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ÍRÁS UTÁN

Mint keskeny ágybetéten összebújt angyalok: 
olyankor nemtelen és kortalan vagyok.

Magyar László András

A VARKOCSVÁGÓ

Hermann Förster asszesszor kissé hátrahajolt karszékében, és óvatosan fölemelte ölé
ből a damasztszalvétát. Gondosan tányérjára szórta a kalácsmorzsákat, odébbtolta a 
még mindig meleg kávéscsészét, megkereste az elefántcsont gyűrűt, és az elvágólag 
összehajtogatott, majd összegöngyölt szalvétát a gyűrűbe csúsztatta.

-  Ez jólesett -  mondta elégedetten, és megpaskolta felesége párnásfehér kezét. Föl
állt, nyújtózott egyet, fölhúzta az óráját, a zsebébe dugta. A vállfáról fölemelte a zakó
já t, belébújt -  egy pillantás a tükörbe, egy csók az asszonynak, felöltő, kalap, bot, táska, 
s indulhat a bíróságra. Hermann Förster asszesszor e napon kivételes izgalommal si
etett munkahelyére. Nem a Kronprinz Wilhelm Strassén, hanem a rövidebb Parkal- 
lee-11 kopogtatott végig botjával, holott a Parkallee-n legföljebb csak Schulze úrral, az 
írnokkal találkozhatott. Márpedig Förstert a reggeli hajlongások és kalaplengetések, 
a mosolygós üdvözletek mindig is örömteli elégedettséggel töltötték el: mire a hiva
talba ért, már biztosan tudhatta, közismert és bennfentes személyisége egy törekvő, 
szilárd és biztonságos társadalomnak, ez pedig erőt adott neki ahhoz, hogy kellő mél
tósággal állja a szembesülést ugyané társadalom elhajlóival és rendetlenjeivel.

A charlottenburgi ülnöki bíróság az utóbbi időkben szerencsére csak kisebb jelen
tőségű ügyekkel foglalkozott, Förster asszesszort mégis gyakorta elkeserítette a nap 
mint nap tapasztalt állampolgári fegyelmezetlenség, illetve az ügyfelek bosszantó ön
tudathiánya. El kell azonban ismernünk, hogy Förster ellenérzéseit soha nem mutatta 
ki, s a legutolsó senkiházival és csirkefogóval is méltányosan, udvariasan kommuni
kált. A mára tervezett penzum viszont szokatlanul fölizgatta az asszesszort, s ez nem 
csupán annak tulajdonítható, hogy a bulvársajtó is kimerítően foglalkozott az üggyel: 
ez az ügy több szempontból is jelentőségteljesnek ígérkezett. A vádlott, Róbert Strave, 
a charlottenburgi Technikai Főiskola hallgatója ugyanis merőben újszerű és különös, 
mondhatni beteges merényletek sorát követte el az utóbbi hónapokban, s tetteivel fé
lelemmel vegyes izgalmat keltett városszerte. Ne szaporítsuk a szót: nos, mi tagadás, 
Róbert Strave főiskolai hallgató varkocsokat vágott. Ennek ismeretében talán nem 
csodálkozunk, ha a vádat maga Rohde államügyész, a védelmet pedig Richard Wolff 
jogtanácsos vállalta. A tárgyaláson nem csupán a teljes honi sajtó, hanem nagyszámú 
hallgatóság jelenlétére is számítani lehetett. Am, tekintettel az ügy kényes és botrányos
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jellegére, az asszesszor a zárt tárgyalás lehetőségét is fontolgatta még -  erre nézve a 
felsőbbség véleményezéséért folyamodott: a vélemény azonban még nem érkezett 
meg Charlottenburgba.

Förster asszesszor fontosságának tudatában, gondterhes arckifejezéssel sietett föl a 
lépcsőn, nem viszonozva a nála alacsonyabb rangúak köszöntéseit: hadd lássák a sla- 
pajok, milyen elmélyült tud lenni egy hivatásszerető asszesszor. Az altisztnek és a kor
pás vállú, zsemleszagú Schnupfhase segédülnöknek sem köszönt, némán átadta ka
lapját és botját, szobájába sietett, és asztala mögé telepedett. Újból, talán tizedszer is 
átfutotta az ügy aktáit, majd szótlanul várt még egy félórát, csak ezután csengetett 
Schnupfhasénak, hogy vezessék elé a vizsgálati foglyot.

