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Katzenjammer
— Nem zavarok? — kérdezte Hoffner Jóska, amikor délelőtt tíz óra tájban
csak úgy beszélgetésképpen beült Edelényi szobájába. Az arca püffedt volt és
piszkosfehér, mint a rotációs papír.
— Jól vagy? — mondta Edelényi a rendes hétköznapi hangján, ami egybemosta a fontos dolgokat a jelentéktelenekkel, de azért Jóska felkapta rá a
fejét, és megszorította a nyakkendőt zavaros gondolatain.
— Hogy mondod?
Üldögélt a szőrekopott fotelban, húzgálta a terítő rojt ját, Edelényi közben
papírok között matatott, és egy blokkfüzetbe telefonszámokat másolt a telefonkönyvből.
— Megnézted reggel a kabátomat — mondta Hoffner Jóska.
— Én?
;
— Láttam, hogy megnézted.
— Nem is tudom.
— De én tudom. Észrevettem.
— Lehetséges — vonogatta a vállát Edelényi —, lehetséges.
— Az történt ugyanis . . .
— Parancsolsz?
— Kérlek szépen, a feleségem... nyilván elpakolta a télikabátom... csak
ezt a ballont találtam meg. — Kicsit nevetgélt még hozzá, fesztelenül, erre
nagyon vigyázott. — Szerencsére enyhe telünk van.
— Szerencsére. Bár az én derekam jobb szereti a hideget.
Hoffner alulról felfelé nézett Edelényire, hátha így elárulja magát. De
Edelényi épp olyan semmilyen volt, mint máskor.
— Tudod, néha rájön a rendcsinálás, és mindent összeforgat.
— Parancsolsz?
— Ilyen mániás. Most épp a télikabátom volt neki útban.
— Miért nem kérdezted meg tőle?
•— Tőle? — csapott le mohón Jóska. Most végre megtudhat valamit. De
Edelényi ártatlanul folytatta:
— Igen. Hogy hova tette a kabátod.
Hoffner letört.
— Nem találkoztunk. Hétre jár dolgozni.
— Ahá.
— Hogy mondod?
— Azt mondtam: áhá. Kellemetlen.
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— Gondolhatod.
— Hívd fel telefonon.
— Telefonon?'— Hoffner legyintett. Kész. Vakvágányra futott.
— Már az is eszembe jutott...
— Hogy?
— Semmi. Nem fontos.
Hallgattak. Edelényi zörgette a papírokat. Hoffner újból nekifutott, mégiscsak tudnia kell az igazat.
— Már arra is gondoltam, hogy talán ittfelejtettem.
— Itt? — kérdezte egykedvűen Edelényi.
— Fent a klubban.
— Látod, az lehet. Nézz csak utána.
— Már utánanéztem.
— És?
— Nincs. A klubban sincs.
— A betyárját...
— Én is ezt mondtam, sőt még cifrábbat.
— Elhiszem. Végtére a télikabátodról van szó.
— Az egyetlen télikabátomról.
— Cigarettát?
— Nem, köszönöm. Valahogy nem kívánom.
— Hát persze.
Na most. Hoffner ugrásra készen kérdezte:
— Mi az, hogy hát persze?
— Nem mindenki szív ebéd előtt.
Ez nyilvánvaló marhaság volt, mind a ketten tudták. Egyelőre tíz óra
múlt, hol van még az ebéd. Nincs olyan dohányos, aki délig kibírná.
— Esetleg valaki észrevette, hogy az én kabátom. És elhozta — közelített
újabb oldalról Hoffner.
— Nem rossz feltevés.
A fene essen beléd — gondolta Hoffner — és dögölj meg a születésnapodon. És rohadék vagy, közönséges rohadék. Legszívesebben belemásznék a képedbe; te strici! Fordulnál fel a legjobb nőd mellett! Nyavalyás csirkefogó, vén
impotens, utolsó szarházi! Ezt mind gondolta Hoffner, hangosan pedig azt
mondta:
— Amilyen szórakozott barom vagyok, hazamentem kabát nélkül.
