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A rádió szerkesztőségében napok óta csörgött a telefon.
– Egy nyavalyás cuppantósra sem jut időm, meg lehet zavarodni eb‑
ben a taposómalomban – dünnyögte Kara Juszuf, és bosszankodva ko‑

tort a mindenes fiók mélyére, szárazelemet keresve a diktafonjába. A Bözsi titkárnő által 
mézédesre főzött, szinte sűrű, habos törökkávét nevezték el forró cuppantósnak Bélával, 
a bajuszos szobrásszal, még évekkel ezelőtt, amikor Béla gyakorta csövezett a szerkesztő‑
ség társalgójában, hosszú szöcskelábait felpakolta a dohányzóasztalkára, és a cigarettafüst 
függönyén át mustrálgatta Bözsit, aki húszas évei elején járva még havonta ondoláltatta 
a haját, és úgy sétafikált kávéstálcával a kezében, hogy D kosarú melltartójának csipkesze‑
gélye ki‑kivillanjon testhez álló kasmírpulóvere alól.

– Olyan istentelenül édesre főzöd a feketét, Bözsi, hogy cuppantósra áll a szám tőle, 
amint belekortyolok. Be is cuppantanék a dudáid közé, ha megállnál egy csöppet, hadd 
legyen valami értelme ennek a napnak – próbált a bajuszos Béla bejutni a domborodó kas‑
mír alá, de maga sem bízott benne eléggé, hogy az efféle mondatok megpuhítanák a lányt, 
egyébként is a testesebb nők voltak a gyengéi, csak hát nem bírta szó nélkül kiállni, ahogy 
ez billegett itt a tűsarkújában. Idővel kezdett elmaradozni a szerkesztőségből a bajuszos 
Béla. Felvállalta, hogy angyalszobrot készít egy bánáti falu templomának, oda is költözött 
néhány hónapra, hogy helyben hátha megszállja az ihlet, a Bözsit meg felcsípte egy vö‑
röskeresztes aktivista, és a háború elől Frankfurtba emigráltak. A szerkesztőségi édes kávé 
azért azóta is cuppantós maradt, s jöttek bár billegő, csoszogó, kacér, flegma, közönyös és 
ki tudja, még milyen Erzsik, Aniták, Katik, Milicák, Dunják és Editek, két gépelés között 
úgy kellett készíteniük a feketét, ahogy Bözsi csinálta.

– Kettőre az asztalomon legyen a festő életrajza, hogy beszerkeszthessem – dörmögte 
rosszkedvűen Kara Juszuf az álla és kulcscsontja közé szorított telefonkagylóba, miköz‑
ben föl s alá járt a szerkesztőségben, s egy színes albumot lapozgatott. Utálta az ilyen sű‑
rű beosztást, amikor szusszanásnyi idő sincs, ráadásul ez a pörgés már napok óta tartott, 
amióta híre ment, hogy vándorkiállítás érkezik, Botero‑képeket állítanak ki a helyi mú‑
zeumban. A szerkesztőségi telefon szinte állandóan csörgött, mindenki tőlük szeretett 
volna információt kapni a kiállításról, ráadásul a szervezők sem nyughattak, ontották az 
elcseszett reklámötleteket, amelyekkel közönséget lehetne toborozni. Legújabb kívánsá‑
guk ez a nagyinterjú. Kara Juszuf feje majd széthasadt. Egy órája maradt a custos érke‑
zéséig, ő meg még két értelmes kérdést sem állított össze a beszélgetéshez. Az album vé‑
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ge felé érve megállt a lapozással. – Hát ez szakasztott a Bözsi, csak fél mázsával nehezeb‑
ben – gondolta a zuhany alól kilépő hölgyet ábrázoló képet nézve, s el is döntötte, hogy 
az interjú után majd szépen kitépi a lapot, s elpostázza Bánátba, a bajuszos Bélának.

