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Alfréd

Amikor Alfréd kimaradt az V. gimnáziumból, sokan azt gondolták, tanul
mányi okok játszottak közre, megbukott, miegymás, ahogy az másokkal is
előfordul. Akkoriban, mi tagadás, noha osztálytársa voltam, magam is ilyen
tévhitek ködében éltem, de a közben eltelt tíz esztendő tisztára mosta ezeket
a foltos emlékeket, s ma már tudom, éppen úgy, mint Alfréd (hiszen ő ma
gyarázta nekem), hogy mielőtt otthagyta a gimnáziumot, hosszas és komoly
megbeszélést folytatott az igazgatóval. Az igazgató magához kérette és fá
tyolos, szomorú hangon beismerte, gimnáziumunk immár pitiánerré, méltat
lanná zsugorodott Alfréd zsenijéhez, s bármekkora is a veszteség, mely inté
zetünket éri, a géniusznak nem állhat útjában szürke tanári önzés. Alfréd
megvigasztalta a pityergő igazgatót, aztán férfiasan az éh;t porondjára lépett,
ahol azóta is csupa nagyszeru dolgok történtek vele. En Alfrédot mindig
csodáltam, s főleg azt a különleges tulajdonságát, amellyel közösen átélt em
lékeinket kezelte. Ajkán úgy változott a valóság, mint kubista festők vásznain
változnak a tájak, és gyakran lestem szájtátva, ugyan mit követek el abban a
múlt időben, amelyre már régen pontot és ismert befejezést porosított a nap
tár. Eleinte előfordult, hogy naiv és dilettáns vitákra vetemedtem, lassan
azonban, hála Alfrédnak, lecsiszolódtak rólam ezek a faragatlanságok, s egy
szer, amikor egy modem festönö az új festészeti irányzatot magyarázta, hir
telen Alfréd igazságára döbbentett a pillanat. Az említett festőnőnek Alfréd
udvarolt, s egyik este engem is elcipelt hozzá - ilyet még nem láttál 
hunyorgott sejtelmesen.

Hát ami igaz, igaz! A mértani ábrák és színes pacnik kavalkádja, mely
akkor a falakról rám nyerített, valóban összekuszálta gondolataimat. De azért
illedelmesen ültem, s bíztam a szerencsében, hátba megúszom szó nélkül.
Alfréd azonban nem hagyott békén. Folytonosan bökdöste az oldalamat, mi
közben rámutatott egy-egy képre.

- Na, ehhez mit szólsz? - kérdezte és diadalmasan, kihívóan nézett a sze
membe. - Na, és ezek a lila tehenek, hehe, ezek meg vannak rajzolva, mi?

Arrafelé néztem, amerre ujjával bökött, de csak egy felfordított csámpás
. kúpot láttam, ami körül rózsaszínű foltok lebegtek, s az egyik rózsaszín folt,
ezen külön is megakadt a szemem, vastag fekete x-szel keresztül volt húzva.

- De azt nem vetted észre mindjárt - incselkedett Alfréd -, hogy azok
a tehenek be vannak rúgva.

- Nem - dadogtam megsemmisülten és meghatott alázattal néztem Alf
rédra, aki a festönö kezét simogatta, a hálás műértő szerény hódolatával.

- Te még Michelangelónál tartasz, öregem - pislantott felém megbocsáj
tón. - Nem baj, én is nála kezdtem, az ilyesmit aztán kinövi az ember.
Fejlődni kell, öregem, bár ez nem megy egy csapásra.

- Igyekezni fogok - ígértem őszinte rajongással.
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- No de ehhez egyet-mást tudni is kell- süvöltött rám a festőnő, akinek
egyébként zöldre volt pingálva a haja.

- No persze - erősítette meg Alfréd.
- Magánál a látásmódban van a hiba - folytatta a zöldhajú -, maga úgy

akarja látni a tárgyakat, ahogy nézi őket. - Itt enyhén elmosolyodott, de
Alfréd egyenesen röhögött ekkora maradiságon. - Nos, a tárgyakat én úgy
ábrázolom, ahogy azok saját magukat látják.

- Ahogy a tárgyak saját magukat... - dadogtam.
- Oriási - vágta rá Alfréd.
Ekkor jöttem rá, hogy Alfréd közös élményeinket is ilyen tökéletesen tudja

látni, nem úgy, ahogy történtek, vagy amint történésüket az én durvább em
lékezőtehetségem rögzítette, hanem úgy, ahogy az események önmagukban
történni kívánkoztak. Ilyenkor, hála Alfréd igazságérzetének, nekem is jutott
egy-két emütésre méltó szerep, és ha a szürke osztályelsőből.ami valójában
voltam, Alfréd háta mögé kerültem egy fejhosszal, Alfréd busásan kárpótolt,
amikor az angol király előtt velem mondatta az egész Vergiliust emlékezet
ből. Ilyenformán lassanként Alfrédnak hittem inkább, mint saját magamnak,
akinek csupa lényegtelen emlékkel volt tele a feje. Viszont ha Alfréd szájára
kerültem, mindjárt megkezdődötta bonyodalom, s a lányok, fiatalasszonyok
és nagymamák egy-egy meglepőbb fordulatnál rám is elismerőleg tekintget
tek, amit én szemlesütve, kellő szerénységgel fogadtam.

Alfréddal társaságba menni biztos diadal volt. Akárki kezdte a beszélge
tést és akármiről. végül úgyis Alfréd fejezte be, ő vitte el a pálmát. Egyszer
egy nagyobb társaság előtt a nyelvtudás fontosságáról tartott előadást. A ház
úrnője rögtön kapott a szón, hogy hát milyen igaza van Alfrédnak, ő bizony
három lányát németre, angolra, franciára is taníttatta.

