
E S T E R H Á Z Y P É T E R 

E. följegyzései 

„Ki ez a faszi?" — kérdezte György úr hanyagul (pedig György úr min-
denkit ismer, egyszerűen mindenkit), mintegy átnézve a mesteren, miközben 
a keze járt, mint a motolla: sebtiben elmosott egy poharat, a mester mellett 
álló anyókára bökött. „Kettő vörös, ugye, drága?" „Az, az, aranyom, csak 
harminc fillér hibádzik." Az öregasszony zavartan toporgott. Fekete, koszhadt 
ballonkabát lógott rajta, nagy ráncokat vetett, csak a hajlott háton feszült 
meg. „Mint egy szerencsétlen boszorkány." (A mestert a kinézés tekintetében 
a nagyanyjára emlékeztette ez. Csak ebből az öregasszonyból „tüntetően hiány-
zott az erő". De a nagyanyát is így meghorpasztotta az elmúló idő. Fekete pa-
rasztasszony lett, ő is jóságos boszorkány. Ha hajlottan, már csak a földet 
nézve, a mester számára alig követhető gyorsasággal végigtipegett a kis tele-
pülésen, az egyforma házacskák közti résen, az utcán, nagy. tisztelettel köszön-
tötték. Jogosan. Nagyon mulatságos volt aztán, ha egy-egy, tán nem is okvet-
lenül nagyképű nyugati turistát valamely megfelelő világnyelven eligazított.) 
György úr vidáman a mesterre pillantott. „Hogy hibádzik? Nem baj, mami-
kám, majd elhozza holnap." De már ez alatt az öreg nő reszketeg kezével 
megmarkolta a poharat, egy pillanatig kitartotta, s aztán villámgyorsan le-
húzta a bort; György úr felé motyogott valamit, és iszkolt kifelé. „Ágyő, höl-
gyeim, ágyő" — szólt utána a nagy hírű csapos. 

„Ki ez a faszi?" — bökött ismét a mester mellett igazán szerényen, bár 
tömötten állongó Mikszáth úrra. „Bocsáss meg, Kálmán bácsi" — hunyta ő le 
a szemét céllal, majd hasonlóképpen nyitotta ki György úr számára: „Nem 
mindegy? haver, egy akárki." „Két sör?" „Két sör" — mondta ő testvéröccsé-
nek bizonyos érzelemmel eltelve. 

Az idő telt-múlt, s ő egyszerre, miért, miért nem, úgy gondolta, hogy 
megengedhet magának egyet és mást (az őt űző felelősségérzet és tudásszomj 
következményeként), s ezért ahogy egy ízben letette korsaját a fémpultra, és 
letörölte — mint a hegyormokról a kéz a felhőket — orráról a sörhabot, neki-
támadt Mikszáth Kálmánnak, aki (pedig) láthatólag szerette a mestert. (Alant 
kissé fakóbb az esterházys irónia. Véletlen ez? A tudatosság csillagjele vagy a 
fegyelem áramszünetéé? — Ó, ó, mondták a vitrinkatonák.) 

„Mondd, Kálmán bácsi, te önként vállalkoztál bizonyos feladatokra, vagy 
a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke, Bérezik Árpád szólított fel?" Így, direkte 
a közepébe! Fantasztikus! Mikszáth úr még nem végzett a sörével. Akkurátu-
san itta, kézfejével megtörülte a bajuszát. Addig azon, mint dér, fehérlett a 
hab. „önként. Ügy éreztem, ez a helyes. Hittem." „Ne fűzzél, Kálmán bácsi. 
Mindenki hitte volna?" „Sokan." Révedezve kortyolt az öreg. Most több volt, 
ami elválasztotta őket; mintha nem is folyna a dialógus. „Nagyon sokan." 
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„Na de, Kálmán bácsi" — csapott a mester dühösen, türelmetlenül a levegőbe. 
(Most látszik csak a szerencse, hogy a korsó letéve.) Az öreg csak mommogott 
magában, mint aki beszélne is, nem is. „Ügy vagyunk mi ezzel, hogy ugyan-
úgy nem tudunk erről beszélni, ahogy nem tud az ember az első szerelmes 
éjszakájáról beszélni." „Na de, Kálmán bácsi, hát épp ez az! Hogy töke volt a 
menyasszonynak!" Mikszáth úr ritkán nézett a mester szemébe; de most igen. 
És mi minden tükröződött ebben a fátyolos, barna szempárban: az a nagy 
tudás, hogy mitől döglik a légy. „Nagy mameluk vagy te, öreg" — mondta 
a mester ifjún. Mikszáth Kálmán visszafordult. „A szó nem tör csontot." 

