
Egy pohár sör 

Levelet fonnyasztó meleg. Az. utca forr, sütős a bazaltkocka, megnyúlóso-
dott az aszfalt. Szellő se rezdül, a porszemek elalszanak a levegőben; csak nagy 
messzeségben villámlik aprókat: mintha a mezőkön suhanó kaszák csillanná-
nak meg kékes fénnyel a felhőrongyokon. És úgy folyik a levegő, mint a be-
főttekhez készített nehéz szirup. 

„Egy pohár s ö r . . . " — jut az ember eszébe, és megmoccan az ádámcsut-
kája, összeszorul a nyeldeklője, s a nyál is megsürül a szájában. A nap, a háta 
közepén csordogáló verejték és kiszáradt szájpadlása besodorják az italboltba. 

Éppen olyan, mint a többi. A polcokon színes pálinkásüvegek gebeszked-
nek, zöld, bíbor és vízszínű mámorok, a falon tíz percet siet az óra, szidolos-
fényű rézcsapok, törölgetőrongy, pohár-regiment, vastag levegő, kékes-szürke 
cigarettafüst-felleg, sörszag, gyémántszemű legyek, pohárcsörgés és ilyen táb-
lák: „Káromkodni tilos!", „Köpködni tilos!", „Panaszkönyv." „Csak annyi 
megbecsülést a dolgozóinknak, amennyit magadnak kívánsz." 

A sarokban National-kassza. „Pohár világost" —• mondom, és a negyven .év 
körüli nő, akit csak deréktól felfelé látok,, benyom ja a gombokat." „Tízforintos" 
— nyugtázza a papírpénzt, nehogy valami félreértés essék, 'és daráló kar jával 
együttmozog fülében a két aranykarika, és máris ott táncol a visszajáró apró 
a forintötvénes blokkal. Nem siet, olyan egy óra t á j t van az idő,, kevesen van-
nak a mellékutcai üzletben. Beleszív a cigarettájába, körme hegyével leszedi 
az ajka-festékére tapadt dohányfoszlányt, és már nem is lát. Az utcát nézi, és 
szinte magának vagy a semminek mondja: „Esni fog." ' 

„Pohár világost" — mondom, és a csapos megismétli: „Pohár világost." 
Kövér arcából apró szemek sütnek rám, kövér keze megforgatja a fogantyút, 
és a szőke sugár belezúdul a pohárba. Elvágja a habját , egy kicsit félretolja 
ülepedni, csípőre teszi a kezét, és a fejem fölött átszól a pénztáros-kartárs-" 
nőnek: „A Pálnénak fia született. Tegnap este." „Na, akkor gyűjtés lesz" — 
válaszolja" az. „Koponyánkint öt forint. Csörgőre: És kórházlátogatás dupla 
bizalmival." Egy szuszra mondta, két cigarettaszívás között. A szavak kicsit 
sziszegnek, hüllőhangja van a negyven év körülinek. " Aztán ú j ra kinéz az 
utcára, és most már hangosabban mondja: „Esni fog." 

A csapos rámkacsint, bal szemöldöke felszalad a homlokára-, kisimulnak 
a ráncai, és cinkos hangon mondja: „Finom n ő . . . " — és utánatölti a poha-
rat. S mert én nem kacsintok vissza, nem mosolygok, sőt egyáltalán meg sem 
szólalok, elkomorodva mondja, rideg üzleti hangon: „Egy pohár világos . . . " — 
és elébemkoppintja a poharat. 

Vízszintes korong, egy lábon áll, és mellette egy férfi . „Szabad?" — kér -
dem, és az únottan biccent. Hangtalanul, csak a fe je íendül meg egy kicsit. 
És ő is egylábon áll, mint az italbolt korong-asztala, a jobblábán, és a bal t 
körécsavarja, és annak csak cipőhegye érinti a ¿földet. Könnyedén áll, mint az 
olyanok, akiknek feleslegük van a testi erőből. Nem azért, mert nagyon izmo-
sak, hanem azért, mert sohasem vették igénybe azt, ami jutott, nem fogyasz-
tották el testi munkával, és nem is kell okosan gazdálkodniok vele. így áll, 
és belebámul a levegőbe. Semmibevesző nézéssel, nagy-nagy érdektelenséggel. 
Valamikor régen — s akkor hosszú éveken át — forgalomban volt egy Törley-
plakát, amelyen egy Nyegle-Űr ült, rákönyökölt a bárasztalra, lenyalt f r izu-
rával, és grófok számára specializált arcéllel, uj ja i között hosszú cigaretta-
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szipkában égő cigaretta, és keresztbevetett lába mellett jéggel telt vödör két 
üveg pezsgőyel — ez jutott eszembe. Az a figura is így bámult bele a hirdető-
oszlopról a pesti utca forgatagába. Ilyen únott pökhendiséggel, ilyen bicska-
nyitogató pimaszsággal. 