Róbert Struve, a varkocsvágó, alacsony, erős szőrzetű, fekete fiatalember volt, te
kintete nyílt, bajuszkája pedrett, ruhája tiszta, rendezett. A vizsgálati fogoly meglepő
en jó  illatot árasztott, mindazonáltal Förster asszesszor elégedetten nyugtázta, hogy, 
határozott hajválasztékától eltekintve, semmi jellegzetesen német nincsen benne.

-  Üdvözlöm. Foglaljon helyet -  mutatott az asszesszor az íróasztalával szemben álló 
magányos és szándékoltan kényelmetlen székre. A varkocsvágó helyet foglalt, s gon
dosan elrendezte ruháját: divatos, elálló mandzsettáját különös gonddal igazította 
meg. Förster egy darabig némán és szigorúan szemlélte a vádlottat, majd tagoltan be
szélni kezdett:

-  Doktor Hermann Förster udvari tanácsos vagyok, a charlottenburgi ülnöki bíró
ság asszesszora -  mutatkozott be minden szót hangsúlyozva Förster. -  Azért hívattam 
ide, mert a tárgyalás előtt néhány magánjellegű kérdést szeretnék föltenni önnek. 
Tudja, szeretem ismerni az embereket, akik fölött ítélkeznem kell: ez persze nem 
meg)'' az objektivitás rovására -  de véleményem szerint nem gépek vagyunk, a jogot 
nem gépiesen kell alkalmaznunk. Érti, amit mondok?

-  Hogyne -  mosolyodott el Struve - ,  sőt nagyon érdekes és szimpatikus, amit mond.
Förster hökkenten hallgatott egy darabig, majd egy űrlapot vett elő, és azt tanul

mányozta. Végül Struve felé hajolt, és az eddigieknél halkabban, de kellő szigorúság
gal megkérdezte:

-  Neve?
-  Róbert Struve főiskolai hallgató.
-  Mivel foglalkozik?
-  Főiskolai hallgató vagyok. A charlottenburgi Technikai Főiskolán tanulok.
-  Hol tanul?
-  A charlottenburgi Technikai Főiskolán.
-  Született?
-  Valparaisóban. 1883. január 16-án.
-  1883-ban -  ismételte elgondolkodva az asszesszor. -  Ön spanyol?
-  Nem, birodalmi német vagyok. Szüleim üzleti okokból tartózkodtak születésem 

időpontjában Valparaisóban.
-  Értem. Szóval tiszta német -  ismételte csalódottan Förster. -  Struve úr, ismeri ön 

a vádat, melyet ön ellen emeltek?
-  Hogyne -  mosolyodott el Struve. -  Hiszen a tettet magam követtem el.
-  Meghatározná pontosan, mit követett el?
-  Saját szavaimmal?
-  Ahogyan kívánja, Struve úr.
-  A cselekményekre 1900. november 11. és 1901. január 16. közt került sor. Ezen
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időtartam alatt tizenhat esetben távolítottam el leányok fejéről a varkocsot, illetve an
nak egy részét. A vád ellenem tizenhat esetben elkövetett lopás -  mivel a varkocsokat, 
illetve ezek egy részét, valamint a beléjük fűzött szalagokat magammal vittem -  továb
bá tizenkét esetben az ifjú hölgyek sérelmére elkövetett testi sértés és tettlegesség.

-  Úgy van -  Förster, méltányolva a vádlott segítőkészségét, hátradőlt székében, ám 
utóbb újra előrehajolt, és megkeményítette vonásait. -  Strave úr, kezdjük az elején. 
Ön tehát Valparaisóban született. Hányatott gyermekkora volt?

-  Ellenkezőleg. Édesanyám és édesapám mindig is szeretettel öveztek, s erejükön 
túl gondoskodtak rólam. Atyámnak jó l menő gyarmatáru-kereskedése volt Stettin- 
ben, majd rézzel foglalkozott. így került Chilébe, hol üzleteit, amennyire tudom, sze
rencse kísérte. Atyám, fájdalom, 1889. augusztus 4-én szívelégtelenség következtében 
elhunyt. Hála előrelátásának, édesanyám, bátyám és én semmiben nem szenvedtünk 
hiányt.

