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AZ UTOLSÓ 
VAGÁNY* 

íz éve már nős ember, de életmódján semmit sem vál-
toztatott. Sokáig nem láttam, amíg egyszer eszembe 
nem jutott, hogy ha sehol, nála találok madáreleséget 
a kanárinak. A boltból ugyanis kifogyott. Tőle csak-
ugyan tudtam szerezni. A város szélén lakik, ócska, 
tákolt házban, a szobák sehol ilyen változatosak. 

Az egyikben madarak minden mennyiségben, a másikban pléhdobozokban kü-
lönféle magvak, dinnyétől kaktuszig, a polcokon és az asztal alatt könyvek, fo-
lyóiratok halmaza, a falon horgászfelszerelés, és üveg alatt érmék — valamikor 
nagy kerékpárversenyző volt. 

Megöregedett, de éppoly szíves a mosolya, mint sok évvel ezelőtt. Kevés 
embert láttam, aki ilyen nyílt, derűs szemmel járna a világban. 

— Még mindig? — intettem szét, a dobozokra, madarakra. 
— Még mindig — mondta egyszerűen. — Nem adom fel egyéniségemet. 
— Ezekből meg lehet élni? 
— Kevésből megél az ember. 
— És az asszony? 
— Tudta, mire vállalkozik. 
Emlékeztettem, hogy valamikor a lányok kegyeltje volt. Legyintett. 
— Minden elmúlik. De önmagát ne adja fel az ember. 
— Ezt mondják a mai teenagerek is. Hallott róluk? 
— Hogyne. Teenagerek, Beat-fiúk, gammlerek . . . 
— És mit szól hozzájuk? 
— Mit? Semmit. Mit lehet ezekhez szólni. 
Intett, hogy üljek le. Gyanúsan rozoga karosszékbe ereszkedtem, recsegett 

és ingott, de baj nem történt, ö egy múlt századbeli kanapé közepébe süppedt 
és cigarettával kínált. 

— Persze, maga azt hiszi, hogy nekem valami közöm volna ezekhez a tár-
sadalmon kívüli fiatalokhoz? Hogy én is amolyan társadalmon k í v ü l i . . . — 
nyugodt mosollyal tartott elém egy ezüst hamutartót. — Ne mentegetőzzön, 
nem sértett meg. Igaz, vagány voltam, és az is vagyok. De vagány. Vagány és 
huligán, az nagy különbség. 

— Komolyan? 
— Mindjárt legelőször, hogy a vagány nem társadalmon kívüli lény. Igenis, 

tartozéka, ha úgy tetszik, árnyéka. Én, amint maga is tudja, sohasem loptam, 
sohasem verekedtem oktalanul, nőket nem inzultáltam, nem jártam piszkos sza-
kállal, se pizsamában, se mezítláb. Ha más nem, egy tornacipőm mindig volt. 

* A közelmúltban elhunyt József Attila-díjas íróra, régi kedves munka tá rsunkra emléke-
zünk kegyelettel — egyik utolsó írásával. 
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Nem ittam, s ha kártyáztam, nem csaltam. Most az akarja kérdezni, tulajdon-
képpen hogyan is voltam vagány, ha külsőre úgy éltem, mint egy városi pol-
gár? Gondoljon arra, hogy engem a múlt rezsimben nem tudtak kizsákmá-
nyolni a vállalkozók, de még a kereskedők sem, a magam emberségéből éltem. 

— Most dolgozhatna, megszűnt a kizsákmányolás. 
— Ez igaz. De látja, itt különbözők én másoktól. Nekem nem kellenek az 

ezresek, ha az évi szabadságom tizenkét nap. Én sohasem izgultam, ha az utolsó 
fillérem elfogyott, pedig előfordult, hogy négy napig csak vizet ittam. De én 
még kölcsönt se kértem senkitől, nemhogy egy szelet kenyeret. 

— Szép ez a büszkeség, de nem túlzott? — kérdeztem óvatosan. — Ismeri 
Cervantes regényét? 

