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HORGAS BÉLA

Az ötezer éves ember
1.

Horgas Adámnak

Nyár volt, esett a hó. Ragadós, szürke hó, gyorsan olvadó csomókban, mintha
marokkal dobálta volna föntrlil valaki. Elszínezodött tlile ház, haj, ing; a megalopolisz
piszkát szétkente az üvegfalakon és a betonbordákon. Az Akastyán hegy felol úsztak
megint a felh6kbe rejtett bombázó erodök, kövérkés hasuk világított a füstbol. Onnan
érkezett Fernutti is a cirkuszával; lenn jött, az alattomos, kátránnyal foltozott aszfal-
ton. Ismertem ót és éhenkórász társulatát, a felpörgetett szövegét, mely persze hogy
a régi ritmusra járt, mi másra, de ahogy hallottam: új szenzációval bovült: "Már ma
este, nagyérdemli közönség, már ma este látható a világrengeto Fernutti cirkusz; már
ma este gyere el, Rumbolassaut látni kell, Rumbolassau, a Rém, az ötezer éves ember:
megérkezett."

A félig olasz cirkuszos egy francia mágust szerzodtetett, ez igazán tetszetlis, álla-
pítottam meg tárgyilagosan s némi sértettséggel is, hogy miért nem tudok errol, de az-
tán megvontam a vállam, és elismertem,.hogy én sem figyeltem rájuk mostanában. Osz
volt például s holdballonkabátommal törodtem, az 19S(x)sosszel és a 44-essei,az ismét-
llidések rémeivel, hogy barlang és sziget lesz az én otthonom is a társadalomban, s még
az is veszélybe kerül, s közben az utcán teherautóról krumplit kínáltak, s közben meg-
halt Kraft az autópályán, Bécsbol hazafelé jövet, közben föllángoltak a harcok egy öt-
száz éves tölgyfa körül saVakegérben készültek a világkiálIításra. Fernuttiék történe-
tét szem elol tévesztettem, de ez teljes mértékben érthetli, magyarázatra igazán nem
szorul, bár pontosan, persze, nem tudom, hogy mi az a teljes mérték. Hol járhattak
közben? Mit mliveltek? Fényes sikereket - úgy túnt - aligha arattak szegények. Kosz-
lottságuk a réginek látszott s valahogy meggyozodés nélkül harsogott Fernutti hangja
is, belehorpadt a délutáni csúcsforgalom tülkölo völgyébe, nem jutott el senkihez. Va-
lakihez mégis. A tizenkét évesJán szíve nagyot dobbant: Rém! És ötezer éves. Ezt lát-
nia kell. Ment Fernutti után. Hagytam. Tudtam, ha egyszer rákapott, vissza még én
sem tarthatom; tudtam, mert ot is jól ismertem, jobban, mint Fernuttit: sejtettem az
érzéseit, olvastam a gondolatait. Ha úgy esne egys,zer,még álmaiban is vele lehetnék,
gondoltam nagyzolva talán -, de miért esne úgy? Eszrevédenül követtem. A három sá-
vos, kopár Tündérvölgyi út sarkán cslidület állta útjukat. Valaki csákányt vágott egy
fekete Audi motorházának közepébe. A kifényesedett nyelli, vásott szerszámot szem-
üveges, kövér nli próbálta kirángatni a kocsiból. Sötétvörösre festett szája reszketett,
nyakán kidagadt az ér. Háta fölpúposodott az erólködéstol, bli és hosszú derekú, kaná-
risárga blúza kicsúszott fehér szoknyájából, egy hirdeto tábla állt mögötte, égkék me-
zopen fekete nyíl és téglapjros betúk: YÁ!-~~: EL6RAJZO~~T, CAKKO-
ZAST, BORSOLYUKAZAST, MADERIAT, ATTORÉST, RISELIOZEST. Az autó
riasztója vinnyogott, lámpái vele villantak föl és hunytak ki. Két elsli kereke közt sötét
folyadék kígyózott a szürke betonon. Vér, gondolta Ján. Fernutti meg újra kezdte, cif-
rázta a mondókáját: "Már ma este, nagyérdemli közönség, már ma este látható a világ-
rengeto Fernutti cirkusz; már ma este gyere el, Zsenko bohóc világszámát látni kell!
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Zsenko, a néma bohóc, a virtuóz nevettet6, a szuper, s6t hiper... Tapsl- Dübögött
a forgalom: k6, vas, gumi, üveg. A felüljárón lomha zuhanással kamionok fehér árnyai
t\Ú1tekát. Egész konvoj. Még följebb, a felh6k alatt három fekete helikopter közele-
dett. "Már ma este gyere el! Tubardót és Almániót látni kell! Gumiember, izomcsoda,
kett6n áll a világ sora... Jöjjl- Jövök, válaszolt Ján. .Már ma este gyere el, Mirandellát
látni kell... Táncosn6 ma nincs szebb nála, ó, a röpte, tündérlába... Nézz'- Tényleg,
állapította meg a kisfiú, a cirkuszos igazat beszél; és szerette volna megállitani az utcát,
hogy állj, mindenki nézze, 6 igazán az. "Már ma este gyere el, Rumbolassaut látni
kell!- Nem is hallják. .Rumbolassau, a Rém, az ötezer éves ember, és kísér6je, Kal-
wansky úr, megérkezett..,- Francia mágus, lengyel kíséro, ez igen, gondoltam, Ján meg
azon töprengett, hogy hol vannak? Mintha neki mondta volna Fernutti: _Csend most,
nagyérdemd, 6k most nem láthatókl A döbbenet, hölgyek és urak, még rejtve van,
a szenzációóó... Taps'- K6, vas, gumi, üveg. _Taps és kíváncsiság:jöjjetek és lássatok,
ajánlom kegyelmetekbe e díszes társulatot, és várom szíves adományaitokat is, igen,
igen-igen várom" Egy szavát se hallják, aggodalmaskodott Ján, nem veszi észre? Hang-
szárába beszélj, hallod-e, Fernutti; de nem hallotta. A fiú tenyerével tölcsért formált
a szája elé, és teljes erejét megfeszítve kiáltott a cirkuszosnak, de nem jÖtt ki hang
a torkán, térdei elnehezedtek, cip6je lehúzta, lépni se tudott, mint álomban, a menet
távolodott t61e, egyre gyorsabban haladtak, félt, hogy szem el61veszíti 6ket, már ak-
korák voltak csak, mint a mákszem, de ekkor egy hatalmas rántással sikerült kiszaba-
dítania a lábát s már ott is volt a nyomukban.