-  Mikor tértek haza?
-  1888 nyarán érkeztünk haza Németországba, rokonoknál laktunk: magam 

Thomban, Bergendorfban, majd Hamburgban végeztem iskoláimat, jeles ered
ménnyel, melyre máig büszke vagyok. Hamburgban is érettségiztem, szintén jeles 
eredménnyel, évfolyamhatodikként.

-  Miért éppen a mérnöki szakmát választotta?
-  A matematika iránt mindig meglehetősen érdeklődtem: egyesek szerint tehetsé

get is mutatok e területen. A számok, mértékek és vonalak tisztasága és biztonsága 
mély örömmel tölt el. Tudja, tisztelt asszesszor úr, jelenleg a hatodik szemesztert hall
gatom-hajóépítést tanulok. A hajőmérnöki mesterség teljesen egyértelmű: hajói vég
zem munkámat, a hajó úszik. Ha rosszul, a hajó elsüllyed. Itt nincs helye mellébeszé
lésnek. Nos, ezt szeretem én a mérnöki szakmában, s ezért választottam ezt a pályát.

-  Ez szép. Strave úr, megkérdezhetem, hogyan jutott arra az elhatározásra, hogy 
copfokat...

-  Varkocsokat.
-  Szóval varkocsokat...
-  Vágok.
-  Nos hát, arra, hogy varkocsokat nyes?
-  Ez, tisztelt asszesszor úr, nem elhatározás kérdése volt. Magam is sokat gondol

kodtam tettem indokain, s arra jutottam, hogy az egészben az elővizsga a ludas.
-  Hogy érti ön ezt?
-Asszesszor úr, mint tudja, a Technikai Főiskola igen magas színvonalú intézmény. 

Keményen kell dolgoznia annak, aki ott a helyét meg akarja állni. Októberben elővizs
gát tettem -  a hatodik szemeszterben erre lehetőség nyílik - ,  s a vizsgára való fölké
szülés nem csupán testemet, de idegrendszeremet is erősen megviselte. Meglehet, té
vedek, de talán ennek tulajdonítható az, hogy varkocsokat vágtam.

-  Ne haragudjék, kedves Strave, de más diákok is belefáradnak a magolásba, még
sem vágnak varkocsot. Nem lát itt ellentmondást?

-  Valóban, asszesszor úr, úgy tűnik, tévedtem.
Förstert valami ismeretlen eredetű kellemes érzés öntötte el, afféle atyai jellegű ér

zés: szeretett volna barackot nyomni Strave derekas választékára. Hangulata azonban 
zavarba ejtette, így a barackról lemondott.

-  Strave úr, ön intelligens fiatalember. Nem tudná valahogyan mégis okát adni 
tettének? Egyáltalán, előfordult-e korábban is, hogy copfokat vágott?
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-  Kérem, tisztelt asszesszorúr, ha lehetséges, ne használja ezt a szót. Én varkocsokat 
vágtam, nem pedig... Ami pedig a kérdését illeti, egyetlenegy ízben, tizenhat éves ko
romban. Tizenhárom éves unokahúgom hajából vágtam le egy tincset, titokban. De 
erre sosem derült fény.

-  S mit tett a hajjal?
-  Megőriztem.
-  Mi célból?
-  Asszesszor úr, ha ön levágna egy hajtincset, netán eldobná?
-  Megvallom, Strave úr, ezen még sosem gondolkoztam.
-  Asszesszor úr -  hajolt közelebb a diák - ,  ön, s ebben bizonyos vagyok, nem az az 

ember, aki egy levágott tincset eldob.
-  Meglehet, kedves Struve, meglehet. -  Förstemek tagadhatatlanul hízelgett, hogy 

Strave nem tartja őt olyan embernek, aki a levágott tincset eldobja. S valóban, ilyet ő 
sosem tenne -  gondolta elégedetten. -  Na de kedves Strave, mondja, miért pont var- 
kocsot vág? Meg tudná ezt indokolni?

