
KÖTÉLPÁLYA írta Birkás Endre

- Nézd az ökröt, hogyan előz! - mérgelődött a kormánynál ülő

férfi, s nézte a visszapillantó tükörben a mellettük közelgő autót. Ing
újjban volt, szája sarkában cigaretta lógott. Hunyorgott, mert a füst a
szemébe szállt.

A nap vakítóan sütött, a műút úgy fénylett előttük, mint egy nyu
godt áramlású folyó. Szép volt a nyár ez évben Tirolban.

- Ez is német ... stuttgarti - olvasta le a férfi az elsuhanó kocsi
rendszámtáblájáról. amely most egy Volkswagent előzött.

Az úton végeláthatatlan karavánban rohantak mindkét irányba a
gépkocsik. Előzni nem volt könnyű, néha szinte mutatványnak számított.

A vezető gázt adott, elhúzott a Vcíkswagen mellett, aztán ott volt a
stuttgarti kocsi mögőtt,

- Add ide a napszemüvegem - mondta most németül, komor are
cal a mogotte illő, elhizott, kicsi, szőke nőnek.

A felesége volt a dundi nő, Hildének hivták. Letette a kezéből a ké
peslapot, amit éppen olvasott, a mellette felakasztott férfizakó után
nyúlt, kivette a zsebből a riapszernüveget.

A férfi, orrán a szemüveggel, hogy most egyszerre mindent világos
kékben látott, mintha felvillanyozódott volna, kissé rádőlt a kormányra,
s szinte hipnotizáltan meredt az előttük haladó autóra,

- Most meg nem tudsz menni, te állat. Akkor meg mit ugráltál,
mi a fenének előztél ! Vánszorogsz, mint egy tetű,

Nagyon dühösnek látszott, kidobta a félig szívott cigarettát a le
eresztett ablakon, ugyanott egy pillanatra kinézett, majd megint gázt
adott. Ahogy elrobogtak a stuttgarti Ford mellett, kikiáltott:

- Du Tepp ... du !
A mellette ulő férfi, aki már hosszú ideje hallgatott és csak bámulta

igézetten a napfényben úszó országutat s az előttük száguldó járműve

ket, megfogózott a kocsi tetejéről lógó fogantyúba. Hát ezt megúszták.
Pedig jatt velük szembe egy dög nagy teherautó, de mire szétlapíthatta
volna őket, barátja fürgén, mint egy gyík besorolt a karaváriba. Szem
mérték és tempóérzék az egész. Bódi igazán remekül vezet, ehhez nem
fér kétség. Persze utazik örökké, Azaz pontosabban hat éve, amióta ki
jött Ausztriába. Acélban utazik, nagyban. Elég jó cikk, még itt is. Ez már
a harmadik Mereedese, amióta kint van. Ragaszkodik a Meroedeshez, Az
elsővel karambolozott, a másodikat elnyúzta. Mert annyit kellett kocsi
val járnia.

Egy Kapitán volt most előttük.

- Ez is német - magyarázta Bődi. - Kölni... Ha nem tudnád,
az Ausztriában megforduló idegeneknek legalább kétharmada német. Hát
igen. Végül is ezekből élünk.

Hirtelen másra terelte a szót:
- Tudod te például, rnít jelent számunkra, hogy Ausztria nincs ben

ne a kozös piacban ?
- Tulajdonképpen miért nino> benne?
Bódi valamit magyarázott a vámokról. Aztán abbahagyta, kinézett

az ablakon:
- Nézd ott a hegyoldalhan azt a fenyvest. Hát nem isteni! S fe

lettük a felhők! Nemsokára felbukkannak a havasok. Félóra múlva a
Gurgltalban vagyunk.
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Hován, a magyarországi barát nézte a fenyvest és a felhőket. De
csak egy pillanatot szánt rájuk. Fantasztikus, isteni ... de aztán meredt
megint a műútra, nem tudta tekintetét levenni róla. Igen, fél. Tudja ezt
már egy hete, amióta rohangálnak itt Tirolban ezzel a Mercedes-szel,

