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Palancsa Zsolt

Az utolsó regény
A lezárt emberek és a lezáratlan ügyek, 

azok bizony sosem jók.

Bárdosi Emil szoknyapecér, munka 

nélküli szabadúszó, lecsúszófélben lé-

v� ultrakonzervatív proli és sikeresnek 

éppen nem mondható író úgy dönt, 

hogy ha már orosz földön van, elláto-

gat nagy író-példaképe névtelen sír-

jához, hogy lerója tiszteletét. Bárdo-

siban ez a szándék már évtizedek óta 

érlel�dik, úgy érzi, ha elzarándokol 

annak az embernek a sírjához, akinek 

könyvein feln�tt, ráeszmél valamire, 

amib�l er�t és ihletet meríthet regé-

nyeinek megírásához.

Bárdosi ugyanolyan elszántsággal 

keresi a sikeresség receptjét, mint 

ahogyan annak idején a kínai császá-

rok kutatták az örök élet titkát. S�t…

Ez a szerencsétlen fl ótás nem akar 

mást, mint írni végre egy jó regényt, 

amivel átüt� sikert arat és elkápráz-

tatja a pesti népet. Nem akar � többet, 

mint hogy egyetlen könyvvel beírja 

magát az irodalomtörténelembe. No 

meg, hogy híres és gazdag legyen, 

mint ahogyan az manapság szokás 

a bestsellereseknél.

Bárdosi átfagyott zömök teste ott 

görnyed egy fatörzsön, amellyel a 

hasonlóság miatt szinte összeolvad, 

jobbja az irományait �rz� szövettás-

kát szorítja, bal kezének tömzsi ujjai 

pedig a 63-as számú fekete gránittáb-

láról kapargatják a jeget. – Az � neve 

alulról a második! – kiáltja, majd mél-

tatni kezdi a nagy példaképet: – � volt 

a magyar szórakoztató irodalom egyik 

legnagyobb alakja. M�vei a mai napig 

százezerszámra fogynak, könyveit le-

fordították a világ megannyi nyelvére, 

regényeit számtalanszor fi lmre vitték.

– Azt mondják rengeteg id�t töl-

tött munkával és rendkívül gyorsan 

írt. El�bb kézzel vetette papírra tör-

téneteit, majd lediktálta gépírón�jé-

nek, mindig nagy alapossággal járt el, 

nemcsak a pénz vonzotta, hanem iga-

zi íróhoz méltóan gondozta a m�vét.

– Ó, Istenem, ha én is akkora nagy 

író lehetnék, mint �  volt! Vagy leg-

alább élhetnék olyan kalandos életet, 

mint amilyet � élt! Berlinben színész-

nek tanult, Hamburgban dokkmunkás 

és illatszerárus, Svédországban halász 

volt, Genovában épít�munkás, Zürich-

ben kézimunka-keresked�, Franciaor-

szágban sztepptáncos, dolgozott ván-

dorcirkuszban, és megjárta Afrikát is.

Egy csonttá fagyott nyírfalevél 

földre hullásával egy id�ben a jelké-

pes sírból nevetés kísérte szavak hal-

latszanak: – Irigykedünk, irigykedünk?

Bárdosi immár nemcsak a hideg-

t�l reszket, hanem a félelem is meg-

remegteti fatörzshöz fagyott zömök 

testét.

– Ki van ott? – kérdezi diderg� 

szája, miközben meggyújtja végre a 

kezében régóta szorongatott gyertyát.

– Tán azért gyújtotta meg azt a 

gyertyát, hogy lássa, kivel van dolga? 

– hangzik a sírból.

Bárdosi felugrik és elkiáltja magát: 

– Ki van odalenn?

– Na mégis, mit gondol? Az, akit 

az imént oly nagyra méltatott!

– De hisz, Ön meghalt!
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– Ugyan már, kérem! Beszél itt 

badarságokat! Hogy haltam volna már 

meg? Tudhatná, hogy a m�veimben 

és az emberek szívében tovább élek! 

Máskülönben a hivatalos honvédségi 

veszteségkarton szerint sem haltam 

meg, még azon is az szerepel, hogy: 

„elt�nt”.

– Hogy lehet az, hogy Ön ott?

– Mit, hogy én itt? Hogy itt rejt�z-

ködöm?

– Csak azt a kérdést akartam fel-

tenni a m�vész úrnak, hogy…

– Letenni akarta a kérdést, fi acs-

kám, és nem feltenni, ha nem vette 

volna észre, én lejjebb vagyok, mint 

maga, és még miel�tt bátorkodna ér-

dekl�dni, hogy miért fi acskáztam le, 

közlöm: nos, amiért maga lem�vész-

uramozott!

Bárdosi zavarában csak ennyit 

mond: – Furcsa ez a helyzet.

– Mi benne a furcsa?

– Az, hogy itt ülök…

– Arra céloz, hogy tiszteletlenség 

részemr�l, hogy maga ül, én meg ké-

nyelmesen feküdve hallgatom, hogy 

mi a hasfájása?

– Nem. Csak azt furcsállom, hogy 

én itt ülök, Ön pedig beszél hozzám!

– Miért is ne tenném? Mellesleg, 

ha bárkinek is elpofázza, úgyis letaga-

dom! Megértette?

– Nem mondom el senkinek!

– Nem is attól félek, hogy elmond-

ja, hanem hogy elpofázza! No de 

mindegy! Tegyük félre a tréfát, és 

beszéljünk másról! Mi van a haverja-

immal? Karinthyval, Kabossal, Sala-

monnal, Latabárral. Nádasi Lacival? 

Mit tud róluk?

– Sajnos már mind eltávoztak!

– Eltávoztak? Akkor talán majd 

még összefutok velük valahol!

