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Nem akart hinni a  szemének, amikor megkapta a  mélynyomással készült, csu-
pa szimbólum ünnepi meghívót. Volt azon trikolór, kétféle is, meg arany keret-
tel kétszer is körbevett falucímer, háttérképnek a templom, olyan szépen, szin-

te légiesen, haloványan alányomva a meghívó szövegének. Majdnem ugyanabból a távlat-
ból, ugyanarról a helyről fényképezték le, mint ahogy ő azt a tornyot, meg a hozzásimu-
ló templomhajót olyan sokszor a munkahelyének picike ablakából látta annyi hajnalon át. 
Kicsit beharmatosodott a szeme, ha erre gondolt, erre az elmúlt sok évre. Amit ott húzott 
le munkában. Kicsordult ugyan egy apró könnye, ha arra gondolt, hogy jaj, de elszaladt 
a fiatalsága, de aztán, mint egy kemény nő, egyet rázott magán és nem gondolt többé arra 
az elszálló fiatalságra. Az mindenkinek elmúlik, azzal nem kell mit kezdeni. Majd csak úgy 
oldalról lazán belepillantott a mindig fényesre tisztított tükörre a kis lakásának előszobájá-
ban, egyetlen körbe rajzoló mozdulattal végigsimított érett csípőjén, a még mindig feszes 
felsőtestén, azokon a sokat becézett íves halmokon, frissen lakkozott körmeivel érintette 
ápolt arcát, kirajzolva a mosolygásának bemélyülő ráncait, majd még ugyanezzel a moz-
dulattal simulva lefelé, a kissé elpuhult nyakán konstatálta az elmúlt öt évtizedet. Ezekkel 
tudta teljes megnyugvással megállapítania saját magáról, hogy ennyi évesen is még egészen 
jó bőr! Szép puma! Ötvenévesen más már kopott vén tyúk, tenyeres-talpas terebélyesség, 
de ő? Nem, ő egyáltalán nem lett ilyen! Karcsú maradt, rugalmas, feszes, kamaszlánykori 
félszegsége és szégyenlős görbesége, a nagy melle miatti húzódozása, az orra körüli szep-
lők, az ágyékának vörhenyes szőrzete miatti kezdeti pironkodásai mind elmúltak! Ráadá-
sul ott voltak a tapasztalatok. Na, igen, azok meg valóban erős és független nővé formál-
ták. Az a bizonyos mások szerinti tévedés se volt már annyira fájdalmas, az a gyerek, aki az 
apját sem ismerhette, felnőtt. Havonta ugyan csak egy hétvégén látta, s nagyon sokat uta-
zott emiatt a láthatás miatt, de jól volt ez így. Ma már saját élete van a gyereknek, ma már 
felnőtt, ma már nincs gond, ma már tud is mindent, igen, arról a vacak, elszúrt múltról, 
amely… Amely miatt most végül is ezt a meghívót kapta. Elszúrható-e az egész élet? Vagy 
ahogy a pap mondja mindig ott a szószékről: az adakozókat kedveli az Úr? Olyan mind-
egy. Egy idő után olyan nagyon mindegy.

S Z Á S Z I  Z O L T Á N n o v e l l a

A DÍSZpolgárnő 
(a Bábukák – kisvárosi mendemondák c. ciklusból)



