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Zsirai László

Várakozás

Nem unatkozott, csak olvasott, miközben Dimitrij Kazanovics Mokusvickinyin zongoraversenyét hallgatta a 
nem létező csendben. Látszólag nyugodtan ült, ám bőrbörtönének falain belülről tompán dörömbölt a várako-
zás fojtott izgalma. Figyelmét igyekezett elterelni a könyvvel, amelyet az ölében tartott bal kezével fogott, s lap-
jait jobb kezével forgatta. Semmi különös nem leledzett ebben. Tekintete megszokott tempóban siklott a be-
tűso rokon, olykor pihentetőül a faliórára nézett. Időnként hallotta, hogyan zakatol a másodpercmutató. Főleg 
akkor, amikor a feszültség uralni kezdte a tehetetlen várakozásban. A Mokusvickinyin-darabot előadó zongora-
művész átéléssel játszott. Felidézte Gézaváryban, hogy egy író-olvasó találkozóra készülve új zakót vett fel, s el-
felejtette átteni a régi zakó szivarzsebéből a penna mai változatát. A találkozót záró dedikáláson a könyvtárostól 
kért kölcsön golyóstollat, mire az megjegyezte: 

– Író létére nincs tolla?
– Fischer Annie-nál sem volt mindig zongora – védekezett zavarában mosolyogva a tollnok.
Történetünk idején azonban nem írt, csak olvasott, miközben Dimitrij Kazanovics Mokusvickinyin zongora-

versenyét hallgatta a nem létező csendben. Látszólag nyugodtan ült, ám bőrbörtönének falain belülről tompán 
dörömbölt a várakozás fojtott izgalma.

Mire várt Gézaváry? 
Ezer dologra, de leginkább megoldatlan életének valamiféle megoldására legalább néhány szálon. Teljesen 

ártatlannak vélte magát a kialakult helyzetben, hiszen alig-alig járult hozzá ahhoz, hogy a napi- és hetilapok nem 
közöltek verseket, novellákat, a folyóiratok és a könyvkiadók lehetőségei pedig szintén szűkültek, viszont a be-
özönlő kéziratok mennyisége folyamatosan bővült. Egyetlen válogatási szempontjuk az volt, hogy mennyi pénzt 
képes letenni könyvkézirata mellé a szerző, s előbb számolták ki a bekerülési költséget, mint minősítették a le-
adott művet. Utóbbi egyáltalán nem érdekes, ugyanis manapság a piacon dől el az érték, s ha megveszi az olvasó, 
hát csak vegye! Lelke rajta. Hogy mit sugall az esetleg szakmailag átok gyenge, bűn rossz alkotás? Kit érdekel! Az 
üzleti haszon a lényeg e fejtetőre fordult világban. Csodaszámba megy, ha valamelyik kiadó szerzői jogdíjat fizet 
szépirodalmi könyvért. Elterjedtebbé, megszokottabbá vált pont fordítva: az író szerencsésebb, ha összekoldulja 
a bekerülési költséget, s ezáltal nagyobb az esélye arra, hogy nem marad fiókban a műve. 

Hirtelen, egészen váratlanul, rikácsolni kezdett a telefon. Az olvasással párhuzamos merengéséből felrévedve 
előbb a magnetofont kapcsolta ki, majd felvette a kagylót:

– Hallgatom – súgta a készülék mikrofonjába olyan sejtelmes hangon, mintha kriptából beszélne.
– Görgetegfy vagyok. Szevasz! – hallatszott egy örömtelien szuszogó hang a vonal másik végéről. 
– Örvendek, Mester! Mi a helyzet? – tudakolta.
– A helyzet tulajdonképpen mindenütt változatlan. Határtalan az idiotizmus. Azt mondta az ortopédián egy 

doktornő, hogy a magánklinikáján negyvenezerért beültetné a csípőprotézist. Ezzel egyből kijózanított. Azért 
dolgoztam negyven éven át az íróasztalnál, hogy most ne teljen negyvenezer forint az egészségem helyreállításá-
ra? A fene egye meg! Otthagytam. Inkább káposztalevélen fekszem. 

– És használ?  
– Úgy tűnik, igen.
– Egyéb jó híred is van?
– Két folyóirat közölte egy-egy novellámat.
– Gratulálok! 
– Köszönöm, köszönöm.
– Szerződést küldtek? Mennyi lesz a honorárium?
– Az egyiknél semennyi, apuskám! A főszerkesztő kért, hogy mondjak le róla, mert így meg tud még jelenni 

néhány hónapig. A másik csupán háromezret fizet. Azt is, ki tudja, mikor…
– Érdemes itt írónak lenni? 
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– Szerintem az is hülye, aki tollat vesz a kezébe.
– Nono! A hivatali marokszedők kezében is van toll, mégis jól élnek.
– Igen, de attól még lehetnek hülyék. Miből élnek jól? Nyalásból és csalásból – válaszolt a szinte önmagának 

feltett kérdésre Görgetegfy, akinek ugyan tíz könyve jelent meg, mégis csak az ócskapiacon vásárolhatott magá-
nak villát.

