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A vékonyabbik macska

A Hó már elolvadt, minden kékesszürke, üveglapok a házak az utca árnyékos
oldalán, cikk-eakkos tócsában részegen csillannak meg a töredék látképele po
cakos öreg tétovázik kucsmában a sarkon, bal kezében szatyor, a másikban bot,
vár, csecsemá-tekintettel körbenéz, szeme alja kicsit kifordul, hosszú kócos haja
a kabát műszőrméjénszétterül, arcán változatlan mosollyal egyszerre elindul. A
másik oldalon állok, nem érek oda időben, tompán puffanva fenékre ül, ugyan
úgy, csodálkozóan néz, mellette a szatyor, az az erős nejlon, benne két hosszú
kenyér, szerencsére nem borult ki a pocsolyába. Megpróbálom,valahogy von
tatni a lomha, súlyos öreget, mély hangja egy hordóból tör elő. Atevickélünk az
utca túlpartjára, egy ázott ponyvájú teherautó mellé, a karácsonyfadísz-készítő

közelében.
A műhelyben kékes tűvé összeszorított lángok sziszegnek, de a hangot nem

hallom, csak általános iskolás koromból emlékszem, amikor az iskola melletti
műhelybe jártam nézni, hogyan készül a karácsonyfára az üveggömb, és akkor
meg is 'tanítottak a vékony üveggel bánni. Hát most nézegetem ezt a régi em
léket, azóta sem használtam ki ezt a tudományomat, már biztosan nem emlék
szem elég jól, visszanézek, az öreg ugyanott áll. Tudna menni, itt száraz a járda,
de ő csak gondolkodik, talán eszébe jutott valami. Emlékszem, ezen az oldalon
volt a Hegedűjavító. akinél a sok nagybógőtláttam, meg a kirakatában, a poros
üvegek mögött az Eötvös András hegedűjét. amit a nagykabátja alól szokott
előhúzni és sikongatnak a boldogságtól a gyerekek a cirkuszban. Kis tok is volt
a kirakatban, nyitva, mint egy kis koporsó. Találtam valamelyik nap a Bem
rakparton egy átjáróház konténerének malterpiramisából félig kikandikáló, fur
nérbevonatú, szép hegedűtokotén is, de az meg tökéletesen koporsóalakú, el
ajándékozni is félek, hátha balszerencsét hoz, meg a saját marhaságomat is szé
gyellem: hogy félek egy szépen erezett fadoboztól, melynek ráadásul zöld bár
sony bélése van és a gyantának külön bársonytokok fülekkel.

A hegedűkészítő, vagy talán inkább hangszerjavító redőnye lehúzva, az ajtón
tábla, betegség miatt zárva, ezekről a táblákról a Fő utcai ingvarró néni jut
eszembe, aki egy hatvanas körte alatt üldögélt évekig és legalább annyira jelleg
zetessége volt az utcának, mint a "bolgár", az esemyős melletti zöldséges néni,
aki egyszer a 4-es buszon elmesélte nekem az életét, miközben éppen krémesért
ment az unokájának. Az ingvarró néni már nincs, először egy táblát akasztott
ki valaki: Grünberger néni beteg, az ingeket nálam lehet átvenni a lakáson, első
emelet, pont, pont.

Aztán eltúnt a tábla a csipkefüggönyös üvegajtóról.
Allok Schneider húroshangszer javító műhelyének ajtaja előtt, magam elé

