
ýSZ LESZ

ýsz lesz, az ¢gbûl ac¢lmadarak
hullnak egymÀsra p´r´gve ¢s z´r´gve
mint kimustrÀlt Âraszerkezetek
H¢rakl¢sz nyilait iszonytatÂ sebess¢g
izzÁtja majd ¢s f¢mes v¢r fr´cs´g
a fagy sz´ges botjÀval hajnalonta
beletÃr a halomba, tÀn hasznÀlhatÂ
alkatr¢sz vagy Ãjra´nthetû
Âcskavas utÀn kutat, de semmi,
rozsdÀlltan pergû percek, percegû
¢s l¢lektelen vÀzak halmaza

Sebûk LÀszlÂ

PARK, HALçSZOK, PEONOK

Ez a park a vÀros k´zep¢n a telep¡l¢s m¢ret¢hez viszonyÁtva arÀnytalanul nagy ter¡-
letet foglalt el. Teljes rendbet¢tel¢re sohasem volt el¢g p¢nz, ez¢rt egyes r¢szeit heve-
ny¢szett drÂtkerÁt¢ssel, tiltÂ tÀblÀkkal lezÀratta az el´ljÀrÂsÀg. A szabadon lÀtogathatÂ
r¢szeken s¢tautak vezettek a gondosan nyÁrt bokrok, fÀk k´z´tt. Karszalagos, szeges
v¢gü bottal felszerelt ûr´k cirkÀltak az ´sv¢nyeken, a z´ldre festett padokon ´regem-
berek ¡cs´r´gtek, kez¡kben zacskÂ mindenf¢le keny¢rdarabokkal, amiket a folyton
¢hes galamboknak s a csapatostul ¢rkezû sirÀlyoknak hoztak. JÀrtak persze ide, mint
a vilÀg ´sszes parkjÀba, gyerekek, csavargÂk, szerelmespÀrok, magÀnyos kukkolÂk,
szÂval mindenf¢le n¢pek. A vÀros k´zismert, ha nem is k´zkedvelt figurÀi.

A parkot hatÀrolÂ ¢szaki, keleti ¢s d¢li Ãt mellett hÀzak fesz¡ltek egymÀsnak. Este
vagy szÀz m¢terre bevilÀgÁtottak a fÀk k´z¢ a hÀzak ablakszemei. Ezen a tÀvolsÀgon
tÃl eleny¢szett a f¢ny, el¡lt a forgalom zaja, csak a park alapnesze hallatszott: Àg-
reccsen¢s, vÀratlan madÀrvijjogÀs ¢s messzirûl a zuhatagos Borza moraja ä akÀr a tom-
pa, erûs f¡lzÃgÀs. Ott, a folyÂnÀl ¢rt v¢get ez a zÀrt vilÀg, de mÀs n¢zûpontbÂl szeml¢lve
a dolgot azt is mondhatnÀnk: kinyÁlt a t¢r a tÃlparti puszta fel¢.

Azok szÀmÀra, akik a parkot hÀrom oldalrÂl szeg¢lyezû lakÂt´mb´kben laktak, ez
a fÀs, f¡ves vadon sajÀtos vonzerûvel bÁrt. Szinte nem mÃlt el perc an¢lk¡l, hogy valaki
ne gondolt volna arra: mi van a hÀza falÀn tÃl. Term¢szetesen mindenkinek valami
mÀs volt ott. Egyeseknek, mint besz¢lget¢seikben mondtÀk: az a sok fa. MÀsok Ãgy
¢rezt¢k, hogy az ott, az Ãt tÃloldalÀn, s´t¢t titkok helye. A vilÀgnak az a r¢sze, amely
nincs szem elûtt, ahol mocskos dolgok esnek meg. A tanÁtÂ pedig Ãgy tartotta, hogy
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talÀn az Isten ´lt´tt itt valamik¢ppen formÀt. A park egy rejtett szeglet¢rûl besz¢lt,
ahol bÃvÂpatak tünik el a f´ldben, s pÀr m¢terrel od¢bb megint napvilÀgra jut. Az
ilyen helyen ä mondta ä k´nnyen hihetj¡k, hogy a vilÀg minden rezd¡l¢s¢ben Isten
sejlik, hiszen oly megd´bbentû a hasonlÂsÀg a patak eltün¢se-kibÃvÀsa, valamint a testi
szerelem mechanizmusa k´z´tt.

