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– Egy ember van itt, direktor úr. 
A bársonyos hang egy fejből jött, amely a 

fejnyire nyitott ajtónyíláson nézett be. A fej a 
gazdasági igazgatóhoz tartozott, a kissé régiesen 
direktornak szólított személy pedig Óházy úr volt,  
a cirkuszigazgató.

Az, hogy egy ember van itt, nem különösebben 
meglepő, de a cirkusz, ahol történetünk játszódik, 
varázscirkusz volt, s ott simán megtörténhet, 
hogy óriási nyúl vagy szárnyas ló kér bebocsátást. 
Illetve mégsem, mert Óházy úr nem engedélyezte 
az állatszámokat a cirkuszban, leszámítva Cavallina 
műlovarnő mutatványát, melyet maga a ló kért, 
hogy hadd legyen. De azért sok minden furcsaság 
megesett itt.

– És mit akar az az ember? – kérdezte a direktor.
– Valami száma van neki – felelte a gazdasági 

igazgató.
– Száma? – csodálkozott Óházy úr, aki a 

gazdasági igazgatótól „szám” címén valami száraz 
mennyiséget várt.

– Műsorszáma. Mutatványa. Kunsztja.
– Hát, akkor jöjjön be.
A vendég be is lépett, bár talán jobban illene 

rá a jövevény kifejezés. Ruházata szedett-vedett 
és viseltes, arcán többnapos borosta. Illendően 
köszönt, és amikor Óházy úr megkérdezte,  
mit szeretne bemutatni, hozzá is fogott  
a mutatványhoz.

A mutatvány
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Letett a földre két, tenyérnyi parafa korongot, 
amelyekbe csillogó, lapos holmikat illesztett. 
Kibújt a cipőjéből és a zoknijából, ráállt a csillogó 
valamikre, és kecses táncot lejtett rajtuk.  
A cirkuszigazgató érdeklődve figyelte. Aztán 
ahogy közelebb hajolt, látta, hogy a csillogó 
valamik borotvapengék, azokon táncol mezítláb a 
mutatványos. Ettől meghűlt benne a vér, de hamar 
összeszedte magát.

– Nos… – kezdte, de már ennyiből is ki lehetett 
hallani, hogy nem vette meg a mutatványt.

– Ó, ha zene is szól, sokkal izgalmasabb – 
próbálta menteni a helyzetet az idegen.

– Nem arról van szó – mondta Óházy úr –, hanem 
hogy ezeket a pengéket három méterről sem 
lehet kivenni. A közönség nem fogja tudni, mit lát. 
Márpedig a közönség sosem tapsolja meg, amiről 
nem tudja, micsoda.

Látva az idegen elszomorodó arcát, hozzátette:

– Természetesen nem dönthetek egyedül. 
Kikérem a társulat véleményét.

Így is történt. Óházy úr behívatta a társulatot. 
Hamarosan ott voltak mind: Cavallina, a műlovarnő, 
Gugli, a bohóc, Magass Levitála, a kötéltáncosnő, 
Vazsgyúr, az erőművész és az öngyötrő 
mutatványairól híres Fakérgi. Az igazgató röviden 
elmondta, miről van szó, aztán intett, és az idegen 
újból bemutatta trükkjét.

Vegyes volt a fogadtatás. A két nő jóindulatúan, 
de inkább közönyösen szemlélte a mutatványt (bár 
Magass Levitála felsikkantott, amikor fölismerte 
a borotvapengéket). Fakérgi teljesen föllelkesült, 
mert rokonságot érzett saját műsoraival. Gugli 
– mint a legtöbb bohóc – irtózott az erőszaktól, 
és a borotvapengék határozottan erőszakosan 
meredeztek a parafa korongokból, ő legalábbis így 
látta. A bivalyerős Vazsgyúr arcából kifutott a vér; 
le kellett ülnie, és kért egy pohár vizet.
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Végül szakmai szempontok döntöttek. Aki 
ellenezte, ugyanazért ellenezte, amiért a direktor: 
egyszerűen nem lehet látni, mi történik. Az idegen 
lemondó arcát nézve Cavallinában föltámadt a 
részvét, és megkérdezte:

– Egyébként honnan jön?
Az idegen válasza koppant, mint a kiszáradt 

kútba dobott kő.
– Háborús övezetből.
– És a családja?
– A családom… 
Kis csönd után Fakérgi jelentkezett szólásra.
– Esetleg körbekamerázni? Kivetítők?
Egész jó ötlet, mormolták többen.
– Jó, jó – mondta Óházy úr –, de az külön 

beruházás, és nem tudjuk, sikeres lesz-e a 
mutatvány.

– Igen, de…
– Nem vagyunk jótékonysági intézmény!

– De még lehetünk, nem?
Vékonyka hang volt. Picur szólt közbe, a cirkusz 

öltöztetőnője. Nagy csend támadt, mert – szeretet 
ide, összetartás oda – Picurt valahogy nem volt 
szokás megkérdezni semmilyen ügyben.

Óházy úr ide-oda jártatta tekintetét az idegen 
és Picur között. Mindkét szempár könnyben úszott, 
és ez a direktornak sok volt. Felsóhajtott:

– Rendben van, megkötjük a szerződést…
– Hurrá! Éljen!
– … PRÓBAIDŐRE!
De hát, ez már csak afféle kötelező direktori 

harsogás volt, és mindenki tudta, hogy az a 
próbaidő adott esetben egészen hosszúra is 
elnyúlhat.

Így történt, hogy az idegent a társulat 
befogadta, és a cirkusz egy taggal gazdagabb lett: 
az emberrel, aki borotvaélen táncol.
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