KAMARÁS ISTVÁN

REPÜLNEK
A HALAK

Lesencei Karcsi eljött levéglegelni.
A kis derék Lesencei.
Az összeférhetetlen Lesencei.
Az. aki attól a miniszterhelyettestől se ijedt meg.
A vállalat belé helyezett bizalmával visszaélő Lesencei szaktárs.
Az a kis . . . no, hogy a fenébe is hívják . . .
A Lesencei-ügy.

•

Az a Lesencei Karcsi, akinek október 9-én fél hétkor munkahelyére menet
a következő furcsa dolog jutott az eszébe: Milyen igazságtalanság, hogy egyesek látnak repülőhalat meg hasonlókat. Mint Inóci. Persze kevesen vannak
ilyenek, talán csak annyian, akik azon a hajón utaztak, ahol Inóci is. De valami különlegességet viszont már majdnem mindenki látott, vagyis mindenki elmondhat ilyesmit. Lendvai bácsinak is ott van a fénykép a Krisztus-arcú
felhőről, amit 1934-ben lehetett látni fél napig valahol Tirolban, s az már mindegy, hogy az a felhő már jobban hasonlít Lendvai bácsira, mint a Krisztusra . . .
Aztán Vargának ott van a front, a fogság; Gémesi Karcsinak a rádiós amatőrök, s a világ minden tájáról bemondják néki angolul, hogy ott éppen milyen
idő van. Stépán szakinak meg a világi bomba nők, Bánhegyinek meg a veseköve. Ilyesmiket ki lehet olvasni az Élet és Tudományból is, még a repülőhalakat is, csakhogy azt mindenki megveheti. Ha meg én próbálnám meg esetleg,
legyintenének, hogy ezt ők is olvasták, vagy nekem nem hinnék el, vagy. . .
vagy talán el sem tudnám mondani rendesen. Még Inócinak sem, pedig Inóci
más. Inócival barátok lehettünk volna. Folyton csak vigasztal, s ő persze azt hiszi erre, hogy biztat. Hogy én fél éven belül akár szabályos portás is lehetnék,
meg hogy amíg kiállítanám a cédulát, fényképet készíthetnék az emberekről
csak így a szememmel, s aztán ha akarnám, lexikongyűjteményt is csinálhatnék
belőlük. Meg hogy amikor majd eljutok abban a lexikonban az „L" betűig, a
Lesenceihez, akkorra majd teljesen meg fog jönni az önbizalmam... Ez pedig
röhögség. Meg kellene neki mondani, hogy tiszta röhögség . . .
Mégse mondta el. A szarvasokat sem, hogy ugráltak le a sziklákról a Rezi
várban. Már a köszönésnél mindig ingoványos talajra lépett.
— Sok boldogságot!
— Magának is . . . Jó napot, Inóci szaktárs.
— Figyelem, Karcsikám, adás következik. Ma délelőtt le fog ide szállni egy
arkangyal. Bizonyára látott már ilyesmit.
— Csak el tudom képzelni.
— Ez most nem segít, mert ez egy villanyszerelő képében fog megjelenni,
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kilenc és tíz között. Már tegnapra vártam. A kettes szekcióba küldje majd! Jó
a vétel, Karcsikám?
— Jó. Majd küldöm.
Lesencei Karcsi ezután hozzákezdett aznapi teendőjéhez, ami abból állt,
hogy elfoglalta a helyét a bódéjában, s várni kezdte a villanyszerelőt. Ez volt
arra a napra az egyetlen szilárd pont, mivel szállítást nem jelentettek. Sivatagos napnak nevezte az ilyeneket.
Villanyszerelőt már sokat látott, arkangyalt még egyet sem. Nem is várta
őket már régóta, több csalódást okoztak neki, mint örömet. A negyedik karácsony volt, amire emlékezett. Csengő helyett nagy robaj hallattszott ki a szobából, s Lesencei Kelemen kovács és cséplőgépmester leesett - a két székről,
ahonnan a karácsonyfát díszítette. „Az angyalok, kisfiam, ma nem érnek rá, ma
apukát viszik el." El is vitték, ahogy szokták, s hosszú éveken keresztül ajándékokkal törlesztettek. Egy apa hátránnyal kezdett az iskolában. Amikor kijött a kórházból, hozzászámíthatta a fél tüdejét is. Az angyalok pedig, ahelyett,
hogy őt is elvitték volna szépen, itt hagyták életfogytiglani kíméletre.
A villanyszerelők a szeme láttára csináltak csodákat, s elbeszélgettek vele
a vasárnapi meccsekről, a hétköznapi nemi életről, vagy szidták a górékat.
Mindez Karcsi számára olyan volt, mint a magasfeszültség: nem volt szabad
megérintenie. Nagy hatalom volt a villanyszerelők kezében, több tízezer volt,
de sohasem éltek vissza vele. Ennek ellenére a villanyszerelőket is a messzi
dolgok közé sorolta, ahol ilyenek szerepeltek mint: árucsere-egyezmény, jegyzékváltás, szexuális élet, formábahozó edzés, demokratikus centralizáció, személyiség kibontakozása, közel-keleti agresszió, egy főre eső termelékenység,
négykettőnégyes felállás és mások. Hiába magyarázták őket; teljesen egyformák voltak. Közel voltak viszont a szarvasok, a sztyeppék állatvilága, s a szalahkazai piramisok belseje, a Tűzföld, a Hold, a repülőhalak, a pincehelyiségek
műhelyei és Inóci.
Inóci nagyon rendes volt. ö lesz az első, határozta el többször is, akinek
majd el fogja mondani a piramisokat. Valószínű, sokszor közbevág majd, s
ilyenkor egy kicsit mindig ellop majd az övéből. „Azt akarja mondani ezzel,
Karcsikám, hogy odafenn a romok közt párbajoztak a szarvasok? Vagy nevezhetjük bajvívásnak, vagy lovagi tornának is. Szóval?" Ilyenek után persze
majd nagyon nehéz lesz folytatni.