A rádió szerkesztőségében napok óta csörgött a telefon.
Kara Juszuf bosszankodva csapta le a kagylót, majd az egész telefont berakta a mindenes 
fiókba, s csak azt sajnálta, hogy nincs egy óriási, jól szigetelt széf az irodában, hogy a fi‑
ókot is elzárhassa vastag gumipárnák közé, hátha nem hallatszódna ki a telefoncsörgés, 
s lenne végre egy nyugodt félórája, hogy elkortyolhasson egy feketét, édeset, amilyenre 
a Bözsi titkárnő készíti. Kara Juszuf a valódi törökös kávét szerette, habosat, kétszer föl‑
főzve, ahogy a szultán kérte a Gárdonyi‑regényben, s kedvtelve vizsgálgatta, ahogy a tin‑
taszín főzet halvány kortynyomokat hagy a csésze peremén. E nyomokból emberi sorso‑
kat tudtak kiolvasni a falusi vajákos öregasszonyok, az ő öreganyja is értett valamicskét 
a kávézaccos jövőbelátáshoz, de túl korán meghalt, anélkül, hogy a tudományát arra ér‑
demes személynek átadhatta volna. Kara Juszuf így csak a szertartásokra emlékezett, me‑
lyeket az öregasszony egy‑egy jóslása köré kerített, de ő maga nem ismert fel egyetlen je‑
let sem, melyekből a saját sorsát kiolvashatta volna, azért minden kávézás után felborítot‑
ta a kiürült bögrét, hogy a kusza zaccábrákat tanulmányozhassa.

– Ha egy jó kis húsos hölgyikét szeretnél látni, jobb, ha a bögre fenekének vizslatása 
helyett elbandukolsz a múzeumba, és körbenézel a Botero‑kiállításon – vetette oda Kara 
Juszufnak köszönés helyett Béla, a bajuszos szobrász, s belehuppant kedvenc vedlett fotel‑
jébe, hosszú szöcskelábait felrakva a dohányzóasztalra. Bajuszos Béla, Kara Juszuf legjobb 
barátjaként, gyakorta megfordult a szerkesztőségben, néha sörösüveggel a hóna alatt ál‑
lított be, néha kávét inni jött. Akár egy középkori énekmondó, mindig friss hírekkel ér‑
kezett, s ha belemelegedett a beszédbe, a politikai nézeteit is megosztotta, miközben ök‑
lével verte az asztallapot.

Most felvillanyozva érkezett. Hóna alól fotóalbumot kapott elő, s vigyázva lapozgatta 
a színes oldalakat. – Ezekről a képekről mindenképp szót kell ejtened a Kultúrötpercben 

– mondta lelkendezve Kara Juszufnak –, végre valaki nem a  csonttákolmányokat, ha‑
nem a gyönyörű, húsos asszonyokat isteníti, ezt nézd, milyen príma darab – tette hozzá, 
s mutatott egy fürdő nőt ábrázoló képet Kara Juszufnak, majd imitálni kezdte, mi min‑
dent lehetne kezdeni egy ilyen nővel, ha az isten mondjuk egy közös zuhanyzóba vezérel‑
né mindkettőjüket.
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A rádió szerkesztőségében napok óta csörgött a telefon.
Egy doroszlói bácsi téves telefonszámot adott meg a helyi újság apróhirdetés rovatában, 
így mindazok, akik jó húsban lévő tojótyúkokat szerettek volna vásárolni, a szerkesztő‑
ség számát tárcsázták. Kara Juszuf, a rádió mindenes szerkesztője kínjában a körmét rágta. 
Föl nem foghatta, honnan ez a sok tyúkmániás, akik, úgy tűnik, az egész hétvégéjüket ar‑
ra tették fel, hogy baromfit vásároljanak. Amint sikerült kiderítenie, hogy mely újság ap‑
róhirdetése okolható a hívásokért, odatelefonált, a hirdetés letiltását kérte, de a csicsergő 
titkárnő közölte, hogy hetilap lévén, csak öt nap múlva jelenik meg a következő számuk, 
addig tartsanak ki a rádióban, s lediktálta a tyúkos bácsi számát, hogy az érdeklődőknek 
akár meg is adhatják, ha már úgyis beszédbe elegyednek velük. Kara Juszuf kezdetben ki‑
mérten és udvariasan fogadta a hívásokat, később kurtán közölte a helyes számot, két nap 
elteltével pedig csak belekotkodácsolt a kagylóba, majd azonmód meg is szakította a vonalat.

– Én magam is tyúkká változom, ha még pár napig eltart ez az állapot – vetette oda az 
épp érkező bajuszos Bélának köszönés helyett, aki, jó szokásához híven, végignyúlt ked‑
venc, vedlett bőrfoteljében, s hosszú szöcskelábait felrakta a dohányzóasztalkára.

