, a Bethlen utcÀban, az ¢ji hÂszitÀlÀsban. Az illat erûsebb ¢s... kellemesebb,
mint valaha! °s olyan, mint akkor este a tanÀri szobÀban volt.

A fekete hullÀm Ãjra Àtvonul a f¡gg´ny´n, megt´ri a t¢glalapot, keskeny, vilÀgosabb
hegyessz´get nyitva rajta. °s ManÂ Ãrnak, aki mindenhez hozzÀtanult mÀr az ¢letben,
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csak a v¢szhelyzetekben valÂ cselekv¢shez nem, megb¢nul a lÀba, mozdulni sem tud.
Lek¢sik minden kellû pillanatot, ahogyan HollÂ Ãrnak mondta.

Pedig mÀr az ablakkilincs csikordulÀsÀnak semmivel ´ssze nem t¢veszthetû z´rej¢t
is hallja. Az ablak nem vilÀgosodik ki, de feketes¢ge megszünik, tüzrÂzsaszÁn, s rajta
egy feh¢r alak. Nem szÂl, Àllnak n¢mÀn, n¢zik egymÀst, ManÂ Ãr legalÀbbis biztos ben-
ne, hogy û a nyitott ablakban ÀllÂ feh¢r alakot n¢zi. °s hirtelen meg¢rzi azt, amit nem
¢rezhet, a meleg szobÀba beÀramlÂ hideg kolozsvÀri levegût, amint lefolyik az ablak-
pÀrkÀnyon, s k´r¡lvesz k¢t meztelen bokÀt. Mi¢rt olyan biztos benne, hogy Klotild
kisasszonyon nincsen papucs?

AztÀn megindul, Àt az Ãttesten, mint aki csak Àlmodja a t¢rdig ¢rû havat.
Az ablak alÀ ¢rve feln¢z. ý az! KibomlÂ haj, duzzadt szÀj, ferde vÀgÀsÃ szem. Feh¢r

hÀlÂinge szabadon hagyja a nyakÀt, a vÀllÀt. A hÀlÂing kivÀgÀsÀt k¢zzel kivarrt lyukak
csipk¢zik k´rbe, s ezekben, mint jÀt¢k sz´vûsz¢ken a fonÀl, f¢nyes feh¢r szalag bujkÀl,
csokorban fogva ́ ssze el´l az inget. °s ManÂ Ãr, akirûl igazÀn nem mondhatÂ el, hogy
szak¢rtûje volna az eff¢le praktikÀknak, tudja valahonnan, hogy a masnira k´t´tt pert-
lit el¢g meghÃzni, hogy az ing a viselûje lÀbÀhoz csÃssz¢k.

ä Viens! J'en ¢tais s¶re, que tu vienne ¥ premiªre neige!
Ez tÀn nem el¢g, ezt akÀrki mondhatja! A rÃt, a lapos, a r´vidlÀtÂ Klotild kisasszony

is. ManÂ Ãr m¢gis komikus mozdulatot tesz, mint a futÂmadÀr, melynek van szÀrnya,
´szt´nei eml¢keznek m¢g a r´p¡l¢sre. Megemelkedik, s majdnem azt mondja: men-
n¢k ¢n, de hogyan, nem ¢rem f´l az ablakot.

A jelen¢s eltünik egy pillanatra; a kisasszony lehajolt, s a k´vetkezû pillanatban k´-
t¢lhÀgcsÂ g´rd¡l a ManÂ Ãr lÀbÀhoz. K´t¢lhÀgcsÂt pedig nem Àrulnak sem KolozsvÀ-
ron, sem eg¢sz Erd¢lyben! TÀn mÀr EurÂpÀban sem! Ilyesmit csak beszerezni lehet,
elmagyarÀzni valakinek, hogy az milyen, s megrendelni. ManÂ Ãr pedig mint alvajÀrÂ
elindul a pÀr fokon f´lfel¢, s azonmÂd, havasan, mint roppant hÂember, bezuhan a
kisasszony ablakÀn. A kisasszony pedig gyorsan felhÃzza a k´t¢lhÀgcsÂt, ami szakasz-
tott olyan, hacsak nem azonos azzal, amit az operÀban hasznÀlnak, alig egypÀr l¢p¢sre
onnan, ahol most vannak, a Bethlen utcÀban, s amilyet HollÂ Ãr, ha megk¢rn¢k rÀ,
k´nnyen kik´lcs´n´zhetne a kell¢ktÀrbÂl. Mit meg nem tenne neki a kell¢kes, hiszen
bÀrmeddig k¢pes elhallgatni az ember keserv¢t, kev¢ske ́ r´m¢t, ha egyszer megered
valakibûl, legyen az kell¢kes az operÀban vagy a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra a
gimnÀziumban.