Nyugat fel61jöttek, a sötét erd6n át. Fernuttit akkor még sehogy se hívták, a bo-
hócot és a táncosn6t se; velük érkezett egy fehér elefánt, csak neki volt neve. Aida.
A kockaformájú bakterház udvarára tt'íZÖtta lemen6 nap. A templom melletti téren
verték föl hatalmas sátrukat. A templom és az iskola közti téren; de az már évekkel ké-
scSbbtörtént - a templom, az iskola és a sarki kultúrház közti téren, 1950 májusának
végén. Már nyRott a hárs. Femuttit Kovács Ferkónak ismerte az a kis fickó, aki vol-
tam; s 6 akkoribctn szürke zakóján kihajtva hordta széles galIérú fehér ingét, simán
hátra fésülte haját, éneket és rajzot tanított, a repülogép-modellezó szakkört vezette,
széles karikagyt'írt'ívillogott az ujján, pedig nem volt felesége.A cirkuszi sátorban, még
azon az elSCSelcSadáson,19+f.nyarán, ott hahotáztak a pályamunkások is, az egész csa-
pat. Az egész falu. A doktorék is, Hidegh Ottó, a felesége,két fia, és a tanítókisasz-
szony: Rizácska. De akkor még Aida körül forgott minden. Kés6 éjszaka mozi volt:
A megfagyottgyermeket adták.

