
HATÁR GYŐZŐ

Született 1914-ben Gyo
mán. Építészmémöknek
tanult, 1938-ban A veszé
lyes fordulatszám című

írását elkobozták, 1943
as, a Csodák Országa
Hátsó Eurázsia címú re
gényciklusáért ötévi fegy
házra ~élték. 1949-ben ki·
zárták az írószövetség
bői, 1950-ben tiltott határ
átlépés kísérlete miatt két
és fél évi börtönre ~élték.

Szabadulása után épí
tészmérnök, majd műfor

d~ó volt. 1956-ban emig
rált, 1957-76 között a
BBC magyar osztályának
munkatársa volt.

Ezazelbeszélése Ma
gyarországon még nem
jelent meg.

Viszontlátás
Vendéglátó és Vendéglátóné e vendéglátásnak repeső örömmel né
zett elébe s ez az ünnepélyes izgalom több volt egyszerű elébené
zésnél. Nem kisebb személyiség és nem más, mert ki más lehetett
volna, aki nem kisebb? - mint az Egykori Egyetem volt Professzor
Magnifikusza a várvavárt látogató s noha megvan jó ötven éve,
hogy Vendéglátóját a Gépelemekre oktatta, ugyanolyan dékeg-ru
ganyos-hollófekete-daliás negyvenévesen tűnt fel körükben, mint
ha mindig is annyi lett volna; különben is, vannak, akik meglepő
lassan öregednek ebben a problémátlan világban s ezekről mond
juk:

- Professzor úr, ön mit sem változott!
Nem ment össze, nem hízott el - értvén ezen, mármint; s ha

nem lelkendezhetjük el azonnyomban, ahogy belép, a betoppaná
sára tartogatjuk: egyöntetű, monolitos megállapítás, hogy elvegyük
bók-élét. Igaz, a Gépelemek a szaktárgya volt (Elemi Gépek, Gép
elemek, MűlőelemképzőGéplövek és Műgépelemképző Lőgéplők),

ám érdeklődése,figyelme mindenre kiterjedt és az elmúlt félévszá
zad alatt - amennyit nem öregedett! - ugyanúgy magába szip
pantotta az előfeszített tengerátlógásokat, mint az űrhévért lézer
lyuggatással, a koepicentrikus vulkánzabolázót csakúgy, mint az
aminosavas klónokat előkódolt koaguláragglutinátorokkal stb.,
stb.; a Vendég az Előrejelzők és Eleve-sejtök egyike volt, akinek újat
csak az mondhat, aki alaposan felköti a lábravalóját. De egyetemes
érdeklődésemellett is bizonyára gyöngéd figyelmességnek foghat
ta fel, hogy lakosztályát kicsinosították és átrendezték szaktárgya
szemszögéböl: falakon, üvegszekrényben, asztalokon, bútorok kö
zött és felfüggesztett mobil gyanánt a stukatúr-mennyezetről ló
gasztva - csak úgy hemzsegtek a körhimbák és dobdorombok,
fogas csuklók és lendkerekek, szipattyúk és szovattyúk, dugattyúk
és.tolattyúk, fékpofák és csürüszkök, szelepforgattyúk és nyomáse
gyenlítök, lökgörgentyűk és lökhátrahárító perselyek, végtelencsa
varok és bütyköstengelyek - egyszóval: a gépelemek.

Azért mondjuk, hogy "bizonyára", mert hogy kellemesen érint
hették, az nem vitás, kivált azok, amelyek működtek is; pl. a
Repülő Skót mozdonyprimadonna nagy dömhec modellje (egy-a
tízben), mely befútve várta és ha kedve tartja, meglovagolva el
indíthajta körvágányán a tízméteres teremben s avaj hogy tette?
nem tette? nem tudni; túlságba vitt tapintatukban többet hagyták
magára, mintsem szerették volna (mert szívük szerint mindig mel
lette lebzselnek s vele vannak, ha merik; de ki meri zavarni a
Vendéget?) és így maradt homályban előttük, hogy mikor tűnt fel
körükben.
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Érkezését tehát tapogatózva arra a hozzávetőleges időpontra

tették, amelyben megállapodtak, de egyikőjük sem látta belépni,
fogadására sietni késő volt már, mert annyi szent, a Professzor
úr ott volt; amiből bízvást következtethetünk arra, hogy volt egy
bizonyos Szigma a Hatványon Koszinusz MG Időpont, amikor
meg kellett érkezett volt légyen, függetlenül attól, hogy ez a Szigma
gyöktelen vagy gyökös tényező egyenletünkben s hogy valós vagy
Ipszofakto Ingrediens.