•

Kilenc felé váratlanul megjelent Inóci, hóna alatt egy öblös üveggel.
— Sok boldogság, satöbbi! Karcsikám, azt hiszem, a maga egyénisége sokkal jobban megfelel ezeknek a halaknak. Szeresse őket, legyen apjuk helyett
apjuk.
Két kis hal úszkált az üvegben. Kavics volt az alján, s beletűzdelve fegykét vízinövény. Újabban valóban megszerette a halakat. Talán a szarvasokat
pótolták. A húsboltokban is elnézte őket. Pedig tulajdonképpen hegyi gyerek
volt, Garacsné is, a műhelyirodából, erdei embernek nevezte. Garacsné egyszer somot szeretett volna eltenni. Lesencei Karcsi Hűvösvölgyből indult el,
hogy keressen neki. A Vadaskert-tető aztán alaposan kikészítette a tüdejét.
Pénzt természetesen nem fogadott el, pedig sokba került neki. Aztán a kórházban történt az a dolog, amikor nagyon mamlaszul viselkedett. A Joli nővérrel.
Valaki bejött a kapun, s lassan elhaladt az ablak előtt. Mintha sompolyogna.
— Halló! . . . Ki az? Maga?
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Télikabátbán volt, s utcai cipőben. Táska sem volt nála.
— Maga, k é r e m ! . . . A villanyszerelő?
Az ember megfordult, mosolygott, s halkan megjegyezte.
— Hű de szigorú! És ha én lennék az a villanyszerelő?
— Akkor futólépésben menne a kettes szekcióba, mert Inóci szaktárs már
tegnapra várta.
— Mondja, mi van ott, a kettes szekcióban?
Még egyszer gyorsan végigmérte.
— De ha maga nem a villanyszerelő, akkor. . . Kísérletek folynak ott,
kérem, elektródokkal, fél éve . . . Két professzor úr is . . .
Az ember megint mosolygott.
— Nyilván doktor Csapó ez egyik . . .
— Igen, s azt hiszem, doktor Bodrogligeti.
— Ügy van! Ugye Szabó igazgató elvtárs és Tábori elvtárs még nem érkeztek meg?
— Nem. ö k nemigen szoktak ide kijárni. Csak ha fejesek jönnek ki fentről.
Ekkor pillantotta meg a kocsit.
— . . . Inóci nekem csak villanyszerelőről. . .
Az ember ismét mosolygott.
— Nem történt semmi. Kovács János vagyok, fentről.
•— Lesencei Károly, innen a . . . Ügy látszik, akkor megint veszekedés lesz
a doktor urakkal.
Ekkor már Tábori meg az igazgató is mellette álltak. A sofőr meredten figyelt a kapuból.
A miniszterhelyettes volt, s ezek után nem kellett semmit sem bővebben
magyarázni.

•

Lesencei Karcsi eljött levéglegelni. A portárs a miniszterhelyettest ismerte
fel benne, s még egy jó darabig élcelődött. Megittak egy feketét; s csak ezután
kezdett neki Lesencei Karcsi a véglegelésnek.
„Karcsikám, az ajtók előtt egy kicsit megáll és zihál, csak aztán lép be.
Értelmesen és hangosan beszél, mert a központiak kényesek az ilyesmire. Na,
csak semmi csüggedés!"
MŰSZAKI OSZTÁLY. TERVEZÉS. Mindenütt halk moraj és kattogás, tekerés, mint az üzemben. MUNKAERÖGAZDÁLKODÁS!
„Az ajtók előtt megáll egy kicsit és zihál'... "
— . . . Gönciné lehetne a koronatanú.
— Hogyhogy?
— Hát, kérlek, á második féldeci után megnyílának Gönciné szemei, s látá
Tábori elvtársat Varjúháziné elvtársnővel az orvosi rendelő kanapéján üldögélni, s vala akkortájt huszonkét óra harminc perc.
— Mit kerestek ott?
— Inkább azt kérdezze, hogy mit keresett ott ilyenkor Gönciné?
— Néha nem megy haza Csömörre, benn alszik. Vagy az irattárban a szőnyegeken, vagy o t t . . .
— Jó napot kívánok . . .
— Vagy az orvosi kanapéján. Már amikor az nem foglalt. Jó napot, Lesencei szaktárs, foglaljon helyet."
— Ami azt illeti, evvel csak Gönciné fog lebukni. Az irattárban aludni, a
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bizalmas iratok mellett! Hajmeresztő! Táborit csak a kísérleti teleppel lehetne, mert ahogy azokra a doktor urakra pikkel, az már . . ,
— Ugyanakkor profitál is belőlük . . .
— Szellemi kizsákmányolás!
— A kémcsöveket meg saját zsebükből veszik.
— Különben kár itt minden . . . Tessék, szaktárs . . .
— Azt mondták, először ide jöjjek.
— Először és utoljára, Lesencei szaki.
— Már úgy érti a Somogyi kartárs, hogy a végén, amikor ezeket az aláírásokat már elintézte, utoljára ide vissza kell jönni, a munkakönyvéért. A nagy
jelenetet viszont most mesélje el. Mondjuk, én vagyok most az a miniszter, és
innen jövök . . .