Bárdosi megborzong. – Brühaha. 

Jégkockává fagyok! Ha itt ilyen hideg 

van, milyen lehet Moszkvában?

– Hát kérem, én a minap azt hal-

lottam idetévedt odavalósiaktól, hogy 

arrafelé bizony kemény id�k járnak, és 

nemcsak hogy ridegség van, hanem 

még a hó is folyamatosan sztálin-

gózik.

– Sztál… áh, értem! Szóval komoly 

a helyzet!

– A  szavaiból azt vettem ki, hogy 

maga is valami íróféle.

– Amat�r író vagyok.

– Szóval szárnypróbálgató!

– Mondhatnánk.

– Felhívom a fi gyelmét, hogy a 

szárnypróbálgatást mindig a földön 

kell elkezdeni, mert ha odafönn teszi, 

könnyen azon kaphatja magát, hogy 

lepottyan!

Bárdosi mély töprengését a túl-

világi hang megakadályozza, amikor 

újra a fülébe süvölt: – Tudja, mi ben-

nünk a közös?

Bárdosi kérd�n mered a 63-as 

számú fekete gránittáblára. – Mi?

– Az, hogy maga is egy nagy 

regényt akar, akárcsak én akartam 

anno! Már meg is volt hozzá minden 

a fejemben, de nem adatott meg, 

hogy bejegyezzem! Közbeszólt a tör-

ténelem!

Bárdosi megdörzsöli leheletét�l 

megfagyott bajszát, aminek végéb�l 

letörik egy darabka. – Elmesélné, ké-

rem, mi történt negyvenkett� végén a 

doni hadm�veleti területen?

– Jah, hogy akkor? Nem tehettünk 

mást, mennünk kellett. Parancs az pa-

rancs. Fogtuk az ásót, és vonultunk a 

közel negyvenfokos hidegben.

– Ez szomorú!

– Elárulom magának, hogy kicsit 

sem szomorkodom, mert az elpusz-

tult munkaszolgálatosokkal létrehoz-

tunk egy láthatatlan légiót!

– Egy láthatatlan légiót?

– Nem hallotta hírét a láthatatlan 

légiónak?
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– Hát, ��…

– Darabra pontosan 39.543-an 

vagyunk, de csákányos, lapátos se-

regünk egyre csak n�. Megteszünk 

mindent, hogy összeszedjük az elve-

szetteket, folyamatosan járjuk Orosz-

ország pusztáit és kutatjuk �ket. El 

bírja képzelni, milyen elképeszt�en 

sokan leszünk, ha majd mindannyian 

el�kerülnek?

– Úgy nagyjából!

– Ha akarja, megmutatom magá-

nak a légiót! Akarja?

– Akarni akarnám, de ki tud onnan 

jönni?

– Még jó, hogy! Mint ahogyan a be-

t�im átrágják magukat a könyvek leg-

keményebb borítóin, úgy a szellemem 

is átrágja magát ezen a grániton!

Miután egy láthatatlan kéz meg-

igazítja a sírkövön feld�lt vázát, az 

író szelleme így szól: – Ez csak ter-

mészetes, hogy a helyére teszem. 

Odahaza is igyekeztem mindig rendet 

hagyni magam után, úgy voltam vele, 

ha váratlanul meghalok, és ellepik az 

otthonomat a hagyatékra sóvárgók és 

kutakodnak a dolgaim között, nehogy 

már azt találják mondani, hogy ez az 

író micsoda egy trehány fi ckó volt. 

Más se hiányozna nekem, mint hogy 

rossz híremet keltsék!

Az írólegenda szelleme magával 

viszi Bárdosit a Don nyugati partjára, 

és egy kocsmai verekedést közbe-

iktatva, bemutatja neki a láthatatlan 

légiót.

Bárdosi még azután is a látottak 

hatása alatt van, hogy visszatérnek a 

temet�be: – Nagyszer� élmény volt 

a  láthatatlan légiót látni. Pontosab-

ban, nem látni!

– Aztán el ne pofázza valakinek, 

hogy miben volt része, mert úgyis 

letagadom!

– Nem mondom el senkinek!

– Nem azt mondtam, hogy ne 

mondja el, hanem hogy el ne pofázza! 

Ej, maga, úgy látom, sosem tanul! 

Hogy akar így a nyomdokaimba lépni?

Miután Bárdosi Emil szoknyape-

cér, munka nélküli szabadúszó, lecsú-

szófélben lév� ultrakonzervatív proli 

és sikeresnek éppen nem mondható 

író Pestre érkezik, els� útja a szer-

keszt�ségbe vezet, ahol maximális 

magabiztossággal leadja legújabb 

 regényét.

A f�szerkeszt�, mint mindig, most 

is ódzkodva kezd bele az olvasásba, 

de aztán már az els� oldalak átfutása 

után elégedetten vállon veregeti Bár-

dosit: – Ez egyenesen remek, Bárdo-

sikám! Mintha nem is maga körmölte 

volna! A végén még író válik magából!

Bárdosi elégedett vigyorral a ké-

pén gondol vissza a temet�ben tör-

tént beszélgetés egyik részletére: – Mi 

volna, ha megírná a regényemet? Ha 

megírja, teljesül a vágya és híres lesz, 

az én lelkem pedig nem háborog 

tovább amiatt, hogy nem tudtam be-

fejezni életem f� m�vét! Na, mit szól?

Bárdosi nem gy�zi áldani az eszét, 

hogy habozás nélkül ráállt az alkura, 

és válltáskájából el�vette vaskos fü-

zetét, amelybe aztán kezéhez fagyott 

grafi tjával elkezdte beróni a nagy pél-

dakép által diktált sorokat.


