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Mér� Andrea

Siker
A  fürd�z� kislány repedezett k�vödréb�l vékony sugárban folydogáló víz át-

tetsz� cseppjei h�sít� permetet szórtak a szök�kút mellett üldögél� id�s férfi  

arcába. A múlt századból itt maradt melankolikus személye évek óta él� szem-

rehányásként bolyongott a nyüzsg� város fullasztó forgatagába ékel�dött üde, 

zöld rezervátumban. Egész lénye lemondást sugallt, mintha akarata ellenére kí-

vülálló-létre kényszerítenék. Csak azért is, szelíd mosolyával tüntet�en járt-kelt 

saját árnyékaként, nyomasztva a kikapcsolódásra vágyó embereket. Minden 

er�sebb hangra összerezzent, keser�ség jelent meg bágyadt tekintet� szemé-

ben. Minduntalan sóhajtozó szája legörbült, ez végképp eltorzította eredetileg 

szimpatikus vonásait. Irritáló jelenségként, az öregségb�l szükségszer�en 

következ�nek jósolta a komorság rémálmát az ifjúság számára. Sétabotját 

gyakran használta fenyegetésre, legtöbbször különösebb ok nélkül lendítette 

magasba, ahol el�re-hátra lóbálta, akár egy zászlórudat. Mintha csak önmagát 

parodizálná ripacsokra jellemz� harsány gesztusokkal. Ki is érdemelte a „botos 

ember” elnevezést, mindenki nevetett ezen, míg az id�s ember dühösen vette 

tudomásul gúnynevét. Csodálkozott, hogy milyen szinten azonosul egy t�le 

idegen szereppel, mégsem tehetett mást, mint hogy eljátszotta, csak tartozzon 

valahová. Várakozásával ellentétben, ijedten tapasztalta, hogyan oldódik fel 

egy általa sugallt karakterben. Mintha sohasem létezett volna az élet dolgait 

könnyedén kezel� férfi , a  társaság nélkülözhetetlen színfoltja. Nem volt már 

múltbéli bázisa, csupán álom és valóság között lebeg�, jöv� nélküli, képzelt 

jelene. Ez a folyamat bizonyosfajta megkülönböztet� jeggyel járt együtt, bár-

kivel történt is, ugyanazt a jelleget mutatta. Ilyen emberekre vadászott a park 

szélén lév� egyszer� lakóházban otthonra találó kortárs színház társulata. 

Gyakran hagyták el székhelyüket, látszólag céltalanul széledtek szét különböz� 

irányokban, hogy rátaláljanak saját közönségükre. Leginkább az elidegenedés 

bélyegét magán visel� személyekre specializálták magukat. A térít� szándék tá-

vol állt a f�ként fi atalokból verbuválódott csoporttól, csupán tükörképet mutat-

tak a kiszemelteknek saját bels� világukról, hogy ezzel szembesülve, katarzis 

révén eljuthassanak a belátáshoz, ami el�segíthette magányuk feloldódását. 

A  reagálás folyamata attól függ�en különbözött, hogy ki milyen hosszú ideje 

kényszerült elviselni állapotát, vagy egyáltalán tudatában volt-e helyzetével. 

A  klasszikus sorrend nem okozott problémát, ugyanúgy kezd�dött, folytató-

dott, majd végz�dött mindenkinél. Ilyen esetekben nem volt szükség a mindig 

kéznél lév� szakemberre. Id�nként azonban egyesek túlreagálták a szituációt, 

egyfajta pánikrohamot produkáltak. Arcuk eltorzult, érzelmeik összemosódtak, 

a nem hozzáért�k számára kezelhetetlenné váltak. Ekkor kapott jelent�séget 

a pszichológus személye, aki szerepl�nek álcázva, pusztán személyiségével 

észre térítette az egyensúlyát vesztett delikvenst. Miután a helyzet rendez�-

dött, zavartalanul megkezd�dhetett az el�adás. A  társulat a saját mozgásuk 

dinamikájából keletkez� energiára alapozva hagyta a  történetet önmagától 
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kibontakozni. Ösztönös megnyilvánulásuk alatt fi gyelmük éber maradt, így 

az el�adás mégiscsak jól körülhatárolt formát kapott. Kulturált viszonyuk ön-

törvény�ségükhöz mindig meghozta a várt eredményt, hírük egyre szélesebb 

körben terjedt, kortól és nemt�l függetlenül. A „botos ember” azonban még-

sem hallott róluk, ennek megfelel�en viselkedett azon a kora délutáni napon, 

mikor a társulat felé közeledett. El�ször is hirtelen fel akart ugrani a padról, 

de mozdulatát félbeszakította, mintha meggondolta volna magát, és legy�z-

ve ijedségét, a helyszínen maradt. Ellentmondásos reakciója egyedül az éles 

szem� lélekgyógyász számára képezte elemzés tárgyát. A  többiek észre sem 

vették, annál inkább hatott rájuk sokatmondó arckifejezése. Hallottak ugyan az 

id�s férfi  embergy�löl� hírér�l, hisz épp ezért keresték meg, mégis meglep-

te �ket a feléjük irányuló ellenszenv mértéke. Már komolyan fontolóra vették 

visszavonulásuk lehet�ségét, de mivel eddig sohasem futamodtak meg, er�t 

vettek magukon. Egyre jobban behatoltak a célszemélyt körbevev� láthatatlan 

burok nyomasztó légkörébe. Testközelb�l megtapasztalhatták a benne leját-

szódó folyamatot. Viharos sebességgel váltotta egymást a harag és a tanács-

talanság, de még az undor árnyalata is átsuhant az arcán. Ilyen fokú érzelmek 

kordában tartása rendkívüli önkontrollra engedett következtetni, de óhatatla-

nul megadó kifáradáshoz vezetett. Ráadásul, az �szi délután fényviszonyai is 

kedvez� feltételeket biztosítottak az el�adás elkezdéséhez. Alig érzékelhet� 

áttetsz� pára lágyította az éles kontúrokat, egyetlen összemosódott háttérré 

alakítva a környezetet. A kezdeti hatásvadászó hallgatás fokozta a csendesség 

nyomasztó egyhangúságát. Szándékosan merev arcuk maszkjellege egy másik 

dimenzióhoz tartozás lehet�ségével riogatta az egyszemélyes néz�közönséget. 

Alig ocsúdott föl, máris az �si rítusokra emlékeztet� vad, széls�séges, ezáltal 

sokkoló látványnak lett szemtanúja. Mindez fél óráig tartott, a  kell�képpen 

kifulladt, de teljesítményével elégedett társulat egyenes sorban felsorakozott, 

hogy bezsebelje az ilyenkor szokásos tapsot. Ekkor vették észre, hogy az öreg-

úr elbóbiskolt. Botjára támaszkodva el�red�lt, feje majdnem az öléig lelógott. 

Eleinte nem tudták, hogyan kezeljék a különös helyzetet. Hiszen ilyennel még 

soha nem találkoztak pályafutásuk során. Néhány percig tanácstalanul diskurál-

tak, miközben halk horkantásra lettek fi gyelmesek. Összegzésképpen mégsem 

ítélték bukásnak az el�adást, hisz a frissít� alvás is segíthet egy embernek, 

hogy újra visszataláljon önmagához. Valószín�leg ebben az esetben is ez fog 

történni, vonták le a végs� következtetést, rájuk jellemz� optimista szemléle-

tüknek megfelel�en.