-  A haj, elsősorban a dús női haj, s legelsőbben is a varkocsba rendezett, tömören 
dús, tiszta és szabályos haj iránt gyermekkorom óta erős vonzalmat érzek -  sóhajtott 
Strave boldogtalanul - ,  mondhatni, leküzdhetetlen vonzalmat. E vonzalom gyökerét 
azonban hiába kutatom, s bizonyos vagyok benne, hogy ez esetben nincs is racionális 
magyarázat. A haj vonz. Tudja, tisztelt asszesszor úr, én teljességgel gyakorlatias és 
ésszerű ember vagyok, filozófiai szempontból Spencer hívének vallom magam. 
Higgye el, rettentően bosszant ez az egész ügy, sőt mi több, zavarba hoz. De hát senki 
sem tökéletes -  ezzel vigasztalódom. Am úgy gondolom, hogy ha a főiskolát elvégzem, 
többé nem kerül sor e varkocsvágásokra.

-  Ez örvendetes, Strave úr. Nagyon remélem, hogy így lesz. De megérti, nekünk 
most a már megesett bajjal kell foglalkoznunk.

-  Mi sem természetesebb, asszesszor úr.
-  Nos hát, mesélje el az első esetét, ha nincs ellenére. Kérem, részletesen.
-  Az első eset -  hajtotta mélabúsan félre fejét a diák - ,  az első, pontosan emlékszem, 

őfensége, a koronahercegnő bevonulásának napján történt. Ott álltam a fenséges sze
mélyt üdvözlő tömegben, s egyszerre előttem termett a kis hölgy. Ellenállhatatlan vá
gyat éreztem, hogy varkocsát megszerezzem. Tudja, éppen akkor tértem vissza öt hó
napos dél-amerikai utamról: egy hajón voltam segédgépész, hogy a szakmát gyako
roljam. Igen sokat dolgoztam, s a hosszú út, a fáradságos munka erősen igénybe vett. 
Az utat egyébként, személyes okokból, igen rossz hangulatban tettem meg, magunk 
közt szólva a legénység közt sem leltem igazi barátra, s a magányosság is elkeserített. 
Talán ennek köszönhető, hogy a varkocsvágy oly hevesen jelentkezett. Mindenesetre 
tény, hogy ollómmal az ismeretlen kis hőig)7 haját meg kellett kurtítanom.

-  Lenyesnie.
-  Levágnom.
-  Ön mindig hord ollót magánál?
-  Többnyire igen.
-  S mi célból?
-  Úgy gondolom, ollót sokan hordanak maguknál, mint ahogy bicskát, fésűt, gyufát 

és efféléket is sokan viselnek zsebükben, táskájukban.
-  Ne haragudjék, kedves Strave, de az ollóviselés azért nem általánosan elterjedt 

szokás.
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-  Valóban nem?
-  Úgy tudom, egyáltalán nem.
-  Szégyellem magam, hogy ezt nem tudtam. Én a magam részéről mindig hordok 

magamnál ollót.
-  S vajon nem épp azért, hogy alkalmasint hajat vágjon vele?
-  De asszesszor úr!
-  Nos, rendben. Hagyjuk. Inkább azt mondja meg, kérem, hogy mit kezdett a haj

ja l, amit lenyesett.
-  Vágtam. Egyébként semmit.
-  Akkor mégis mire kellett önnek?
-  Semmire. Betettem a táskámba, és hazavittem.
-  Na és azután?
-  Azután még többször is előfordult hasonló eset. Főként az Unter den Lindenen 

vágtam varkocsot.
-  Nem, úgy értem, azután mit csinált a varkocsokkal.
-  Ha emlékezetem nem csal, hazavittem, kifésültem, és beletettem egy „Emlékek” föl- 

iratú dobozba, melyet az íróasztalom bal fölső fiókjában őriztem. Néha elővettem né
melyik hajat, megcsókoltam, arcomra fektettem, simogattam. Ez jó  érzéssel töltött el.

-  Elnézését kell kérnem, de most olyat kérdezek öntől, amely igen kényes terüle
teket érint: ha nem akar, nem válaszol.

-N os?
-  Érzett-e nemi izgalmat a haj kapcsán?
-  Ezt hogy érti, asszesszor úr?
-  Ingerelte-e önt nemileg a varkocsvágás?
-  Asszesszor úr, a vizsgálati fogság folyamán Leppmann professzor úr orvosi tekin

tetben is kivizsgált, és egyértelműen megállapította, hogy minden tekintetben, mind 
testileg, mind pedig lelkileg egészséges ember vagyok. Úgy gondolom tehát...

