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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 gyapjába. 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. („Méltányos 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 bonyolult birkózásba keveredik természetszerűleg ő, és nehéz, fáradságos munkával 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 vagytok 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 meggyőződéssel vállalkoztak a társadalom átalakítására! Mit tudsz te erről, árnyaltan."
A mester utcájába bele lett sétálva: „Hát persze. Ezt mondom én is! Én beszéljek? 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 beszélt, 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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