36

A piros szívecskés ház a főúthoz közel állt, kilátással a templomra, temetőre. A szívecskés 
ház, ahonnan a pici ablakon át mindig arra a pontra látott rá, ahol a templomhajó a to-
ronyhoz kapaszkodik, ahol a hódfarkcserép hullámvonala rásimul a míniumvörös pléhelés 
falcaira, ahol a vadgerlék meghúzódtak a légpuskával rájuk vadászó kölykök elől, ahol 
a templom melletti gesztenyefa legvékonyabb ágának zöldje ráhajolt az égető piros csere-
pekre. Mint a szívecskés ház vendéget csalogató hirdetése ott a határátkelő mellett, pont 
ugyanolyan színű volt a tető, csak a házé kicsit neonosabb színű, mint a tető, meg éjsza-
ka villogott is, hiába, ez a modern világ, ez a reklámot is felhozza a maga fejlettségére, 
ha akarod, ha nem! Harminc éve kezdett ott – ó, kimondani is sok ezt a harminc évet, 
de ennyi ideje élt, hát éljen a demokrácia – akkor még minden második napon dolgoz-
ni kellett, bent lenni, megfelelni a megrendeléseknek, kiszolgálni a vendéget. Ha tudná 
bárki is, mit is jelent ez! Mennyi meló van abban, hogy a legvacakabb helyzet se csúsz-
szon félre, a legcikibb szituációból is a legjobb végeredmény jöjjön ki! Ne legyen elége-
detlen vendég, ne legyen megbántott lány, csengjen a kassza a bevételtől! Minden esté-
re jutott legkevesebb egy ilyen kusza eset, és míg bentlakó volt anno – ma már csak te-
lefonos rendelésre megy be dolgozni, különleges kérésre, de még így is viszonylag tisz-
tességgel meg lehet élni, pláne, ha az ember takarékosan bánik a pénzével és még jól be 
is fekteti az apránként meggyűjtött tőkéjét – addig mindig őt hívták le a sárga szalonjá-
ból, ha valami balhés szitu alakult ki lent a bárban. A nagy békéltetőt! Kicsi volt a bár, 
összesen nyolc boksz, négy-négy ülőhely, egy western hangulatú bárpult, hat bárszékkel, 
ott ültek általában a szolgálatos lányok, fent az emeleten hat szalon volt készenlétben, 
az övé, a sárga, a ház keleti oldalán. Szerette is nézni annak ablakából a nyári napkel-
tét, akkorra, napkeltére már a legelszántabb vendég is mind elment, így is, úgy is. Reg-
gel négy és öt között a nyugalomé volt a ház, a tisztálkodásé, a takarításé, a csobogó zu-
hanyrózsák, a suhanó felmosórongy hangjaié. Régen még egy-két villódzó játékautoma-
ta is volt a bejárat mellett, meg egy billiárdasztal középen, de azon csak nagy ritkán ját-
szottak, az alig volt kihasználva, de azért megkereste a befektetést, mert néha filmfor-
gatáshoz használták, hiába, na, van, aki azt nézi szívesen, aki ott szereti csinálni! Ízlések 
és billiárdgolyók! Van ez a közmondás is ugye, hogy ahány ház, annyiféle szokás. Náluk 
ezt egymás közt úgy módosították a lányok, a belső díszletnek megfelelően fogalmazva, 
hogy ahány ház, annyi szopás! Régen volt, régen. Reggelente lementek egy kakaót meg-
inni, s a bárban dolgozó lány nem whiskyt csapolt, hanem habos kakaót készített a pult 
mögött, a pénztár lezárása előtt.

Íme, itt ez a mélynyomású, aranykeretes meghívó, benne pedig az, hogy díszpolgári címet 
adományoz az önkormányzat. Csupa férfiból álló testület ez nem mellesleg, s ha úgy iga-
zán jobban utána nézne, valószínűleg vagy legénybúcsún, vagy afféle sajátos vidéki férfi-
avatási szertartáson – azaz no, fiú, itt az ideje, hát befizetünk neked egy kört a szívecskés 
házba – nagy valószínűséggel már minddel találkozott korábban. Netán még az is előfor-
dulhat, hogy valamelyikük az ő vendége volt, s ő tanított meg neki olyan dolgokat, ami-
ket nem árt tudni az életben egy férfinak, ha férfiként akarja magát elismertetni. Fene 
se tudja, lehet, hogy ez is közrejátszott ebben a meghívóban? S még aztán nézzük csak! 
Nem is akart hinni a szemének! Díszpolgárnői címet fog kapni a falunapon, melynek 
indoklása szerint elévülhetetlen érdemeket szerzett a nemzetközi kapcsolatok építésében 
és kibontakoztatásában, évekig tevékenyen dolgozott az ismeretterjesztés és felvilágosí-
tás terén és a  színvonalas idegenforgalmi szolgáltatások fenntartásában és fellendítésé-
ben a lehető legnagyobb szakmai és emberi alázattal és hozzáértéssel végezte munkáját. 
Micsoda értékelés! Micsoda pazar módja a hálának! Kissé meg is hatódott ezen. De mit 
vegyek fel? – merült fel azonnal e fontos kérdés. Munkaruhában nem mehet, az amúgy 
is túl szellős, hiszen esténként mindig egy aranycsillámos korzettban, egy szál csipkés, 
citromsárga franciabugyiban, egy rikítóan élénk tollboával a nyakában indult le a sár-
ga szalonból a bárba, hogy a műszakot megkezdje. Kifejezetten jól állt neki a sárga és az 
arany szín, a halvány finom bőréhez, a nagy fekete szeméhez, a mélybarna, szinte már-
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már feketébe hajló hajához, dús kebléhez és akár két marokkal átfogható derekához, amit 
a korzett még inkább kihangsúlyozott. Száját szinte feketésre rúzsozta, emiatt úgy hív-
ták őt, hogy az ébenszájú angyal. Szóval, ha igazán stílusos akarna lenni, akkor valami-
lyen arany, vagy sárga árnyalatú, de lehetőleg zárt, minden kihívást mellőző, mondhatni 
szolid ruhában kéne megjelennie ezen az ünnepségen. Természetesen dús haját valami 
diszkrét frizurába fogva, kevés sminkkel, inkább csak az ápoltságot hangsúlyozva, mint 
a végzet nője szerepet. Bő félóra alatt össze is állította a kollekciót, egy óarany színű kis-
kosztümöt, szép magassarkú cipővel, hozzá muszlinblúzt, sárgás árnyalatú Triumph fe-
hérneműt. A nagy nap előtti napon előre bejelentkezett fodrászhoz, kozmetikushoz, meg 
műkörmöshöz is, és alig várta, hogy a nagy esemény elérkezzen.