– Mit tehetünk? Várjuk a postást – búcsúzott Gézaváry köszönés helyett.
– Várjuk a postást – vágta rá Görgetegfy, s azzal mindketten letették a kagylót.
Igen, a postás. Fontos összekötő láncszem az alkotóműhely és a külvilág között, hiszen sok mindent kézbesít-

hetett: felkérést, szerződést, tiszteletdíjat, visszaadott kéziratot. A postás azonban egyre ritkábban csengetett. 
Az író véletlenül a kanapén némán várakozó távkapcsolóra huppant, s ezzel akaratlanul bekapcsolta a televízi-

ót. A parlamenti közvetítésben éppen a zöld párt képviselője zárta a piros párt szidalmazását, s közvetlenül a pi-
ros párt képviselője kezdett a zöld párt mocskolásába. Mintha megfeledkeztek volna arról, hogy mindkettőjük-
nek a pártokon kívüli piros-fehér-zöldek érdekeit kellene képviselniük. Azokét, akik ötvenéves korukra mun-
ka nélkül tengetik napjaikat a dübörgő gazdaság által teremtett, állítólagos jólétben, s csak önbecsülésük menti 
meg őket attól, hogy zöld ágra vergődjenek.  Azonnal helyesbítette a bekapcsolást illető tévedését, lekapcsolta a 
televíziót. Inkább Dimitrij Kazanovics Mokusvickinyin zongoraversenyét hallgatta tovább a nem létező csend-
ben. Látszólag nyugodtan ült, ám bőrbörtönének falain belülről tompán dörömbölt a várakozás fojtott izgalma.

Nyúlt ugyan a könyvért, de karja lendülete félúton elakadt. Kipillantott az ablakon. A szemközti erkélyen egy 
nő sétált fel s alá, cigarettázva, és a szippantások között, dühös arccal maga elé morgott valamit. Gézavárynak 
eszébe jutottak a barátnői. Léda, aki többmilliós jelzáloghitelt halmozott fel, s mivel egy háztartási balesete kö-
vetkeztében elveszítette munkahelyét, képtelen lett a kölcsön törlesztésére. Violetta, aki autóbalesetet szenve-
dett, s egyetlen túlélőként felgyógyulva sérüléseiből nem bírta vállalni a külföldi cégtulajdonos által diktált erő-
teljes munkatempót. Rokkantnyugdíjba került, s a külföldi biztosítóval a kártérítésért folytatott küzdelemben 
milliókat fizetett ki az ugyancsak külföldi ügyvédeknek, akik semmiféle eredményt nem értek el ügyében másfél 
év alatt. Hozsanna, az egykori titkárnő, aki édesanyja ápolását csak úgy tudta megoldani, hogy a szebb jövő re-
ményében eladta öröklakását, s többé soha nem látott milliókat adott kölcsön a fia esküvőjekor, hogy a gyerekek 
boldogulhassanak közös életük kezdetén. Mivel az összeget nem kapta vissza, kénytelen volt a vidéken örökölt 
egyszerű parasztházba költözni, hogy az egerek által gyakran látogatott szoba-konyhában meghúzhassa magát. 
Miután az éhezéstől harminc kilót lefogyott, a kisvárosi sétány egyik padján üldögélve, mindenféle megaláztatá-
sok ölelésében, napról napra várta a reményt, hogy némi adomány formájában ráköszöntsön a szerencse. Munka 
egyiküknek sem jutott a gazdaság dübörgése közepette. 

Az író, amikor még nem volt tudatában, hogy fordítva sülnek el reményei, számolgatta rendesen a könyveiért 
remélt milliókat. Mindegyiküket támogatta volna, elvégre szociális újság szerkesztőjeként dolgozott régebben. 
Tudta, hogy mi illik, meg szolidaritás, meg egyéb felesleges magyarázatok… Évek múltával lebilincselte a tény, 
hogy munkáiért csekély alamizsnának tekinthető összegeket kap, ha egyáltalán kap, s inkább pénzt várnak tőle 
a kiadók, minthogy fizetnének. 