Edelényi fölnézett a telefonkönyvből. Megvagy, gazember. Ezen a nyomon
kell tovább haladni.
— Persze ha fáztam volna . . .
— Ha fáztál volna?
— Ha fáztam volna, biztos keresem a kabátom.
— Látod, ez valószínű.
— De nem fáztam, mert taxival mentem — vágta ki diadalmasan.
— Igaz is. Taxival mentél.
Hoffner fellélegzett. Ezzel megvolnánk. Tehát taxival.
. — Legalább tudnám, hogy melyikkel.
— Attól nem lennél okosabb.
— Nem emlékszem, hogy fizettem volna. Az a balek sofőr meg biztosan
ismer, restellte kérni a pénzét. Most kifizethetném.
— Fölösleges — mondta Edelényi.
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Hoffner legszívesebben fölnevetett volna. Micsoda nyomozás!
— Fölösleges, mert nem egyedül voltam.
— Nem.
— Akkor viszont az útitársnak tartozom.
— Nem számít — morogta Edelényi.
Pang. Kikészítettelek, kisapám. Most aztán láthatod, kivel van dolgod.
A lassú eszű Hoffner Jóska.
Elővette a pénztárcáját.
— Szóval? Mennyivel tartozom?
— Mondtam, hogy nem számít.
— Hogyne számítana. Csak nem hagyom, hogy kifizesd a taxiszámlámat.
Edelényi mosolygott. Határozottan mosolygott. Hoffner azt hitte, a szeme
káprázik.
— Az éjjel nem voltak ilyen aggályaid.
Hoffner megdermedt. Pedig már a markában érezte a pasast.
— Ügy érted, nem akartam fizetni?
— Hogy te mit akartál, apám, vagy mit nem akartál... i— és még mindig
mosolygott.
Többet tud, mint sejtettem — gondolta Hoffner, és izzadni kezdett.
— A taxival nem az volt a baj, hogy nem fizettél — folytatta Edelényi —,
inkább az, hogy összerókáztad a hátsó ülést. Alig tudtam a pilótát rábeszélni,
hogy szálljon le rólad. Egyenest a rendőrségre ment volna. Méghozzá veled.
— Velem?
Ezt megcsináltam. Nem elég, hogy mindent tud, és felét se mondja el, de
még hálás is lehetek neki. A rendőrségre. Nahiszen!
— Ez hány óra körül lehetett? Nem néztem áz órára.
— Nem ám, mert nem is volt órád. Nekiadtad, a Lakatosnak. Különben
három óra volt, de inkább negyed négy.
— Nekiadtam?
— Neki bizony. Hogy záróra után is muzsikáljon.
— A klubban?
— Nem éppen. A klubból nagy nehezen kicipeltünk Pleskóval, még éjfél
után.
Hoffner levegő után kapkodott. Érezte, hogy hóna alatt a zakó bélése már
átnedvesedett az izzadságtól. Az izzadság persze fölszárad előbb-utóbb, de foltot hagy a bélésen, és olyan bűzt áraszt, mintha egy fuvarosló verejtékezne
benne.
— Ki kellett cipelni?
— H á t . . . miután megkergetted a főnök feleségét.
,— Nem igaz — pattant fel Hoffner. — Visszaélsz vele, hogy becsíptem, és
nem emlékszem tisztán. Ki nem állhatom a főnök feleségét. Nagyon jól tudjátok, hogy utálom a piszkafa nőket, mindig is utáltam.
Edelényi visszasüllyedt egykedvűségébe.
— Az éjszaka valahogy . . . nem válogattál.
Hoffner kisimogatta arcából a rángatózást, gondolatban csinált két fekvőtámaszt és néhány törzshajlítást.
— Bocsáss meg — mondta —, meglepett ez a dolog, a főnök feleségével.
Ajánlatot tettem neki? •
Edelényi megvakarta fejebúbját a golyóstollával.
— Annak is vehetjük. Kereken megmondtad, hogy mit csinálnál vele.
62

— Rendesen, magyarul?
— Mivel idegen nyelveket nem beszélsz...
— És ő?
— Elszaladt.
— És én?