Vagyis hogy a vendégséget még el se kezdtük és máris azzal
folytathatnók, hogy Vendéglátóék életében egyheti boldogságot je
lentett: boldog egymásratalálást (sokat csókolództak, nagyokat et
tek-ittak, mint olyan házaspár, akinek a szerelem parazsa fel-fel
izzik frigyének hamva alatt). Vagy azért, mert arra gondolni se
mertek, hogy vendégeskedésében zavarják a daliás Rektor Mag
nifikuszt, vagy mert ő maga szemmelláthatólag nem zavartatta
magát és jól elvolt-elüldögélt épp ott, ahol volt, háttal vagy félháttal
- barátságos oldalpillantással vagy profilja mosolyos odavillan
tásával értésükre adva, hogy lélekben velük van s majd még arra
is sor kerül, a tervezett Nagy Kibeszélésre, ha egyszer összehúzzák
a székeket. de addig is borzasztóan méltányolja tartózkodásukat,
mint afféle Magánakvaló Természet, már szaktárgyánál fogva is.

Az ilyen ebédlőszékek-közelhűzása, pohárszék-nyitogatás, po
harak-kancsók előkészítése borozgatáshoz és a tervezett Nagy Ki
beszéléshez vacsora után szokott bekövetkezni; de bármi szépen
eltervezték, az ünnepi vacsora halasztódott s nekik be kellett érniük
az ábrándvilággal - noha Örömük Letéteményese, Boldogos Vá
gyaik Tárgya ott volt, néhány méternyire, ölnyire, futamatnyira,
de mindenesetre látótávolban, ahogy a szobasoron átmenőben fel
bukkant vagy lábát keresztbevetve eluldögélt bőrkarosszékében

(az igazat megvallva, volt is mit keresztbevetnie, ilyen fejedelmi
termetnek, mert hozzáillő, arányos gázlómadár-lábai voltak tal
pig-selyemlampaszos-feketében, mintha csak a következő pillanat
ban fel akarna serkenni, hogy teljes Regiusz Professzori ornátu
sában a dobogóra hágjon: "Uraim! Ha az itt kiállított szíjtárcsa-és
lánctranszmissziós kismintákon végigpillantunk..."), Ő, a Vendég,
lévén ilyen elvonuló és jobbadára magában-tanyázó, a Vendéglá
tónénak meg kellett elégednie azzal, hogy a díszvacsora étrendjét
állogatja össze, azon naponta javít, változtat, örvendez rajta és
szakácskönyveinek tömkelegéből összeírja, mihez-mit, miből

mennyit kell beszereznie; a Vendéglátónak pedig beérnie azzal,
hogy el-elképzeli azt a bizonyos Nagy Kibeszélést, melyre hogy
a Vendég addig nem megy el, amíg arra sor nem kerül, még csak
szentül fogadkoznia sem kell,olyigen számít rá: emlékezetének
füle mögé be-bevésve, hogy mit ne felejtsen el mondani-kérdezni
ésde még az ékesszólás szabályai szerint cifrázta is és már jó előre

megadta a módját, hogy mindkettőjüknekBársonykeretes Memo
rábilia legyen, a Vendéglátónak, aki mondja és a Vendégnek, aki
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hallgatja, illetőleg emez aki mondandó, és amaz, aki egész figyel
mével rajta csüggendő lészen. Sem zavarni nem akarták a ki-tud
ja-miről (mi-fontos-dolgokróll) meditálót, sem siettetni: szokjon
meg, találja fel magát a bútorok és a gépelemek között, a fényűző

környezetben és a főúri kényelemben, amelynél, Vendégének, Ven
déglátója nem adja alább.

