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magába mélyedt, „az élet, az élet! ”, gondolta, meg ilyesmi, és kolibricsicsergésnyit él
vezte a világot, meg az ízét, a mai napját, felkavart lelkét, a bűntudatát, gyógyíthatatlan 
sebeinek nem szűnő fájdalmát, mielőtt az asszimiláns tömkelegben nekiállt volna ide
gesen hátrafurakodni. Ott, hátul volt ugyanis a már-már alamuszin jóságos tekintetű, 
nyakigláb felszolgáló nő placca, és ő eme jóságosán alamuszi tekintet nélkül -  amely, 
valljuk meg, reá nézve mindig is szín tapintatnak mutatkozott, még legpimaszabb 
ebédbotrányai közepette sem kérdezősködő, kritikátlan alázatnak -  nos, nemzőrúd- 
kupak hősünk e megbocsátó tekintet nélkül már egy falat rizses libaaprólékot se tudott 
volna magához venni! (Végül e vigasztaló jellegű fogás mellett döntött.) Ebben a 
Seolban.

„Túlságosan finom, nemcsak túl sok, de még túl bonyolult is, azonkívül túl sok min
den történt, ráadásul a legfontosabb megint ábrázolhatatlan...” Legyintett, csak úgy 
maga elé -  őt nézte a fele étterem, mellesleg - , s bepasszírozta a hasát egy sarokasztal 
mögé.

Dögletes hőség volt itt, baromi pára.

(Folytatása következik.)

Mándy Iván

A PUIIAKALAPOS

-  Hány napos ez az ing?
Igazán nem szigorú hang. Se letolás, se számonkérés. Ez a hang már túl volt az ilyes
min. Csak valami végtelen fáradtság. Mint aki már hosszú ideje ismétli az ilyen kér
déseket.

A férfi arcán rémület. Mintha egy régi barátja felől érdeklődtek volna. Igen, már 
elfelejtette, a nevére se emlékszik. És akkor most előrángatják valahonnan. Érdeklőd
nek felőle. O meg valóban mintha egy nevet mondana bizonytalanul és valahogy szé
gyenkezve.

-Tegnap... igen... tegnap vagy tegnapelőtt.
Elmosolyodott. Olyan diadalmas és mégis bárgyú mosollyal.
-  Papakoszta.
-  Tessék?
-  Egy nagy név a régi időkből. Nőket gyilkolt meg a századforduló táján. Szőke 

nőket. Nem, nemcsak szőkéket.
-  Szóval mindegy volt neki.
-  Teljesen mindegy. Mondom, a századforduló idején... vagy még előbb... igen, 

lehet, hogy még előbb.
-Jó . Te meg felveszel egy inget. Még a századvég előtt.
A férfi megint kimondta azt a nevet:
-  Papakoszta.
-  Légy szíves és vegyél fel egy másikat.
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-  Egy másikat?
Döbbent hang. Mintha csakugyan meg kéne válni valakitől. Felemelte a teáskannát.
-  Töltsék még egy csészével?
-  Igazán köszönöm, de nem. Intézzük el inkább azt az inget.
De akkor a férfi már eltűnt valahol a szoba túlsó felében. Sóhajtott. Hát mégis meg 

kell válnom tőled.
A szekrény reccsenése. Megrovó reccsenése.
A felesége, valahonnan egy másik földrészről:
-  És ha lehet, valami elfogadható nyakkendőt. Ha lehet...
A szekrény felé nézett. Reménytelen. Oly sötét táj. Senkit és semmit se lehetett látni.
Mit csinál ott a férfi? Egy elfogadható nyakkendőt keres? Egy nővel édeleg? Olykor 

felsurran egy nő. Iddogálnak, cseverésznek. A férfi lefekteti a díványra. Lefekteti és 
ott felejti.

Elképesztő! Elképesztő!
-  Tessék? Mi az, hogy elképesztő?
A felesége meg se hallotta. Majd valami mélységes levertséggel:
-  Mikor beszéltünk mi valami értelmes dologról?
A férfi előjött a szoba másik végéből. A nyakkendőjét húzogatta. Megállt az ablaknál. 

Kinézett.
-  A Fuhrmann Béla apósa pisil odalent két autó között.
-  És te bámulod?
-  Hogy milyen nyugodtan csinálja! Mondhatni, elegánsan. Már ahogy a nadrágját 

kigombolta!
-  Köszönöm a tudósítást, de most azért már talán...
-  Persze! Persze!
Kis szünet.
-  ...ja igen! Hogy értelmes dolgokról beszélgetünk! Azazhogy nem beszélgetünk... 

legalábbis időtlen idők óta... Mit akarsz ezzel? Mi az, hogy értelmes dolgoktól?
-  Mondjuk egy könyvről.
-  Miféle könyvről?
-  Mondjuk egy Singerről.
-  Miért éppen Singerről?
-  Mert éppen az jutott az eszembe. Egyébként kértelek, hogy hozd fel az új Singert.
-  Majd felhozom. Holnap itt lesz. -  Leült az asztalhoz. Arrébb tolta az üres teáscsé

szét, és alig hallhatóan: -  Azazhogy...
A nő ránézett, és valami fájdalmas gúnnyal: -  Azazhogy...
Elképesztő, hogy órákig ezt ismételgetik. Azazhogy. Minden egyéb kikopott belő

lük. Ez maradt. Talán még néhány tántorgó szó visszatér, de az már olyan megbízha
tatlan. A férfi még mond valami szöveget a színpadon. Olyan betanult szöveget, de az 
már nem az övé. Nem, azért ez nem igaz. Olykor elkezd valami történetet, amit éppen 
látott vagy hallott. Valósággal ömlik belőle a szó. De olyan zaklatottan. Mintha min
dentől meg akarna szabadulni. Mindent ki akarna magából hajítani.