A buszpályaudvar és a metrólejárat közt, a park tenyérnyi csücskénél állt meg
a társulat: pár bódés kocsi. Ján csóválta a fejét. Baj lesz ebb61. Már ma este baj lesz, és
nem e16adás. A hóesés megsz\Ú1t,latyakban cuppogott a város. Ján érezte alábujjai
közt, a szandálja talpa alatt, és látta, ahova csak nézett: kormos lé folyt csíkokban az
ablakokon. Egy csipk~ggönyön csomagolópapírra festv~ méteres tábla hirdette:
VARGBURG SZEMELYKOCSI ELADÓ LEJÁRT MUSZAKIVAL EGYBEN
VAGY ALKATRÉSZKÉNT 7000 FORINTÉRT. Szél támadt, gyors, irányát változ-
tató, pörg6 fuvallat, és szétszórta az Akastyán hegy fellegeit.Az alkonyi fényben a szik-
lák púpjai keményen meredeztek, mögöttük kigyulladtak az ég citromzöld és neonlila
tüzei. Megkezd6dött a városban az esti robogás.

- Femutti, drága barátoml Hát látlak...
Ez Csilánio, a selyemnadrágos adószed6, a közterületek selyemkalapos ura. Ha

6 barátja Fernuttinak, állapította meg Ján elégedetten, akkor mégsem lesz baj. Jöhet
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a Réml Ma este meglátja az ötezer éves embert. Közelebb somfordált, hallgat6zott, bár
az ad6szecMrepeseS,sipít6 hangját, tagolt beszédét - hidegselyemaz is,herny6selyem-,
ahogy kifolyt a száján, a park másik felén is megértette volna, és CsiIáni6nak ez is volt
a szándéka: hallják, mindenütt hallják meg a szavát. Hallottuk.

- Megjöttél, Fernutti, no lám, ideértél. Kicsit késté!...
- Hidd el, CsiIánio, nekem... - magyarázkodott a cirkuszos, ahogy elhúz6dott

a másik öle16karját61, de nem jutott sz6hoz.
-Elhiszem, Fernutti, én mindent elhiszekl Kicsit késtél, de nem maradtál el vég-

leg, mégis csak befutottál, megvagy, itt vagy, és itt van veled jeles ármádiádl
- A társulat, CsiIánio...
- Ármádiád, ha mondoml Lássamcsak... De hiszen ezeket én ismeremI
Csilánio mindenkit ismer, vagy csak úgy csinál, mintha ismerné az iUeteSt;Ján

lebiggyesztette a száját. Nem szerettem volna, hogy ezen töprengjen, de nem is volt
rá ideje, mert figyelnie kellett a hangoskod6t; ahogy a boh6c állát bökdöste föltartott
ujjával:

-Na, mi az, bumszli? Tudsz már valamit? Mondd szépen, hogy "Géza kék az
égI" Mondd, hogy: "Meszel6." "MeszeleS,reszeleSI"Na? Nem? Nal Semmit se nem?

- De CsiIániol - sz6lt rá Fernutti. - Tudod,hogyZsenkonéma...
- Tudoml - rikoltott a felügyeleS.- Csak viccelteml És a kicsi tündi?1Ó is néma?

Mi is a mdvészneve? Várj csak, Fernutti, várj, ne segíts, tudom... A mem6riámban bíz-
hatsz, fiam, én nem feledek... Mirandolina, mi?1

- Mirandellal

- Mindegy, papa. mindegy! A lényeg az, hogy itt vagytok, ez nagyon szép teSle-
tek, ez a barátság ketségtelen jele, Fernutti. J61 esik nekem. Ebben a rideg, tÖrteto vi-
lágban, ebben a pokoli tolongásban ez az egyetlen érzés, Fernutti, ami önfeledt pillana-
tokat okoz még nekem. Köszönöm, hogy megajándékoztál vele.

- Csilániol - válaszolt Fernutti fojtottan, és Ján nem értette, hogy miért nem
örül. - CsiIánio, kérek még egy leheteSséget.

- LeheteSségetI?- rikoltott Csilánio sértetten, és hátralökte, majd a szemébe húzta
selyemkalapját. - Megáll az eszeml