Aztán más jutott eszébe. "Mit jelent számunkra." Persze ezt is el kell
kezdeni egyszer. Meg aztán Bódi apja osztrák volt, nem szabad elfelej
tenie. Tiszt a közös hadseregben, Pólában a monarchia haditengerészeté
nél szolgált, s csak az első világháború után telepedett le magyar feleségé
vel Magyarországon, hogy aztán élete végéig uszályokkal hajókazzék a
Dunán. S Bódi felesége is osztrák, ez a gömbölyű szőke nő, akit úgy kell
időnkint kiásni képeslapjai közül. " ... számunkra" Ö vajon mikor kezd
te volna, ha fogja magát és kimegy nyugatra. Bódí mennyit hívta, kapa
cítálta, hogy jőjjön vele ... Van egy unokahúga, aki három évi angliai
tartózkodás után a "mi kírálynőnkről" írt haza és helyesírási hibákat ej
tett leveleiben. Ez volt a csúcsteljesítmény.

Te marha ... du Vieh! Láttátok ezt - ordított fel váratlanul
Bódi.

:Ez egy Fiatnak szólt, ami hirtelen megállt előttük. Amikor Bódí
megelőzte, megint kikiáltott valamit az ablakon, de ezt Hován nem ér
tette. Öklével meg is fenyegette a Fiat vezetőjét. Hátra fordult feleségéhez:

- Majdnem belerohantam . .. Így megállni országúton! Te meg
hogy tudsz annyit olvasni ! •

- Agyonizgatod magad - csillapította az asszony hűvösen s fel
sem nézett a képeslapból. - Ne feledd, szabadságon vagy, pihensz.

Olvasott tovább, naponta öt-hat képeslapot fogyasztott.
- Hát egyszóval otthagytaci a rajztanárkodást - szélalt meg Bódí

ezúttal egy düsselforfi Olympia mögött.
- Igen, még 1957-ben... Kaptam munkát, kezdtek a kiadók is

foglalkoztatni. Mondhatom elegem volt a tanításból.
Dehát míndezt már elmesélte. Még az első este, amikor megérkezett

abba a tiroli városkába Boldázsárékhoz, a hegyoldalban fekvő kis csalá
días panzióba, Vacsora után odaadta Bődiéknak az ajándékba hozott
könyveket. Bódi harsogva lelkesedett rajzaiért.

- Barátom, óriási! Tudtam én mindig ... Grossartíg - üvöltötte,
de azért azt nem közölte. hogy mit tudatt mindig, és adta kézről-kézre

a könyveket. Megcsodálta őket a belga mérnök és a felesége, a panzió
tulajdonosnője, egy majdnem kétméteres szíkár vénkisasszony, a linzi
újságíró, az olasz tanárnő és a többiek. Nem olyan kitörő lelkesedéssel,
mint Bódi; udvarias, érdeklődő arccal, de majdnem zavartan. Szórako
zottan lapozgattak a könyvekben, próbáltak a szövegben kibetűzni egy
egy szót, mondatfoszlányt. Az egész valahogy lehangoló volt, szomorú ...
Ez az idecsöppent magyar grafikus igazán nem hiányzott nekik. Mennyire
idegen. Pedig innen jött a szomszédból, Mégds ...

- Nézd a hegyeket körülöttünk - figyelmeztette Bódi a barátját.
- Már benne vagyunk a Gurgltalbarn... Ebéd után még elugrunk
Aehenseebe, Azt is látnod kell, mielőtt elmész.

Egy hete tart ez így. Reggeltől késő délutánig. Hegyek, völgyek, spe
nót-zöld legelők, fenyvesek, itt-ott néhány tehén, kedves kis városkák,
ahol tíz-tizenöt percre megállnak egy pohár sörre vagy valami harap
nívalóra,

- De hozza, kedves kisasszony, gyorsan azt a sört, mert rohanunk
- nógatja Bódi panaszos hangon, a meghajszoltak türelmetlenségével a
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pincérnőket, akik megjegyzés nélkül valóban pillanatok alatt hozzák,
amit kértek, s aztán száguldanak tovább újabb hegyek, fenyvesek felé ...