ManÂ Ãr ¢rzi, hogy gyors kezek futnak le kabÀtja havas, fagyos gombjain, a kabÀt
hÀtrahanyatlik, forrÂ karok fonÂdnak a nyakÀra, s hallja magyarul is:

ä Tudtam, hogy elj´ssz az elsû hÂval!
AztÀn Ãjra franciÀul:
ä Oh, comme je t'aime! Homme de neige. Fonds toi, homme de neige!

ManÂ Ãr Ãjra az utcÀn van. Reggel n¢gy. Semmi se mozdul, csak a hÂ hull szakadatlan.
Nem siet eml¢kezet¢be id¢zni minden szÂt. Azt, hogy: most menj, de holnap vÀrlak!,
vagy azt, hogy: ezek? ä s e szÂhoz a csodalÀny t¡relmetlen, magabiztos mozdulata sze-
gûdik ä, ezek az ostobÀk, a hÀziak kik´t´tt¢k, hogy f¢rfi ide nem teheti be a lÀbÀt!
Quels sots! M¢g magÀn ¢rzi a forrÂ karokat, az izmos lÀbat, mely eltolja ût remegûn,
hogy a k´vetkezû pillanatban m¢lyen, lÀgyan ¢s ´bl´sen nyÁlj¢k meg elûtte. TrÂpusi
kik´tûj¢be fogadva a harci csÂnakot.

Viszi magÀban, s a hÂ mÀr a t¢rd¢ig ¢r. A DeÀk Ferenc utca a Fût¢r fel¢ feh¢r da-
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masztabrosz. Sose volt m¢g ilyen ¢jszaka! Volt, de az ostoba emberek alusznak reggel
n¢gykor, ilyenkor a legsz´rnyübb az ¢bred¢s ¢s a legnehezebb az ¢bren maradÀs, ha
addig nem j´tt Àlom az ember szem¢re. AztÀn megmozdul valami a hÀz falÀnÀl! Kint
feledett kutya fedezi fel sz´vets¢ges¢t, az embert, s prÂbÀl hozzÀszegûdni. Keservesen,
el-elmer¡lve sz´kd¢csel, v¢g¡l megfeneklik. Feladja, visszag´mb´ly´dik a kapu ke-
r¢kvetû k´v¢hez.

ManÂ Ãrnak Àt kellene vÀgnia a Bocskai t¢ren, ha hazaigyekszik. Mi¢rt a Bethlen
utcÀban folytatja ÃtjÀt a Kossuth Lajos utca, a Kereskedelmi ¢s Iparkamara ¢p¡lete
fel¢? Nem ¢rten¢, ha esz¢be jutna a k¢rd¢s. Alkalmasint azt vÀlaszolnÀ, hogy f¢l ki-
menni a tÀgas t¢rre a meghitt utcÀcskÀt kÁvÀnÂ boldogsÀgÀval. A boldogsÀg sikÀtorok-
ban bujkÀl m¢g az olyan b¡szke vÀrosokban is, amilyen KolozsvÀr!

Azokra az egy szÂtagÃ szavakra sem akar visszaeml¢kezni, melyeket a megszeppent
bosszÃ angyala mond: non!, non!, oui!, oui!, ¢s Ágy tovÀbb, sokÀig. Nem akarja hallani
m¢g az elfojtott sikolyt ä nehogy ezek az ostobÀk meghalljÀk!, tudjÀk is ezek, mi a sze-
relem!, ezeket a gÂlya hozta!, s a gÂlyÀt vÀrjÀk!, s nevetett hozzÀ ä, s nem akarta lÀtni
a kiontott v¢rt. Mint a tanÀri szoba kalamÀrisÀnak lila tintÀja. Nem baj, nem baj! Ugye
sz¢p vagyok!? S ezzel a kisasszony hasra fordul, s ManÂ megpillantja, megszeml¢li,
meg¢rinti azt, amirûl mÀr azt hitte, hogy csak û k¢pzeli: a tomport, pontosan azt, nem
egy akÀrmilyet!

HÀt mÀr sose Àll el a hÂ?! Nem mintha kÁvÀnnÀ, hulljon csak; de olyan furcsa! Az
ember ¢let¢re olyan kev¢s csoda esik, s û kettût hasznÀl el egyetlen ¢jszaka?!