àNe csodÀlkozzon hÀt az ¢jjeliûr ä Ágy a tanÁtÂ ä, ha biciklis jÀrûr´z¢se sorÀn a te-
metûÀrokban meztelen, szeretkezû emberpÀrra bukkan. Azon se csodÀlkozzon, ha e
pÀrtÂl kiss¢ tÀvolabb onanizÀlÂ rendûrt pillant meg. Ami mindebbûl k´vetkezik:
¡gyeljen ker¢kpÀrja megfelelû müszaki ÀllapotÀra, s a rÀbÁzott vagyonra gondja le-
gyen.Ê

Majd' minden parkra n¢zû ablaknÀl Àllt egy ember, aki ¢lete nagy r¢sz¢ben r¢ve-
tegen bÀmult kifel¢. Olyasfajta emberek, mint p¢ldÀul ¢n, aki r´videsen arrÂl szÂlok
majd, milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢rkezett vÀrosunkba az elsû peon. Vagy olyanok,
mint az az ́ regÃr, aki valamely tavaszi d¢lutÀn Ágy szÂlt a szobam¢lyi homÀlyban ¡cs´r-
gû feles¢g¢hez: àEmÁlia, gyere s¢tÀlni!Ê

A megszÂlÁtott, ha ¢ppen tud jÀrni, ¢s nem a tolÂsz¢k¢ben t´lti az ¢let¢t, talÀn ment
is volna. így azonban az invitÀciÂ nagyon is bÀntÂ volt. Illetve csak lett volna, mert az
asszony mindebbûl semmit sem hallott, aprÂkat horkantva aludt, ´l¢ben vastag irka
hevert. Az ism¢telt s ez alkalommal erûteljesebben hangzÂ felszÂlÁtÀsra: àEmÁlia, gyere
s¢tÀlni!Ê ä felriadt. K´rbepillantott, Àm sehogyan sem vette ¢szre a f¢rj¢t, aki egy ko-
pott szekr¢nyhez lapulva figyelte, mit tesz a feles¢ge.

àNe bÀnts engem!Ê ä fogta k´ny´rgûre az asszony. ä àItt vagy m¢g?Ê ä k¢rdezte, s
hogy vÀlaszt nem kapott, inger¡lten Ágy szÂlt: àHallom, hogy szuszogsz!Ê

Az ´regember, a f¢rje, akit egyesek KÀroly Ãrnak, mÀsok n¢mik¢pp alpÀri mÂdon
CsÀrlinak hÁvtak, n¢mÀn megfordult, v¢gigment a folyosÂn, kil¢pett az ajtÂn, majd a
kapun, s lenn volt az utcÀn, szemben a parkkal.

A bejÀrati csengû m¢g egyet-kettût kondult utÀna, s a tolÂsz¢kes asszony csak Ãgy
magÀnak megjegyezte: àMÀst se tud, csak menni.Ê Kinyitotta az ´l¢ben heverû irkÀt,
rÀpillantott a faliÂrÀra, ¢s beÁrta a f¡zet¢be: k¢t Ârakor ment el.

Akadt az irkÀban mÀs bejegyz¢s is, egyik-mÀsik nem is ¢rdektelen, de az oldalak
t´bbs¢ge a f¢rj mozgÀsÀt r´gzÁtette, akÀr a munkahelyi jelenl¢ti Ávek.