képzelem a szerszámokat és a kintről beszűrődő kékes, téli fényben az asztalra
tett borszeszégő kis lángját. Olyan láng, mint a karácsonyfadísz-készítőknél a
pincében, apró, hosszú, de talán kicsit melegebb, megvillan a porfátylas tükör
ben egy nagybőgő árnya mögött, a nőnemű gitárokra gondolok, la gitarra, a
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hosszú kecses nyakakra, mint az üvegnóké, akiknek nyakára olvadt vörös pon
tokat rak az üvegmúves a szomszédban és aztán ezeket a pontokat nyújtja meg
egy vékony csipesszel, ezeket húzza gyorsan a megfelelő irányba, gyorsan be
kell fejeznie egy-egy kar, láb teremtését, mert megszilárdulnak a végtagok.
Ujabb tüzes golyó a fejre és egy a vállra, aztán kettő közé egy üvegpálca, annak
a végére meg egy szétlapított újabb golyó, ez lesz a napernyő, ezúttal világosan
felismerem, napernyő és nem esernyő. Micsoda különbség. Egész nap, és talán
több álló éjjel készülnek a hangszerjavító zárt műhelyénektőszomszédságában,
a pincében a napernyös, húszcentis, karcsú üveghölgyek, talán Jégszívkisasz
szonyt sokszorosítják. Nem tudom, miért pont Jégszívkisasszonyra gondolok,
hisz a tűz poklához inkább a Rendíthetetlen ólomkatona illene, akinek történetét
az e1s6 tanítónőmtöl kaptam év végén ajándékba. Minden gyereknek adott va
lamit, minden jó és rossz gyereknek, aztán egy másik tanítónő vette át az osz
tályt, mert ő elment Amerikába.
Kérdezősködöm a szomszéd lakásban, hová tűnt a hangszerjavító? Már há

rom hónapja kórházban van, nem tudom, hol, mondja a nő, akinek jobb arcfél
tekéjét, mely egyesek szerint a mások számára mutatott felünk, nagy vörös
anyajegy, vagy forrázás borítja. Félig árnyékba is esik a nő, a földszinti nyomo
réklakás barna, teaszín-foltos falain meztelen nők vastag combjaikat mutatják, a
fekete penész foltjai puha szönyegként terülnek el a sok-sok nön, - nem tudni,
melyik kórházba vitték, de már hónapok óta nincs itt. A homályos lakás belső

sarkában valakik valamit szerelnek, átmegyek az úton, átugrom a pocsolyák
lakóházait, lenézek, gyúrúznek a körfolyosók, nevetve dölöngélnek a lakók, a
vízgyúrúk elsimulnak utánam, mintha az aljukra kerültem volna, nézem a kisi
mult, megenyhült vonású körfolyosókat, mindenki bement, nem látszom a víz
alatt. A sírköves még működik,a földszintes sárga ház ablakai mögött a hodály
némaságban fekete k6épületkék sorakoznak a fal mellett, mint valami kiállítás,
és még be is következhet ilyesmi, hiszen az etruszk szerelmespárok is így sora
koznak egy kiállítás alkalmával a fal mellett végig, kopott bordó bársonykötél
mögött, érintésre szirénázva. Benyitok az udvarra, az is olyan tág, de tele heve
ro, kihegyezett kövekkel. Tarka kiskutya siet a lábamhoz, kedvesen megáll mel
lettem, foxi-szerűség,pallókon járok-kelek a nagy kövek közti sár felett, az egyik
fekete kö fényes, repkény futotta be, nyáron majd dzsungelhaja nő a lapos kö
nek, most a kövön a száraz indák mögött megcsillan a nap, egyik felhő mögül
átlép a másik mögé, ismét szürkeség lesz az udvaron, visszafordulok, a nagy
teremben táncolhatnék a négy üvegnövel. csak vigyáznom kellene, ne fogjam
túl erősen a derekukat és nem csúszhatok el, mert akkor meghalnak, letörik a
fejük, gyomromba fúródik az üvegesernyő. csilingelnének a nagyterem fekete
kövein a táncosnöím, és én elfutnék, de ez egy furcsa kiskutya, beenged, csak
ki nem. A gazdája simogatva fogja a szörös nyakat, a kiskutya barátságosan
szuszog, de az a szokása, hogy nem enged elmenni senkit.

Kijutok a delfinfejes kapun, a kilincsnek van erre a szelíd állatra mintázott
fogója, jobbra a következő földszintes épületben, emlékszem, régen élt egy öreg
ember, aki a kertrészének a kerítését, legalábbis a tartóoszlopokat piros-fehér
zöldre mázolta, nemzeti kert volt. Benyitok, a kert üres, havas, ember nem moz
dul, a kerítés megvan, közte bódé, a bódéba lesek, rúdon szalámi, polcon asztali
rádió, egy asztalon virágvázában virág, de a bódé falán festmények vannak. Ugy
térdmagasságban a [ajcei vízesés, a Csontváry kép másolata, egy méterszer két
méteres naív másolaton apró, vöröstetejű házak, és a vízesés. A házikó mellett
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