Szállodák, Gasthofok mellett suhannak el, amelyekbe már télen kell
szobát rendelni, ha nyárra ide készül valaki. Nem hivalkodik egyik se,
egyforma mind, alkalmazkodva tájhoz, régi építészeti hagyományokhoz,
hogy semmi nyugtalanító, ideget borzoló ne z-avarja a szemet, a nyugodt
szemlélődést, a csodálatos természet elvezetét. A vendéglátásnak olyan
ősi hagyományai vannak itt, mint nálunk otthon volt valarnikor a kol
bászkészítésnek vagy a tésztagyúrásnak. De ki gyúr ma már tésztát 
ötlött fel néha Hovánban ... Tiszta ég, tiszta utak, vakító abroszok, tisz
taságtól ragyogó, szinte fényűzően felszerelt W. Ci-k, amiket minden al
kalommal külön megcsodált, s ahol rigli is van mindig az ajtón, nem
kell spárgával vagy annak is híján nadrágszíjjal magára húznia az em
bernek az ajtót, hogy meg ne zavarják fontos ténykedése közben ...

- Itt meg kell állnunk egy percre - jelentette ki Bódi váratlanul
és leállította a kocsit az út szélére. - Ezt a panorámát nem mu1aszt-
hatjuk el - s kászálódott már ki a kocsiból. .

Mély völgyre nyílt a kilátás, felettük hóborította hegycsúcs szikrá
zott a napfényben.

- Fenséges ! - Ielkendezett Hován. - S a levegő is. Tudjátok,
Pesten ...

De erre nem voltak kíváncsiak.
- Wunderbar ... wirklich - vágott a szavába Hilde, mert ő is ott

állt mellettük. - Hiába, Bódi tudja, hol kell megállni.
Mélyet, nagyon mélyet Iélegzett, mint a jógázók. Hován követte a

példáját. Tömény benzinszag csapta meg az orrát. Egy öt tonnás teher
autó dübörgött el mellettük. Közben arra gondolt, hogy az utolsó félóra
alatt Bódi nem tudott előzni senkit, szép-nyugodtan, egyenletes nyolcva
nas tempóban rohantak, de ha most továbbmennek, vajon milyen vesze
delmek várnak rájuk.

De aggodalmai alaptalanek voltak. Bódi egy alkalommal meg is je
gyezte, az egyik előttük haladó vezetőre célozva:

- Látod, ez tud vezetni, biztosan Vertréter.
Hován megértően bólogatott. Érti; tehát ez is kereskedelmi utazó,

cég képviselője, Vertreter.
Csendben haladtak, az út egyre keskenyedett, a hegyek körülöttük

kopárabbak lettek, egyideig még feltünedeztek itt-ott fenyvesligetek, de
később azok is eltűntek.

Aztán egyszerre csak vége lett az útnak, autóval nem lehetett már
tovább jutni. Havasok nyujtogatták mindenfelől csúcsaikat az égnek.

- Vedd csak fel a kabátodat - tanácsolta Bódi barátjának. 
Ott fent fázni fogsz.

"Ott fent ..." Bődi már indult is a drótkötélpálya pénztárához. Ami
kor visszajött, Hován kezébe nyomta a jegyet.

- Mi majd itt megvárunk. Én már voltam fent elégszer. Hilde meg
nem nagyon lelkesedik a drótkötélpályán való utazásért. Szédül ... Lent
maradok, hogy ne unatkozzék.

Az asszony már hozta ki az autóból a plédet, nem messzire a gép
kocsitól leterítette a gyér pázsitra. Napozni akart.

"Es ő?" - gondolta Hován. - "Ö talán lelkesedik? S ő nem szé
dülhet?" De már indult a faépület felé, ahol a pálya állomása volt. Le
gyen túl ezen. Szinte észre se vette, hogy sorra került, s egy tagbaszakadt
alak megragadta a karjánál, Hován alá kerítette a közelgő ülő alkalma-
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tcsságot, s aztán még jót lódított is rajta. Ez úgy látszik hozzátartozott a
hecchez. Hovánnal messzire kilendült az aoélszék, a drót panaszosan nyi
korgott, Bódiék. e1nyújtózva a pléden vidáman integettek, s Hován pedig
szállt-szállt fel a magasba, lebegve ég és föld között,

A nap egyre vakítóbban szikrázott a jeges h egycsúosokori , a levegő

élesebb lett. A lefelé haladók vidáman kurjongattak. Az egyik odaordí
tort Hovánnak valamit, s a hegyoldal felé mutogatott, vadul hadonászva
a kezével. Zerge ugrált a szíklákon.

