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Bartusz-Dobosi László

A törzsvendég
A szokott módon, lehajtott fejjel, céltudatosan igyekezett keresztülvágni a té-

ren kedvenc kávéháza felé. Nem tör�dött az utcán lökdös�d� emberekkel, nem 

is nézett rájuk. Hétf� délután volt. Az � ideje. Jóllakott ezzel a világgal, nem 

akart azonosulni vele. Elege volt mindenb�l és mindenkib�l. Úgy érezte, hogy 

kihalt alóla ez a kor. Nem értette, talán már nem is akarta érteni. Agyában úgy 

nyújtózkodtak ifjabb éveinek nosztalgikus emlékképei, mint lusta, kövér macs-

kák a délutáni napfényben fürd� ablakpárkányokon. Már csak ez a másfél óra 

éltette, amit hétf� délutánonként a kávéházában tölthetett. Ez kötötte még ide. 

Eltrappolt az üzletek bejáratain éktelenked� fehér „kiadó” és „eladó” feliratú 

papírok, az üres kirakatok s a bezárt boltok egymásutánja el�tt. Látta �ket, de 

nem jutottak el a tudatáig.

Amikor hunyorgó szemmel belépett a félhomályos helyiségbe s a bordó bár-

sonnyal borított fotelek felé indult, érezte, hogy megérkezett. Ünnepl�be öltözött 

a lelke. Minden a helyére került, minden megvolt. Semmi más nem számított. 

Váratlanul azonban egy keresztben kifeszített zsinór állta el az útját. Értetlenül 

torpant meg el�tte, s hirtelen azt sem tudta, hogy mit kérdezzen. A fehér zsinór 

derékmagasságban pontosan kettészelte a kávéházat, s elvágta �t megszokott 

helyét�l. Az egyik pincérlány, meglátva zavarát, biztatóan fordult feléje.

– Csak bátran! Nyugodtan átbújhat alatta.

Kissé ugyan furcsállotta ezt az új módit, de már nem lep�dött meg semmin. 

Átbújt a zsinór alatt, elhelyezkedett a foteljében, s szertartásosan elkezdte el�-

pakolni a holmijait: pipa, könyv, dohány, jegyzetfüzet, ceruza, toll, mint más-

kor. Közben megérkezett a kávéja és a mézes krémese, mit számít akkor egy 

nyamvadt zsinór?! Biztosan itt maradt még valami rendezvényr�l. Úgysem látta 

igazán, mert kissé féloldalasan, háttal ült neki, így aztán pillanatok alatt el is 

felejtette. Feltette a szemüvegét és olvasni kezdett. Ez volt az � világa. Élvez-

te pipájának szétterül� füstjét, ahogy szép lassan megült a teremben, élvezte 

zakójának bársonyos érintését a kézfején, s keresztbe tett lába maga volt a he-

donizmus csúcsa. Még a fejfájása is elmúlt.

A kávéház teljesen üres volt ebben a kora délutáni órában. Semmi csillogás, 

semmi rohanás, mint azokban a bevásárlóközpontokban, amik egyre nagyobb 

számban szaporodtak el a városban. Ott szinte orgiát ültek a színek, a fények. 

Ezzel szemben itt álmosító mozdulatlanság honolt. Még a most ébredez� s 

üvegcsillárok alatt köröz� tavaszi legyek is csak próbálgatták szárnyukat. Sem-

mi légi akrobatizmus, semmi hirtelenkedés.

Váratlanul azonban víg turisták siserehada lepte el a termet, akik szokás 

szerint gátlástalan fecsegéssel és tolakodó furakodással vették birtokukba az � 

„szentélyét”. Jöttek-mentek, fényképezgettek. Meg nem álltak volna egy percre 

sem. Mindenféle idegesít� kérdést tettek fel a pincéreknek, s valami hihetetle-

nül gyomorforgató negédességgel örvendeztek azon, hogy ez a hely maga a 

béke szigete.
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Er�s maliciózussággal arra gondolt magában, hogy reméli, ez a sziget so-

hasem lesz az � hajótörött életük lakatlan paradicsoma. Ezen dödögött, ami-

kor azon kapta magát, hogy ezek fi xírozzák �t. Ilyen is volt már, mert pipát a 

többség csak a Sherlock Holmes-fi lmekben látott, de ezek most valahogy nem 

akartak elt�nni. Kezdte kényelmetlenül érezni magát, s azt meg, hogy ujjal 

mutogatnak rá s vihogva fényképezgetik, egyenesen ízléstelenségnek érezte. 

Mégsem szólt. T�rt.

– Majd csak eltakarodnak végre! – gondolta.

Egy id�sebb n� azonban egészen közel hajolt hozzá, már szinte átbukott a 

zsinóron. Károly el�ször nem tudta, mit akar, idegesen feszengett a foteljében, 

amikor rájött, hogy a mellette kiakasztott táblán lév� szöveget olvassa.

– Érdekes, hogy ezt a táblát eddig még észre sem vettem. Majd ha elmen-

nek, én is elolvasom. Csak mennének már!

Még néhány fotó, csilingel� nevetésáradat, s aztán elviharzott az egész tár-

saság. Egy kicsit kiengedett. A görcs oldódni kezdett a gyomrában, s elkezdte 

feléleszteni id�közben kialudt pipáját. Közben felállt, hogy elolvassa a táblán 

lév� szöveget, amit az öreg hölgy is bogarászott, és belesápadt a felismerésbe. 

Szeme el�tt színes karikák tekerg�ztek, melle tájékán szorítást érzett, s egy 

pillanat alatt megértett mindent. Visszazökkent a helyére és szégyenében el-

vörösödött. Gondolatai fáradtan ájultak vissza a valóságba.

– Mindennek vége – gondolta. – Már semmi sincs a helyén.

Percekig mozdulni sem tudott. Szája szélén ideges mosoly rángott. Ez állt 

a táblán:

KÉRJÜK KEDVES LÁTOGATÓINKAT, HOGY A  TÖRZSVENDÉGET NE ETES-

SÉK, NE IS FOGDOSSÁK, A MÚZEUM RÉSZÉT KÉPEZI!