Az ad6szed6 intett, és kézmozdulatára, mintha madzagon rántanák, a háta mö-
gül, ahol eddig rejteSzhetett,eleSlépettálland6 testeSre,egy földet söpreSfekete köpeny.
Karok nyúltak ki beleSleoldalt és elol, n~ vagy öt, fönn pedig, fönn, a füstös magas-
ban két mulatságosan kicsi fej villogott, ket öklömnyi koponya a sovány nyakon, két
szorös pofa sárga hajzattal. Ján halkan füttyentett. Ez valami új volt. Dyennek még nem
látta a testeSrt.Kesjutott eszébe,a vörös-fehér, ang6rasroro mdmacska, amit a Nyolcvan-
kilences utca tenyérnyi parkjában olyan sokszor megfIgyelt az ezüsthársr61. Kedvenc
tanyája volt a hárs. Egyszer véglegodaköltözik. Földig hajl6 ágán mászott fel, és nézte
az alatta járkál6kat. tgy fedezte fel a két mdlényt, akik mwányukkal és mdmacskájuk-
kal alkonyatkor rendszeresen ott levegoztek. Elöl a mdmacska, mögötte a lány, egy lé-
péssellemaradva a szülok. "Kes, kérlek, Kesl Lassíts, kérlek, Kes!" A mdférfi vékony
hangja alig csurrant, mégis CsiIáni6éhoz hasonlított. Ján figyelte a macskafejd testort,
ahogy rengeteg karja közül az egyik széthajtja a bó köpenrt.Fernutti elott.

- Itt a lehetoséged, Fernuttil - mondta Csilánio.- En az érzéseimreSIbeszélek,
és te eltereled a szavaimat. KicsúfolszI Hát legyen. Huszonnégy 6rát adok, hogy, ren-
dezd a számládat, drága barátom. És addig nincs eloadás, se ma este, se holnapI Ertve
vagyok?
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Fernutti nem nézett a fekete köpeny belsejébe, de látta, látnia kellett a boto kat,
késeket. Ján is látta. Besötétedett. A neonok poros, kék-rózsaszín fényében olyan volt
a kép. mint egy reprodukci6.

- Nincs pénzem... - nyögte a cirkuszos. - De eMadást tartunk, és tudom, hogy
most lesz közönségem, és támogatni is fognak. És akkor megfizetek a helyért. Utólag
mindent megfIZetek.

- Megfizet.sz,Fernutti, ez nem vitás. Bejöttél a városba, és most megfIZetsz.Utó-
lag is. eloleg is. Mert tartozol már, Femutti. ha elfeledted volna. A múlt nyáron is le.
lq,tél.

- ~ kellett mennem szerencsét próbálni.
- Es? Megtaláltad?Van pénzed? Fizess. Fernutti, fIZeSS!
-Olyan m11sorthoztam, hogy azt .mindenki megnézi. Velünk van Rém Rum-

bolassau, az ötezer éves ember.
- Ne röhögtessFernutti, mert dühbe gurulok!-mondta Csilánio, és mutat6ujjá-

val megfenyegette a cirkuszost; Ján csak most vette észre, hogy fényes, fehér kesztydt
hord a felügyeló, mintha pincér lenne, vagy bdvész talán. és o is a társulatba tartozna.

- Komolyan beszélek! - most Fernutti is kiáltott, de ahogy folytatta. már le is
engedte a hangját, és a karjával valami kaszáló, karol6 mozdulatot tett a másik felé. -
Te ismersz engem... Együtt jöttünk a városba egyszer... Emlékszel?

Érthetó, gondolta Ján, igy már minden értheto. A város rettegett ellenore bdvész
volt valamikor a vándorcirkuszban, igen, a neve is rávall. De Csilánio felcsattant:

-Nem emlékszem! -Ján szinte megijedt a fenyegeto hangtól; ott repesztett a fü-
lében, mintha egyenesen hozzá beszélt volna a lármás úr, egészen közel~l kiabált
volna a fülébe; érezte forró leheletét. - Rossz amemóriám, barátocskáml Vagy jó, és
azért nem emlékszem. Ne próbálkozz, Femutti! Nekem fikarcnyi közöm sincs hoz.
zád. érted? Fikarcnyi se. Meszelo, reszelo. szart eszik a legels6!Egy csepdrágó külön-
ben sem akaszkodhat a nyakamba... S ha ismernénk is egymástI Drága barátom, én
semmit sem tehetek érted, mert én a közterületeket védem. én a polgárok nyugalmát
orzöm. én állami ember vagyok, és nem banditavezérl Világos?