Csak amikor megérkezett, s egy olyan trikós alak kipöndörítette az
ülésből. derült ki, hogy nem ért útjának végcéljához, át kell szállnia' egy
másik drótpályára. Jött megint egy trikós, megragadta, ráráncigálta az
ülésre, majd újabb lódítás következett.

De nemsokára ennek az utazásnak is vége lett. Hován bizonytalan
léptekkel távozott a drótkötélpályaállomásról. Innen már nem lehetett
semmiféle járművel továbbjutni. Csak az ég volt felette és körülötte;
amerre csak nézett, komor havasok. jeges hegyormok övezték a látóhatárt.

A fennsíkon elég sok ernber csődült már össze. Kisebb csoportokba
verődve álldogáltak vagy kószáltak, áhítattal bámulva a havasokat. Volt
aki tábori látcsővel kutatta a hegyeket. Valaki nagyon messze, egy hegy
csúcson hegymászókat fedezett fel, azokat fürkészte, kereste legtöbb te
kintet. Hován nem kísérletezett: rövidlátó volt, s a szemüvegét nem hozta
magával.

Egy ideig céltalanul járkált ide-oda. Fázósan összehúzta magán a
felöltőjét. Hideg szél fújt, néhányszor megborzongott. Aztán nem messzire
felfedezett egy faházat, körülötte aszta1okka1. Elindult feléje.

Bent az épületben foglalt helyet. Jóleső meleg fogadta. Sört rendelt,
mert látta, hogy mások is azt isznak. Elfogyasztván az első üveget, kért
még eggyel. A sör kicsit langyos volt, ezt először tapasztalta Ausztriában.
De kellemesen elbágyasztotta. kezdte jobban érezni magát. Innen bent
ről, sör mellett, az ablakon keresztül a havasok, a vakító fényű gleccse
rek barátságosabbnak, majdnem hívogatónak tűntek. Igen, valóban fen
séges táj - szögezte le. Végül is érdemes volt felhúzatnia ide magát.
Amikor az utolsó pohár sörét szopogatta, hirtelen eszébe jutott: hol le
het a W. C. ? Az épületben nem volt, ezt már megállapította. Valahol pe
dig kell itt ilyesminek lennie, mert a fennsíkon sehol egy fa vagy bokor
S ahol sört mérnek. .. Ennek vegéré akart járni. Felállt, fizetett. Ez is
jó volt, végre valahol ő fizethetett, s nem Bódi. Egyféle biztonságot adott,
fellocsolta elalélt önérzetét. Nem is hagyja majd visszafelé, hogy azok a
vurstliba való fráterek megint ide-oda ráncigálják, taszigálják. Öt síllíng
borravalót adott a pincérnek.

Hamarosan megtalálta amit keresett: kis fatákolmány volt, mintegy
tiz méterre a háztól, hegyoldalban, gleccserek árnyékában. Igen, valódi,
hamisítatlan budi.

Amikor kijött onnan, enyhe mcsoly suhant át az ajkán. Nem, nem
érte meglepetés. Belülről is budíszerű volt. Ha tiszta, a fala nincs is ősz

szefirkálva, meg az ajtaján jól záródó retesz is akad, budi azért a javá
ból. Nem álcázott, hanem valóságos árnyékszék. S ez valamiképpen meg
vigasztalta.

Visszafelé elég hosszú sor állt a drótkötélpálya előtt. Legalább ta
nulmányozhatta, hogyan kell ügyesen, segítség nélkül belehuppannia abba
a vasalkotmányba. Igen, az ember eléje áll, s mikor aztán közeleg, há
tulról megragadja a karfáját és szépen rácsüesül. Egyszerű ez ...