A mester féktelen lobogásra gerjedt. (Mert épp a szóra oly érzékeny ő, az 
avval történő visszaélésre. Attól igen kedvetlen lesz. „Jóllakottan üdegélni és 
hazudni, barátom, a legrosszabb verzió." Erről még a következőket szerette 
mondani a jó ember: „Barátom, a grammatika erkölcstelen." S ha nagyon 
rossz a kedve, hozzáteszi: „Kultur ist Parodie." Meg tudja ezt élni erőtelje-
sen ő.) Kurucz és labancz ősei (mert Esterházyból annyi, mint a pelyva) csap-
tak össze benne, toledói penge a kiegyenesített kaszával, villogott az ő szeme; * 
zászló volt, melyet bontani lehet és zászlórúd; definiálható. Mikszáth Kálmán 
nem jött izgalomba. Intett Györgyxúrnak újabb sörért. „Jó huzatja van, fater" 
— nevetett a nagy csapos. Mikszáth úr figyelmes tespedtsége lelohasztotta az 
e századi alkotót. „Tudod, fiam, a kurucaid legyenek bátrak, ne az író." (De 
hát a mester se bátor, se nem bátor nem akart lenni.) 

A kocsmában vékony, szökés fiúcska jelent meg, maga mögött madzagon 
egy kis zongorát húzott. Egyenest a csaposhoz ment, kérdezett valamit, de az 
tagadólag rázta a fejét. A törzsvendégek az asztaloknál ültek, s nem sokat 
ittak, de állandóan. „Apádat keresed mi?" De fel sem néztek a kártyából. Ez 
nem volt szám: néhányukért mindjárt jönnek, másokért meg soha senki. 

A mester publicisztikus hevülettel tovább kutakodott. „Na de, Kálmán 
bácsi, bizonyos jelek azért gyanúsak..." „Hagyjál te engemet békén, öreg fa 
vagyok én m á r . . . Romlik a memóriám." „Jó,j omlós memória, az a jó!" — 
pattogott a mester, aki nagy ínyenc hírében áll. György úr intett: csendeseb-
ben vigadjanak, szegény édesanyám beteg. (De aztán javult az állapota.) Mik-
száth úr vonogatta a vállát. Sok minden eszébe juthatott. „Na ja: die fényes 
szelek!" — Te, jó Isten, haraphatok az ajkamba; és emlékeztettem a mestert 
a sok pozitív sorsra, melyet ez az ironikus mondatocska sért. „Ha én nem 
sértődöm..." — mondotta ő laza hetykeséggel. Emlékeztettem a mestert az ő 
szituációjára, sőt azt találtam mondani, hogy talán ő végül is, történetileg néz-
vést, mégiscsak amolyan hercig (nem herceg, ha-ha-ha!) kakukkfióka a szo-
cializmus pihe-puha fészkében. Persze hasznos, jóravaló kakukkfióka. „Te pe-
dig, te kakukk, bizony a te jó édesanyád!" — üvöltötte ő könnyen, elegánsan 
(miként a viccben Móricka bátyja). Miután tehát ő ilyen frappánsan kivédte a 
feléje nyújtott, általam közvetített, sikló tőröket, ismét Mikszáth urat cicerélte. 
Valamit meg akart tudni ő, és valamit nem tartott helyesnek ő. „Le van ez 
betlizve, barátom". 

György úr eközben dolgozott rendesen. Szerették őt a vendégek; kár, hogy 
György úr úgy fölülemelkedett rajtuk. Megadta nékik, amire vártak — ha a 
féldecikből és két decikből lecsípett is —; a nőkkel, bármilyen szakadtak vol-
tak is, flörtölt, a férfiakkal férfias volt. Csak. . . Mindegy: György úrban meg-
volt a „lélek melege".* „Gyurikám, egy hosszú lépést." Az illető észrevette a 
mestert. „Szervusz, Petikém. Te itt? Végre, hogy jó útra tértél." Nevettek, a 
mesternek halvány dunsztja sem volt, ki az, akivel beszél. „Nyertek vasár-
nap?" „Nyerünk." „Múlt héten is ezt mondtad." „És nyertünk?" „Nem." „Na." 