Léda, Violetta, Hozsanna. Melyiket a három közül? – tette fel magában a hiábavalónak tűnő kérdést, amikor 
elő-előfordult, hogy egymagának sem jutott ennivaló napokig. Egy kedves matróna mosolygós arca villant fel 
előtte, aki nyolcvanhét évesen teljes terjedelmükben elszavalta a Himnuszt meg a Szózatot. Az író valamelyik 
megye dísztermében rendezett ünnepségen figyelte a püspököt, milyen lelkesen énekli a Himnuszt. Gézaváry 
sosem vált vérbeli fővárosivá, vidéken érezte igazán otthonosan magát, ahol kisebb a zsúfoltság, barátságosabban 
tűrhető a lét.

– Meg kell nősülnöd, Tomika! – tanácsolta Panni néni, aki édesanyjával dolgozott egykor a hivatalban, s év-
tizedes barátság kötötte össze őket. – Egy gazdag parasztlányt kellene feleségül venned, te Tomika! Aki főzne, 
mosna, takarítana, ellátna téged, kisfiam… – biztatta a több mint ötvenéves írót.

– Persze, Panni néni, kérem. És lehetőleg hentes legyen az apósom, mert nagyon ki vagyok éhezve azokra a 
régi, finoman ízesített kolbászokra, amelyeket már nem lehet kapni a bevásárlóközpontokban. Csak a falusiak 
képesek ízléssel készíteni.

Gyomra jelezte, hogy az iménti párbeszéd felidézése nem történhetett véletlenül. Cipőbe bújtatta lábait, 
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kabátot vett fel, szatyrot gyűrt a zsebébe, és vásárolni indult. Kenyérre, felvágottra, margarinra elegendő pénze 
volt még. Gyalogosra vette a figurát. Autóbuszra hiába is várt volna, mert a sofőrök napok óta sztrájkoltak. 

Az üzletből visszafelé jövet, az utcán találkozott a hosszú fehér szakállat növesztett asztalossal. Rokkantnyug-
díjas volt az is, mert egy építkezésen kizuhant az emeleti ablakkal együtt, s gerinctörés miatt többé nem bírt 
gerendákkal a vállán szaladgálni. Suhanc, az éveit tekintve hatvan felé ballagó asztalos, mindig kezet nyújtott 
Gézavárynak. Ezúttal is, majd rögtön a zsebeiben kezdett kotorászni. Büszkén mutatta az egyéves unokájáról 
készült videofilmet a mobiltelefonján, majd egy fényképen saját magát, piros csuklyás Télapó-öltözetében a kar-
jában tartott kislánnyal. 

– Valamilyen filmszerep miatt növesztettél hófehér szakállat? – érdeklődött bizalmasan Gézaváry.
– A Szépfiú című filmben játszom tengerészt. Márciusban kezdik forgatni az amerikaiak. De voltam Mikulás 

is. Húzkodták a gyerekek a szakállamat rendesen, hogy meggyőződjenek róla: igazi-e? Az imént mutatott kép 
szerepelt egy férfimagazin címlapján, egy pornósztár hölgy fotójával közösen – számolt be lelkesen Suhanc, aki 
statisztaként egészítette ki kevéske nyugdíját.

No, igen – gondolta Gézaváry. Hamis korszellem a sajtóban, művészetben. Egy-két viharvert szellemű rendező 
talán még arra is képes volna, hogy Jézus Krisztus társaságába két pucér nőtt feszítsen keresztre jobbról és balról. 

Ó, furcsa idők! Ó, elvetemedett erkölcsök! 
Aztán elhessegette magától a gonosz gondolatot a várakozás belső imájával, s amikor hazaért az üzletből, a 

falatozást követően leült a kanapéra. Kiemelte a könyvjelzőt a könyvből, bekapcsolta a magnetofont. Nem unat-
kozott, csak olvasott, miközben Dimitrij Kazanovics Mokusvickinyin zongoraversenyét hallgatta a nem létező 
csendben. Látszólag nyugodtan ült, ám bőrbörtönének falain belülről tompán dörömbölt a várakozás fojtott 
izgalma. 

Este, mielőtt elaludt, keserű szájízzel állapította meg, hogy ma megint nem csengetett a postás. Gézaváry nem 
horkolt, nem forgolódott, nem ébredt fel kétóránként. Ez idő alatt, az éjszaka sötétjének takarásában, a közeli 
vasútállomás vagányai érthetetlen ábrákat fújkáltak festékszóróból a zajvédő falakra, padokra, oszlopokra, s tör-
tek-zúztak. 

Az író egyértelműen gömbölyűbb, azaz tisztességesebb, harmonikusabb világról álmodott, amiben zeneszer-
zők, festőművészek, költők, írók jótékony szelleme teremtett a viharos lelkekben szélcsendes napsütést.