•

BÉRELSZÁMOLÁS. Női hangok, tekerés, kattogás. „Karcsikám, előbb áll
egy d a r a b i g . . . " Férfihang is.
— Higgyék el, a kísérleti telep, ezt be kell látni mindenkinek, már régen
túl van a kísérleti stádiumon. Nem játék már, ami ott folyik, hanem valuta, ha
ezt egyesek nem is akarják belátni.
— Azt nem értem, Sanyi, hogy akkor miért mindig őket mutogatják, ha
fentről jönnek?
— Jó napot 'kívánok.
— Jó napot. Szóval, hogy válaszoljak a kartársnő kérdésére, természetesen
azért őket mutogatják, mert mégiscsak fel kell mutatni valamit ebből a vállalatból. Tessék, szaktárs?
— Ide küldtek a munkaerő-gazdálkodástól.
— Maga az? Hát akkor éppen itt van a kérdés szakértője. Engedjék meg a
szaktársak, hogy bemutassam Lesencei szakit, a kísérleti élő lelkiismeretét és
hősi halottját. Mondja, amikor elküldte a miniszterhelyettes elvtársat a . . . a
fenébe, akkor az igazgató elvtárs mivel kezdte?

SZTK. KÖNYVELÉS. ÜZEMI BIZOTTSÁG „Áll egy d a r a b i g . . . " A Balog
hangja. Meg a Vargáé.
— Tulajdonképpen ki ez a Csapó?
— Doktor Csapó!
— Pardon! Ügyvéd!
— Áffene! Fizikus vagy ilyesmi.
— Megint egy! Ügy látszik, újabban csak doktorokat veszünk fel, véletlenül se egy jó focistát. Ezekkel nem lehet feljutni az élvonalba. Más újság?
A miniszterhelyettes-ügy?
— Marhaság, ö talán már el is felejtette az egészet, mi meg. . . Semmi,
semmi fejlemény. Viszlát Jóskám . . . Maga i t t . . . mit akar? Hallgatózik?
— Dehogy . . . Nem,' dehogy. Csak álldogáltam és ziháltam, szóval nem . . .
— Dülöngélt, barátocskám. Részeg maga, nemde?
— Azt nem, kérem, nekem ugyanis a tüdőm . . .
— Ja, maga az? Nézd, Varga elvtárs, éppen hozzád jön a Leseincei szaktárs.
Most emlegettük. Viszlát, Jóskám!
— Viszlát, szervusz. Jöjjön csak, szaktárs. A papírokat tegye le ide szépen.
Az esetet hagyjuk, inkább beszélgessünk el egy kicsit azokról a szállításokról, jó?
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— Arra tetszik gondolni, amiről jelentést is küldtünk be, amikor Tábori
elvtárs autójában az a c s o m a g . . .
— Nem, nem, most nem arra gondoltam. Más differencia talán nem is
volt, azt akarja mondani? Magának nem volt valami kis ügye?
— Nem tudom, mire tetszik gondolni.
— Arra sosem gondolt, Lesencei szaki, hogy .magát lényegében senki se
ellenőrzi, mit visz ki, mit hoz be? Na jól van, mi nem bolygatjuk a dolgokat.

