ESTERHÁZY

PÉTER

Jelentkeznek a nehézségek, melyek átmenetiek
Tomcsányi Imre karcsú, izmos teste merészen kihajol az intézet szürke
tömbjéből. Fél kézzel fogja a panorámaablak szélét, a másikkal egyensúlyoz.
Nem néz le, felnéz. A korai nap sápadtan ismétlődik az ablaksoron. Már éppen
húzódna vissza a szobácskába, hol nap nap után bajban, viharban, örömben,
eredményben, múló kudarcban együtt élt a szakmai kollektíva, amikor rézsút
fent moccan valami. Elébb csak a fény mozdulását észlelhetni, aztán jól látni:
kinyitottak egy ablakot. A párkányon könnyű, kicsi kéz jelenik meg. Jön, kiált
Tomcsányi maga mögé, vissza a szobába. De fölösleges volt kiáltania, mindahányan ott állnak szűk karéjban az ablak körül.
Tomcsányi figyel, mintha az életéről lenne szó, a kéz — amott fent —
eltűnik, majd megjelenik újra: egy galambot tart. Egy galamb! Felmorajlanak. Izgatottan és kissé gyerekesen találgatják: lüttichi? bagdetta? BisetFuyard? A kéz végigsimít a galambon, mintha azt mondaná: Eredj pajtás,
járj szerencsével. Az járt közel az igazsághoz, aki a Biset-Fuyard fajtára adta
a voksát, a galamb, mely most nyugodt, biztos szárnycsapásokkal elhagyja az
ablak biztonságát, antwerpeni postagalamb, és mint ilyen, bár dragon típusú,
de felismerhető rajta a Biset-Fuyard jellegzetesség is; első pillantásra mutatta
az erőt, a teljesítőképességet; testtartása büszke, nyaka felfelé tartott, faroktartása mérlegegyenes vonalú; egész megjelenésében élénk, tüzes tekintetű
állat; kifejezésre jut a nemek jellege is. A hím ne tojónak lássék, és a tojó ne
tűnjék hímnek — ez az alapkövetelmény itt teljesül. A tollszín kék, kovácsolt.
Ott van, kiált Tomcsányi, aki eddig hallgatott. A mikroszkópi-fotográfiai
úton megkisebbített sürgöny egy tollorsóba lett elhelyezve, és az egyik középső faroktoll ékje alatt viasszal átitatott selyem cérnafonállal lett megerősítve — ez fénylett föl. Az emberek összeölelkeznek. Nem mintha Tomcsányi
lenne a legtapasztaltabb, hisz ott van Tóth Tibi bácsi, aki már 45-ben számítástechnikus volt, ott Békési Andris, a KISZ-titkár, de talán ő, aki leginkább
hisz a dologban, talán ő szeretné a legvehemensebben, hogy ebből a bizonyos
tanulmányból legyén is valami, ne maradjon írott malaszt, így a legóvatosabb,
ő az, aki — ahogy mondani szokás — nem iszik a medve bőrére, csittet int,
mutatóujját figyelmeztetőül a levegőben hagyja.
Az állat fent még köröz egyet, „búcsút int". Elindul feléjük. Imre feszülten figyel, de mögötte már osztódik a társaság. Gyerekek, kész a kávé! Igen:
hogy az álomból valóság lett, megszűnt a varázs is. Sőt; Ádám Lajos, ez a
köpcös, mindig elégedetlen ember, aki azért, ha kell, meg tudja fogni a munka
végét, s azt is tudja, hol kell azt megfogni, még szkeptikus kijelentést is tesz.
Mi majd melózunk, a lé m e g . . . Félreérthetetlen mozdulatot végez, mely
azonban többféleképpen értelmezhető.
A galamb közeledik. Hazatérésük pontos magyarázatát még ma sem tudjuk. Talán az. otthon szeretete. (Ez fontos.) Mindenesetre Thausies bebizonyította, hogy a tájképre emlékezés nem lehet a postagalamb hazatérésének vezérlője. Már pontosan kivehető a hosszú, ívelt vonalú fej, a hosszú, fekete csőr.
Jaj, sikít fel a fiatal számítástechnikus. A szoba megdermed. Magabiztos
csattanással nyílt valahol egy ablak, s Imre látja, ahogy az épületen — a vasbeton-üveg csodán — félelmes iramban végigfut egy árny. Bizony: egy vaRészlet a Termelési-regény (kisssregény) című regényből.