ManÂ Ãr csak Àll a DeÀk Ferenc utca k´zep¢n, lovas szÀn fordul ki a Bolyai utcÀbÂl,
s tart fel¢je. A lÂ lassan k¡zdi elûre magÀt a hÂban, a szÀn tÃrja a havat, nem siklik
rajta. Esz¢be jut ä ilyen hÀlÀtlan tud lenni az ember a csodÀihoz! ä, hogy azt a moz-
dulatot is lÀtni akarta, amint az û keze hajtja n¢gyr¢t a bugyit, s teszi be k´nyvjelzûnek
lehetûleg egy olyan k´nyvbe, amibe olyasmi nem ker¡lhet, nem holmi pajkos olvas-
mÀnyba, hanem a Sauvageot-ba, p¢ldÀul a magyaräfrancia r¢szn¢l, hiszen Klotild kis-
asszony ´r´kk¢ tanulni fogja a magyar nyelvet, mÀr ahogyan k¢sztet¢st ¢rz¡nk, hogy
Ãj szavakat tanuljunk meg a m¢goly jÂl megtanult nyelven, s akÀr ´r´kre hagyjuk fe-
led¢sbe mer¡lni anyanyelv¡nk egy-egy szavÀt. Hiszen azt Ãgyis tudjuk, s valÂban, ki
ne eml¢kezne az olyan szavakra, hogy kÀposztacika! Pedig utoljÀra tÀn tÁz¢vesen hal-
lottuk, s annak megvan mÀr t´bb mint negyven esztendeje.

ManÂ Ãr tehÀt azt k¢pzeli el a DeÀk Ferenc utcÀban Àllva, a lassan t´rekvû lovas
szÀnt vÀrva, amit nem lÀthatott: mik¢nt hajtja n¢gyr¢t a bugyijÀt Klotild kisasszony, s
teszi be k´nyvjelzûnek a szÂtÀrba; s f´lteszi magÀban, hogy holnap megk¢ri a kis-
asszonyt, hogy mutassa be ezt neki, azzal a k¢zzel, ami egyed¡l k¢pes erre a mozdu-
latra, s ami Ãgy rejti azt magÀban, mint izomsz´vet az ujjcsontokat.

Ettûl lesz v¢g¡l ¢s hirtelen olyan melege, hogy a boldogsÀgot nem a t¢ren, hanem
a szük sikÀtorban viszi tovÀbb magÀban. °s ezzel ¢r ki a Kossuth Lajos utcÀra, fordul
arccal a Szentp¢teri templom fel¢, nem lÀtszik most oda, de ott van az, s indulna haza;
de megÀll Ãjra.

°s amit most tesz, az v¢gk¢pp ¢rthetetlen. BevÀg a Szappan utcÀba, mintha ker¡lni
akarna a Sz¢chenyi t¢r fel¢. Ez k¢ptelens¢g! FÀradt mÀr, de ha ezt nem veszi is ¢szre,
vagy nem akarja tudomÀsul venni, akkor mÀr csak az¢rt is a legr´videbb Ãton k¢ne
hazamennie, hogy Àgyba dûlve, a rÀrohanÂ elsû Àlom ¢dess¢g¢vel kezdje elk¢pzelni,
ami vele t´rt¢nt, s aludjon bele a szonÀtÀba vagy nocturne-be az elsû ¡tem utÀn.

Meg akarja ker¡lni a SÁpos k´r¡li egymÀsnak, egymÀs hegy¢re-hÀtÀra ¢p¡lt f´ld-
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szintes hÀzacskÀkat, hogy visszajusson oda, ahonnan elindult, mint klasszikus szer-
keszt¢sü müvekben, melyeknek jeles tudora ¢s tanÀra, a hely, idû ¢s cselekm¢ny egy-
s¢g¢nek?

Ez m¢g v¢letlen¡l sem jut esz¢be! JÂllehet, ¢pp rÀ volna igazÀn jellemzû. De hÀt
ManÂ Ãr beteljes¡lten szerelmes, s ez a szokatlan ¢rz¢s m¢g az û nem mindennapi
stÁlus¢rz¢k¢t is elk´d´sÁti, mint ¢jszaka ¢s hÂ a messzi Szentp¢teri templom tornyÀt.

A Szappan utca szüz havÀnak meghÀgÀsa vonzza? Szüz hÂ borÁtja a Kossuth Lajos
utcÀt is, csakhogy a hÂtakarÂ hullÀmos, Àrkokat szÀntottak bel¢ ¢jf¢li jÀrmüvek, s noha
ezeket r¢g belepte a havazÀs, a dün¢k megmaradtak. A Szappan utca viszont t¡k´r-
simÀn veri vissza a sarki lÀmpa f¢ny¢t.