— Utánaszaladtál.
Hoffner bátortalanul kérdezte:
— Utolértem?
— ő t nem. Csak a főnököt.
— Még azt is?
— Bizony, mi is sokalltuk egy kicsit.
— Mondtam neki valamit?
— Tudod, elég beszédes voltál.
Pálinkára bort ittam — erre még emlékszem. Micsoda marhaság! Pálinkára bort. Most már mindegy. Legalább tudjam, mire számíthatok.
— Ne kímélj, Sanyikám.
— Egész pontosan nem tudom — vakaródzott Edelényi —, de mintha a
politikai nézeteit kifogásoltad volna.
— Ettől féltem — ordított Hoffner —, ettől féltem!
De aztán mindjárt elharapta volna a nyelvét ezért a kifakadásért. Most
Edelényi sandított rá, alulról fölfelé, és az egyik szemöldökét is följebb húzta,
amit csak rendkívüli esetekben szokott. De már nem lehetett visszaszívni.
— Mit mondtam neki? — kérdezte lehajtott fejjel Hoffner. Ürítsük fenékig a keserű poharat.
— Tudom is én. Annyira nem figyeltem.
— Annyira nem? !— gúnyolódott Hoffner, mert sehogy se ment tovább a
jófiúskodás —, de azért felírtad minden szavamat a blokkodba, mi?!
Ezt megint nem .kellett volna mondania. Nincs abban a helyzetben. De az
ember idegei kifeszülnek, mint a hegedűhúr, és egyszer csak p a t t . . . Hát ő
már ott tartott a pattnál. Kiszolgáltatta magát Edelényinek. Ennél már nem
jöhet rosszabb. Pedig jött. Edelényi fenébe hagyta a papírjait, a telefonkönyvet, mindent, komótosan kiválasztott egy jó száraz cigarettát, megnyomkodta,
odaveregette az asztalhoz, nagy lángra állította a gázöngyújtót, mint egy
bicska pengéje, úgy pattant ki a láng kékes élével, rágyújtott, és azt mondta:
— Hát' jó. Vén balos demagógnak nevezted. Igaz, a demagógnak háromszor is nekifutottál, amíg sikerült. Még azt is mondtad, hogy az ilyeneknek,
mint ő, múzeumban lenne a helye, ott kéne mutogatni spirituszban.
Kész vagyok — gondolta Hoffner Jóska —, egy élőhalott. Kiakaszthatják a
bőrömet száradni.
— Volt ott valaki a nagyházból? — nyöszörögte magába roskadva.
Edelényi bólintott. Mit bólintott? Bólingatott. Tehát többen is voltak.
— Hallották?
— Hacsak nem süketek.
Nem — ebben egészen biztos volt Hoffner Jóska —, nem süketek. És ezzel
vége a komédiának.
A sokéves önmegtartóztatás, nem, köszönöm, csak egy keveset, éppen az
íze kedvéért, az a helyzet, hogy nem bírja a gyomrom, szívesen megkóstolnám,
de hát a fekéllyel — tudjátok, hogy van — nem lehet viccelni. Én már, apám,
megittam a magamét srác koromban, rá is fáztam alaposan. Ha el nem szaladok a kés alól, összeszabdaltak volna. De inkább megfogadtam magamnak,
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idefigyelj Hoffner, vagy szomjan döglessz, vagy kihasítják a gyomrod. Azóta
tejet iszom meg vizet. Röhögtök mi, mert még kutya bajotok. Én is legénykedtem. Meg ilyenek. A többiek ittak, neki odatapadt a nyelve a szájpadlásához. Aztán hazarohant, beesett az ajtón, és szájba vette a pálinkásüveget.
A bátyja hozta neki a kisüsti pálinkát demizsonszámra. Maja a földön talált
rá, szétvetett végtagokkal feküdt a szőnyegen, és azt ordította torkaszakadtából: „Nem vagyok én barát, szeretem a piát, odaadom érte a reverendát." Reggelre kijózanodott, és megeskette az asszonyt, hogy erről soha, senkinek...
mert azonnal beadja a válókeresetet. És Maja tizennégy éve hallgatott, mint a
sír. Egyszer ugyan majdnem eljárt a szája, mikor részegen dagadtra verte, és
az orvos nem hitte el neki, hogy beleesett a gázvezetéknek ásott árokba.