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dászsólyom árnya. Mint a nehézbombázók, vagy már, mint maga a bomba,
zúdult a vad madár az áldozatra. Az megsejti a leselkedő veszélyt; megbillen,
oda a harmonikus mozgás, kapkodó, görcsös szárnycsapások következnek,
mintha egy fuldokló utolsó mozdulatait lehetne látni, olyanét, akit még éltet
a remény.
Tomcsányi elengedi az ablakkeretet — nem szükséges nagy aggódás: e
kiélezett helyzetben sem követ el meggondolatlanságot —, kezét bentről fogja
Békési András, ő pedig annyira hajol ki, amennyire lehet és mer, kezét nyújtja
segítőn a galamb felé, melyet már-már betemet a kegyetlen sólyom árnya.
Megmenekült, sóhajt föl bent a szobában Marylin Monroe. Szőke, attraktív
valaki, közgazdasági egyetemet végzett; híres a kávéjáról. A galamb piros
szeme, széles fehér szemgyűrűi mellett föltűnik az orrhártya erősen fejlett volta
— már csak tényleg néhány „lépés"!
De nem. Mint valami lavina, zúdul a ragadozó állat a kis hírvivőre. A rémületes jelenet ott játszódik le az Osztály szeme előtt. (Tanulnak belőle.) Imre
még mindig az előző pozitúrában: egyik keze a KISZ-titkáréban, a másik segítőkészen nyúl előre. A pörgő-kavargó tollhalmazatból éles vijjanások és szinte
emberi sóhajtáshoz hasonlítható hangok válnak ki; a levált tollak kezdenek
hullani. Az állatkettős pedig, akár egy kő, tűnik el a kilencemeletes mélységben,
nincs, ki utánanézzen. Tomcsányi megfog egy tolldarabot. Sima, pelyhes, puha,
bársonyos, és nem durva, kemény, száraz tapintatú. Kellően porozott. A tollazatnak ez a tökéletessége most érthető módon groteszk. A kikovácsolt színben
vér maszatolódik barnán. Tomcsányi nézi, nem mozdul. Nem mozdul. Csönd
van, távolról kattog csak egy írógép. Kinek lehet határideje? Vagy csupán
egy ünnepi beszámoló? Annak is van határideje.
Gyere be, mondja valaki, gyere be, öregem. A fiú bólint, visszahúzódik a
kinti térből. Most érzi csak, micsoda szél fútt odakint, most, hogy megcsapja
a benti, álmos meleg, a kellemes reggel. Arca pirospozsgás lesz (ami pedig a
vidámság, az egészség jele). Kicsit csüggedt a társaság. Marylin Monroe fintorog, állandóan fintorog. A kávéfőző gép mélyen természeti hangjai töltik be a
szobát. (Imre édesanyja harmadosztályúból főz kitűnő kávét; a fiú erre
gondol.)
Tomcsányi leül az asztala mögé. A fénylő politúron néhány rajzolat: csészéké, vázáké, karcolások. Lehajol, literes tejeszacskót vesz elő. Megmarkolja,
körbeforgatja, vizsgálja a sarkokat. Ám egyik sarok olyan, mint a másik.
Véletlenszerűen kiválaszt egyet, melyet rágcsálni kezd. Nem tudja elszakítani,
csak kilyukasztgatja éles fogaival. (Mint a menyét a tyúktojást, mondta egy
alkalommal az egyik munkatárs. Nevetett és csóválta a fejét.) Tibor bácsinak
elfogy a türelme, fölényesen a zakójába nyúl, ahonnét szemrevaló bicskát húz
elő, levágja a kérdéses sarkot, azt, amelyiket a fiatalember előzőleg oly brutálisan megrágcsált. Ez megjárta velem a Don-kanyart, kattintja be a bicskát
az öreg.
Imruska, a kávé, mondja a szöszke Marylin. Pulóverjének hegyhalmain elidőzik a szem. Ne tegyél bele cukrot, van benne. Kettő van benn. Ügy tudom,
kettővel iszod. Annyival. Tomcsányi még mindig nincs egészen megnyugodva,
nincs rendben, sápadtan tartja a tejeszacskót. Tóbiás Jancsika némi éllel magyarázza meg Imrének, hogyan helyezze le a zacskót (hosszában, kissé „megtörve"). Tomcsányi figyelmetlenül megköszöni. (Nem szereti Tóbiást; „megvan
benne a hajlandóság", gondolja róla elítélőleg.) A kávét issza. A tejből töltöget
utána, a keverék egyre hígabb, a szabályos kapucinertől a kissé zavaros (és
főként édes!) tejig.