414



Máris sorra került. Elég jól belecélozta magát az ülésbe, alig szorult
segítségre. Ez újra növelte önbizalmát. Most már remekül érezte magát,
vígan lóbálta a lábát s leintegetett az alatta sétáléknak. Kiszálláskor
gyors mozdulattal kioldotta a biztonsági láncot, ügyesen leugrott, haj nél
kül ért földre.

Amikor a második útszakasz következett, s közelgett a jármű, rá
szólt az ott segédkező sihederre:

- Lassen Sie ...
Oly könnyed, biztos mozdulattal ugrott bele a közeledő függőszékbe,

mintha naponta közlekedne drótkötélpályán. Ahogy ráhuppant, a nagy
lendülettől egy kicsit oldalra billent ugyan a jármű, egy darabig jobbra
balra hintázott vele, de ahogy szálltak lefelé, lassankint megnyugodatt,
rátért rendes pályáj ára.

Ezek voltak Hován ausztriai tartózkodásának legszebb percei. Igen,
most már hálás lehet a sorsnak, hogy eljutott ide Tirolba. Pedig milyen
nehezen szánta rá magát az útra. Öt Bécs teljesen kielégítette, nem volt
kívánesi Tirol hegyeire, fenyveseire és teheneire. Majd megint egy ha
lom pénzébe kerül barátjának. De Bődi minden reggel makacsul felhívta
Tirolból és sürgette, jőjjön már, mit gyötrődik ott Bécsben a kánikulá
ban ...

. .. Persze el kellett jönnie. S milyen jól. tette, mennyire igaza volt
Bódinak. Szállt-szállt, nyikorgott a drót, s a delelő nap fényében még
csodálatosabban csillogtak a jeges hegycsúcsok ... Bódi igazán angyal,
fizette Bécsben a szállasát is, s még ötszáz silling zsebpénzt is hagyott ott
neki. Mikor viszonozhatja ezt neki, mikor? .

- Nézd, ne marháskodj - üvöltötte a telefonba, amikor utoljára
felhívta. - Pihenned is kell. El se tudod képzelni, milyen remek itt Ti
rolban. Természetesen fizetem az utazást ... Reggel beülsz a Westbahn
hofon az Arlbergbe, s estére már itt vagy.

Mindez eszébe jutott rnost, messze jártak a gondolatai. így történt
aztán, hogy amikor megérkezett, elfelejtette kíkapesolní a biztonsági
láncot, s az ott ügyködő fiatalembernek kellett szitkozódva az utolsó pil
lanatban hozzáugornía, s kioldania, majd leráncigálni az ülésből, mert
különben vitte volna a jármű tovább, hogy aztán a körpályán megfordul
va, szálljon vele vissza a magasba.

Hován megsemmisülten távozott; hová foszlott már a két üveg
Schwechater s az öt síllinges borravaló önérzettápláló mámora?

Bódi és felesége közelgett feléje.
- Na, milyen volt? - kérdezték mind!ketten.
- Gyönyörű, ezt igazán kár lett volna elmulasztani - hangzott az

illedelmes válasz.
Beültek az autóba, indultak visszafelé.
- Hát most legalább már ezt is láttad - mondta Bódi. - Ebéd

után elugrunk az Achenseehez.
Nem mentek messzire, Bódi hamarosan megállt egy vendéglő előtt.

- Itt eszünk valamit... Olyan éhes vagyok, mint egy farkas ..•
Hiába ez a levegő itt fent.

Hován tekintete végigfutott az ét1apon. Nem volt éhes. Megtelt a
két üveg sörtől.

- Megint ügyeskedsz, hogya legolcsóbb ételt válaszd? - morgott
Bódi. - Add ide az étlapot, majd én rendelek.

Sült csirkét hozatott mind a hármuknak. Mekkora combok, mellek!
- ámuldozott Hován.
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- Pulyka nő meg ekkorára, nem tyúk! Honnan szedik ezeket?
, - Az Egyesült Allamokból. Van, aki szerint nem olyan ízes, mint

a kisebb, itteni fajta ... Kiadós mindenesetre, Hilde imádja.
Az asszonya neve hallatára felütötte a fejét. Mert a két férfi ma

gyarul beszélt. Unta is ezt már eléggé.
- Csak azt mondtam, hogy élsz-halsz a esírkéért - közölte férje.
- Na és! - fortyant fel váratlanul a gömbölyű nő. Szája kör-

nyéke fénylett a zsírtól, most egy szárnyat vett a kezébe, s fogával mér
gesen tépni kezdte.