Nem ez¢rt vÀg bele az Ãjabb sikÀtorba ManÂ Ãr, esz¢be sem jut k¢sûbb, hogy eltü-
nûdj¢k, mi¢rt ment arra. Hogy megt´rt¢nj¢k a legborzasztÂbb csoda, ami csak meg-
t´rt¢nhet az emberrel, a harmadik azon az ¢jszakÀn!

Sût meg is bÀnja, amint belevÀg az erûsen balra tartÂ utcÀcskÀba. A t¢rdig ¢rû hÂ
ott t¢rden f´l¡l ¢r. A szesz¢lyes sz¢lrohamok torlaszt emeltek a jobb oldali f´ldszintes
hÀzakrÂl ¢s a bal oldali egyemeletes hÀzrÂl les´p´rt hÂf´l´slegbûl, megtet¢zve azt, ami
az ¢gbûl szitÀlt be oda, a Szappan utcÀba. El is hatÀrozza talÀn, hogy amint ki¢r a Bras-
sai utcÀig, visszafordul a Postakert utcÀn a Bocskai t¢rre, hogy ott prÂbÀljon hazajutni,
ahol HollÂ Ãrral egyszer mÀr ä aznap ¢jszaka vagy a vilÀg teremt¢se elûtt! ä elhaladtak.
Vagy nem volna jobb v¢gigmenni a Postakert utcÀn, tovÀbb a Mikes utcÀn, onnan a
D¢zsma utcÀn Àt jutva el a M¢szÀros utcÀig...? De nem folytathatja. A sarokra ¢rve
meglÀtja a hÂembert.

Ott Àll a SÁpos ablaka elûtt, pontosan ott, ahovÀ HollÂ Ãr kimutatott, s ahol ¢jf¢ltÀjt
m¢g semmi sem Àllt. Ha valakinek esz¢be jutott volna is hÂembert ¢pÁteni a kolozsvÀri
¢jszakÀban, annak nyoma maradt volna a hÂban. Ez a hÂember azonban Ãgy Àll ott,
mintha a f´ldbûl nûtt volna ki, vagy az ¢gbûl bocsÀtkozott volna alÀ. Nem vezetnek
hozzÀ nyomok, a hÂ lepedûselyem-simÀn ter¡l el k´r¡l´tte.

ManÂ Ãr villÀmsÃjtottan Àll. AztÀn ijedten, mit ijedten, pÀnikban! ben¢z a k´rnyezû
utcÀkba: sehol semmi! Egyelûre m¢g ez az egyetlen p¢ldÀny! P¢ldÀny! Hiszen egy fi-
karcnyi k¢ts¢ge sincs afelûl, hogy m¢giscsak l¢tezik az a csoda, amirûl HollÂ Ãr besz¢lt,
miszerint egyszer egy ¢vtizedben vagy ¢vszÀzadban talÀlkÀt adnak egymÀsnak Kolozs-
vÀr ́ sszes hÂemberei, melyek a t´rt¢nelemben csak meg¢p¡ltek!... Mi¢rt ne, ha l¢tez-
hetett az a csoda, hogy Klotild kisasszony vÀrja ût, k´t¢lhÀgcsÂval vÀrja, ût vÀrja, nem
mÀsvalakit, s û valÂban meg is jelenj¢k nÀla azon az ¢jszakÀn, mikor meg kellett jelen-
nie?! Mi¢rt is ne, ha û, a valÂjÀban sz¡rke ¢s jelent¢ktelen latin nyelvtanÀr volt k¢pes
fens¢ges het¢rÀvÀ, g¢sÀvÀ, fuvolÀs lÀnnyÀ vÀltoztatni a jelent¢ktelen, r´vidlÀtÂ, elûny-
telen¡l ́ lt´zk´dû francia kisasszonyt! Klotild kisasszonyt, aki mit sem sejtve, Àm bizton
tudva vÀg neki a vilÀgnak, hogy itt, az û sz¡lûvÀrosÀban leljen rÀ arra a f¢rfira, aki a
bosszÃ mulatsÀgos angyalÀvÀ, csodÀs fenekü hajadonnÀ emelje a jelent¢ktelens¢g-
bûl...?

Ha ez mind igaz lehetett, akkor mi¢rt ne volna igaz ez a hÂember is itt, a SÁpos elûtt,
az utcÀn?!