Ideadnád a Sportot, fordul Ádámhoz, aki készségesen és hangosan válaszol. Parancsolj. Az újság nem gyűrött; használt. Egy-egy lap derekán az
összehajtás nyomán elkenődött a nyomdafesték. Épp egy ilyen hajtásnál olvassa — még az asztal fölött, ahogy nyújtja a kolléga —: A finn partjelző
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jelezte. Az újságlapok meglehetősen rendszertelenül követik egymást; például:
az első oldal hátrébb került és az utolsó előtti lett, a harmadik oldal lett az
első. Vajon minden oldal megváltoztatta a helyét? Vagy van konstans? Lapozgat. A porcgyanús Gubányi. Palotai nagy feladatok előtt. Jeck, az öreg harcos.
A lesértődött beállós.
Leteszi a kávéscsészét, a kanál, mint kificamodott végtag lóg ki belőle.
Marylin Monroe megigazítja a szoknyáját, eközben behúzza a hasát. Az osztályvezető elvtársnak készül vinni egy kávét. A Peck elvtárs kaffája, mondja
fintorogva magyarázatképp, mert a hangulat olyan volt (olyan egészséges),
hogy ezt kellett tennie. Kimegy. Langyos az már, mondja Békési, és nevetnek
mind. Imre a táskájába nyúl. Érzi belül a nyirkosságot, melyet a tej okozott.
Pontosabban: a zacskó. Nem folyott, és mégis. Tollat vesz elő, egy könyvet
(P. J. Proby Bányaműveléstanát), papírlapokat.
Tomcsányi Imre, a fiatal szakember, munkája fölé hajol. Elmélyülten dolgozik, fejét csak akkor emeli föl,
amikor nagy sebbel-lobbal belép a kis Dorogi Janka, az adminisztrátorlány. Megkaptátok? — kérdi. Tomcsányi lehajtja a fejét, nem, válaszol az öreg
Tibi bá. Az lehetetlen, néz a keszeg kislány az órájára. Ez, ez a galamb 85
kilométer per órát tud. Tudott, motyogja maga elé — mindenki más számára
érthetetlenül — Imre. A lány arca szigorú, egyszerű. Talán csak az enyhe pír
jelzi a bizonytalanságát, melyet nem a sebességadatok miatt érez, inkább a
sok férfi miatt. Egyszer már a minisztériumból is „hazajött", teszi még hozzá.
Az American Pigeo Journal című folyóirat szerint a távrepülés világrekordja
1685 mérföld, azaz 2700 kilométer, mondja Jancsika. Tájékoztatásul, az Ajacciótól
Párizsig terjedő nagy távolság 1100 kilométer. Békési megelégeli az egyhelyben topogást. A sólyom megfogta, mondja köntörfalazás nélkül, s rámutat az
Imre asztalán fekvő véres, megszaggatott tollra. Dorogi Janka megijed. Mért
nem hoztad le, kérdi Tomcsányi barátságtalanul. Janka épp válaszolna, Békési
legyint. Be kell tartani az ügymenetet, aláírás, iktatás, aláírás, galamb. Janka
bólint, hálával tekint a KISZ-titkárra, a bizonylati fegyelem, sóhajtja. Küldök
még egyet, mondja rögtön lelkesen. Tomcsányi szúrósan a lányra néz, az ezt
félreérti, és keresett könnyedséggel beszédbe elegyedik. A kávéscsészére mutat, mely mosatlanul áll Imre asztalának a sarkán. (Csak a nap végén mossa
el; hosszasan áztatja meleg vízben.) Ne nevessetek ki, de biz én hat cukorral
iszom. Imre dühösen veszi észre, hogy a lány hozzá beszél. Hattal, bizony.