Mindez persze nem biztos, hogy Ágy esett meg. Mert ki tudhat mindenrûl? TalÀn
az Isten. De a tanÁtÂ szerint ý nem Ãgy tud, ahogyan mi, hanem inkÀbb tudomÀsul
vesz. Nem kommentÀl. Megjegyeztem, hogy jelent¢sÁrÀskor ¢n sem kommentÀlok,
mind´ssze r´gzÁtem, ami megt´rt¢nik. çm a tanÁtÂ azt mondta: ha valamit feljegyzek,
mÀris minûsÁtem a t´rt¢netet, hiszen valami¢rt ¢ppen azt a dolgot Ártam fel, ¢s nem
mÀst. Igazat adtam neki, hiszen hogyan is lehetne mindent feljegyezni. Az ¢n fel-
adatom k¡l´nben is a szokatlan dolgok r´gzÁt¢se ¢s nem a f´l´sleges papÁrpocs¢kolÀs.
IgazÀbÂl persze sohasem lehetek biztos abban, hogy amit papÁrra vetek, elolvassa-e
valaki. Na persze, az Isten, de ý vajon valaki?

Mindenesetre a vÀros vezetûitûl ÁrÀsom volt rÂla, hogy k´zmegbÁzÀsbÂl feladatom
nap mint nap v¢gigs¢tÀlni a park hosszÃ Ãtjain, figyelni az embereket ¢s jelenteni, ha
valami szokatlan dolog t´rt¢nik.

Szokatlan, ha ismeretlen f¢rfi bukkan fel a k´rzetemben. Az viszont mÀr nem, hogy
a haja szûke, s a szeme d¡lledt, sz¡rke. M¢gis, leÁrtam ezt is. Azt sem hagytam emlÁ-
tetlen, hogy a bal karja mintha elt´rt volna, ugyanis nem lÂgatta, ahogy az ¢p kezet
szoktÀk, hanem k´ny¢kben behajlÁtva cipelte. Ezen a rossz, de valÂjÀban nem biztos,
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hogy rossz k¢zen nyitva volt a tenyere: mintha k¢rne vagy inkÀbb tartana benne va-
lamit. LabdÀt, talÀn labdÀt.

De nem labda volt az, hanem mint utÂbb kider¡lt, lev¢l.
Az ismeretlen f¢rfit ott lÀttam meg, ahol az ¢szaki utca a parkba torkollik, s egy Âra

mÃlva megint csak ott talÀlkoztunk. °szrevettem, hogy csoszog, ¢s magÀban besz¢l.
Lehet, hogy a nyÀla is csorgott, de ezt inkÀbb csak a rosszindulat mondatja velem.
Megk¢rdeztem: mit keres itt? Megh´kkent, talÀn arra k¢sz¡lt, hogy û is megk¢rdi: mi
k´ze hozzÀ? ä de mert lÀthatta nÀlam az ac¢lt¡sk¢s botot, amellyel ÀltalÀban a szemetet
gyüjt´m, csak ennyit mondott: ä N¢zelûd´k.

ä °s mit n¢z? ä faggattam tovÀbb ä, mert ilyenkor, tavaszelûn, errefel¢ kev¢s n¢z-
nivalÂ akad.

ä A rigÂkat ä vÀlaszolta. ä Nagyon sok itt a feketerigÂ.
ValÂban sok rigÂ volt a parkban, Àm olyan ember, aki ezt szÂvÀ teszi, meglehetûsen

kev¢s. A s¢rtû megjegyz¢st, amibe v¢g¡l disputÀnk torkollott, m¢gsem ez a t¢ny vÀl-
totta ki. Sokkal inkÀbb az, hogy ha a nyÀla nem is, de az orra csorgott.

ä Azt hittem, hogy zen¢t hallgatni j´tt ä folytattam a megkezdett besz¢lget¢st.
ä Mi¢rt ä k¢rdezte ä, t¢rzene lesz?
ä HÀt persze ä mondtam ä, a fÃvÂsok jÀtszanak.
ä °s mit? ä ¢rdeklûd´tt. ä IndulÂt, valcert?
ä Egy frÀszt ä vÀlaszoltam ä, takonyzen¢t. Tudja, az orrfÃjÂsok.
Nem dÁjazta a humoromat, szÂ n¢lk¡l elkotrÂdott. Olyannyira, hogy m¢g a f´ldre

ejtett lev¢l¢rt sem j´tt vissza, pedig kiabÀltam utÀna. TalÀn nem volt el¢g szeretetteljes
a hangom. K´zvetve errûl gyûz´tt meg a lev¢l elsû mondata: àSzeretettel mindent lehet,
an¢lk¡l semmit sem.Ê

