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Mándy Iván

PAPÍRKATONÁK

Egy férfi a szürke reggeli gyógyszertár előtt. Vár. Maga a várakozás.
Egy fehér biliárdgolyó elgurul mellette. Könnyedén, fölényesen. Ez az ácsorgó alak! 
Mintha már látta volna. A kávéházban a biliárdasztal mellett. Nem játszott, kezébe se 
vette a dákót. Csak úgy maga elé bámult. Acsorgott. Bámészkodott. Na ne haragud
jon, de ez nem az én esetem!

Továbbgurult.
Nem egy ilyen alakért hagyta ott a zöld posztós asztalt. Nem ezt akarta látni.
Egyébként visszatér még a kávéházba. Csak éppen kíváncsi lett a kora reggeli ut

cára. Nincs ebben semmi különös.
Kukák álldogáltak a kapuk előtt. Magányos, horpadt orrú cipő az egyiken. Talán 

azon tűnődött, hogy levesse magát és elinduljon valamerre. A fűzője régen elhagyta. 
A sarka beszakadt. Ő pedig nem tűnődött már semmin.

Akárcsak az a kukára hajított szürkéslila télikabát.
Egy férfi hosszan nézte.
Felpróbálom. Miért ne próbálhatnám fel?
Lehetetlenül sovány macska surrant egy autó alá.
Az a fiú majd kiesik az ablakból. Legszívesebben lejönne az utcára. Itt lógná el az 

egész napját. De valami olyan riadtság a tekintetében! Igen, igen! Riadt érdeklődés! 
Ez még a gangra se mer kimenni. Mi vár rá a gangon? A lépcsőházban? Az utcán? A 
téren?

Odabent a szobában történt valami.
Csakugyan!
Egy lány merült fel a homályból. Mintha valamilyen lépcsőn ereszkedett volna le. 

Haja kibomlott, a vállára borult. Lustán lebegett. Lustán és mégis olyan kecsesen. Egy 
pillanatra megállt. Elmosolyodott. A felfedezés mosolya. Rábukkant valakire. Egy ked
ves ismerősre. Vagy valakire, aki még kedves ismerőse lehet.

A fiú feléje intett az ágyból.
-  Menjen el, kérem! Átkozott ez a ház! Átkozott minden emelete és minden szobája!
És akkor egy reccsenés.
Sikoly. Csönd.
A kisasszony! Hová tűnt ebben a reccsenésben? De hiszen én figyelmeztettem, én 

mondtam neki...
Nem igaz! Semmit se mondtam. Csak valami olyan általános hülyeséget.
De azt, hogy ez az egész emelet valaha egyetlen lakás volt! És aztán feldarabolták, 

szétszedték. Megölték. Itt minden hullik. Hullik és szétesik. Bármely pillanatban 
összedőlhet.

A kisasszony hangja, elfulladva:
— Mit művelnek velem!
Sötét röhej valahonnan a mélyből.
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A fiú egy váratlan mozdulattal lecsúszott az ágyról. Körülnézett. Megpróbált tájé
kozódni.

-  Segíthetek?
Ostoba kérdés. Ostoba és fölösleges.
Lassan lecsúszott a padlóra.
Kopogott. Finoman, alig hallhatóan.
Egyre hangosabban.
Dörömbölt.
Ököllel verte a padlót.
Váratlanul elnyúlt. . , ,
Á karosszékben kuporgott. Összehúzta magát. Egy megtűrt alak ebben a lakásban. 

Bármikor kikergethetik. Apa vagy valaki más. Igen, esetleg valaki más. Hiszen a szom
széd karosszékben ül valaki. És az illető nem húzza össze magát. Kényelmesen hátra
dől, hosszan kinyújtja a lábát. Miért? Apa is kinyújthatja a lábát. De azért ez valahogy 
olyan tolakodó.

A fiú a hálószoba félig nyitott ajtaját nézte. Az ajtó zajtalanul becsukódott. Senkit 
se akart zavarni. Csak éppen becsukódott.

-  Csak úgy magától. Láttad ezt, apa?
-  Persze hogy láttam. Ehhez igazán joga van. (Csönd.) Egyébként nem vagyok az

Nem fordult felé. Idegen arc. Ezt valahogy sejthette volna. Hát akkor meg miért 
csodálkozik? Egy biztos. Nem akarta látni azt az arcot. A rekedtes hangot mintha már 
hallotta volna. Egy éjjel a ház mélyéből tört fel, de olyan vad ingerültséggel. -  Miért 
kell nekem minden héten meglátogatni Gerencsér Kálmánékat!