Már a feketénél tartottak, ekkor jegyezte meg Hován:
- Érdekes, ott fent a hegyen csak budi volt.
Bódi összefonta szemöldökét:
- Hát mit kívántál ott kétezer méter magassághan ? Angol W. C.-t ?

S egyáltalában... azért jöttél Ausztriába, hogy a W. C.-ket tanulmá
nyozd ? Fantasztikus !

Lefordította feleségének:
- Az volt számára a Gurgltalból, a havasokból a legmaradandóbb

emléke, hogy ott fent budit talált ... Bécsben is a W. C.-ket tanulmá
nyoztad ?

- Többek közt ... 00. meg a flamandokat a Kunsthistorisches Mu-
seumban ...

- Még szép ...
Mentek vissza az autóhoz.
Bódi elemében volt, félórán belül legalább tíz előttük haladó gép

kocsivezetőtIehülyézett, IS úgy hajtott, olyan könyörtelenűl előzött, mintha
versenyen száguldana, Hován eleinte kapkodott a fogantyú után, de aztán
megunta. Megadta magát a sorsának.

Hamarosan megértkeztek Achenseehez, Gyönyörű volt a tó. Kék,
mint az Adría, majdnem ezer méterre a tenger színe felett. Itt-ott fel
bukkant a vizen egy-egy árva vitorlás, de a tájék egyébként majdnem
kihaltnak tűnt. Hován meg is jegyezte:

- Erdekes, sehol egy lélek, járókelő. A dús, üde rétek, az ózondús
fenyvesek néptelenek. íme, a csudálatos természet, de ez a sokezer autós
túrísta, aki össze-vissza száguldozik, csak aludni és enni száll ki a ko
csijából.

- Hülyeség - hangzott a válasz. - Az ember igyekszik minél
többet látni ... Gyalog meddig jutsz el ...

Egy pillantást vetett a kilométerórára.
- Ma például 270 loilométert tettünk meg, eddig ... Egyébként, ha

hazaértünk, elmegyünk még gombázní. Lesz ózondús levegő, üde rét ...
Melles1eg, annak idején Pesten közismert volt rólad, hogy untat a termé
szet, a Hűvösvölgybe se tudtunk kicsalni... Na, vísszafordulunk. Most
egy kicsit rákapcsolok. Majd meglátod, hogy mít lehet kihozni ebből oa
kocsiból !

Vadul rákapesolt. "úgy látszik alig várja, hogy gombázni mehesse
nek." Hován igézetten meredt az útra; ha előztek, behúnyta a szemét,
Egyszer Hilde is megjegyezte:

- Abel; Bódi! - Aztán bújta tovább a képeslapját. Keresztrejt
vényt fejtett.

Már régen elhagyták a tavat, amikor Bódi megkérdezte:
Hol járunk ?

- Hogy-hogy hol járunk ?
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- Hogy hívják ezt a vö1gyet ?
- Fogalmam sincs róla - felelte Hován, de nem vette le szemét

az útról, mert Bődi egy milanói Alfa Romeoval versenyzett. '
- Jellemző I Ez a Zillertal. Legalább hatszor elmentünk erre. Ezt

már megjegyezhetted volna... Affene .. ; nézd a barmot, hogy előzött! 
ordított fel B6di

Később nyugodtan közölte:
- Annyi bizonyos, az olaszok tudnak vezetni ...

. .. A gombázás remekül sikerült. A hőség enyhült, hűs, árnyas er
dőket jártak, kis patakokon ugráltak át.