Mikszáth úr arrébb húzódott, a flipper mellé. A mester követte. Ez a kér-
lelhetetlen bizakodás és optimista cinizmus! A mester óvatosan kerített. „Sivár, 
átmeneti kor írója voltál." Mikszáth úr bólintott; erre? vagy a flipperkirály 
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újabb ingyen játszmájára? „Persze, azokban az ínséges időkben.. ." De a mes-
ter itt túllőtt. „Jegyezd meg, fiacska, az idők,mindig ínségesek." Mikszáth úr 
figyelmét az ide-oda pattogó golyócskának szentelte. 

„Mondják, Kálmán bátyám, hogy fiatalabb korodban volt benned valami 
kedves hősiesség, valami erkölcsi erő, mely ott festékezett szavaidban.". A flip-
perkirály megett álltak, úgy summorgott .a mester. „Persze. . . értem é n . . . 
nagy korok hősi jellemeket szülnek, de a mozdulatlanság néma évei kikezdik 
a jellem acélját." — „Látja, mon ami, ez marhaság. (Pedig ő mondta. — E.) 
A mozgás relatív; koordinátarendszer kérdése, egy ideig. Nincs mozdulatlan 
kor, ha én vagyok!" — és szemével diadalittasan előretekintett. A mester kissé 
alálavkázott, pardon, Mikszáth úrnak. Ki akarta a nyulat ugrasztani. „Bará-
tom! A nyulak. . . ! Egy fenét! Csak füvet rágnak és híznak." És a zsemle-
gombóc?; de hiába a kajánkodás. 

„Kálmán bácsi, kérlek szépen, ugyebár bízvást remélhetem, hogy benned, 
általad, a különbség a rothadó burzsoá világ kicsinyes, dekadens énkultusza és 
azoknak az embereknek a büszke öntudata közt, akiket megcsapott a demok-
ratikus szabadságmozgalmak hősi pátosza — kimutatható volt. A te vonzódá-
sod, Kálmán bácsi, a dzsentrihez sohasem jelentett azonosulást vele." A mester 
elégedetten összedörzsölte rágott körmű kis kezét. „Tudja, barátom,- ez a re-
gény rosszat tett a körmeimnek." (A regény most; de már a régi időktől 
kezdve: a gyerekkor hideg félelmei, a szűkölés a mélyi sötétben, a fej túrása 
bele a párnába, a lepedő kaparása, az ökölbe szorított kéz — mindez oda-
konkludált, hogy a mester nem gyöngye a manikűrösöknek.) De csak a flip-, 
perkirály fordult meg. „Százas?" „Parancsolsz?" A flipperkirály ebből rögtön 
tudta, hogy a mester nem otthonos e játékban, és kapacitálta. De nem volt 
kapacitálható ő. Mikszáth úr szuszogott, mozgolódott. Aztán súlyos szó hang-
zott el, lassún megfontoltan. 

„Mit akarsz." Mikszáth úr hátrafordult, miként egy kivénhedt söröslegény. 
A mester megint megértett valamit, szegény. .De György úr csitítólag ott ter-
mett: „Na, na, nem szabad, na, na, édes kicsikéim." Óvott ő mindenkit. 
„Nehéz, édes fiam, magyar írónak lenni." Mikszáth úr békülékenyen nézett. 
De a mester még mindig akart valamit. 

„Egy gálád, népellenes rendszer..." A mondat félbetörött. „A túróba! 
Képzelje, barátom, nem találtam állítmányt." Hát igen: ahogy vicsorog ő néha 
írás közben, simogatva mindazalatt az állát. (Mint néha a meccsen, ha erőt 
vesz rajta bizonyos „bénultság".) A keze ilyenkor a papír fölött, a bal, erősza-
kosan terpesztve, akár a ragadozó madaraké. „Jogos. Reszkessetek egerek!" — 
Nos, ha ily helyzetben a kis Mitocska rózsás kezecskéivel kopogtat a mester 
hátán, és még sok más — egyenként igen züsz — módon tudomására hozza 
apjának a szeretetigényét, akkor az esetleg elveszti a türelmét. „Kedves Áv-

o dottya Jegorovna — üvölt ő ilyenkor kimérten —, menj anyádba, illetve hoz 
— bizony sajnos ilyen direkt is lehet ő —, már ötször kezdtem neki ennek a 
nyamvadt mondatnak." Kissé engesztelésül, mintegy megosztva gondját a 
csöppséggel, ezt mondja: „Egy árva fija állítmány nem jut, kicsikém, az eszem-
be." Egy ízben a lányka ezt mondta: „Papácska. — Közben szokása szerint 
hevesen mutogatott, nyitott tenyerét forgathatta. — Papácska, írj rövid mon-
datot." „Barátom! Mit tehettem. Megígértem,- hogy ahogy mélyül, úgy. egysze-
rűsödik majd a stílusom." (Megnyugodhatik hát, aki irodalombarát!) (Szapo-
rodnak a jelek.) 