A lev¢l r¢szletes tanulmÀnyozÀsa azonban k¢sûbbre maradt, ugyanis a r¢szeges
AmÀlka meg az unokÀja ¢pp akkor l¢pett ki a parkbÂl. A kamaszodÂforma gyerek
ordÁtott, ût egy¢bk¢nt AmÀlkÀn ¢s az anyjÀn kÁv¡l mindenki mÀs csak gyagyÀs Robinak
hÁvta, de hogy az anyja minek nevezte, annak nincs jelentûs¢ge. °vek Âta nem talÀl-
koztak, megsz´k´tt otthonrÂl, ¢s szÁn¢sznûnek Àllt.

Magam a tÀvozÂ f¢rfira mutattam, mondvÀn: àOtt megy a Robi apja.Ê Nem arattam
osztatlan sikert. A gyerek Ãgy ordÁtott, mintha nyÃznÀk. Az ´reganyja szerint az¢rt,
mert elhagyta az ugrÂk´tel¢t. Amikor KÀroly Ãrral talÀlkoztak, m¢g a kez¢ben volt.
A gyerek persze akkor is ordÁtott, de nem Ãgy, mintha nyÃznÀk. °pp csak annyira,
hogy KÀroly Ãr rÀismerhessen: a bolond gyerek ¡v´lt¢s¢t hallja. Amikor AmÀlkÀt is
megpillantotta a homokozÂnÀl, Àtballagott az Ãton, hogy ¡dv´z´lje ûket. Zseb¢bûl
bonbonos dobozt hÃzott elû, s a gyerekre mutatva azt k¢rdezte:

ä MegkÁnÀlhatom a kicsit?
ä PrÂbÀlja meg ä biztatta AmÀlka.
KÀroly Ãr lehajolt a homokozÂ sz¢l¢hez, megz´rgette a dobozt, Àm a gyerek sietûs

mÀszÀssal hÀtrÀlt elûle.
ä F¢l magÀtÂl ä ÀllapÁtotta meg AmÀlka. ä Adja ide a dobozt, tûlem elfogadja.
A cukorosztÀst nem szÀmÁtva, mely egyszeri alkalom volt csupÀn, KÀroly Ãr ¢s AmÀl-

ka talÀlkozÀsa hozzÀtartozott a parkrendhez. Majd' mindennap ´sszej´ttek, s besz¢l-
get¢s¡k a konvenciÂknak megfelelûen semmirûl sem szÂlt. AmÀlka szÂvÀ tette, hogy
KÀroly urat v¢lhetûen nem az û hervadÂ bÀjai vonzzÀk a parkba, hanem az¢rt j´n,
mert ott talÀlkozhat a k´rny¢k sz¢passzonyÀval, a rÀtarti Borival, aki ide hozza jÀtszani
a lÀnyÀt. A megjegyz¢s k¢ts¢gtelen¡l igaz volt, Àm KÀroly Ãr rendre szabadkozott:
àCsak viccelûdj¢k, AmÀlka, ¢rtem ¢n a tr¢fÀt.Ê
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A rÀtarti Bori egy¢bk¢nt nem a b¡szkes¢ge, hanem a szerelmi l¢gyottjain gyakorolt
sajÀtos ¡lûtechnikÀja miatt kapta ragadvÀnynev¢t. így hÀt eset¢ben helyesebb volna
a rÀtartÂ jelzût alkalmazni. °s bÀr mindenki szerint kurva volt, szolgÀlaton kÁv¡l rop-
pant konvencionÀlisan viselkedett. FolyvÀst a lÀnyÀt egzecÁrozta: àNe szaladj elûre,
Kriszti; tess¢k k´sz´nni, Kriszti; hideg a homok, Kriszti, ne ¡lj rÀ!Ê

ä Hideg bizony ä kontrÀzott AmÀlka ä, de ennek a szerencs¢tlennek ä mutatott az
unokÀjÀra ä hiÀba besz¢lek, mindenbe belefekszik.