Már félig megtelt a kosár vargányával, amikor Bódi megjegyezte:
- Este az ágyban újra elővettem a könyveket, amiket hoztál. El-

nézegettem Illusztrációidat. Tehetséges, jó dolgok.
Hován lenyúlt egy gombáért. Mintegy hálából a dícséretért.
- Dobd el, mérges,
Hován szó nélkül engedelmeskedett, messze hajította.
- De azért meg kell mondanom neked őszintén; ezek csak a JO,

esetleg legjobb hazai színvonalat képviselik. S úgy érzem, hogy benned
több van ennél. Ertel, ugye?

Hován most egy szép vargányát dobott a kosárba.
- Nézd, én azt tanácsolom neked... hogy is mondjam... dolgozz

az íróasztalfiókod számára is, ne csak az otthoni nyilvánosságnak.
Hován nem válaszolt. Mit is válaszolhatott volna erre. "Hazai SZÍn

vonal ..." Meg hogy "több van benne".
Miközben ezen elmélkedett, bokáig belelépett egy mohlepte tócsába.

Szandál volt rajta, csuromvizes lett a lába.
. .. Már hazafelé jártak, amikor Hován elkezdett borzongani. Úgy

látszik megfázott délelőtt ott fent a hegyen - futott át az agyán. De
azért este megette a magyaros gombapörköltet, amit Bődi főzött a bú
csueste tiszteletére és a panzió vendégeinek teljes megelégedésére. Va
csora után azonban kirázta a hideg, s ekkor bejelentette, hogy rosszul
érzi magát, lázat szeretne mérni,

- Na, tessék! - mondta Bódi, s zargatta már a feleségét a láz
mérőért,

Hován aztán elvonult a hall sarkába, s hóna alatt a lázmérővel egy
fotelbe roskadt. Mi lesz, ha komolyan megbetegszik? Hátha valami ázsiai
nyavalyát szedett össze? A bécsi panzióban lakott három iráni... Az
egyik éppen a szomszédja volt.

Amikor kivette a hóna alól a lázmérőt, kiderült: 38.6 aláza.
Negyedóra múlva már ágyban volt. Bődi körülötte sündörgött,

- Mindjárt itt lesz az orvos ...
- Mondtam, hogy nem kell - nyögte Hován. Még ez hiányzott!

Most majd fizetheti Bódi oz orvost is.
De barátja nem is hallotta, amit mondott, az éjjeliszekrényt bámulta.

nézett ott valamit.
Erdekes, szemüveget hordasz ?
Igen, pár éve.
Olvasáshoz kell ?
Nem, rövidlátó vagyok ... színházban, moziban viselem.
Remek! - esóválta a fejét Bódi, - Miután egy hete cipelünk

mindenfelé, mutogatjuk neked Tirol legszebb tájait, kiderül, hogy alig
láttál valami ... Rövidlátó! Fantasztikus! S annyira nem érdekelt az
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egész, hogy a szemüveged se tetted fel... Aztán murizol még, hogy az
autósok így meg úgy ... Öriásí !

- Most ne bánts - pihegte Hován az ágyban.
Ekkor benyitott Hilde és közölte. hogy megjött az orvos, Bódít pe

dig Bécsből telefonon keresik ...
... Tanáros formájú, kopasz férfi állt Hován ágyánál. Leült egy

székre.
- Nyissa ki, kérem, a száját.
Belenézett Hován torkába.
~ Na, szép kis mandulagyulladás !
Aztán levétette Hovánnal a pizsarnakabátját, s fülhallgates eztetosz-

kóppal megvizsgálta.
- Tessék mélyet lélegezni. " Volt mellhártyagyulladása ?
Hován éppen mélyet lélegzett, s így csak a fejét rázhatta meg.
- Érdekes... A mandulái mindenesetre elég rondák.
Felállt, orvosságokat szedett ki a táskájából. s elmondta, melyikbéíl

mikor és hányat kell bevenni.
- Szeretnék holnap elutazní ...
- Értem.
Kezet mosott, a mosdó mellől fordult hátra:
- Ugye magyar ?
- Igen - felelte Hován halkan. Ez miért fontos? Persze, közölte

vele Bődi felesége. Akkor meg miért kérdezi?
- Mennyivel tartozom ?
Milyen szerencse volt, hogy Bódít a telefonhoz hívták. Ha itt lenne,

megint ő fizetne. Legfeljebb nem veszi meg a szénatéri eszpresszós nőnek

a napszernüveget, meg a házfelügyelőnőjüknek a fonalat. E két megbízás
nak az elintézese várt rá még Bécsben.