Lábbujjhegyen tipegve: látták, több ízben arra jártak és megfi
gyelhették. A Vendég bőrkarosszékében ült és két tenyerét úgy
támasztotta össze, hogy ujj-ujjal találkozzék, ami az összpontosítás
megfeszítettségének a jele: ki tudja, mely-s minő integrálegyenletek
zuhogtak alá lelki komputer-képernyője előtt, melyek szummája
egy recíprokímpedancía-mérő,egy új torzíóshimba lesz, az űr-be

kalandozás forradalmasítója - milyen végtelensorok tekerednek
újdándi végtelencsavarokra, a műtrágya permetező vagy a festék
szóró gépszerkesztőinekujjongó örömére; semmiképp sem zavar
hatták a népgazdaság megkárosítása nélkül, ilyenkor; egy boldog
sóhajjal továbbtipegtek hát. Más alkalommal a kertjükben akadtak
össze a Vendéggel: a százados tölgy vastag törzse köré épített
gyűrű-padon üldögélt s belefürdette arcát a gyér napsütésbe 
de milyen alapon tételezhették volna fel, egy tudományos elméről.

hogy felfüggeszti gondolatai áradását, mely elme bővelkedik a
kolombusztojásokban s arról a komputerszerkesztőkre annyi üdvös
ötlet háramol: hát vélelmezhetik, hogy ez a kellő lélektani pillanat?
Az Almát, estében, zavarni, amikor Newton orra előtt lekoppan?!
Valaha Sándor kardja kellett hozzá: ma? Elektrónikus robotvágók
szeldelik-nyesik-bontják: naponta 600 ezer gordiuszi csomót!

A Vendéglátónénak a pipiskedéstől. az örökös lábujjhegyen-sza
ladgálástól már-már görcsöt kapott a lába; szerencsére a kert puha
gyepszőnyegénletehette a sarkát s még ha közelsettenkedett, akkor
sem zavarhatta a Vendéget, akinek egyik szemlélődésbőla másikba
esni szokása volt. S jóllehet a körpadon, a százados tölgy lomb
koronája alatt tízen is fértek volna, nem tartották ildomosnak,
hogy csak úgy ukmukfukra mellételepedjenek a Vendégnek; in
kább a lugas mélyére rejtett lócáról lesték-várták, mikor jön el az
Arra, Alkalmas Pillanat, amikor a Rektor Magnifikusz majd rájuk
emeli hollófekete bozontos tekintetét és hívogatólag odáig ereszti
mosolyát, hogy ilyen széles invitáló mosolynak nem lehet nemet
mondani - durvalelkűség lenne, ha nem csapja le, ki a kötését
gombolyagja mellé, ki az újságját és kéz-a-kézben oda nem járulnak
a Vendég elé, meginstálására, hogy tudatosítsák a Boldog Viszont
látást; mire ő -

- Nini! Hiszen ön a tanítványom volt! Nemde?!
- Úgy van, Méltóságos Uram: tanítványa voltam Méltóságod-

nak amaz Egykori Egyetemen, amelynek a Rektor Magnifikusza
lenni méltóztatott.

- Valami rémlik. Mondja csak.
- Ó igen! Zsenge ifjúságom szerelmi záloga, szívbéli állhata-

775



tossága! A Gépelemek imádója voltam s hódolója egyszersmind,
imádatom tárgya ez az egy volt és semmi egyéb!

- És az?
- A Gépelemek! Elemi Gépek és Gépelemek, Műlőelemképző

Géplövek és Műgépelemképző Lögéplökl Kedves Tanár úr!
- Örvendek. És e fiatal hölgy: nem szerelme?! Kiben az ön

kijét tisztelhetem?
- Méltóságodnak Vendéglátónéja, oldalbordámi minőségben.

Valahára! Csak hogy sort keríthetünk egy kis kibeszélésre...!
Lelki füleiben így csengett-bongott a várvavárt találkozás el

képzelt megejtése és a kis kibeszélés hozzáképzelt elindítása. Már
az idő és a látogatás is arra érett, de még nem érett meg egészen.
Elhatározták, hogy ha eleddig máskorra halasztották is, most a
szerencse kerekét az üstökénél fogják megragadni (1. üstökös sze
rencsekerék-féleségek, Gépelemek, VII. Fejezet) és nem halasztják
máskorra: itt az idő, most vagy soha!... Kora délelőtt lehetett,
Vendéglátóné fedezte fel, hogy a Vendég a hátsó kerti kisajtón
kimerészkedett a Nagyvilágba, ahol a palánkon túl közpark kez
dődik, egy sokszobros, díszes, sokzuhogós-műtavas Nyilvános
Park, amelynek Nyilvános Hattyúi sokaságán könnyen rajtafelejt
kezik a vigyázatlan szem és tekervényes labirintusán eltéved, aki
a labirintus faktoriális függvényeit nem ismeri. A Vendég nem
távozott messzire; csupán egy márványfaragásos emlékdíszpadra
telepedett és keresztbevetette lábait. Ha nem is láthatták, mi van
az arcára írva, sejthették, hogy ez az elengedés, a kikapcsolódás
pillanata. A szemét a fehérálarcos fekete hattyúkon legelteti és a
békakuruttyolás hallgatása közben oldódik benne minden feszült
ség. Az utazás fáradalmai, ha voltak is: hol vannak már? Szénája
rendben, vendéglátói a tenyerükön hordják. A Vendéglátó meg
szeppent:

- Ne! Ne! Hátha mégse? Még nem jött el...? - próbálta
visszafogni az asszonyt - még tolakodásnak venné!