– Minek veszed fel a kagylót, ha ennyire idegesítenek a hívások ? – kérdezte bajuszos 
Béla, és baritonhangján máris a Bözsi titkárnő után kiáltott, hogy hozhatja az erősre fő‑
zött törökkávét. – Vérré válik bennem ez a lötty – mondta hörpölve, majd lódított még 
egy kanálnyi cukrot a maradékba, mézédesen szerette.

– Van valami híred a művészkörökből – kérdezte tőle Kara Juszuf, részint azért, mert 
bajuszos Béla bejáratos volt a művészlebujokba, esténként azokban verte a blattot, s já‑
ték közben bennfentes pletykák is szóba kerültek, ezeket jól fel lehetett használni téma 
gyanánt a rádióban, másrészt pedig szerette volna elterelni a figyelmét a téves hívásokról.

– Tegnap dumálgattunk Benővel, a múzeumból, tudod, az a kis köpcös, öltönyös mitug‑
rász, szóval ez a Benő elkottyantotta, hogy valami nagyszabású kiállítást szerveznek. Nem‑
zetközit, nagy hecc lesz – mondta bajuszos Béla, és rágyújtott egy Drinára.

– Zomborban nemzetközit, na persze… – morfondírozott Kara Juszuf, azért rákérde‑
zett, hogy mégis ki az a festő, létező személy‑e egyáltalán.
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– Nem tudom, hogy él‑e még, a neve sem ugrik be, csak annyi rémlik, hogy pucér nők 
a múzsái, afféle dundi asszonynépség – mondta csettintve bajuszos Béla.

– Dundi pucér nők a múzeumban, én meg másodállású tyúktenyésztő lettem – moso‑
lyodott el Kara Juszuf, és a barátja mellé telepedve rágyújtott ő is egy cigarettára.

A rádió szerkesztőségében napok óta csörgött a telefon.
Bözsike, a titkárnő nem győzött egy tisztességes kávét sem főzni, nemhogy reggelizni lett 
volna ideje. Szépen lakkozott körmeivel ütemesen dobolt az asztallap peremén, miköz‑
ben a hívásokat fogadta. Nem szerette az ilyen zsúfolt napokat, amikor szusszanásnyi idő 
sincs, csak a nyűgös panaszosok, a lerázhatatlan Szívküldi‑kérők, és persze a botcsinálta 
meteorológusok, akik folyton az időjárás iránt érdeklődnek, friss előrejelzést követelnek, 
és hiányolják a tízórai hírekből a pollenjelentést. Az utolsó hívás után indulatosan tette 
le a kagylót. Azaz indulatosabban, mint a vezetőség által kívánatosnak tartott viselkedés 
diktálná. Úgy érezte, széthasad a feje. Egymás után hívogatják a helyi lapoktól, a tévéből 
meg a tartományi hírügynökségtől, mindenki információkat szeretne kapni a másnap nyí‑
ló kiállításról, az irodában meg rajta kívül senki. Azaz az imént köszönt be Kara Juszuf, 
a mindenes szerkesztő, de tovább is állt rögtön, csak egy fotóalbumért kellett beugornia.

Bözsike úgy döntött, hogy még három hívást fogad, aztán mellé teszi a kagylót, leg‑
alább egy negyed órára. – Rendbe kell hozni a sminkem, mire a Béla ideér, nem állhatok 
elé ilyen leharcoltan – gondolta, s magában már meg is fogalmazta, hogy hogyan hoza‑
kodjon elő a koncertjegyekkel, melyekkel a bajuszos Bélát szerette volna megkörnyékez‑
ni, hátha elkísérné a hétvégén egy kis bulizásra. Afféle művészlélek volt ez a Béla, bokáig 
érő bőrkabátban és keménykalapban járt, mintha valami század eleji filmből lépett volna 
ki, és gyönyörű füstkarikákat tudott fújni, miközben végigdőlt kedvenc irodai bőrfotel‑
jében, és hosszú szöcskelábait felrakta a dohányzóasztalkára. Mindig édesen kérte a kávét, 
olyan cuppanósan, ahogy ő mondta, Bözsike meg frissen őrölt kávét szerzett be reggelen‑
ként, hogy a kedvében járjon, tetszett neki, ahogy a bajuszos Béla kedvtelve szippant bele 
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az illatos gőzbe, és a pörk‑aromákat dicséri, meg a kávéfőző tudományát. A harmadik hí‑
vás után Bözsike a mindenes fiókba rejtette a telefonkagylót, le is borította kasmírpulóve‑
rével, hogy a tututtoló géphangot elnyomja. A mosdóba sietett, parfümöt hintett a zseb‑
kendőjére, s áttörölte vele a halántékát meg az álla alatti hajlatot, rúzst kerített, s a frizu‑
ráján is igazított, helyre tette a rakoncátlan hajcsigákat. Aztán a konyhában előkészítette 
a kávéfőzőt, cukrot, tejet rakott a tálcára. Csak az ajtónyitást várta.