Ki ez a pofa?
Apát mindenki ismeri a házban.
Az utcában.
A városban. , .
Ez az alak lehet, hogy holnap reggel továbbáll. Egy fenét! Ez itt ragad.
-  Az édesapja a lelkemre kötötte...
A másik karosszékből felemelkedett egy borotvakrémes tubus.
-  ...hogy ezt adjam át önnek.
-  Igazán köszönöm. És miért nem ő adja át?
-  Elutazott.
-  Nem tudja véletlenül, hogy hova?
-  Sejtelmem sincs. A lépcsőházban akadtunk össze. Egy kis bőrönd volt nála, és na

gyon sietett. Éppen csak köszöntöttük egymást.
-  De mégis! Hova utazott? És mennyi időre?
-  Erről nem informált.
-  Hát ha nem informálta...
Egy dühös hang az ajtó mögül.
-  Maga mit keres itt?! Egyáltalán, hogy került ide? Egyáltalán ki maga?
-  Ez a Kunfi. De kivel ordítozik?
-  Teljesen mindegy. Végre valakivel ordíthat, mert úgy egyébként...
-  Apa barátja. Nem akarta beengedni, de addig könyörgött........................
-  Ki kellett volna rúgni... De a maga édesapja... (Csönd. Majd szinte üvöltve.) A 

Kunfit ki kell rúgni! A Kunfit ki kell rúgni!
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Lehunyta a szemét. Majd alig hallhatóan.
-  Én mindig megvágom magam.
-  Mit csinál?
-Jó l hallotta. Megvágom magam... borotválkozás közben.
-  Hát az bizony...
-  Rohadt dolog. Egyáltalán a borotválkozás!
-  Mindennap borotválkozik?
-A  feleségem nem tűri, hogy szőrös pofával... (Félbeszakította önmagát.) De maga 

elég korán kezdi.
-  Azért nem borotválkozom mindennap.
-  Akkor is. Hiszen még nem érettségizett. Vagy tévedek?
-  Nem téved. De miért kell ahhoz érettségizni?
-  Hát ez már valahogy...
-  Lehet, hogy többé nem is borotválkozom.
-  Csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy...
-  De azt akarom mondani. Én nem érettségizem. Nem teszem le az érettségit.
-  Ez teljes képtelenség!
-  De miért?
Kunfi a szomszéd szobából.
-  Még mindig itt van?!
-  Láthatja.
-  Egyáltalán, hogy tudott bejönni?
-  Az magát ne érdekelje.
-  Nagyon is érdekel. Kulcsa van a lakáshoz? És talán nemcsak ehhez a lakáshoz? 
Csönd.
-  Azért ezt nem ártana egy kicsit közelebbről megnézni.
-  A maga édesapja senkit se néz meg egy kicsit közelebbről. És tessék! Itt az ered

mény! A Kunfi és egy csavargó!
-  Kunfi, tűnjön el, vagy rendőrt hívok. Azt akarja, hogy rendőrt hívjak?
Recsegő hang:
-  Maga senkit se hív.
-  Ezek mindjárt egymásnak ugranak odaát.
-  Hát én benézek. -  A fiú az ajtóhoz lopakodott. Beszagolt.
-  Senki. Egy lélek se.
Bement. Körülszimatolt.
-  De hát hová tűnhettek?
Hirschler Emma!
Hogy jutott a fiú eszébe ez a név? Igen, apa egyszer magával vitte Hirschler Emma 

tanárnőt. A Fisu menyasszonyát.
A Fisu mindig kivitte a fiút a Császár uszodába. A Csasziba. Minden válogatott ví- 

zipólómeccsen ott volt. De nemcsak ő. A Vidor, a Kádár Micu, a Láng gyerekek. 
Vissza a karosszékhez. De nem ült le. Csípőre tette a kezét.
-  A házasságból nem lett semmi.
-  Miféle házasságból?
-  Apa lecsapta Fisu kezéről Hirschler Emmát.
-  Hja, az ön édesapja!
Egy tanáros hang a lakás távoli részéből.
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-  A kazán tűrhető állapotban. De ami a vízlágyítót illeti -  valósággal riasztó! És nincs 
senki, de senki, aki egyáltalán...

A fiú az ablakhoz ment. Kibámult az utcára.
Apa el se búcsúzott. Sose búcsúzik el.
A fiúnak majd papírkatonákat küld. Ötéves kora óta papír katonákat. Az esküvőjére 

is erre számíthat. És hogy lefekteti a menyasszonyát.
Csönd.
A fiú váratlanul: -  Nekem két fejem volt. Két fejem? Az egyik olyan kinövésféle. 

Meg akarták operálni. Műtét, műtét, zengte a családi kórus. Csak apa leállította őket. 
Milyen igaza volt.
-  De mennyire! És aztán vissza is húzódott az e...
-  Szépen visszahúzódott. Ha esetleg végigsimíthatnék rajta...
-  Ezt talán mellőzzük.
És megint a csönd.
A hang a szobából.
-  Egy üzenetet kell átadnom az édesapjától.
-  Talán még fontosabb, mint a borotvakrém?
-  Az édesapja olykor említette Trockijt.
-  Említette.
-  Arra kéri, hogy felejtse el ezt a nevet.
-  Elfelejtem.
-  Soha senki előtt ne említse.
-  Nem említem.
-  Még a legjobb barátja előtt se.
-  Nincs legjobb barátom.
-  Lehet, hogy nincs is barátja?
-  Lehet. (Csönd.) Semmi más?
-  Semmi.

Gergely Ágnes

POUND XX. CANTÓJA: VISSZFÉNY

Hang, álomittas, quasi fortis,
„Ligur’ aoide” -  mi ismerjük a jóval 
régebbi tengeri utakat. A király 
lantot szorított az oldalához, 
példát adott a sokhitű világnak 
többek közt szerelemből, de asszonya 
képmására sohasem mondták volna: 
„s’adora”; imádni csak az Egy Istent 
lehet. Nyugodtan felejtsetek el 
mindent, amiből nem lesz példa; 
sine militis usu (si, sl: Ovidio), ezt 
semmilyen király nem tudta bizonyítani.