- Maga bizonyára szintén tud négy nyelven - mosolygott negédesen
Alfréd felé. En kelepcét éreztem a szavai mögött, de Alfréd könnyedén, fö
lényesen mosolygott.

- Nos, nyolc nyelven perfektül, de még vagy hatot tűrhetően beszélek.
- qh, nagyszerű,gyertek csak, Málcsi, Terka, Kata, konverzáljatok Alfréd

úrral. Ugy szeretem, ha idegen nyelven cseveg tek.
Hű, a kirelejzumát! gondoltam magamban, de Alfréd nyugodtan ült, pil

lája se rebbent. A három leányzó pedig engedelmesen nekirontott Alfrédnak,
hogy azt mondja: How do you do? Parlez-vous francais? Sprechen Sie
deutsch? Alfréd egyikre se válaszolt, ami számomra ugyan nem volt megle
pő, tekintetbe véve azonban a helyzetet, kínosnak ígérkezett ez a hallgatás.
A mama úgy ült, mint a kínai anyacsászárnő. Ekkor végre megszólalt Alfréd.

- Egészen kedvesen csicseregnek a lánykák, csak!... - s erre szemöldöke
olyan magasra szaladt, hogy mindnyájan megilletődtünk-, csak - mondta
még egyszer - még nem sajátították el az idegen nyelv szellemét.

- Hogy gondolja ezt, kérem? - kérdezte szemrehányó hangon és bizal
matlanul a mama.

De Alfréd most is szelíden és megbocsájtóan mosolygott.
- Ne tessék bánkódni, én is így születtem, kérem. Mert, mondjuk, ha én

most megkérdezem Málcsikát, mondja meg nekem németül, hogy, ejnye, mi
lyen huncut szeme van,magának, talán nem tudna rögtön válaszolni. Pedig
ez még csak a kezdet. Evek múlva bizonyosan rájön, no persze, hogy rájön
- hangsúlyozta biztatón, és elnézően pislantott végig rajtunk, tudatlanokon.
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A mama azonban nem adta meg magát.
- Nos, Málcsika, mondd meg szépen, hiszen tudod te azt.
Málcsika összeráncoIta homlokát, gondolkozott, gondolkozott. A mama

idegesen dobolt ujjával az asztalon.
- Szabad a gazda? - kérdezte Alfréd tréfásan.
- Várjon még egy kicsit - lehelte Málcsika, és füle is belepirult a nagy

erőlködésbe. - Azt hiszem, schalkhafte Augen... - mondta és úgy nézett fel
Alfrédra, mint ahogy az egyetemi rektorra a gólyák.

- Hát nem egészen, kisasszony, sejt valamit, kezdetnek ez is jó, de hol
vagyunk még, kérem, az igazi germanizmustól. Helyesen ezt így kell mon
dani: Es sieht ihm das SchaIk aus den Augen.

- Nem der Schalk? - tudakolta félénken Málcsika.
- Úgy is jó -legyintett Alfréd -, de itt most nem a névelőn. hanem a

germanizmuson van a hangsúly.
- Igenis - suttogta Málcsika engedelmesen.
Mindenki szájtátva nézte Alfrédot. Ugy éreztem, mellette én is nőttem

vagy két centi t, de ő, mint mindig, most is szerény maradt.
- Hát, igen, sokan irigylik a nyelvtudásomat, hogy ez az Alfréd tizenöt

nyelvet beszél, pedig alapjában véve ez semmiség. Volt egy kocsisom, az két
hét alatt megtanuIt három nyelvet, a barátom meg, aki harmadik elemiben
megbukott magyarból, húsz nyelven beszélt folyékonyan. Ezzel el is búcsúz
tunk, könnyedén, elegánsan. Alfréd az ajtóból még kedvesen visszamosoly
gott Málcsikára, erőt adó, pozitív mosoly volt ez, és azt mondta: Au revoir!
Egyszóval, Alfréddal nem lehetett versenyezni. Gyönyörű órákat töltöttünk
együtt. Sokszor azt hittem, ez a barátság elkísér a sírig, a sors útjai azonban
kiszámíthatatlanok. Történt ugyanis, hogy megint vendégségben voltunk va
lahol. Alfréd beszélt, és a nagyszámú hallgatóság elbájolva hallgatta. - '.'
hát igen, - mondta Alfréd -, ez az Indigó, már nem is tudom, miért hívták
Indigónak. pedig nem hasonlított a kék másolópapírra, nagyon érdekes és
különös fiú volt, és még mielőtt királlyá koronázták volna a bennszülöttek,
velem járt az egyetemi gimnázium hatodik osztályába...

Máig sem értem, mi történhetett velem, de egyszerre éreztem, engem is
elkap a mese varázsa, arcom kipirult, fejemben hangok énekeltek, legalábbis
én úgy gondoltam, a szomorú valóság azonban az volt, hogy Alfréd szavába
vágva, már régen hangosan beszéltem. - ... és ezzel az Indigóval - mond
tam én - együtt vágtam neki Afganisztán dzsungelének...

- Mi a fenének? - kérdezte Alfréd halotthalvány arccal.
- Hát nem emlékszel? - kezdtem rábeszélő hangon. - Hiszen aztán te

is utánunk jöttél...
- En? - süvítette Alfréd. - Egy szó sem igaz az egészból, hiszen mind

a hárman egy osztályban ültünk akkoriban, és ki sem mozdultunk onnan,
legfeljebb a közeli grundra, futballozni.

Alfréd szavait harsány hahota kísérte. Sikere volt, mint mindig, ha meg
szólalt. En pedig ott álltam megszégyenítve, buta hencegőként.aki egy percre
elfelejtette, a mesék varázslójává nem válik, születik az ember.
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