-  Struve úr, a világért sem akartam megbántani, kérem, csillapodjék...
-  Ne haragudjék, de...
-  Még egyszer elnézését kérem.
-  Asszesszor úr -  emelte föl tenyerét megbocsátólag, ám kissé neheztelő arckifeje

zéssel Struve.
Förster zavarban volt. Jegyzeteibe pillantott, és megcsóválta a fejét.
-  Nos, akkor ezt hagyjuk. Mondja, kérem, miféle varkocsokat nyesegetett, úgy ér

tem, bizonyosfajta varkocsokat vagy...
-  A varkocs színe, konzisztenciája, valamint a szalag minősége számomra teljesen 

közömbös. Mégis, ha így utánagondolok, a szőke varkocsokat kedvelem a leginkább.
-  Kedveli?
-  Kedveltem.
-  S miért éppen azokat?
-  A szőke varkocsoknak jellegzetes szőkeszaguk van. Talán ez a magyarázat. Meg

jegyzem, hogy a haj illata számomra döntő momentum. Mármint varkocsvágási szem
pontból.

-  Értem. S hogyan nyesi le a varkocsot?
-  Ollóval vágom. Hátulról megközelítem a kis hölgyet, bal kézzel megragadom a 

varkocsát, és nyissz, levágom.
-  Az egészet?
-  Nem. Eleinte csak fél varkocsokat szerzeményeztem.
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-  S mikor kezdett egész varkocsokat nyesni?
-  Erre jó l emlékszem: novemberben, a spanyol király őfelsége látogatása napján. 

November negyedikén. De utánanézhetek esetleg.
-  Hogyan, ön leltárt vezet a levágott varkocsokról, vagy tán naplót?
-  Ugyan -  nevetett föl Struve, és fejét csóválva a térdére csapott - ,  de a dobozba 

helyezett varkocsokat minden esetben kis címkével látom el, melyen föltüntetem a 
levágás napját, óráját és a szerzeményezés helyét.

-  Fantasztikus. Ön igen rendszerető ember!
-  Köszönöm, asszesszor úr.
-  Na és, kedves Struve, a kislányok nem nehezményezték a varkocsuk eltávolítását?
-  Többnyire észre sem vették.
-  Sajnálom, Struve úr, de itt, a mellékelt anyagban az áll, hogy egy bizonyos Gertrud 

Z. kiskorú a lény esést követően súlyos hisztériás görcsbe esett, s ma is erősen ticel még.
-  Megdöbbent, amit mond. Gertrud Z.? Sajnos, a hölgyeket nem ismertem szemé

lyesen. Erre föltétlenül ügyeltem: ismerősöket soha nem érintettem. Ezt, úgy érzem, 
az alapvető illem is megköveteli. Csupán idegen varkocsokat vágtam, s azokat is a leg
nagyobb diszkrécióval.

-  Ne haragudjék, de soha nem gondolt arra, hogy a varkocs levágásával ön rosszat, 
bűnöset cselekszik, s hogy ekképpen mélyen behatol más személyek jogszférájába?

-  Erre soha nem gondoltam.
-  És, már megbocsásson, de sosem háborgott a lelkiismerete?
-  Háborgott?
-  Nézze, képzeljen el egy kislányt: elmegy este korzózni varkoccsal, s este rémülten 

veszi észre, hogy varkocsának nyoma veszett. Ez sokakat roppant kellemetlenül érint
het. Sírás-rívás meg effélék -  ugye ért engem?

-  Hogyne, asszesszor úr.
-  Szóval sohasem sajnálta a kislányokat?
-  Megvallom, nem.
-  Na de nem érzett szégyent amiatt, amit tett?
-  Úgy véltem, attól, hogy varkocsokat vágok, még igen derék polgár, kifogástalan 

úriember és kiváló hajómérnök lehetek. Vág)? tévedtem volna?
-  Attól tartok, Struve úr, a helyzet ennél sokkal bonyolultabb. A társadalomnak 

ugyanis vannak bizonyos viselkedési szabályai, melyek betartása vagy be nem tartása 
elsőrendűen fontos annak megítélésénél, hogy valakit derék honpolgárnak tartunk-e 
vagy sem.

-  Ezt így, bevallom, soha nem gondoltam még végig. Most, hogy asszesszor úr 
mondja, erősen bánt a lelkiismeret. Am, ismétlem, korábban semmi effélét nem érez
tem: talán nem voltam elég következetes.

-  Struve úr, ha, tegyük föl, most visszanyerné szabadságát, vajon újra nekilátna a 
varkocsvágásnak?