Ott állt tehát ez a valaha úgynevezett jobb ember, előtte egy ujjnyi-sör 
a pohár al ján és bámul. Világos, pepita ruha, s bár a kabátja alul már rojto-
sodik, a bélésre varrva biztosan ott van egy selyemcímke ilyesfajta felírással: 
Kraxlhuber Tóbiás úri és angol szabó, császári ésddrályi udvari szállító Buda-
pest. Utca nélkül, mert Kraxlhuber Tóbiás az fogalom, és jobb körök ismerik, 
más számára pedig az ő belvárosi cége úgy sem létezett. És a pepita ruha 
alatt, az alsónadrág és nemkülönben az ing baloldalán a monogram két betűje 
lenne" fellelhető egy ötágú korona társaságában, finoman hímezve. Áll, bámul, 
és balkeze kisujjával kis köröket rajzolgat az asztalon. Kis körök — és ő 
elmerengve gondolkozik —, vagy. pontosabban: e'mlékezik. Mert ő, tíz eszten-
deje nem él, csak ott járogat a múltjában, amikor még jól ment, és nem egy 
pohár világost ivott egyötvenért, állva,- egy mellékutcai mit-tudom-én-miben. 
Ott é l ' abban a másikban, ahol déli egy órakor á pár tormásvirstli mellé egy 
üveg Paracelzust bontatott az Apostolok hűvös pincéjében, vagy hideg rántott 
ponty mellé müncheni barnát ivott a Galamb-utcában a Százévésnél — finom 
helyen, pácolt levegőben, nesztelen pincérek hajbókolása közben, .a meráni 
nyaralás után és a balatonfüredi utókúra előtt, miközben a bronzvállú Gitta 
Reve d' Or illatot párolgott mellette. Mert egy ilyen karcsú, finommozdulatú, 
könnyedállású volt úriembernek a sörivással kapcsolatosan nem is lehetnek 
más emlékei. így állt- tehát, gólyamódra féllábon, és a semmihez csomózott 
szemhíel a világűrbe bámult. 

Miközben pedig ő állt a maga. nagy némaságában és merengésében, és 
miközben én így kéretlenül és illetéktelenül nagy kíváncsiskodva belebúj-
tam lelke ráncai közé, ú j vendég érkezett, aki most, söröskancsóval a kezé-
ben mellénklépett. „Hű, de befű tö t tek . . ." — mondta köszönés helyett, és 
kezefejével végigtörölte a; homlokát. Vörösre égett bikanyaka kigyűrkőzött 
olajos-kék ingéből, homlokráncai között koromszemek feketedtek, kezefején 
vörhenyes szőr csillogott, „Hát i g e n . . . " — mondtam én valami vigyori jó-
kedvvel, és ezt nagy-hirtelenében nem- is tudtam, hogy honnan vettem elő. 
A pepitaruhás volt úriember semmit sem szólt, csak egy nagyon kicsit mintha 
megrázkódott volna, és egy nagyon kicsit arréb húzódott, miközben a poharat 
is, al ján az ujjnyi sörrel, arrébb húzta. „Tán fél, hogy bekenem a ruhájá t?" 
— kérdezte a bikanyakú, de olyan szeliden és olyan derűvel, mint ahogyan 
a, gyerekéhez szól az ember. „Pedig kár félni! Vigyázok én a jómodorra!" — 
tette hozzá, és ebben már egy csepp huncutkodás is csillogott. A pepitaruhás 
most ránézett. Vizenyős, kék szemében szinte semmi sem volt, — s aztán el-
fordult. Ment kifelé, és nagyon halkan hallatszott a morgása, szinte csak 
sejteni lehetett: „Csü rhe . . . " ' . 

Kicsit kihűltem. Szinte láttam felemelkedni egy vörhenyes szőrrel borí-
tott hatalmas öklöt, aztán egy recsegést hallottam, a pepitaruhás elnyúlik a 
kövön, rendőr, igazoltatás . . . De semmi sem történt. A bikanyakú elnevette 
magát. Hangosan, hatalmasan, mint a nagyon erős emberek. Mint aki egy 
bosszantó férget fricskáz le magáról. A^ másik meg ott ment, mint égy el-
múló árnyék, amely kint, a nap meleg sugarában biztosan el fog olvadni. 

EGRI LAJOS ' 
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