-Holnapra minden megváltozik! - próbálkozott a cirkuszos.
- Nem minden.csakte! Fizetnifogsz,drágabarátoml- vetette oda Csilánio,

s nyomatékul széles ívben lenditette a karját. aztán eltdnt, mintha ott sem lett volna;
vele a testore, m~ a bámészkodók, a pályamunkások, a két Hidegh-fiú és a modellezó
szakkör tagjai. Elég ebbol, gondoltam, de folytatódott.

A pályamunkások megengedték, hogy fölüljek a pályakocsira. Apámnak is ked-
vezni akartak ezzel, o volt az elomunkás. Egyszer-egyszer hajthattam is az ormótlan
jármdvet. A pályakocsi négy vaskeréken gurul. kisebb, mint egy vagon, de a vonathoz
is kapcsolható, elöl két ütköz6je van, fékezheto, és e~s, megvasalt raklapján mázsákat
elMr; szerszámokat, a nyolc-tíz fos csapatot. Ketten hajtják a pályakocsit, két térdeplo
deszka van rajta hátul, a sínek fölött. A két hajtó egyik-egyik lábával odatérdel, comb.
ját nekifesziti a kocsinak, megkapaszkodik a fogóban, és a másik lábával, bakancsos
talpával a sínre tapad, elrúgja magát. A formátlan pályakocsi nehezen mozdul, lassan
gyorsul, emelked6n fölhajtani még üresen is nehéz, de ha lendületbe jön vagy lejtore
ér, rettenetes iramban képes száguldani, s a hajtó, ahogy rúgja a sint, a vas utat. egész
testében érzi a sebességet,és egy ido után minden taszitásnál azt képzelheti. hogy most,
most a vastól, a földtol is megszabadul, most kirúgja maga alól a roppant golyóbist,
most fölszáll a világ11rbe -a saját erejéb6l.
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Helyes, gondolta Ján, Fernuttinak idot kdl nyernie, s ha ez megvan, akkor o is
beavatkozhat. Tudta, pút tegyen, kihez forduljon. Ha holnap, akkor jó. Elindult Re-
nassa Káta házához. At a fikarcnyi közön. Lassan haladt. Aznap este omlások és sza-
kadások támadtak mindenfdé a városban. A házak kétoldalt kitolódtak, a Fillér utca és
a Szentlélek utca sarkán egymásba rohant két teherautó. Mentok, tdzoltók, rendorök,
szirénák, autóriasztók vinnyogtak, a nézok eltömték a keresztezódést. Dugult a forga-
lom, dugult. Nyöszörögtek a sarokvasak, recsegett-ropogott a város minden eresztéke,
készült összedolni. Hallotta Ján. A mdeg szél durva koport fújt a megalopoliszra,
vörös fdhoket az Akastyán hegy kopasz csúcsairól. Félo volt, hogy egyszer csak el-
kopik szegény ko, de nem, inkább noni látszott, sötétednij a magányos sziklatömbök
kigömbölyödtek, dterpeszkedtek, növényi takarójukat ledobták. Ján úgy érezte a to-
longásban, mintha az Akastyán hegyen járna, de tudta, ha ott lenne, akkor már nem is
lenne talán, s onnan csak lóborbe varrva szabadulhatna, ott nincs más mód a kibújásra;
de ~ol találna lóbort? !ID: táblát nézett a sarkon: IPARI TEPERTO ÉS TÁP-TAKAR-
MANY BOLT DERU UT 19.Bordzsekis férfi bukkant föl a sárga neonfényben; haja
csenevész varkocsba fogva verte széles hátát és arca nem arc volt, hanem borostás ló-
pofa. Jó fej,lófej", gondolta Ján, és a nyomába szegódve jutott át a töm~en. De Re-
nassa Káta nem fogadta. Ez várható volt. Renassa senkit sem fogadott, megis járt oda
boldog, boldogtalan, mert Cynthia, aki kenyeret és tejet hordott az asszonynak, néha
sorsdönto félmondatokat tudott meg tole, s ezeket készségesentovábbadta a kérdezok-
nek. Ha nem is mindenkinek. Cynthia az idok során annyira hasonult az asszonyhoz,
hogy némelyek azt rebesgették: Renassa Káta nincs, nem is volt soha, csak Cynthia
létezik a furcsa, füstszínd, ezüstkeretes szemüvegével, bandzsa nézésévd, hosszú arcá-
val, fehér kezével, mdyet szaporán mozgatott beszéd közben; sokszor a szavak hdyett
is ujjainak, tenyerének, kézfejének és csuklójának forgatásával fejezte ki mondandóját:
érted, ugye, érted? Ján jól ismerte ot. Jobban, mint én. Azt hiszem.