„Na de, Kálmán bácsi, hogyan lehet, hogy senki nem ismerte föl, miről 
van szó? Hogy a hajlamos úri agyvelő az úr! Az úri svihák! S hogy a gene-
rális hideg, fénytelen szemének szapora pislogásában ott az úri bitangság!" 
És aztán egészen halkan: „Vagy féltetek." „Hagyjál, öreg vagyok. Mi vállal-
tunk mindent. Mindent. Tévedtünk, ezt is; vállaljuk." 

„Na még szép" — mondta a fiatalember. Mikszáth úr. megint elfordult a 
flippertől. Pedig az izgatottan zsongott; emelkedtek a tétek. „Fiacska.rHa te 
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ott a k k o r . . . akkor te ott ugyanúgy." „Akkor én börtönben lettem volna!" — 
kiáltott keményen ő. Mikszáth úr bólintott. „A rabok vérit, perszehogy! Nem 
lett volna nagy kunszt. De ott bent a börtönben, ott bent, ott ugyanúgy, te 
a k k o r . . . Másképp nem tudtál. Csak azt vagy azt tagadva, de mindenképp 
ugyanúgy! A sablonok beléragadtak az elmékbe, mint a bogáncs a juhok gyap-
jába. Nem juthat az észbe, hogy másképp is lehetne." „Van ilyen" — gondolta 
mélyen magában a mester. Mert hányszor előfordult, hogy hirtelen, már talán 
a 16-os vonalnál, olyasféle kedvező pozícióban, nem jut eszébe semmi. („Mél-
tányos csúsztatás.") „Te, jó Isten — pillant a csatár a labdára, mely gurul —, 
nem jut eszembe semmi." Miért, mit, minek, kinek s főképp hogy. „Talán 
spiccel, zamek, a rekettyésbe!" — lehet gondolni kiábrándultan. Ám aztán bo-
nyolult birkózásba keveredik természetszerűleg ő, és nehéz, fáradságos mun-
kával kiharcol egy szögletet, majd bocsánatkérő arccal a társaira néz. 

„Ilyen nincs" — mondotta hangosan. „Fiatal vagy." „A fiatalság erkölcsi 
fór." Tetszetős. „Tévedés." Ekkor ő bölcsességhez folyamodott. „Tévedni igen 
helyén való dolog, míg fiatalok vagyunk, de öreg korunkra fel kell hagynunk 
ezzel." Majd rögtön ezután a publicisztikus hevületre tért vissza. „Én még 
nem követtem el semmit, s az elkövetettekért nem is vállalok felelősséget." 
„Arra nem kell annyira büszkének lenned, hogy nem követtél el s e m m i t . . . 
Egyébként lassan-lassan azért ti is követtek . . . De fiacska. Már mondtam, mi 
vállaljuk a felelősséget. Ezt magad is láthatod." „Egy kicsikét leszámoltok, egy 
kicsikét szembenéztek, és szemetekben csillog a régi derű. Nagyon meg vagy-
tok hatódva." Tanítóujját fölemelte: „Pedig valamely új igazságra nézve semmi 
sem ártalmasabb, mint valamely régi tévedés!" „Mit tudsz te erről?! Hogy itt 
hittel és meggyőződéssel éltek nemzedékek, amelyek akkor mély meggyőző-
déssel vállalkoztak a társadalom átalakítására! Mit tudsz te erről, árnyaltan." 
A mester utcájába bele lett sétálva: „Hát persze. Ezt mondom én is! Én be-
széljek? Én, aki akkor —1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves voltam, így sorban?!" 

György úr hívatlanul előugrott a pult mögül, két dús korsóval. „Igyatok, 
pupákok." „Hasonlítotok ahhoz a bizonyos Bcdónéhoz, aki mindig másról be-
szélt, mikor a bor árát kérdezték." Lehúzták a sört. Ekkor Mikszáth Kálmán 
elnevette magát, oly bukdácsolva, hogy az már röhögés volt. A mester elpirult, 
majd ő is így tett. Igen: Esterházy Péter egy nagy negatív hős, akiről csak a 
tisztelet hangján lehet beszélni! 
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