SZEMÉLYZETI OSZTÁLY. Telefoncsöngés. A Szadai.
— Halló, itt Szadai. Balog? . . . Nem ismertelek meg. Szervusz . . . Kiről beszélsz? . . . Még nem volt itt. . . Talán elkeveredett.. . Egyébként ezt így nem
hiszem el, kizárt dolog.. . Jó, mindent összegezve, nem tehetünk mást, ez az
egyetlen megoldás, de ezt' így nem! Nem vagyok hajlandó! . . . Nem, nem . . .
Nem vagyok hajlandó egy ilyen szerencsétlenbe belerúgni . . . Nem! Egy kicsit
azért ismerem . . . Egy ki-kicsit is-me-rem!... Tévedsz, csak egy kicsit dilinós,
vagy még az sem, egyszerűen csak beteges, mondhatnám, dekadens . . . Te is
tudod jól, ki a rosszindulatú. . .
— Jó n a p o t . . .
— Jó napot, Lesencei szaki, legyen szíves egy kicsit még kinn várni, jó? . . .
Nem, éppen most j ö t t . . . . Várj, ha jól emlékszem, ugyanaz v o l t . . . Nem, a miniszterhelyettes! . . . Ugyanaz, mint te, Jóskám, tizenöt éve . . . Igen, villanyszerelő . . . Vil-lany-sze-re-lő! Jobban el sem találhatta volna ez a Lesencei. . .
Nem, nem tiltakozott. . . Miért? . . . A diri egészen másért lehetett dühös . . .
Tábori is, persze . . . ö ezenkívül még valami másért is . . . Na, leesett már? . . .
Egészen biztos lehetsz benne, hogy az v o l t . . . Hogy kitől? Na, vajon kitől tudhat meg az ember ilyen dolgokat? . . . Persze, hogy Inócitól. . . Nem, ő egy ellenkező e s e t . . . Fentről le . . . Így van. Na, ez van. Szervusz . . . Szervusz. Bejöhet Lesencei szaktárs!
— Jó napot kívánok.
— Üdvözlöm, foglaljon helyet. Maga, ugye, zalaszántói?
— Nem. Közelbeli. Reziben laktunk.
— Ügy. Szóval ott volt az a cséplőgép meg a daráló?
— Az apámé? Most is ott van, mert a tsz vette meg.
— Akkor jobb, mint amire számítottam. Nézze, maga bizonyosan megszedte
itt magát egy kicsit, néhány ezrest megtakarított, hiszen biztos gondolt családalapításra is, nemde?
— Szó v o l t . . .
— Persze, hogy szó volt. Maga még fiatalember. A munkásszállás se égette
le nagyon.
— Már nem ott lakom, kérem. Régen nem.
— Ez számomra újdonság. Mondták, hogy összeférhetetlen, de én ezt nem
hittem . . . Mióta?
• • — A kórház óta. Azt mondták, ragályos vagyok, pedig a papíromon is az
van. . .
— Az orvosokkal felesleges vitatkoznia, ha egyszer azt mondják, a papírja
nem számít. Mit mondtak, mit csináljon?
— Hogy menjek a jófrancba.
— Hogy? Ki mondta?
•
— A többiek. A szaktársak.
— Értem. Azt, hogy ragályos, azt is ők állapították meg?
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— Felesleges lett volna velük vitatkozni. Most albérletben lakom havi háromszázért.
— Azért maga mégiscsak szerencsés ember! Van fogalma, hogy ez milyen
jutányos? így végül mégiscsak maradt egy kis pénzmag, mi? A kórházban
mennyit gomboltak le magáról? Az ápolónők, az orvosok . . .
— Az ápolónők, azok semmit,. . . mert ott volt, akivel szó lett volna . . .
— Értem, értem. Szerencsés ember. Minden feleségnek ápolónői tanfolyamot is kellene végezni, mi? Hanem, térjünk a tárgyra! Hallott maga olyasmiről, hogy gépkezelői tanfolyam? Ügy tudom, maga szereti az erdőt, m e z ő t . . .
Így van?
— De én nem mehetek haza.
— Ugyan, ne vesztegessük az időt ezzel, majd mi elintézzük. Irtunk már a
maguk téeszének. Maga nem buta ember, érti, .mire gondolok? Na, menjen jóember. És hallja, az igazgató elvtárs ajtaján hiába is hallgatózik, mert az párnázva van!
TERVEZÉS . . . IRATTÁR . . . RAJZOLÓK . . . ORVOSI RENDELŐ.
„Tudja, szakikám, mit jelent az, hogy csökkent munkaképesség? Arinyit jelent,
hogy maga már nem egész ember. Mit nem ért? Ügy értem, hogy egy bizonyos
értelemben. A Kisszerelde nem szanatórium. Nem legénykedik, nem emelget,
érti? Egyszóval húzza meg magát, mert a kórházból már priusza van. Tudja,
mit jelent az, hogy szökött beteg? Szökött rab, szökött katona! Megtagadta a
parancsot, nem akart meggyógyulni. Javuljon meg, szakikám, mert figyeljük!"

FALIÜJSÁG. „Ma délután 4-kor termelési tanácskozás." KÖNYVTÁR.
— Kézit csókólom, visszahoztam ezeket.
— Jó napot, Karcsi, válasszon.
— Most nem v i s z e k . . . Többé. Most már csak egy írás kell, hogy nem viszek innen többé, vagyis hogy nem tartozom könyvvel.
— Ha maga elmegy, felmondok. A legjobb olvasóm! A futballisták, akiket
nyakra-főre felvesznek, messze elkerülik ezt a helyet. Komolyan elmegy?
— Komolyan.
— Pedig a jövő héten megint lesz előadás, magát bizonyosan érdekelné is,
„Vadász- és gyűjtőúton az Amazonasz őserdeiben", aztán a „Barangolás a Bakonyban". Maga is odavalósi, ugye?
— Kicsit lejjebb. Köszönöm szépen . . . Nálunk is vannak szarvasok. ..
— Igazán?
— Van nálunk fenn egy vár, a Rezi vár, ott történt egyszer. . .
— Mesélje csak, nagyon érdekel az ilyesmi! Inóci tud ilyen eseteket. Remekül tudja őket elmondani, az ember szinte ott terem a helyszínen. De igazán,
mesélje csak!
— Felmentek a várba . . . A szarvasok. Többször is. Kézit csókolom.
— Várjon még! Ne siessen annyira!