ä Velem jÂl elvan ä szÂlt nem eg¢szen odaillûn KÀroly Ãr. ä A cukrot is elfogadta
tûlem.

ä Csak majdnem, ´regem, majdnem ä vette vissza a szÂt AmÀlka.
ä Rendben van, AmÀlka, majdnem. De kegyed, BorbÀla, rem¢lem, nem utasÁt visz-

sza, ha megkÁnÀlom.
ä Rossz fiÃ ä neg¢deskedett a rÀtarti Bori ä, cukorral csÀbÁtja a h´lgyeket. De lÀssa,

kivel van dolga, ¢n elfogadom. °n tudok magamra vigyÀzni.
ä Mi¢rt, ki az, aki nem tud? ä csattant fel AmÀlka.
ä Akad olyan is ä j´tt a vÀlasz.
ä A lÀnyomra mondja?
ä Dehogy, ki besz¢l a lÀnyÀrÂl?
ä Ne is! Nem tür´m, hogy bÀrki j´ttment a szÀjÀra vegye!
ä Az a j´ttment ä csattant fel a rÀtarti Bori ä, aki az ÀgydeszkÀt tekinti szÁnpadnak,

aki a beteg gyerek¢t eldobja magÀtÂl.
A kislÀnyÀt szÂlÁtotta, hogy egy percig sem maradnak tovÀbb, de a gyerek elcsavar-

gott, RobikÀval felderÁtû Ãtra indultak. KÀroly Ãr eredt a sz´kev¢nyek nyomÀba, s r´-
videsen rÀjuk is akadt. Agyaglabdacsokat gyÃrtak egy sombokornÀl.

UtÂbb kider¡lt, hogy KÀroly Ãr odahaza korÀntsem volt olyan szolgÀlatk¢sz, mint
a parkban. SzolgÀlÂjuk beszÀmolÂja szerint a hÀzaspÀr folyton marakodott, s azon a
napon sem volt mÀsk¢nt. A tanÁtÂ persze azt k¢rdezte ä joggal ä, hogy melyik napon.
A vÀlasz, ha korrektnek nem is, de kiel¢gÁtûnek Át¢ltetett: amelyiken a gyagyÀs Robi
Ãgy ordÁtott, mintha nyÃznÀk, s ez¢rt csak egyetlen mondatot olvashattam el a mÀr
emlÁtett, f´ldre ejtett lev¢lbûl, miszerint szeretettel mindent lehet, an¢lk¡l viszont sem-
mit sem.

ä Na ¢s, nem Ãgy van? ä k¢rdezte Ãjfent a tanÁtÂ.
Mivel nem akartam hosszan tartÂ disputÀba bonyolÂdni a szeretet hatalmÀrÂl, ez¢rt

a szolgÀlÂlÀnyra hivatkoztam, mondvÀn: errûl ût kellene megk¢rdezni. Tûle hallot-
tam, hogy aznap a hÀzaspÀr kivÀltk¢pp parÀzs vitÀba keveredett valami lev¢l miatt,
amit az asszony f¢rje tiltÀsa ellen¢re felbontott. A feles¢g ugyan tagadott, Àm KÀroly
Ãr folyvÀst azt ism¢telte: àHonnan tudod, hogy HollandiÀbÂl ¢rkezett, ha nem bon-
tottad fel?Ê àA b¢lyegrûlÊ ä hangzott a vÀlasz, de KÀroly Ãr szerint a b¢lyeg olyan rossz
Àllapotban volt, hogy abbÂl semmit sem lehetett megÀllapÁtani. Belepillantott a lev¢l-
be, s megjegyezte, hogy t´bbsz´r kapott mÀr hasonlÂ zagyval¢kot. A borÁt¢kot a fe-
les¢ge ´l¢be hajÁtotta, felhÃzta a redûnyt, kinyitotta az ablakot. Odakinn a szolgÀlÂ
elbesz¢l¢se szerint robogÂ durrogott, s a motor n¢ha lefulladt, mÀskor meg hatalmas
robajjal Ãjraindult.