-  Karácsonykor együtt díszítettük fel a fát. -  Aztán, ahogy úgy hosszan elnézte, csak 
annyit mondott: -  Kérkedő.

A férfi hirtelen felállt.
-  Különben egyáltalán nem lehetetlen, hogy még ma megveszem azt a könyvet.
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-  Igazán?
-  Hidd el, hogy mindjárt hazaküldenek.
-  Miket beszélsz?
-  Már csak bizonyos pozitúráknál érzem azt a...
-  Pozitúra! Mesélj nekem a pozitúrákról.
-  Szóval már csak egy-egy rossz mozdulatnál fáj. -  Félbeszakította magát. -  Osto

baság! Ne is beszéljünk fájdalomról!
Az asszony úgy elnézte a férjét.
-  Azért nem kell begyulladni.
-  Ki gyullad be?
-  Látom a tekinteteden. Bent tartanak. Nem olyan nagy ügy. -  (Kis csend) -  Egy 

sérvműtét -  manapság...
-  Manapság! Utálom ezt a szót. Olyan fölényes és általános. Most még csak azt tedd 

hozzá, hogy a portás is meg tudja csinálni. A portás a portásfülkében.
-  Nem teszem hozzá. Te is tudod, a Berendi doktor végzi a műtétet.
A férfi megismételte:
-  Berendi doktor.
-A  barátod.
-A  barátom.
Csönd. Hallgattak mind a ketten. Csak úgy nézték egymást, kissé gyanakodva.
A férfi, mintha fejkörzést végezne, lassan, nagyon lassan -  talán remélt valamit ettől 

a gyakorlattól. Mély lélegzés. Felpumpálja magát. Hirtelen abbahagyta. És olyan tá
voli, fakó hangon:

-A  felvételin...
-  Mi van a felvételin?
-  Be kell diktálni a betegségeket.
-  Úgy gondolod, hogy...?
-  Nem gondolom. Tudod, hogy milyen betegségeim voltak... meg hogy aztán... 
Elhallgatott. Majd, mintha a levegőből szólt volna:
-  Felakasztottam magam.
Megismételte. Furcsa módon valamivel határozottabban:
-  Én felakasztottam magam.
A felesége felemelte a kezét. Szerencsétlen, elhárító mozdulat. Csak ne kérjen bo

csánatot! Mindig bocsánatot kér, ha elkövet valamit. Mint most ezt a... -  Nem lesz bot
rány. Ezek már annyi mindent hallottak... olyan edzettek.

A másik, valami végtelen csüggedtséggel:
-  Hát lehet... talán igazad van. Edzettek, persze.
Szétfoszlott a hangja.
Az üres levegő zúgott.
És ebben a zúgásban megszólalt a telefon. Olyan váratlanul, rajtaütésszerűen.
A nő megremegett. A takaró lecsúszott róla. Utánanyúlt, de minden meggyőződés 

nélkül. A vállán keresztül elkapta a kagylót. Nem fordult felé.
-  Halló! Tessék! Halló!
Egy kissé náthás férfihang.
-  Felébresztettem?
-  Képzelje.
-Ja j, bocsásson meg!
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-Ja j, megbocsátok.
-  Annyiszor próbáltam. A legkülönbözőbb időpontokban. Gondoltam, most még 

megkísérlem.
-  Sikerült.
-  Úgy aggódtunk magáért. Az után a szörnyűség után. Hogy tehetett ilyet a Bandi? 

Apálya csúcsán... sikerei teljében...
-  Teljében -  ez jó. Tud még ilyeneket?
A férfi meg se hallotta. Mondta, mondta a magáét.
-  Soha ilyen Puhakalapost nem láttam, mint a Bandi a Belső ruhatárban. A külföld 

is felfigyelt rá.
-  Felfigyelt?
-  Azt hiszem, ezzel nem mondok újságot. Angol kritikusok is látták a Belső ruha

tárat. Angolok, olaszok, németek... kritikusok, rendezők, színházi emberek. Ki akar
ták vinni Londonba. Gondolja meg! Egy londoni szerződés... És akkor ilyesmi... De 
hát hogy tehette?

-  Nem tudom. Semmit se tudok... semmit?

Vörös István

LEVÉL A JELENBELIEKHEZ

Mért mindig ebben a pillanatban lenni? 
A jelen fölé, a jelen alá, mint 
az osztályzatok.
Szürkéskék füzetpapír, bekötött 
könyvek. Fa tolltartó. A csukott 
ablakon befelé jön a fény.
Isten ellazult figyelme. Egy 
óra számlapja a plafonra 
tükröz, és valóban, a beesési 
szög azonos a visszaverődési 
szöggel.

A tanár megáll, aláhajol a pillanat
nak, mint Bándi a lányok szoknyájának. 
De hát mit lát? Vékony lábakat, 
fehér bugyit. Egy kéz a magasba 
lendül. A halál strébere vécére kéretőzik.