IRATTÁR. ORVOSI RENDELŐ. „Tudja, mit jelent az, hogy szökött beteg? . .." Hátha még látta volna azt a rendőrt, hogy milyen képet vágott, amikor igazoltatásnál röntgenkópiát mutatott neki. Először is egy nagy pofont kapott. Inócinak viszont tetszett a dolog. „Eredeti, Karcsikám! Miért nem mondta
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neíki, hogy az is személyazonossági? Még jobban is hasonlít magára, mint az
arcképe." Jó barátok is lehettek volna Inócival, ha nem mamlaszkodik. „Karcsikám, ki fog röhögni, de maga az én barátom. Így van!" Mégis, amikor Inóci mesélni kezdte az életét, olyan volt, mintha egy magas kerítés mögött beszélne, s
ő csak hallgatózna. Aztán figyelni kellett, de csak kis résen és egyenként eresztette be a szavait, s így megkukultak. Sorba se szedte őket, hagyta, hadd nyargalásszanak. Amikor aznap késő este bandába verődve jöttek vele szemben, már
nem tudott kitérni. „Tudja, Karcsikám, odáig rendben lett volna minden, hogy
belássam, a maga módján igaza van mindenkinek, de sosem akartam eléggé,
hogy nekem is igazam legyen. Ott a gyárban is, amikor. . . Érti, Karcsikám?"
Hogyne, értette. Erre elengedték. Akkor délután sehogyse akart odafigyelni,
mert nem akart belebonyolódni, nehéz vallomásokat cipelni fél tüdővel. „Azért
mondom el mindenkinek az életrajzomat, a storyt, mert sérelmes. Sok mindenért meg vagyok sértődve. De ami most következik, Karcsikám, inkább szégyellnivaló. A sok bukfencezés, csivitelés, falazás! Tulajdonképpen velem is
hasonló történt, mint most magával, akkor voltam főosztályvezető. A legnagyobb baj az volt, hogy elhitettem magammal, hogy engem mindenki bánt, s
hogy különben nem is érdekel az egész. Jól telebeszéltem evvel a fejem. Szóval Inóci mögött áll még egy Inóci, egy szegény kis vacak Inóci. Érti, mire gondolok?" Most már értette. Már nem is félt tőle. „Véget ért a lelki ürgeöntés,
Karcsikám. Feloldozni nem tud, de a penitenciát kiszabhatja. Vegye elő a moziműsort!" Végül mégis a lépcsőkre ültek ki a pecásokat nézni. Nekivágtak egy
nagy hallgatásnak. Két óra hosszat bírták. Inóci aztán káromkodott egyet.
„. . . Olvasta bizonyára maga is, hogy a halak is tudnak beszélni. Mi rosszabbak vagyunk náluk. Csak úszkálunk szépen ide-oda, s várunk, hogy kifogjanak, érti?" Értette.

•

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS. MUNKÁSFELVÉTEL.
— . . . akkor sem értem, dűl már rá a fal, neki meg az isten tudja, hol jár
az esze.
— Talán már van valami jobb helye.
— Annál inkább megmondanám a magamét, s emelt fővel hagynám itt
ezt a . . .
— Ezek szerint mégiscsak volt valami hézag vele.
— Kizártnak tartom, rá kell csak nézni, maga a szeplőtelen jóbolond. . .
— Jó napot kívánok, visszajöttem.
— Hát végigjárta már a kálváriát? Tessék, itt van a munkakönyve, feltámadhat.
— Köszönöm.
— Nézze már meg. Rettenetes egy alak, játszik az idegeinkkel. Nem érdekli
a bizonyítvány?
— Rossz, tudom.
— Dehogy tudja. Evvel bárhová elmehet. Adja már ide. Itt van: munkaviszonya megszűnt.
— Tudom, kérem.
— Dehogyis tudja! Fel sem fogta még, mi is történt itt magával. Ami pedig
ezt illeti, enyhe ítélet, vagy inkább felmentés, ezt maga döntse el.
— Felmentés, kérem. Az állásomból.
— Ugyan, szakikám, ne legyen már ilyen ünneprontó. Ügy csinál most, mint
aki végig kapálózott volna ellene.
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„Munkaviszonya megszűnt. Munkaviszonya megszűnt. Megszűnt. Munkaviszonya. Megszűnt! Megszűnt!"
Egymás kezét fogva, majd elengedve rohangáltak a szavak végig a folyosókon, majd fel-le a lépcsőkön, s időnként nekirohantak. „Munkaviszonya megszűnt. Megszűnt, megszűnt, megszűntmegszűntmegszűnt." Az órák azért nem
álltak meg. Az egyiken negyed volt, a másikon már elmúlt öt perccel. Inócinak
csak négyre kellett jönni. A folyosók üresek voltak, ráértek bőven visszhangozni. Az ajtók mögött meg zakatoltak az irodahelyiségek. Kattogás, csöngés,
tekerés. „Nem érti? Akárhol elhelyezkedhet vele! Fel a fejjel, öregem, ezt a
céget nem érdemes megsiratni."
Lesencei Karcsinak hirtelen megint eszébe jutott valami különös dolog:
Tulajdonképpen jó volt itt. Mégha rossz is volt, akkor is. És ez bűn, amit
velem csináltak. Ez kérem, bűn. Mint a hallgatás tegnap. Bűn és bűn! Egészen
biztosan az, mert én ezt még sosem mondtam ki semmire. Bele kellene rúgni
mindegyik ajtóba, megnyomni minden csengőt, megindítani minden tűzoltókészüléket! . . .
„Nyugodjon meg, Karcsikám, mert a központiak kényes népek!"
Nem! Bűnösök. Én vagyok a mérce, hogy azok. Biztosan azok. Borzasztóan biztosan.
'

•

Lesencei Karcsi a munkakönyvével a zsebében mégsem rugdalt bele az
ajtókba, hanem kiosont az épületből, átment a túlsó oldalra, s onnan nézett
vissza fürkészve. Megröntgenezte az épületet, s műszerei nem csaltak. Most már
teljesen bizonyos volt benne, hogy a központi épületben egy hatalmas fel nem
robbant bűn hever.