- Egy cirkusz érkezett a városba! - hadarta a kisfiú.
- Renassa Káta tudja - bólintott Cynthia. - Fernutti, ugye?
Ján csak hallgatott elismeroen.
- Nincs pénze -folytatta Cynthia. - A hely meg, ugye, nagyon drága. De ha nem

fIZet,vége. Megfenyegették.
- Ha lesz közönsége, ha meghallgatják, akkor minden rendbe jön. Holnap este

minden megváltozik.
- Nem változik - rázta a csuklóját Cynthia. - Tanuld meg, Ján, hogy semmi sem

változik, és mindig minden ugyanúgy marad.
- De a Rém... - ellenkezett Ján, mert nem szerette a "Tanuld meg" kezdetd mon-

datokat. - Ez más, Cynthia, hidd ell És itt van Rumbolassau is, az ötezer éves ember.
- Egy halott?
- Dehogy!
- Egy múmia, mi? Üvegkoporsóban!
-NemI Mondom, hogy rém... Egy rém-ember!
-Él?
- De mennyire! Ötezer éve él...
- Egy kínai talán?
- Miért lenne kínai? Rém! Képzeld el, Cynthia... Azt látni kell!
- Kinek? - kérdezte Cynthia, mert sejtett már valamit.
- Nekem - felelt a kisfiú somolyogva. - Jánosnak...
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Cynthia csöndesen nevetni kezdett.
- Jb, hogy nem Jánoskának, Ján!
- Cynthia... nekem holnap lesz a... Vagy ezt is tudjátok?
- Mindent tudunk - hagyta helyben a másik, és sajnálkozva kifordította tenyerét.

- Mit tegyünk, ha egyszer így van... Renassa Káta és én átlátunk a dolgokon. Erted?
Ezt kényelmetlen volt hallgatnom, ettol szerettem volna megszabadulni, ebbol

kivackolbdni. elfutni, valahogy megrázni magam, hogy fölébredjek. de térdeil11nehe-

zek voltak, cip6m a padlbhoz tapadt; Ján pedig elmerülten nézte az indiJbkék, bandzsa
szemgolybkat és a hatalmas rézkilincset az emeletre vezeto, lépcs6t elzarb ajtbn, a sö-
tétzöld alapon ezüst kacskaringbkat úsztatb tapétát, a vörös sz6nyeget, a gyertyát
utánz6 falikarokat. Úgy látta, hogy a helyén van minden. Mégis megkérdezte:

- De hogy holnap... mi lesz holnap?
- Péntek.
- De milyenpéntek?- sbhajtottJán. - A születésnapom.
-Igazán?-;hökkent meg Cynthia. - No, ezt nem tudtuk. De ez, mondhatni,

nem is fontos. Erted, ugye? :& ha meggondolom, nem is biztos az a nap, Jánoska. Te
nem tudhatod, hogy mikor születtél. Téged kitettek. Egy hársfa alatt találtak álHtblag,
és már több napos voltál. Igaz?

-Igaz - válaszolt Ján. - De tudom, hogy akkor születtem. Tizenkét éve. Renassa
Kátánál is jobban tudom.

Hallgattak; Cynthia sértetten, mert nem tudott válaszolni,.Ján meg elálmosodva
hirtelen, és kedveszegetten, hogy mit is akar elérni Cynthiánál. ami mindenképpen
reménytelen, akármi is az. és nem is kérte senki tole, még szép, hogy nem... Szegény
Ján, minden történésre kíváncsi kis fickb, mibe keveredtél! Oldalt húz6dott, a bejárat
melletti ~as, keskeny tükörben szerette volna látni, megnézni azt, akinek nem fon-
tos a születesnapja, de valahogy nem sikerült megpillantania, pedig már-már szembe-
került a kékes, valbszím'itlenül magas, díszes fémkeretbe foglalt lappal. amely olyan
vakítban csillogott, hogy Mirandella, a Fernutti církusz táncosnoje is meg;elenhetett
volna benne, de nem, csak villogott üresen, mint egy mentoautb néma szirénája.