Zavartan nevetgél. A többiek már nem figyelnek. És a cukorból tornyot építek, és szerintem az egész kávézásból egyedül az ér valamit, ahogy az a torony
ledől. Tomcsányi indulatosan fölemeli a tollát. A béka. Beomlik, mint az idő,
mondja még a lányka, mint egy kis filozófus. Tomcsányi tehetetlenül krákog,
majd hogy valami személyeset is mondjon, így szól: ne rágd a körmöd;
amikor (háromnegyed tízkor) megkérdezi: Hány óra? Háromnegyed tíz
múlt két perccel, válaszolja Tóth Tibor. Imre az órájára tekint. Pontos? —
kérdezi. Ma reggel állítottam be. Igen, ezt értem; de pontos-e? Pontos. Erre a
mutatókat 3 perccel előbbre állítja. Inkább siessen, mint késsen, mormolja;
amikor megkéri Lajost, legyen szíves állítsa be a rádiót, azaz kapcsolja be
és a keresőt a Petőfire irányítsa. Ki játszik? Semmi, csak a Zene hullámhosszán kezdődik. A pontos idő bemondásakor, tíz órakor, szemrehányón Tibi
bácsira néz (kissé hisztérikusan vagy színpadiasan), visszaigazítja két perccel
az órát; a kicsiny, de megbízható szovjet készülék, a Szokol, megkezdi a mondott műsor sugárzását;
amikor a Stefanovits-kvartett kerül sorra. Stefanovits a jövő embere.
Ádám Lajos azt mondja: Alattam járt két osztállyal az általánosba. Aztán hárommal, aztán néggyel. Értitek. Kedves fickó, egyáltalán nem nagyképű. Most
a brigádmozgalomról énekel, friss, ritmusos gitárkísérettel. Istenem, velem
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egykorú, mondja Tomcsányi. Csak tyúkmelle van, folytatja Lajos. Mi az a
tyúkmell? Ne aggódj, Monroe, mondja a KISZ-titkár;
amikor Tóbiás Jancsi magas hangon mondja vagy válaszolja: Az öt lenini
ismérv. Mi az az ismérv? Csak meg ne emeld magad. Marylin gügyögve fordul az öreghez. Látja, Tibi bácsi, látja, milyenek. Pedig nincs is rajtam melltartó. Duzzog, fintorog, Tenger bajod van, azzal foglalkozz, mondja Békési;
amikor egy bandzsa nő (ki ez? hogy kerül ide?) a szoba közepén állva
izgatottan azt mondja: Hallottátok? Fólya Tamás fajtalankodott. És már ott
sincs;
amikor fölemelvén a telefonkagylót, abból hang szűrődik ki. Hétfőn megyek az ezredeshez. A hang női, és inkább úgy hallatszik: Hétfőn megyek az
Ezredeshez;
amikor Tóbiás Jancsi ezt mondja: Értelek, Miklóskám. E szerint fogok
cselekedni. (T. J. után jó telefonozni. Olyan friss a kagyló.) Értelek. De én
amúgyis (nevetés) diszkrét ember hírében állok. A férje, hát az egy szakbarbár, Miklóskám, kérlek. Jó szakember, de semmi más. Egy szakmai problémáról, arról vitázik napestig... persze, hogyne, igazad van, ez fontos, végül is,
he-he-he, ezért kapja a fizetését... de ha szólunk neki az épp aktuális évfordulóról, akkor rögtön nincs ideje. Nem. Semmi. Semmi ideje nincs akkor.
Szervusz;
amikor Marylin Monroe éles hangján föl vijjog: Zoli! A tekercsnek mi a
kódja? (Kit hívhatnak itt élő embert Zolinak?);
amikor több apró jelből (neszből és már töredékből) arra következtet,
hogy Ádám Lajos véle beszélgetést akar kezdeményezni. Erre formális okot a
sportújság szolgáltat. Tomcsányi érzi, hogy Ádám tekintete az övét keresi, s
ha nem ügyel, hamar megtudhatja; mit nem tud Baróti, miért, s mennyiben
hibázott egyik vagy másik összekötő, mennyi pénzt markoltak föl a győzelemért
a vereségért
e
kik álltak a háttérben,, mert egy percig se gondolja Tomcsányi hogy nem volt
ez kicsinálva mint például az oroszok ellen mert itt addig nem lesz semmi
vésse ezt eszébe Tomcsányi és azt is hogy ezt ő Ádám mondta semmi nem lesz
ameddig nem a Puskás öcsi a kapitány ki milyen hülye milyen mértékben és
arányban milyen hülye volt a bíró vezetne kecskét áramot ne meccset milyen
hülye Picasso mikor pedig tud festeni rendesen is ő látta milyen hülye a társosztályon az új főnöknő aki tuti azért olyan útálat amit ő tökéletesen megért
még ha megfizetnék ő akkor se már csak a fülei miatt se átsüt rajtuk a nap
és állítólag terpentint iszik mert az állítólag elveszi a vizelet szagát ki zsidó jó
ez nekünk vagy rossz de ném is biztos hogy az és jó-e ez nekünk vagy rossz
és tomcsányi ne feledje a frézer irtóra bírja az ütéseket nem úgy a sztivenzon
akinek üvegálla van az ali ellen sehol apám sehol nem lenne a lengyelek szeretik a magyarokat mi testvérnép vagyunk és ki van a kávépénzzel elmaradva
és mennyivel és az mennyivel több a múlt havival persze a Peck elvtárs aki
ebben elölj ár de még meg lesz neki a szemébe mondva a havi hatosával ki
buzi annak ellenére hogy nagy művész de csak meg kell nézni hogyan tartja a
kezét a kézfejét és lehet ugyan hogy Thomas Mann nem buzi bár na mindegy de káposztafejű dajcs és kultúrpojáca a fizetésemelésről meg kifejezetten
jobb ha nem is beszélünk 60 forint húspénzzel szúrják ki a szemünket 5 millió
vakbottyán ezt add össze kész r ö h e j . . . Tomcsányi érzi a veszélyt, fölugrik.