•

A villamoson Lesencei Karcsi is nekikezdett az életének, mint előző nap
Inóci. Megpróbálta szabatosan, világosan, mint a személyazonosságiban a paragrafusok. „Bűntettet követ el és 2 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel
büntetendő, aki személyazonossága igazolására röntgenleletét kísérli meg felhasználni."
Abban biztos volt, nem az volt a bűntett, hogy végighallgatta őket, s hogy
amikor a gép fölé hajoltak, a köpenyük alá nézett. Ök tették eggyel lejjebb a
biztosítótűt. Az sem volt bűn, hogy elolvasta azokat a verseket az ajtón. Inkább
az volt, amikor nem akart Inócira figyelni.
A következő megállónál leszállt, hogy visszamenjen, s Inócival találkozzon.
Ekkor már ott tartott, hogy a mamlasz néha bűnösebb, mint a disznó gazember.

•

Már második órája tartott a termelési tanácskozás. A szellőzésre 'kis résen
nyitva hagyott ajtón az igazgató hangját hallhatta.
— . . . Bizony, elvtársak, rákerestünk a dolgoknak, s ennek folyományaképpen kimunkálhattuk az egészet. Akkor még a téma korántsem volt ennyire
lerendezve, de még most se tudom pontosan megvilágítani, hanem csak akkor,
amikor már szentírás l e s z . . .
Mindez nagyon messze volt Lesencei Karcsinak. A kérdezőket még világosan értette, de az igazgató hangja hamar elúszott. .
— Ami a négyes szekció kapacitását illeti, most hirtelen 'kicsapódott a fejemből, elvtársak, de itt van ebben ledokumentálva . . .
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— Hogy szabad folyást engedjünk a dolgoknak, kedves Szilágyi elvtárs, generálisan kell rendezni a problémákat. . .
— Ne, nem, Harkányi elvtárs, a papírmunka többlet forintális kihatása
minimális...
— Inóci elvtárs felvetését, helyesebben mondva problémafeszegetését,
őszintén szólva, nem egészen értem. Odáig még igen, hogy Lesencei szaktárs
csendes volt meg szerény, legalábbis így hittük, s úgy látszik, gyökeresen félrevezette a vállalatvezetőség jóindulatát. Amit viszont ezután fejtegetett, hogy tulajdonképpen nem is a miniszterhelyettes elvtársat, hanem minket sértett meg
legjobban, vagy talán rosszul értettem, s azt akarta mondani, hogy mi sértettük
meg Lesencei szaktársat, őszintén szólva nem értem. Vagy, ha mégis jól értettem volna, akkor azt nem értem, hogyan került volna bele ebbe a gondolatsorozatba az a feszültség, amit itt Inóci elvtárs egyes érdekkörök között érez. így
mondta, itt van ledokumentálva. Vagy ez is csak Lesencei szaktársra vonatkozott? Meg az, hogy szerencsére a különféle súlyos ügyek helyett csak Lesenceiügy lett. Ezt meg hová kapcsolta tulajdonképpen Inóci elvtárs? A szállítások
problémájához, amiről ezután beszélt, vagy a vállalatunk reprezentatív kirakatához, amit még említett. Azt hiszem, elvtársak, Inóci elvtárs kérdései nem tengelykérdések, nem akarom velük az elvtársak idegeit tovább húzni. Inóci elvtárssal majd gyűlés után megtanácskozzuk egy kicsit a dolgokat. Rátérve végül
is Bánhegyi elvtárs javaslatára, hogy a központi és a kísérleti telepi műszakiak . . . Inócit kereste.. Sor szélén ült, s most kifelé lopakodott. „Karcsikám,
sajnos maga lesz a bűnbak, akit le kell lőni, hogy mutogathassák, soha sincs
megtöltve a fegyverük."
— Most még egyszer kihangsúlyoznám, elvtársak, vállalatunk legfőbb érdeke, hogy olyan javaslatok szülessenek, amelyek nem törik meg lendületünket, nem tesznek követ a sínünkre, ha merő jószándékból is . . .
— Karcsikám, egy pillanatra! Kösz, hogy eljött, de halasszuk holnapra,
mert most, talán hallotta is, utána be kell mennem a dirihez vesézésre. Majd
holnap reggel kinn, jó? Lehet, hogy majd ketten keresünk valami jó kísérleti
telepet, ahol majd nem velünk kísérleteznek. Boldogság, Karcsikám, vissza
kell mennem. Érti a helyzetet, ugye?