„Hallja, asszonyka, maga inkább úgy fest, mint akit helybenhagytak", és Maja
elbőgte magát, de aztán csak annyit nyögött ki: elég baj ez nekem doktor úr.
És a titok, a Hoffner-titok továbbra is kettőjük között maradt. Józan állapotában pedig annyi ajándékkal halmozta el az asszonyt, nyaralni vitte, külföldre
utaztatta, bundát, nagy köves gyűrűt vett neki, hogy ez a sok minden megint
megért néhány éves hallgatást. Most legalább... nem kell tovább hallgatnia.
— És a feleségem ;— kockáztatta meg az utolsó kérdést — mit szólt, mikor
hazavittél?
Válasz helyett Edelényi is kérdezett.
— Hol ébredtél reggel?
Hoffner megsemmisülten vallotta be:
— Az előszobában. A földön.
— No, látod — Edelényi elnyomta a csikket — ezt szólta hozzá. É s . . .
nem volt meglepve.
A kegyelemdöfés. Most szúrta bele a kegyelemdöfést. Nyögdécselve állt
fel a fotelból.
— Mit gondolsz, felmondjak, vagy megvárjam, a m í g . . .
— Hát öregem . . . igazán nem tudom — Edelényi széttárta a karját —,
talán még lehet valamit csinálni.
De nem sok optimizmus volt a hangjában. Hoffner az ajtónál állt, még
visszafordult savanyú fintorral; ha menni kell, legalább férfi módra, ne lássa
rajta ez az ócska stréber, hogy mindennek vége.
Edelényi újra a papírjaiba bújt, és föl se nézett, amikor megkérdezte:
— Ha már így kivallattál, apám, te is megmondhatnál nekem v a l a m i t . . .
— Én? — csodálkozott Hoffner —, én?
— Te még az elején józan voltál, én meg tintásán érkeztem. Aztán persze
kiszellőztettem magam.
— Szóval te is?
Edelényi ingerülten tiltakozott. Hoffner esküdni mert volna rá, hogy egyszerűen dühös, pedig még sose látta dühösnek.
— Mondom, hogy kiszellőztettem. De még az elején... fölhoztam Barna
Mártát a szobámba.
Áhá — gondolta Hoffner, és nem merte elárulni, hogy semmit se tud az
egészről. Az alfőnök lánya, nem eresztheti ki a markából. Még egy kacsintást
is kierőltetett magából, hadd lássa a másik, hogy őt se ejtették a fejére.
— Csinos lány — mondta sejtelmesen —, belevaló lány.
— Nem az a baj öregem, hanem . . . egyszerűen nem emlékszem rá, hogy
volt-e valami. Érted? Nem emlékszem. Bejön reggel, küldi nekem a csábmo64

solyt, hozzámdörgöli a mellét, nekem meg fogalmam sincs, hányadán állok
vele. Mégse kérdezhetem meg tőle.
— Talán a papától — javasolta Hoffner.
A gyomra felől, arról a tájról, ahova a gyomorfekélyt hazudta, könnyű
böffentés formájában szállt fel a reménykedés.
— Komisz helyzet — mondta részvéttel —, nem szeretnék a bőrödben
lenni.
Edelényi fölhúzta az egyik szemöldökét. Ma már másodszor. Nyilván észrevette, hogy hibázott. Ez a hólyag nem tud semmit. Honnan is tudná, hogy
mit csináltak ők ketten a szobában. Hiszen csak ketten voltak, és ő még részegen se szokott fecsegni. A fenébe is. Akár csináltak valamit, akár nem, eddig
kettőjük dolga volt. De mostantól, ez a nímand is beleütheti az orrát. És amilyen alamuszi...
— A kabátodat különben a Négylámpásban keresd — mondta dermesztő
hidegen —, ott láttam rajtad, mielőtt összeverekedtél a főpincérrel.
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