(Nyilván lehetne pojáca, nyújtózkodhatnék. Álmos vagyok, öregem, tegnap
Sándor-nap volt. Ne haragudj. Valamilyen nap minden nap van. De vajon
meddig húzható ez?) Sebesen a táblához ugrik, melyről majd úgyis az ő nyakába hullik a krétapor, és fölrajzolja: A halmaz, B halmaz. Ádám ajkai szinte
öntudatlanul szétnyílnak, halkan susogja: A halmaz, B halmaz. Imre nyeregben érzi magát. Fölveszi az újságot, hogy (hangsúlytalanul, mégsem észrevét13

lenül) visszaadja. Itt azonban hiba történik. A kisujj — megszabadulván a
fogás kötöttségeitől — elfordul, s így, kiragadva a többi ujj összefüggéséből,
úgy tűnik, mintha valamire mutatna (amit ti. kommentálni kellene). Lajos felhorkan ;
amikor Marylin Monroe ezt mondja: az öt ismérv. Naná, a lenini. Aztán
vagy férjhez megy a volt vőlegényemhez, vagy nem. Tomcsányira néz, eltartja
a szájától a kagylót. Csak vicc, súgja a fiú felé, s pillanatra lezárja szempilláit.
Nem, nem, senki, folytatja. Szóval épp azt az esetet vettük, hogy én jövök
balról és nem tudom már merre, nagy ívben kanyarodok, jobbról meg egy
kamion áll, megrakva fontos külkereskedelmi áruval, erre ő felállt, ekkor
láttam, hogy van egy kis hasa, nem nagy és tudod inkább az az izmos fajta,
és lassan, mintha minden szó után gondolkodna, azt mondta, hogy feltéve, de
meg nem engedve, igen, isteni volt, tényleg így, feltéve, de meg nem engedve,
hogy szükséges a tanfolyam hallgatói számára ez az információ, mit értsünk
azon: külkereskedelmi áruval. Isteni volt. A kezét az előtte levő szék támlájára tette. A nyakkendőjét a nadrágjába tűrte. Ez volt az egyetlen meredek;
amikor ismét éktelen, elemi erejű hangok hallatszanak kintről, ők az ablakhoz tódulnak, s látják a tovasuhanó sólymot s a véres, zilált tollcsomót
ereszkedni alá. Pont a 33-as megállójába esik, mondja Tibi bácsi. Kisvártatva
megjelenik Dorogi Janka. Rögtön ért mindent. Nem tehetek semmit, tördeli
a kezét; ujjai idegesítően roppannak. Ádám nem tesz lakatot a szájára.
A moszkvai szürke keringővel kéne próbálkozni. Tomcsányi legyint. Keringőgalamb az, mint a neve is mutatja; kitartóan, egyhuzamban, kör alakú pályán
2—8 órán át is képes repülni, d e . . . Lajos közbevág. Lehet, lehet, hogy szem
elől veszítjük, lehet, hogy a földön peregnének testük hossztengelye körül
jobbról balra vagy balról jobbra igen nagy gyorsasággal. Mindez meglehet.