-  Nem hiszem, hogy valaha is megismételném tettemet, hiszen éppen a jelen  pro
cedúra révén kellett tapasztalnom, milyen következményekkel já r  ez.

-  S gondolja, hogy a jövőben akarata erősebb lesz ösztöneinél?
-  Ezt sajnos nem garantálhatom.
-  S arról hallott már, milyen fölháborodást keltett a berlini polgárság körében ez 

a varkocsvágási história?
-  Erről nem tudtam. Megdöbbenéssel hallom.
-  Én úgy olvastam, hogy letartóztatásakor is tapasztalnia kellett a fölháborodást.
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-  Ebben igaza van, asszesszor úr.
-  Hogy történt a letartóztatása?
-Jan u ár 16-án a Leipzigerstrassén sétáltam, s elmélyülten gondolkodtam egy mű

szakiproblémáról. Ekkor láttam meg a kis hölgyet a két varkocsával. Erős vág)'' fogott 
el a tömör, szőke és kék szalaggal ellátott varkocsok után. Az egyiket sikerült is észre
vétlenül lenyisszantanom. Am sajnos az ember esendő, s az én legsúlyosabb emberi 
hibáim közé tartozik a mértéktelenség. E jellemhiba ellen gyermekkorom óta hiába 
küzdők, pedig isten a tanúm, sok mindent megpróbáltam a cél érdekében. Tehát, egy 
szó, mint száz, a kislány után vetettem magam, megragadtam másik varkocsát is, és 
éppen le akartam vágni, midőn egy, a hölgy társaságában tartózkodó középkorú férfiú 
hátracsavarta a karomat, és egyéb módon is inzultált -  de erről most nem kívánok 
beszélni. Nemsokára megjelent a rendőr, és az őrszobára kísért.

-  Igaz, hogy önt megverték?
-  Sajnos, ütlegeltek.
-  Ez tragikus.
-  Szerencsére lelkileg éppúgy, mint testileg, egy-két nap alatt kihevertem az ese

ményeket. Fizikumom -  hála a tornának -  erős.
-  Tornázik?
-  Hogyne. Minden reggel. Mens sana in corpore sano.
-  Nézze, Struve úr, sok mindent tisztábban látok már. Persze az ön ügye mint bün

tetőbírósági ügy csak az ülnökbíróság tárgyalásán dőlhet el, miután a tanúkat, az 
ügyészt és az ügyvéd urat, no meg az orvosszakértőket meghallgattuk. Mindenesetre 
úgy gondolom, az efféle bűnesetekre nehéz paragrafust találni, hiszen közcsendhá- 
borítás, anyagi károkozás, erőszak, tettlegesség, lopás vág)' más hasonló kihágás vol
taképpen nem történt. Csakhogy a közjogérzék ennek ellenére -  ha talán nem túl 
logikusan is -  mélyen elítéli az ilyesfajta eltévelyedéseket. Ez a fölháborodás azonban, 
úgy hiszem, fegyházbüntetésben vagy pénzbüntetésben nem fejezhető ki, ez teljesség- 
geljogellenes és értelmetlen lenne. Helyesebbnek látom, s remélem, ez lesz a tárgyalás 
végeredménye is, ha önt a bíróság szabadon engedi, s majd családja gondoskodik az 
ön kezeltetéséről, mert lássa be, nem teljesen normális dolog, amit cselekedett. Mindez 
persze csak az én magánemberi véleményem, remélem, nem él vissza bizalmammal: 
diszkréciójára számítok.

Struve elgondolkodva ült székén, majd Försterre emelte okos tekintetét:
-  Asszesszor úr, bizalmát hálásan köszönöm: természetesen az elhangzottak köz

tünk maradnak. Ami a gyógykezelést illeti, szívesen alávetem magam, hiszen nincs 
hőbb vágyam, mint hogy társadalmunknak hasznos és problémamentes tagja lehes
sek: ugyanakkor engedje meg, hogy hangot adjak meglepetésemnek. Meggyőződé
sem ugyanis, hogy az, amit tettem, nem sorolható az abnormis cselekmények közé. 
Mert, kedves asszesszor úr, ugyan mi értelme az életünknek, ha még annak a kevés 
vágynak a betöltéséről is le kell mondanunk, mely osztályrészünkül jutott?