Értette, megkönnyebbült. Annyira, hogy egy pillanatra el is felejtette, hogy
még a neheze hátra van. Az, hogy Lesencei Karcsi a legutóbbi kórházi kezelése
során beleszeretett egy fiatal ápolónőbe, aki tőle függetlenül szintén hasonlókról vallott neki. Lesencei Karcsi állapota válságosra fordult. Nem hitte el, hogy
létezik ilyesmi. Mindent összevetett: az éveket, iskolákat, s a tüdőket is. Ezekből a szálakból aztán jó erősre fonta a mamlaszságát. „Miért mondja, hogy félember, amikor a tüdejének is a nagyobbik fele van meg?" Az egész kórház lázban volt, mert megsejtettek a dologból valamit. A súlyos vasutas fantáziált róluk a legtöbbet. Inóci is megszimatolta, s dühbe gurult. „Hát vegye tudomásul,
hogy az esetek felében a nők kérik meg az embert. Vegye tudomásul, hogy maga
a minden másodikhoz tartozik, és ne erősítse azt a néha már megerősödő elképzelésemet, hogy minden második ember hülye." A vasutas aznap este hirtelen
rosszul lett, tanúnak ajánlkozott az esküvőre, s másnap reggelre meghalt. Lesencei Karcsi meg úgy sóvárgott, mint apja után a régi karácsonyokon. Nem
talált más megoldást, mint hogy megszökjön.
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Az OFOTÉRT-kirakat fürdőruhás nőkkel volt tele. Egy idősebb férfi félrenyomta.
— Maga már eleget nézte, uram. Ne legyen irigy. Különben, elnézést, ez
alighanem a maga esete, örvendtem a szerencsének.
Jolinak barna szeme volt és nagyon szép válla, Inóci is elismerte, ö később
se mondott le a dologról. Egyik reggel virágcsokorral állított be a fülkébe. „Isten éltesse, Károly, megizmosodó szándékát! Joli ma délutános."
Lesencei Karcsi, amikor a kórházhoz ért, arra gondolt, hogyan néznek le a
vonatról egy-egy integető ember után. Vajon milyen ereje lehet egy-egy ilyen
találkozásnak, milyen lassan kell menni a vonatnak, hogy emlékezzenek az arcára. Meg arra, hogy tulajdonképpen a kórház is csak egy vonat, bár lassan
megy, hogy ne rázkódjanak nagyon a betegek, de végül csak elmegy. Vagy elviszi a betegeket messzire, vagy szerencsésen hazaérkeznek. És az utasokhoz
mindig kedvesebbek, integetnek nekik, meg szeretik őket. Sajnálatból. Arra
gondolt, ha most csak úgy összetalálkoznának itt az utcán Joli nővérrel, akkor
igen! És hirtelen most sikerült kimondani, hogy gyáva volt, Joli nővér ellen.
Sikerült neki kimondani, hogy aki alapjában véve gyáva, mint ő, az is lehet
bűnösen gyáva. Egészen világosan és szabatosan, mint a személyazonosságiban
a paragrafusok.
— Apuskám, kiesik a szeme!
Másnap hozta Inóci a halakat, a virágról nem kérdezősködött. A következő
nap délután már telefonáltak neki, hogy jöjjön be a központba. Bátortalanul
megkérdezte, hogy akkor ki marad ott, a portán. Nevettek, s azt válaszolták,
jöjjön csak nyugodtan, eddig sem sok vizet zavart.

• •

Valóban, nem akadt sok dolga. Túlbuzgalomból végigfürkészett minden kocsit, még a vállalati gépkocsikba is belebújt, s egyszer a főmérnök csomagjáról
is papírt akart kérni. Tábori éktelen dühre fakadt, s bevágta a kocsiajtót. Inóci
szerint egy balatoni villába igen hasznos dolgokat lehet a telepről kivinni. Be
is vették az esetet a naplóba, s a központban szépen láttamozták.
Most, hogy mindent kiürített, megszólaltak a visszhangok. Ez nagyon kellemetlen volt. Mindig attól félt, hogy egyszer majd valahogyan meghallják, amit
magában gondol, hogy egyszer automatikusan megszólalnak, mondjuk az utcán, a gondolatai. Sokszor kapta fel ezért a fejét, s az emberek arcát fürkészte.
Most már nem kellett ettől félni, mert ilyenkor az ember üresen baktat, mint
utolsó fordulóban a villamosok, esetleg valamilyen ritmusnak adta át magát,
ütemesen mondogat ilyesmit, hogy bú bú bú, égiháború, bú bú bú, égiháború . . .

•

Talán már egy órája. A hídon hagyta abba, mert a víz új ritmusa először
csak törölt, aztán mást diktált. Fáradt volt, s jólesett a finom remegés. A pillérek elengedték a medret, a híd kényelmesen kinyújtotta tagjait, s mint egy
csónak lebegett a vízen. „Munkaviszonya megszűnt. Megszűnt. Megszűnt, megszűnt." Most legalább csend lesz, lehet pihenni. Ha a híd sem, én sem, kezdje ő.
Semmi értelme. Kezdje ő. „A halak is beszélnek, rosszabbak vagyunk a halaknál." Majd meglátjuk. A híd sóhajtott egyet, pillérei megmarkolták a medret,
s megszűnt a hintázás. Űjból megindulhatott mindkét irányban a közlekedés.
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Kár, hogy nincs a körúton kerítés. Ha lenne, kerítenék egy botot, végighúznám rajta, s ki lehetne tölteni a csendet. Attól függ, milyen gyorsan megy
az ember, lehet géppisztolyos, vagy mozdonyos, de komolyabbat is lehet, amire
azt lehet mondogatni, hogy Popokatepeit. Eszébe jutott, hogy éppen erről a vulkánról mesélt a súlyos vasutasnak, majd a fáraók sírkamráiról. Amikör eszébe
jutott, hogy sírokról mesélni ilyenkor nem okos dolog, elkezdte a szarvast, amit
Inóci mesélt neki, de ezt ő is csak újságban olvasta. A Buda környéki erdőkből
tévedt be a városba, talán éppen a Vadaskertből, ahol ő vért köhögött. A város
szélére érve valószínűleg megzavarodott, s éppen ellenkező irányba futott, s így
jutott el a Moszkva tér közelébe, ahol hajnalban látták a munkába menő emberek. A súlyos vasutas valahogyan magára értelmezte és sírt, hogy ő már nem
megy vissza többé az erdőbe.