De hogy a moszkvai szürke keringőre nem mernék ráengedni a sólymot, az
is zicher. Ezen gátlásosán és szomorkásán nevetnek;
amikor Tibi bácsi0 suttogni kezd. Nekem semmi bajom Marylinnel. Helyes
lány, jó programozó. Bár P L l - b e n . . . De nem is az. András közbeszól. Hagyjuk ezt, Tibor bátyám. Semmi értelme. Folytassuk, ha Marylin visszajön,
indítványozza Imre. De fönn vagytok, mondja az öreg élesen. De fönn vagytok. Ha engem most fölvesznek, akkor nyugdíj előtt még megemelik a fizetésemet. És? És, és! Engem ott nyaggatnak egy félórát, így Lenin, úgy Lenin,
sőt egészen megijedtem, még Sztálinról is kérdeztek, a másik asztalhoz meg
odalibeg a Marylin Monroe, előtte persze csókolom, Tibi bácsi, hogy tetszik
lenni, Tibi bácsi, mintha nem l á t n á . . . Dialektikusan, röhög közbe Lajos.
A másik asztalnál* meg így elvtársnő, amúgy elvtársnő a Monrócskának,
bírod-e a munkád mellett, elvtársnő, reméljük jól hasznosítod. Az elvtársnő.
Mintha én nem lennék elvtárs. Fölvesznek téged is, ha tudtad az anyagot, szól
közbe Jancsika. Egyszerre ugrik föl Tomcsányi és Békési. Az öreg meg énekel,
kicsit recsegve bár, de tempósan. '
Ej Jancsika, Jancsika,
mé nem nőtté nagyobbra,
nőtté vóna nagyobbra,
letté v ó n a . . .
A fiúk szuszogva ülnek, Tóbiás János sértődötten hallgat. A kapitalizmust
tudtam, csak a szocializmust nem. Az marha nehéz. Ezen jóízűt nevet a két
nyitott szellemű fiatal. Ádám Lajos szokásos tréfáinak egyikére készül. Ezek a
tréfák faragatlanok, de nem tagadható meg tőlük némi durva egyenesség;
egyképp rokonai az ártatlanságnak és bárdolatlanságnak. Először a nevetéshez
* Két asztal van mindig.
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fűzi a megjegyzést. Á, á, Tibi bácsi. Nocsak. Neked slejmos a nevetésed.
Lehetséges, mózsno, hogy te köpsz az egészre? És vajon jó dolog így ugrálni,
nyugdíj előtt? A nevetés abbamarad, de az öreg asztalán meglobogtak már a
papírok. Mozgásuk most disszonáns. (Tibi bácsi asztala mindig tele: papírlapokkal, tablótervekkel, írásképekkel. Nem, mintha a fiúktól függne, és nem,
mintha a fiúk függenének őtőle; nem: ők függetlenek egymástól, mindazonáltal Tibi bácsi szereti, ha mindenki tudja, ő már hétkor bent van, és asztalán
fröcsög a munka. Tudjátok, fiúk, mondta egy ízben bizalommal, a repülősöknél megszokja az ember a korai kelést. Ott ez a mondás járta: korai óra: lóra!
Ló alatt, mondanom se kell, nem igazi ló értődött, hanem a gép. A masina,
ahogy hívtuk. Szegény kishorti.) Lajos lehalkítja a hangját, mint aki meghitt,
engesztelő szóra készül. (Ez már a tréfa.) Nem szeretném, ha félreértenél,
Tibor bátyám. Én még fiatal vagyok, sok mindent hallomásból ismerek csak.
Én öreg vagyok, és sok mindent én is csak hallomásból ismerek, nevet Tibi
bá. Barna bőre egészségesen fénylik. (A sízés szerelmese.) Nézd, nem szeretném, ha félreértenél, de mondd, nem lehetséges, hogy mi most kissé egyoldalúan ítéljük meg a németeket? És elmondja, hogy Hitlerre gondol jelesül, fölemlíti az autóbahnokat, melyek még mindig autóbahnok, az NDK-ban is!,
elismeri, hogy azért az csúnya "dolog volt a zs .. .-kai, úriemberhez méltatlan,
nem kellett volna abból egyáltalán ügyet csinálni, pedig aztán azok katonák
voltak, ha nincs az amerikaik benzinje, sehol sincsenek a Grisáék, igazi katonák, hidegvérű szakemberek, és őszintén, mit lehetett várni azután a béke
után, amit a franciák összehoztak, teszi föl a fiú végül a kérdést, majd elhatárolja magát Trianontól, hogy arról ne is beszéljenek, mert ő nem akar politizálni, de visszatérve a németekre, azok még tudták, mi a fegyelem, lenne itt
rend, hu-hú, de lenne ám. Elhallgat. Nem tudom, jól látom-e, Tibor bátyám!