— Don Quijote — bólintott. — Százszor inkább, mint Sancho Panza. 
— De . . . — jeleztem tenyereimmel —, pocak . . . mintha itt is lenne . . . 
— Ez csak a kor — első ízben láttam arcán némi zavart. — Sokat dolgo-

zom. 
— Mit? 
— Mit? — csodálkozott. — Hát a kert. Belterjes gazdálkodás. Földieper, 

málna, paradicsom, paprika, délszaki virágok, melegágy, üvegház; aztán a ma-
darak, galambok, tyúkok, a halászat. Saját halastavat is létesítettem kísérlet-
képpen, de abban még van tennivaló. . -

Gúnyoskásan ingattam a fejemet. 
— Egyéni gazdálkodó. 
— Azért van. Passzióból csinálom. Csak annyit árulok a piacon vagy isme-

rősöknek, amennyi nagyon kell. Különben kísérlet itt minden. Tanulmányoz-
tam Micsurint is. Űj fajtákat akarok nevelni, akár málna, akár madár . . . ma 
úgy mondják, ez a hobbym. Az ember azt csinálja, amit szeret. Passzióból meg-
tanultam az egész mezőgazdasági technikum tananyagát. Most készülök meg-
venni az egyetemi jegyzeteket. 

Megdöbbentettek szavai. Tűnődtem. 
— Nem lett volna jobb . . . — mondtam bizonytalanul —, ha korábban . . . 

rendes iskolában... és most mint kutató valamilyen kísérleti intézetben . . . 
Nevetett. 
— Én mint tudós? El tudja képzelni? Ifjabb koromban csak a kerékpár ér-

dekelt. Meg a lányok. Az volt mindenem, nyerni valami versenyen, aztán a 
bankett. . . Annyi baba, amennyi csak kellett. Játszani az életemmel, ami az 
enyém . . . 

— Ezt csinálják a gammlerek is. 
— De micsoda különbség! — Kis híján felháborodott..— Én a sportpályán 

kockáztattam, s nem az országúton! És a magam életét, nem a másokét! 
Mondjak valamit? A múltkoriban itt, a Hajdú soron, éjjel női sikoltozást hal-
lok. Kevés a villany. Odarohanok, hát három huligán teperget egy lányt. 
Az anyátok mindenit, rohadt csibészek! Kést rántanak, és nekem! Hát én ad-
tam nekik. Nem teszik zsebre. Hogy melyiknek tört csontja, melyiknek nem, 
azt én nem tudom. 

— Rendőrség? 
— Nem kell ehhez rendőrség. Minek meghurcolni azt a szerencsétlen lányt. 

Hát ez a különbség vagány meg huligán között. 
— No, azért nem minden vagány volt ilyen. 
Erre nem felelt. o 
Már a zacskó vegyes magot zörgettem, hajtogattam, a búcsúzáshoz készü-

lődtem, amikor egy sovány, törékeny, szomorú asszony lépett be. 
— A feleségem — intett rá. 
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Bemutatkoztam. 
— Régi ismerősöm — tette hozzá a vagány. 
— Foglaljon csak helyet — mondta az asszony —, megkínálni nem tudom 

semmivel. 
Azzal kiment. 
Feszült csend lett. Kényelmetlen. 
— Hja — mondta állán kapargatva. — Tudta, hogy mit vállal. Most már 

késő. 
— Késő? — kérdeztem lassan. 
A körmeit vizsgálta. 
— T u d j a . . . ha most elmennék dolgozni valahová . . . Később nyugdíjat 

kaphatnék . . . elfelejtenének . . . De ha így meghalok, azt mondják majd, meg-
halt az utolsó vagány . . . Mégiscsak voltam v a l a k i . . . Ha már a sors úgy hozta, 
hogy csak a kerékpárral szerezhettem érdemeket és attól uram, még egyet-
len szem málna sem terem. Érti, ugye? 

Csak otthon vettem észre, hogy elfelejtettem fizetni a magért. Most újra el 
kell mennem. 

Félek a találkozástól. 

WINKELBAUER PAL RAJZA 
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