•

Popokatepetl, popokatepetl, popokatpeti, popokatepetl, popokatepetl. . .
Aztán valamelyik ablakból fülébe pottyan az embernek egy dal, s ilyenkor azt
hiszi az ember, hogy őróla szól. Ilyenkor a falragaszok felhívásai is bizalmaskodnak. Aztán megint csend lesz, hiába erőlködik a Nagykörút.
„Estefelé rámtör a m a g á n y , . . . te szeress legalább. . . Kinek is kell egy
tüskés, bolondos figura, ki a szívét letagadja, s nincs bájos mosolya . . . Mi lesz
velem? Oly nagy a világ. . ." Gyönyörű és szomorú, hallgatta Lesencei Karcsi.
És pontosan így van. De minek kell ezt mindenhol meg a rádióban kiénekelni!
Biztosan ellopták valakitől. Űjra kezdte hallani a Nagykörutat, s arra gondolt,
az olyan emberek, mint ő, akik mégiscsak egész, és mégsem egész emberek, tulajdonképpen mércék, akkor is, ha kivételes esetek, vagy talán éppen azért.
Mércék, Inócira, Táborira, a vállalatra, talán a messzi dolgokra is. Ha pedig
mérce, akkor valahogyan utol kell érni magát, aztán Inócit, aztán a többire is
sor kerülhet.

•

Fél kilencre ért ki Erzsébetre. A sarkon nagy csoportosulás volt, rendőrség,
katonák, járókelők. Először azt- hitte, hogy szállásadójuk váltotta be mégis fenyegetését, s valóban leütött valakit a baltával, de aztán megtudta, mi történt.
Az épülő óvoda telkén alapozás közben fel nem robbant bombák kerültek elő.
Óvatosan emeltek fel egyet éppen a tűzszerészek. Olyan volt, mint egy megkövesedett nagy ragadozó hal.
— A háborúból maradtak itt, kérem — magyarázta egy kövér asszony az
újonnan érkezőknek —, talán még az elsőből, olyan régiek.
— A típusuk szerint újabbak — helyesbített egy több háborút megjárt ember, s megpróbált közelebb furakodni.
— Krisztus szent ereje, talán atom?! — kiáltotta rémülten a kövér asszony.
Egy galambősz emberkének sikerült átbújni a rendőrök között. A bombák
előtt termett, s dühösen hadonászott feléjük a botjával.
— Mit kerestek itt, szégyentelenek? Mondják meg, mit keresnek ezek itt?
Mit akarnak itt ezek a dögök? Létezik még ilyesmi? Majd kaptok éntőlem!
Két rendőr ugrott oda, kikapták a botot a kezéből.
— Megőrült, öregúr, fel akar minket robbantani?
Hátratuszkolták. Az öreg gyűlölködve rázta az öklét a bombára.
— Hülye állatok! Gyilkos disznók.
Köpködni kezdett rájuk. Hátrább vonszolták. Lassan elcsendesedett, s maga
elé dohogva, maga után húzva botját, elsomfordált.
— Mi a fenét keresnek itt ezek a hülyék? Nem volt még elég?
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— Ez az öreg ember nagyon sokat veszthetett akkor. Ugye jól mondom, kérem? — kérdezte Lesencei Karcsitól a kövér asszony.
— Akkor és azóta — felelte.
A kövér asszony érdeklődve nézett rá, valamit még kellett mondani.
— A barátom, Inócinak hívják, azt szokta mondani, hogy minden második
embert, vagy még többet is, eltalált a háború, s hogy még tíz meg tizenöt év
távolból is eltalálhat minket.
— Bizony, bizony. Nagyon igaza van a maga barátjának.
Lesencei Karcsi megindult. Kíváncsi volt, mit fog szólni ehhez Inóci, amit
a nevében mondott.
Egy betapasztott fészer vagy fáskamra volt a hat férfi szállása, fejenként
havi kétszázharmincért. A másik fészerben négy öregasszony lakott ugyanenynyiért. A szállásadóról a héten egy leleplező cikk jelent meg az egyik napilapban. Azt is beírhatták volna, gondolta Lesencei Karcsi, hogy kiöntötte a halaimat az udvarra, bár most már nem is bánkódott utánuk. Akik otthon voltak,
már mindnyájan lefeküdtek, ö is lefeküdt, de csak úgy gondolkodni.

Mondjuk, nagy tömeg állna a téren, s rémülten felfelé mutogatnának. A kis
öregember meg rikácsolná, hogy bombázók. Nagy lenne a zűrzavar, én meg,
mondjuk, odaállnék eléjük nyugodtan, s megmagyaráznám nekik, hogy amit
látnak, azok csak repülőhalak . . .
— Alszik már, Karcsi?
. . . És tulajdonképpen akárhogyan is van, de a többiek, a mindenki szemével nézve, a repülőhalak mégiscsak a messzi dolgok közé tartoznak, annak ellenére, hogy nekem közel vannak. Akkor viszont fordítva is igaz, hogy a messzi
dolgok, a vállalat, Tábori meg az egész mindenség, . . . vagy ami majd holnap
fog adódni, amiket jól meg kell nézni közelről is, mégha azok esetleg messzi
dolgok lennének . . . És tulajdonképpen az sem kis dolog, hogy az ember épségben hazaér a sok fel nem robbant bomba között, és semmivel se kisebb, hogy
mindezek után másnap mégis el mer mindig indulni.
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