Tóth Tibor megindul az ajtó felé. Mintha bólintana. Keze végigsúrolja Lajos
vállát. Amint kiment, Lajos kegyetlenül felröhög. A vén fasiszta! Ha izgalomba jön, mindig vécére megy, mondja tárgyilagosan Tomcsányi;
amikor Ádám Lajos felkiált: Az anyagkivételezésnél a homogenizálást
még a pofájukba vágom!;
amikor fölemeli a telefonkagylót, és abból kénköves mennykő csap ki,
dörög és villámlik. A kollégák bebújnak az asztal alá. Ej, te kölök, te kölök,
hát szabad egy ilyen szép kisjányt megríkatni? Az öreg parízeres zsömlével
kínálja Marylint, aki egy zacskó nápolyit nyújt a férfinak. A zacskó barna
papírján átüt a zsír. A kagylóból sistergéseken át szép férfihang szűrődik ki.
Lelki fürdőzés volt ez nékem, levegőkúra, magaslatlevegő élvezése a napi politika fülledt légkörének folytonos magambaszívása után. Külön ki kell emelnem a Parsifal-előadásokat, mely műnek onnan nem lett volna szabad kimennie. Már elébb, a 76-os esztendőben megismerkedtem a magasztos költemény vázlatával; később elküldte nékem a mester a kész szöveget is, néhány
ajánló sorral. Be kell vallanom, hogy az első előadáson az oly idegenszerűen
hatott rám, hogy nem tudtam rögtön a megértésig jutni. Visszavonulván páholyomba, a keszkenők és parfümériák közé, mondogattam magamnak: Albert, Albert, de buta vagy. Ám a második adásra föllebbent a fátyol, letört
minden gaz. Példátlan ihletettség uralkodott a lelkeken. Füle a kagylón: reményteljes kattogásokat követnek reményteljes kattogások;
amikor belép Gregory Peck, szemüvegben, keze maszatos a tintától. Értelmiségi benyomást tesz. Egy tanult főnökét. Kézbe veszi a jelenléti ívet, megnézi (reggel már látta), leteszi; kimegy;
amikor azt mormogja Andrásnak: valahogy olyan polgári humanista ez
a tanulmány. Nézd ezt például: ha a szükséges anyagigény biztosítható; vagy
ezt: ily módon elképzelhető, hogy a termelési terv. Békési Andris nevetgél,
nem egészen érti;
amikor belép Tánya, a daruslány. Macskapofi. Rúzsozása friss, hivalkodó.
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Mit néz, Imriske? Magát, suttogja a fiú ügyesen úgy, hogy mindenki nevet,
csak Tánya nem. Annak orrcimpái megremegnek. Valaki fogat mosott. (Tóbiás. Csillog-villog a foga, mint az usztasáké.) Igen, így a szellemes válasz. Így
hát ha valamikor, úgy most lehet vele csókolódzni. A lány pufajkáján van
egy lyuk;
amikor Jancsika megkérdezi tőle, olvasta-e A bátyám, a klarinétos című
kisregényt? Nem.
Mielőtt lemennének közösen ebédelni — eljött az ideje — tréfát űznek
Imrével. Mi van, öreg, mutatnak rá a hosszú, zilált, véres galambtollra, ez az
új Parker? Nincs ebben semmi vicc, mondja Tomcsányi leverten. A KlSZ-titkárral se lehetne madarat fogatni. Az ebédlőben hosszú a sor. A kanyarban
Tomcsányi észreveszi, hogy az előtte álló kolléganő köpenyén egy gomb, a
hastájon, hiányzik, miáltal a fehér vászon elemelkedik a párjától, rés keletkezik. Imre oldalt hajtja a fejét, de nem tudja megállapítani, hogy a hasat
látja-e vagy a kombinét. Figyelmét később a menü köti le, az A menü és a
B menü. A köpenyes nő azt mondja a kis ablakon át az izzadó arcú, mindigdühös szakácsnőnek: Icukám, mély részvétem. Köszönöm, mondja a szakácsnő.
A szeme kisírt. Icukám, nincs mit tenni, ne a rántott húsból drágám, ilyen
szörnyű az élet. Imre felbátorodik, és zöld jegyre rántott húst kér. Nem lehet,
rendnek kell lenni. Mérgében nem visz kovászos uborkát, pedig az jár.
A férje halt meg; öngyilkos lett, mert kirúgta az a rüfke. Az Icuka? Jaj,
dehogy. Tomcsányi a csőtésztával küszködik; megszívná, mint a makarónit, de
a levegő áthúz a csőtésztán — ahogy a neve is mutatja. A szeretője rúgta ki.