- Nos? - kérdezte Cynthia.
- Szeretnémlátni- mondtaJán,ésfejévelalépcsofeléintett.- A születésnapomon.
Ezt a Renassát egyszer én is megnézném, ezt a nagy szibillát egyszer én is kifag-

gatnám, pedig nincs is születésnapom. A francia már nem is érdekel, o Fernutti gyárt-
mánya, bár... Jblesz vigyázni! Hogy ki kié... Cynthia bblogatott, a tükör villogott, az
ezüst kacskaringbk csobogva úsztak a tapétán. Ján úgy érezte, még mondania kell va-
lamit, mielott álltában elalszik vagy belehátrál a tükörbe.

- Szeretnék kérdezni tole valamit.

- Mit? - villant Cynthia szemüvege.
- Tolel - mondta a fiú, s ez elég gorombán hangzott, de Cynthia csak megvonta

a vállát:
- Holnap. Késo van már.
Ján ekkor elindult vissza, a Fernutti cirkusz bbdéihoz. Alig ért le a keskeny lép-

cson a földszintre s tett néhány lépést a kukáktbl buzlo kapualjban, megtorpant. Most
értette meg, hogy Cynthia lerázta ot, elküldte, bizonytalanságban hagyta. Mi lesz hol-
nap? Mind~, itt már nincs több keresnivalbja. Az egyik földszinti lakásbbl fojtott
tánczene szurodött ki, a zöldes fényu ablak függönyén árnyak imbolyogtak, a szuk
belso udvart egyetlen koszos lámpabura világította meg. A falnál kiszuperált gáztuz-
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hely, rajta ajt6 nélküli jégszekrény, a földön üres üvegek, düledezcSpapírdobozok és
egy emeletes ketrec, benne mintha bundás állatok mozogtak volna, nyulak vagy macs-
kák, netán m6kusok, a félhomályban Ján nem tudta megállapítani, hogy mifélék, és
arra sem emlékezett, hogy látta-e már oket, pedig járt itt néhányszor; a liftait6val szem-
ben fehér tábla virított fekete betdkkel, közelebb lépett: BERTOLD GEZA NON
STOP KISÁLLATKERESKEDÉS; gyerünk innen. Az egyik kuka eléje állt.

- Nálad van?

- Micsoda? - kérdezte Ján, és nem tudta eldönteni, hogy no sz6Htotta meg vagy
férfi.

- Gézához jöttél?! - a hang türelmetlen volt, rekedtesen suttog6.
Ján a táblára pillantott, a hang faggatta tovább:
- A Joci öccse vagy?
- Milyen Joci?
A homályos alak visszahúz6dott, a kukák közül suttogott:
- Tdnj el innen... TGnj el!
Futásnak eredt, a kaput becsapta, és föllépett egy sárga, hosszan hevero villa-

mosra. A fekete székek már várták. Becsattantak az ajt6k, a motor búgott, a kocsi kat-
togva rohant a kivilágított házak között, a zöldes és sárgás függönyökön árnyak imbo-
lyogtak - fojtott tánczenére. Renassa Káta most megmutathatná a tudományát. Ha o
nem segit, akkor ki? A cirkusz pedig a legjobbkor érkezett. Ha meggondolja: csakis
miatta jöttek. Még szép. Az o születésnapjára. Meg fogja nekik mondani. A fekete szé-
keken át érc:ztea sínek lüktetését. Nagyon j6. Femuttinak bizonyára vannak a város-
ban társai. Üzen majd nekik. Tudja, hogy Csiláni6t61 félni kell. De beindulnak-e a ba-
rátok? Sorra vette az o ismeroseit, a neveket és arcokat. Rosszul esett, hogy én nem ju-
tottam az eszébe, pedig a filmszalagon senkit sem talált, akitol a közterületek urával
szemben védelmet kérhetne. El se hinnék. Géza kék az ég. Egy vándorcirkusz? Ugyan,
Ján. Nem érdekelné oket. Marad Renassa Káta és közvetítoje, Cynthia. A sárga most
gyorsított és lassan, alig észrevehetoen emelkedni kezdett, elrágta magát a földtol. Sú-
rolták aháztetoket.