-  De kedves Struve, hová vezetne az, ha mindenki nekiállna betölteni a vágyait -  
ahogyan ön mondta? Nemde káosz és fölfordulás lenne a végeredmény. Ezt ön is be
láthatja!

-  Borzasztó dolgokra ébreszt rá, tisztelt asszesszor úr -  komorodott el a diák. -  
Most ébredtem rá, mit cselekedtem. -  Tenyerébe hajtotta fejét, és sírva fakadt. Förster 
odament a fiatalemberhez, és némi habozás után nagy, atyai barackot nyomott a feje 
búbjára.
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Felöltő, kalap, bot, táska: Förster léptei vígan kopognak végig a Kronprinz Wilhelm 
Strassén. Az asszesszor mosolyogva emelgeti fejfödőjét, s a szembejövőtől függően 
mindig pont akkorát hajol, amekkorát kell. Bemegy Hausingerhez, s bonbont vesz a 
gyerekeknek. Az asszonynak Grünbaum és Társánál már a múlt héten kinézett egy 
szép kis gyűrűt, apró rubinnal, nem túl drága, de elegáns bársonytok já r hozzá, amely 
az ajándék fényét jelentősen emeli. S magának ugyan mit vegyen? Befordul az Alt- 
maier-Strasséra, Grabowskyhoz igyekszik. A boltba lép, csengő csilingel, egyszer-két- 
szer, s Förster hamarosan újra az utcán látható. Vadonatúj, sima-fényes, csillogó ol
lójával nagyokat, hangosakat és boldogakat csattint a tavaszi szélbe.
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Nő volt az illető.
„Maga hol van most?” -  kérdezte köszönés nélkül, felháborodottan. „A lakásomon 
ülök” -  feleltem harciasán. Nem kedvelem a túl határozott hangú lányokat, asszonyo
kat. Vagy mégis?” Ne üljön, Tábor úr! Álljon fel, menjen le az utcára, intsen egy ta
xinak, és hozza be nekünk a kutyát, nagyon szépen kérem! A költségeit vállalom! Fi
zetek, ahogy ideér!” De jó  hang volt azért, meleg hang, elnöknői hang. Nem fiatal 
már, de nem is öreg. Faye Dunaway a Networkből, gondoltam, selyemblúz, hűvös 
homlok, üzletasszonykosztüm. A Bakó nevű ügyeletes ekkor közbeszólt, vagy csak 
akart volna, de izgalmában földre rántotta a telefonközpontot, vagy pedig nem tu
dom, eléggé ki voltunk borulva mind a hárman, csattanások, kiabálások, sercegés, 
„halló, hol van az a kutya, mondtam már, nekem még nem mondta, és milyen álla
potban hagyta ott, dögrováson hagytam ott, kezicsókolom, ott üvölt az állat egy hete 
az árokban, és minden arra járó  kocsi hallja, mégse veszik ki, szűzmáriám, senki se 
veszi ki, maguk se akarnak kimenni érte, honnan veszi ezt, itt megint Bakó bácsi, fi
gyeljen ide, nem tudok megmoccanni, akadályozva vagyok a mozgásban, de könyör- 
gök, Tábor úr, a kezemet is összeteszem, legyen olyan kedves, menjen vissza érte, de
hogy megyek, már négyszer is ott voltam, másfél napja csak ezzel szórakozok, értse 
meg, egyedül nem is lehet kiszedni, teljes képtelenség!” -  hazudtam megátalkodottan, 
már a nő miatt is, jö jjön, jö jjön, hadd szagoljam a drága parfümjét, Glória Vanderbilt 
vagy Trésor, ha már úgyse írhatok ma! és különben is, újabban minden altra ugróm! 
-  és különben is, mondja, ki fog engem a kocsijába felvenni egy tetanuszos ebbel? 
„Honnan veszi, kérem, hogy beteg az a kutya? Vizsgálta?” -  kaffantott közbe az El
nöknő, kurtán kicsavarva telefonosa kezéből a kagylót. így képzeltem. Csend. Jó l bír
tam. „Nem vagyok orvos, asszonyom” -  feleltem végül patetikusan. „Én se! Kutya
mentéshez, uram, nem kell diploma.. -  morogta. Hallgattam. Már akkor megvoltam 
sértődve. De azért olyan jó  volt! „Akkor legyen a Bródy és a V as utca sarkán tíz percen