Ja. Nincs ember, aki elítélné Icut, hogy feladta emberi méltóságát. Van benne
logika, mondja a kövér nő, miközben a sótlan karalábéleves egy csöppje elindul a szája szögletéből. De itt nincs tovább: fönnakad egy anyajegyen. Van
benne logika, ismétli; tányért cserél. Dorogi Janka szerencsétlenkedik arra,
bájos-ügyetlen egyensúlyoz a tálcával. Nincs hely, mordul Imre. A lány önérzetében elpirul. A faroktollakra, mondja, sípocskákat erősítettem, és erősen
szagos folyadékot is használtam. Tomcsányi legyint. Hatásosabbnak bizonyul
a ragadozó madarak állandó lövetése, mondja hangosan, némiképp kihívóan.
Brandhuber elvtárs int oda távolról, teli szájjal. Szép a hangod, fiatal barátom. Békési megragadja a felugrani készülő Tomcsányi karját. Ne hülyéskedj.
Nem vagyunk az erdőben. Dorogi Janka szemei a fiún. Marylin Monroe nyájasan szemrevételezi. Nem konkurrencia ez a nyeszlett, copfos kis lányka. Talán csak a szemei. Azok villognak, élesen, tüzesen. Várj egy kicsit, mondja
Jankának, miközben az evőeszközöket látszólag logikátlanul egymáshoz közelíti, várj egy picurkát, átadom a helyem. Köszönöm, találok én másutt helyet.
Milyen harcias teremtés, mondja Monroe, s learatja a hódoló pillantásokat.
De Tomcsányi Imre szájában már keserű a linzer mindenképp (A menü).
Visszamennek kis szobácskájukba, a pozitívumok és negatívumok színterére. Imre kis kitérőt tesz elébb. Az első helyiségben nincs szerencséje. Ott
a piszoárból kolumbácsi legyek törnek elő. E piszoárnál küzdött meg heiliche
Georg a höllisch Drachennal még a koalíciós vagy dualista időkben, a fejét
levágta és a kagylóba dobta. A szörnyeteg fejéből erednek aztán az ártalmas
legyek.
Kérdőn néz a mellette álló idősb kollégára. Ugyanazt csinálják. Nézd, te
nemrégen vagy vállalatunknál. Már persze, most jó lenne, ha te és a hozzád
hasonlók mind többet és többet tudnátok a kolumbácsi legyekről satöbbi. Csak
tudod, és paradox módon épp ezért volna jó a beszélgetés, a mi korosztályunk
erről ugyanúgy nem tud beszélni, ahogy nem tud egy szerelmes éjszakáról.
(A szétszaggatott lódögből darazsak, marhadögből méhek kelnek életre.) Majd
le kell szólni a gondnokságra, mondja már bent, míg a kezét mossa. Valaki
lopja a papírt, kérdi Lajos. (Tóthra gondol.) Nem. Imruska, a kávé. Ne tegyen
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bele cukrot, van benne. Kettő van benne. Köszönöm. De ekkor már ott áll
szigorú-tréfásán Ádám Lajos, hogy „bekaszírozza" a kávépénzt. Tomcsányi kiguberálja — kicsit rájátszik, az ebéd és a kávé oldotta a hangulatát —; a
kapott pénzt a „pénztáros" hatalmas, bumfordi fémládácskába teszi. A fedőlapon egy katonát meg egy zászlót ábrázoló dombormű van; a fölirata: Kiváló
Zászlóalj. (A zászló diadalittasan lebeg, a katona primitív ábrázolású, arca
még így is elszánt.)
Marylin Monroe visz Peck elvtársnak egy adagot. Alamuszi nyuszi nagyot
toppant. Tomcsányi nézi az asztalán a véres mementót. Megfontoltan kavargatja a kávéját. Belibben Marylin, igazgatja a haját. Imre, raportra. A fiú
felugrik, mint akit megütöttek. Nehogy valami ostobaságot csinálj. Békési
Andris melegen néz. Ádám a pénzt számolja. Az ajtóból Tomcsányi visszapillant. Mi lesz?
Szervusz, köszön bent keményen. Szervusz, válaszol Gregory Peck, s megigazít egy lapot maga előtt. Matat. Kedvemre való, hogy hívattál, mondja
Tomcsányi támadón. Gregory Peck szeme kikerekül, egy ötvenéves ember
mélabújával szól: Hogy nőjön köröm a kedvedre!
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