Közben persze még dolgozott, mert élni kell, mert ott volt a gyerek, aki már nem is gye-
rek, kell a pénz a mindennapokra. A gyerek! Hiába volt a szakmai alázat, az a bolond sze-
relem egyszer csak beütött. A milánói gyümölcskereskedés távolsági hűtőkamionjának so-
főrjénél már direkt nem vigyázott. Nem használt semmilyen antikoncepciót, se gumi, se 
tabletta, mert olyan szép szeme volt annak az olasz srácnak, na és tegyük hozzá, azon az 
estén már harmadszor állt meg itt miatta a szívecskés házban, harmadszor! Ilyen vendég 
nem szokott lenni, ilyen visszatérő. Mélybarna szeme volt, pontosan olyan, mint az övé, 
és közben finom volt és gyengéd, és azt suttogta, ti amo, ti amo, ti amo! Mindig ti amo! 
Talán minden nőnek ezt mondta, de mindegy. Mámoros éjszaka volt. Munkaetikai kér-
désként persze felvethető, hogy egy örömlány élvezheti-e a munkáját, vagy csak az ügy-
fél örömét és kívánságát kell lesnie? Hát neki, az ébenszájú angyalnak volt mersze össze-
keverni a magánt a munkaüggyel. Rá is mehetett volna! Szerencséjére az akkori főnöke 
a korábbi munkája elismeréseként elengedte szülni, majd alig nyolc hónap után megint 
belépett, a mamájára hagyva a kislányt, aki már nagylány lett mostanra. Már tudja, ki 
az anyja, s ki volt az apja, ha nem is ismerhette. Olaszul tanul, Dante Isteni színjátéká-
nak fordításelméleti kérdései a diplomamunkájának a témája. Ez a lány már régen nem 
ítélkezik, nem vádaskodik, csak az ellopott gyerekkort hánytorgatja fel néha, mert anya, 
miért megy el anya. Hogy többet is együtt. Hát nem. Mégsem lehet olyan sok mindent 
felhánytorgatni, hiszen minden második hétvégén együtt voltak, rengeteget kirándul-
tak, volt pénz, így az átlagosnál többet engedhettek meg maguknak. Tudta, hogy neki 
más útja nem lehetett és nem is lehet már, meg kell maradnia ébenszájú angyalnak, ne-
ki vigasztalni, szeretni, szeretni tanítani, beavatni kell, mert ez lett a dolga. Nem is akart 
már régen más életet, ezt ismerte, ezt szokta meg, ebben ő volt az egyik legjobb mesz-
sze földön. Csak azt a hírt ne kellett volna megtudnia. Hogy az olasz srác valahol innen 
nem messze egy lepattant falu hajtűkanyarjában felborult. Narancsot szállított. Hete-
kig narancsillatú volt a falu, a helyiek pálinkát próbáltak erjeszteni belőle, de megrohadt 
a cefre. A narancs nem adja olcsón magát. Pedig… Ti amo! Meghalni egy lepattant fa-
lu elátkozott kanyarjában. Ez így egy ízléstelen és rossz teleregény történet! Egy csapni-
való erotikus lektűr, de mi a frászt lehet tenni, ha ez az igazság? És még a narancs se er-
jedt meg pálinkának!