Oldalbordája toppantott és türelmetlenül pattogva, kirántotta
kezét szorításából.

- De! De! Ha addig élek is! - kiáltotta. Azzal, szoknyáját
kecsesen összefogva, lesietett a kert lejtőjén, ahol kilépett és be
húzta a kertkaput maga után. Nem sokat teketóriázott, elébekerült
a márványfaragásos emlékpadnak és megállt a Vendég előtt.

...Mit csinálnak ezek? Mit vacakolnak olyan sokáig? Miről be
szélgetnek? - tipródott a Vendéglátó a lelátó terasz magasán; és
fürkészőleg a tenyerével elernyőzte szemét, hogy jobban lássa.
Mert hogy beszélgetnek, de legalábbis szavakat váltanak, nagy
szünetekkel, az asszony elfogódottan, a Professzor Magnifikusz
évődőleg és lendületes galantériával - ahhoz kétség sem fér. Ta
lálgatni kezdte. Nyilván rábeszéli, hogy jöjjön be. Jöjjön vissza.
Figyelmezteti a közpark kísértéseire, az eltévedés veszedelmeire:
nincs vele meleg sál, amilyen alattomos ez a nedves klíma. Még
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megfázik nekem. Jöjjön vissza. Jöjjön haza, drága Professzor úr.
Mi ketten, az urammal, nem vennénk a lelkünkre... De mi ez?
Nem jön? Megígéri? Jön Ö, már hogyne jönne. Csak egy kicsit
levegőzik. Kiszellőzteti a fejét. Ne csukják be a kertajtót, ne zárják
ki a Vendéget.

Vendéglátóné visszalép a kertbe, lassú andalgással felhalad, de
nem a Vendéglátó - egyenesen a ház felé tart. A férj utánaszalad,
eléri, faggatja. Mit mondott? És arra ő? Válaszolt? Mit, mégis,
miheztartás végett?! Nem lehet otthagyni, de feszélyezni se azzal,
hogy örökké strázsáljuk, a sarkában vagyunk.

- Ki van a sarkában? Én?
- Te is! Mindenki!
- Persze! A tiéd! A te Vendéged! Mert én senki vagyok!
- Nem mondtam, hogy senki vagy. De nem voltál a tanítványa!
- Megölsz. A keresztkérdéseiddel. A gyanakvásoddal!
- Ne mérgesítsd el a helyzetet azzal, hogy ostobaságokat be-

szélsz!
- Én? Én mérgesítem el a helyzetet?! Majd még azt is meg-

kapom egyszer!
- Mit?
- Hogy én üldöztem el! Hogy azért nem maradt tovább!
- A méltóságos úrról, ezt! Hogy beszélsz?! A Vendégünkről!

- A te Vendéged! Akit elüldöztem!
- Lina! De Lina! Lina! Lina! Linuska! ...
Azonnyomban összebékültek, természetesen; hiszen nem is volt

közöttük nézeteltérés. Később, ahogy megpróbálták rekonstruálni
az eseményeket, sehogyan sem sikerült fényt deríteni rá. Vagy
nem tudták felidézni, mikor, hogyan; visszajött-e egyáltalán, el
búcsúzni és melyik kijáraton ment el; vagy a közparkot választotta
és kívülmaradt. Ha viszont arra ment el, kivel, hová vitette vagy
ha el se vitette, hogyan tüntette el bőröndjeit. holmijait, amikor
nyoma veszett? Abban viszont megállapodtak, mint olyan axio
matikus igazságban, amely közvetlenül belátható. Hogy a Vendég
elment. Valamerre, valamikor. Eltúnt, felszívódott s nem hogy arra
a nagy kibeszélésre az eltervezett ünnepi vacsorán, az emlékek
felemlegetésére nem került sor: csak fél szót, fél szót hogy vált
sanak, annyi nem sok - arra se.

777