– Bözsi, hozd be az irodámba a festő életrajzi dossziéját, meg egy jó feketét ! – szólt be 
a konyhaajtón az éppen visszaérkező Kara Juszuf. – El kell készítenem Béla helyett is a be‑
számolót, ma nem ér rá bejönni, a Botero‑hölgyek lepakolásánál segédkezik a múzeum‑
ban – tette hozzá.

Ha nem merül el azonnal az asztalán lévő papírhalom tanulmányozásában, Kara 
Juszuf szerfelett elcsodálkozott volna azon, hogy mi ütött a mindig mosolygós Bözsibe, 
gyűszűnyire szűkült a szája, és távozóban formás fenekével lökte be az ajtót maga után.

– A rádió szerkesztőségében napok óta csörög a telefon – mondta Kara Juszuf a pultra kö‑
nyöklő bajuszos Bélának köszönés helyett, és letelepedett mellé a bárszékre.

– Eszi a fene őket ? – kérdezte Béla, a bajuszos szobrász szintén köszönés helyett, és in‑
tett a pultosnak, hogy hozzon egy Vinjakot Kara Juszufnak is.

– Eszi hát. Mindenki a kiállítással nyaggat – mondta Kara Juszuf, és felhajtotta a Vinjakot.
– Azért furcsa ez a város. Senkit se izgat például, hogy éjszakánként szobrokat rongál‑

nak meg a vandálok, de ha pár pucér hölgyike érkezik a múzeumba, mindenki róluk be‑
szél – jegyezte meg a bajuszos Béla, és rágyújtott egy Drinára.

– Férfiakat is festett ez a Botero – mondta Kara Juszuf.
– Miféléket ? – kérdezte a bajuszos Béla.
– Olyan jó húsban levőket, mint a nőket. A paradicsomi jelenetben Ádám legalább más‑

fél métermázsás – mondta Kara Juszuf.
– Az Ádámra nem vagyok kíváncsi, de a hölgyikéket elnézegetném – mondta a baju‑

szos Béla, és rendelt még egy rundót.
Kara Juszuf bólintott. Ismerte a barátja ízlését. Esti iddogálás közben, a negyedik Vinjak 

után a bajuszos Béla néhányszor már kifejtette, hogy a nagy testű, omlatag nők a gyengéi, 
a két marokra foghatók, hogy szinte belé fúrhassa az arcát az illatos, puha húsba, s ha épp 
úgy hozza kedve, át is gyúrhassa a farukat, akár az izmos karú pékek hajnalonta a megkelt 
kenyértésztát. Bözsivel, a szerkesztőségi titkárnővel is azért nem fogta komolyra, mert elég 
cingárnak nézte, szerette volna, ha vaskosabb.

– Szerinted léteznek elhízott angyalok ? – kérdezte a bajuszos Béla.
– Miért ne, ha elbírja a szárnyuk… – válaszolta Kara Juszuf.
– Igazad van, a jó, strapabíró szárnyak fontosak – hagyta jóvá a bajuszos Béla. El is ha‑

tározta, hogy még aznap éjjel átdolgozza a szoborterveit. Mindenképp megerősíti az an‑
gyal lapockájára skiccelt szárnyakat.   

Csík Mónika (Zenta, 1978): író, költő. A Magyar Szó napilap munkatársa, a Sikoly irodalmi és művészeti 
folyóirat szerkesztője. Legutóbbi kötete: Hattyúnyakú (zEtna Könyvkiadó – Fiatal Írók Szövetsége, 2013).