ManÂ Ãr nem babonÀs ¢s nem bogaras ember. De meg kell vÀrnia, hogy torkÀban
dobogÂ szÁve visszaereszkedj¢k a hely¢re, a mellkasÀba, s û Ãjra k¢pes legyen k´r¡l-
n¢zni, megbizonyosodni, hogy egyelûre m¢g csak egy hÂember zuhant ide a t´rt¢ne-
lembûl a kolozsvÀri utcÀra, s higgadtan eld´ntenie, hogy megprÂbÀlja-e f´lvenni vele
a kapcsolatot vagy sem.
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Mivel t´bb hÂember m¢g nincs, ezt veszi szem¡gyre.
KÃpos testü, fej¢n nem cilinder, hanem d´blec-szerü kucsma. Ha nem cilinder, ak-

kor r¢gi hÂember lehet, miÂta is visel az ember k¡rtûkalapot a t´rt¢nelemben? Hogy
orra r¢pa-e, s hogy szeme, szÀja fasz¢nbûl van-e kirakva, azt nem lÀthatja hÀtulrÂl.
Feje egybe van szabva a nyakÀval, mintha sÀlat viselne, s ¢pp tekerhettek is a nyakÀra
valamif¢le rongydarabot, ki tudja, mit viseltek a hÂemberek mondjuk a tizenhetedik
szÀzadban! Teste onnan Ãgy szakad, vezet a hÂ szintj¢ig, mint pÀsztorok ÂriÀsi bÀrÀny-
bûr bundÀja, amit kifordÁtanak a zivatarban; vagy amilyet a MikulÀsok viselnek az an-
zikszokon.

ManÂ Ãr lassan megindul a hÂember fel¢.
IszonyÃ, milyen zajt ¡t az addig nesztelen hÂgÀzolÀs!
Ott van m´g´tte. LehÃzza a kesztyüj¢t, meg¢rinti a vÀllÀt. Nem fondorlat, valÂban

hÂbÂl van.
Oldalazva, lassan dugja ki a fej¢t a hÂember vÀllÀnÀl, hogy az arcÀba n¢zzen.
Mielûtt azonban istenigazÀbÂl szem¡gyre vehetn¢, olyasmi t´rt¢nik, hogy ezÃttal

valÂban felkiÀlt ijedt¢ben.
A hÂember megszÂlal.
ä Tudtam, hogy visszaj´ssz, ManÂ.
Sose hallotta ezt a fagyott torokbÂl f´lt´rû, Àrva j¢ghangot. Nem emberi hang. S a

hÂember mintha csak ¢rezn¢, megk´sz´r¡li a torkÀt, s Ãgy folytatja.
ä El kell j´nni¡k! Az lehetetlen, hogy ne j´jjenek el, hogy ne t´rt¢nj¢k csoda! Hogy

ne mutassÀk meg magukat, a t´rt¢nelem ´sszes kolozsvÀri hÂembere!... Mind! Egy
¢jszaka! El¢g volna csak egyetlen ¢jszaka! Hogy lÀssa mindenki, hogy hÁre menjen,
hogy itt legyenek m¢g egyszer mind!... Hiszen itt vannak, csak nem lÀtszanak. °n erre
mÀr r¢g gondolok, csak azt nem tudtam, mik¢ppen lehets¢ges, hogy lehet azt meg-
csinÀlni, hogy ne valami rossz gyül¢se legyen hitvÀny embereknek... °s olyan biztos
voltam, amikor kij´ttem ide, hogy ma lesz a napja; de mÀr nem vagyok olyan biztos
benne... Lehet, hogy nem ez az az ¢jszaka, ManÂ? Te tudÂs ember vagy, nem müv¢sz,
azok mind kÂtyagosak egy kicsit. Ugye elj´nnek? Ha nem ma ¢jszaka, akkor mikor?
Mikor?

ManÂ Ãr hangja is olyan idegenszerü, hogy maga sem ismerne rÀ, ha nem tudnÀ,
hogy û besz¢l.

ä Elj´nnek, Gedeon, elj´nnek! Lehet, hogy nem ma ¢jszaka!... Vannak csodÀk, hidd
el nekem, velem mÀr t´rt¢nt csoda... Nagy-nagy serege KolozsvÀr ´sszes hÂember¢-
nek. Csak tÀn nem ma lesz annak a napja. Gyere, Gedeon, gyere be, megfÀzol.

ä Te is ez¢rt j´tt¢l vissza, ugye? Mi mÀs¢rt j´tt¢l volna?
ä Ez¢rt, Gedeon, hÀt persze hogy ez¢rt. Gyere, rÀzd le magadrÂl a havat, meg tudsz

mozdulni? Gyere, itt maradok veled, megiszunk egy kancsÂ forralt bort. T´rt¢nnek
csodÀk, hidd meg nekem, csodÀk pediglen vannak.
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