Az orvos megtörölte a kezét, s a helyére tette a törülközőt.

- Hát mit is kérhetek magától!? - kérdezte és felsóhajtott. 
Elmúlt már kilenc óra, meg aztán ünnep is van.

-' Milyen ünnep? - érdeklődött Hován kissé ingerülten.
- Augusztus tízenötödíke, Mária mennybemenetele - mondta az

orvos oktató, majdnem feddő hangon.
Igen, ezt kellett volna tudnia. A tirollak buzgó katolíkusok. Az ilyes

mi rossz fényt vet az emberre. Dehát majdnem az egész nap autóban ül
tek, honnan a fenéből sejthette, hogy itt munkaszünet volt.

- Maguknál, persze. .. - kezdte az orvos, de aztán nem folytatta.
Hovánban forrt a düh. Felült az ágyában, s 1áztól égő arccal mor

dult az orvosra:
- Kérjen annyit, amennyit mástól kérne ... osztráktól, vagy -.

mit bánom én, amerikaitól. Van pénzem ...
Az orvos megvonta a vállát, aztán visszaült a székre, elővette re

ceptblokját, s összeadta a gyógyszerek árát, meg ami neki járt, az éjsza
kai és ünnepi pótdíjjal együtt. Hetvenkét silling jött ki.

Hován nézte a cédulát, majd nyúlt az éjjeliszekrény felé a pénztár
cája után.

- Tessék - s odaadott az orvosnak egy százsillingest.
Az orvos nyugodtan kiguberálta a visszajáró pénzt, s letette az éj

jeliszekrényre.
- Lehet, hogy holnapra lemegy a láza, de nem biztos. A man

duláit pedig dobassá ki, ha hazamegy ...
Alig hogy távozott, megjött Bódi.
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Az a hülye telefon ... Mennyit kért? .
Hagyd ezt, légy szíves ...
Ne légy ökör! Mennyit fizettél?
Semmit! - ordította Hován. Az orV08 megszánt, megkönyö-

rült rajtam, mert ...
Elesuklett a hangja.
- Na jó, aludj ...

•
AZ ÉPüLö ERZS.E:BET-HfDNAL

Felszálltam egy hatvanhármasra
A Gellért-hegynél, itt Budán,
ablakhoz ültem és kinéztem:
vasdarabok úsztak a Dunán.
A hid puhán és álmodón,
égretörő, röppenő szárnyak.
már lendül, ives a folyón:
Nehéz oszlopok, vas-tartóvázak
kötik a földhöz, kapui állnak.

Mint álomban, csodálva néztem,
párás, ködös volt az idő,

embereket, apró pontokat
láttam, hogy bukkannak elő,

s mint a fantómok emelkednek,
rongyaibál kiuijelleqeknek,
föl a magosba, hogy lengnek, szállna'"
- állványokon imbolygó árnyak 
heqesztenek, kalapálnak,
forraszt ják fönn a vasat,
kék-fehér tűz cikkázva villan
és sziporkázó csillaglepkék
táncolnak a ködfelhők alatt.

Ti föllobbanó tüzek, fények,
sűrű közegen törtök lit,
egészen a szivemig értek,
hogy fölgynjtsátok parazsát:
kicsi lángotok hőfoka oly nagy,
hogy fölizzik bennük a holnap.
S mintha a híd karja kinyúlna
s utcán, téren paloták orma
suhanó felhőkre rajzolna,
s föltérképezné a javőt.

Eltűnődöm, szép vagy te új híd,
s te, szülőföldem Budapest,

. hazám lelke, vélem egy test,
mely kűzd, dolgozik szüntelen:
itt is, ott is új tüzet lobbant
a ködön'át, a fagyos télben,
hogy ne hamvadjon, ki ne égjen
az emberben az akarat.

Kis lángok lobbantják a többit,
nagy tettek az embetfölöttit.

Jlikes Margit
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