Még szerencse, hogy van ez a díszpolgári cím. Ez olyan más. Ez olyan, mint a mesében! 
Mint valami népmesében. Ahol a jó elnyeri méltó büntetését, azaz nem is úgy, hanem 
a rossz elnyeri a megérdemelt jutalmát, vagy a fene vinné, ebbe mindig belekavarodott 
akkor is, amikor a lányának mesélt. Szóval mindegy is, csak legyen meg ez a dolog. Alig 
várta már. A nagy nap lassan közeledett. De várni is jólesett. Délelőttönként szinte min-
den nap felpróbálta az ünnepi alkalomra összeválogatott cuccot, kicsit nézegette magát 
a tükörben, simogatva kedvenc ráncait a szeme körül. Negyven éves kor után olyan is 
bőven elfér egy női arcon, ezt ázsiai kolleginája mondta neki, s ő megfogadta, felesle-
gesen nem harcol az idővel. A nagy nap előtt szabadnapot kért és kapott, végiglátogat-
ta a fodrászt, kozmetikust, műkörmöst, és lassan indult vissza a városból. A szokottnál 
melegebb nap volt, olyan inkább már trópusi, mint mediterrán idő. Harminchat fok ár-
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nyékban, szokatlan hőség errefelé, még szokatlan. Reggel kicsit fájt a feje, de azt gondol-
ta, a meleg lehet az oka. Gondosan betette a ridiküljébe a meghívót, hogy a többi lány-
nak azt is megmutathassa, meg a kész frizurát és körmöket, és várt a járatára. Arra a más-
napi eseményre gondolt, arra a majdnem mesére, ami vele megtörténhet. Díszpolgár-
nő! Ő, az ébenszájú angyal! Istenem! Gondosan felépített körmei, a jó fazonra igazított 
frizura, a karcsú derék, a még mindig feszes és tiszta, szép bőre, az a néhány elfogadott 
ránc olyan jól álltak neki! Megnézte magát a kistükrében. Leejtette, utána hajolt. Hirte-
len minden olyan lett, mint…

Harminchat fok árnyékban. Egy elmozduló vérrögnek éppen ennyi kellett. Valahogy 
megnyúltak a tárgyak. A váróterem padjai, a szörcsögő kávéautomata, a jegypénztár kis-
sé koszos pultja, a poros filodendronok, az állott levegőjű buszpályaudvar várótermében 
járkáló utazók. Megnyúltak, és lobogni, mozogni kezdtek. Kinyílt a kinyitható. Amikor 
eldőlt s a feje lecsuklott, a táskája lassan lecsúszott a válláról. A szokásos női holmik te-
tején egy mélynyomású meghívó nyílt szét, nem hiába. Ebből tudták meg a mentősök, 
egy majdnem díszpolgárt veszítettek el végleg negyven perc újjáélesztési harc után. Aki 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a nemzetközi kapcsolatok építésében és kibontakozta-
tásában, aki évekig tevékenyen és lelkiismeretesen dolgozott az ismeretterjesztés és felvilá-
gosítás terén, aki a színvonalas idegenforgalmi szolgáltatások fenntartásában és fellendíté-
sében a lehető legnagyobb szakmai és emberi alázattal és hozzáértéssel végezte munkáját.

A halál oka agyi érkatasztrófa. Az ébenszájú angyal nem is tudta, hogy majdnem becsap-
ták! Mégsem szégyenült meg, meghalt, s nem ment oda a gonoszkodó kis titkárnő által 
hamisított meghívóval a díszpolgárnői cím átvételére. Ahol ez a kis boszorka meg akarta 
szégyeníteni. A nyeszlett kishivatalnoknő egy szerelmi ügy, a legénybúcsúján a szívecskés 
házban kikötött vőlegénye miatt akart bosszút állni – micsoda rossz brazil sorozatbé-
li sztori. Viszont eltévesztette a dolgot, alaposan melléfogott. Mert amikor hamisított, 
a valódi díszpolgári névsorba is behelyezte az ébenszájú angyal nevét. Így aztán a faluna-
pon akarva-akaratanul is felolvasta a polgármester a kitüntetettek közt ezt a nevet. Kis-
sé rögtönözve és elvörösödött fejjel mondta el az indoklást. Mégis és igenis. Díszpolgár 
lett! Egyetlen képviselő sem tiltakozott a név felolvasásakor. Mindössze annyit lehetett 
látni, hogy mindegyiküket kissé kiverte a víz. Ujjukkal a hirtelen szorossá vált ingnya-
kukat feszegetve azokra a napkeltékre gondoltak, ott a sárga szalonban. Azokra az arany-
sárga napkeltékre.   

Szászi Zoltán (1964) költő, író. Legutóbbi kötetei a Szokott helyen hatkor című regény (Kalligram, 2015) 
és a Bábukák – kisvárosi panoptikum című novellagyűjtemény (Madách, 2016). Zeherjén él.