ä A SzabÂ gyerek az ä intett KÀroly Ãr az ablakon kifel¢.
ä Nem ¢rtem ä kiabÀlta a feles¢ge.
ä A SzabÂ gyerek az, itt gyakorol a motorjÀval.
ä Hajtsd be az ablakot!
KÀroly Ãr nem vett tudomÀst a k¢r¢srûl. A tolÂsz¢k m´g¢ l¢pett, s megk¢rdezte:



ä Ugye tudod, mi t´rt¢nt a parkban?
ä Nem ¢rdekel, nem ¢rdekel! ä kiÀltotta a feles¢ge. ä Csukd be az ablakot!
ä Egy suhanc ä folytatta KÀroly Ãr ä odaszaladt az AmÀlkÀhoz, ¢s megk¢rdezte tûle,

hogy visel-e bugyit.
Az asszony befogta a f¡l¢t, visÁtva kiabÀlta: ä Hazudsz, hazudsz!
KÀroly Ãr eg¢szen k´zel hajolt hozzÀ, s szinte a k¢p¢be vÀgta: ä Az AmÀlka felhÃzta

a szoknyÀjÀt, ¢s rÀszÂlt a suhancra: àLÀtod, nincs rajtam!Ê °s tudod, milyen volt a
muffja?

ä Nem ¢rdekel!
ä Akkor is megmondom: olyan volt, mint a fejeden a bûr ä kopasz ¢s mÀjfoltos.
°s bÀr az asszony kapÀlÂzott, KÀroly Ãr lecibÀlta rÂla a parÂkÀt, s el¢gedetten Àlla-

pÁtotta meg: ä Pontosan ilyen.
Akkor ä a csel¢d ÀllÁtÀsa szerint ä az asszony sÁrva fakadt, s elcsuklÂ hangon k´z´lte,

pisilnie kell, de a f¢rj¢tûl hiÀba vÀrt segÁts¢get. MegrÀzta az ´l¢ben heverû csengût,
Àm KÀroly Ãr leintette, mondvÀn, nincs itthon a csel¢d, s m¢g hozzÀtette: àJobb lesz
kimenned, nem szereti, ha bevizelsz.Ê Ez utÂbbi kit¢tel is a csel¢dre vonatkozott. RÂla
egyelûre annyit: rendesen çginak szÂlÁtottÀk, Àm bizonyos k´r¡lm¢nyek egybees¢se-
kor Helen Fairholdnak is.

A k´r¡lm¢nyek pedig a szÂban forgÂ levelek hatÀsÀra estek egybe. A parkban meg-
talÀlt darab nem kÁvÀnt k¡l´n´sebb magyarÀzatot. K¢ts¢gkÁv¡l a megszÂlÁtÂr¢sze volt
az ¢rdekesebb, hogy ugyanis szeretettel mindent lehet! E talÀn n¢mik¢pp tÃlzÂ kije-
lent¢s utÀn a vÀrosunkban igencsak elterjedt lev¢lvariÀciÂkhoz hasonlÂ sz´veg k´vet-
kezett: àEzt a levelet az¢rt k¡ldj¡k, hogy szerencs¢t hozzon neked. Az eredetije New Englandben
van. Kilencszer k´rbejÀrta mÀr a vilÀgot, s a szerencse most hozzÀd ¢rkezett. Gondoskodj arrÂl,
hogy tovÀbbjusson! A szerencse postÀn j´n el hozzÀd. Ne k¡ldj p¢nzt! Olyan embereknek k¡ldj
mÀsolatot, akiknek sz¡ks¢g¡k van a szerencs¢re! Ne k¡ldj p¢nzt, mert a sorsnak nincs Àra! Ne
tartsd meg a levelet, kilencvenhat ÂrÀn bel¡l tovÀbbÁtsd!Ê

A r´vid bevezetû utÀn a megt´rt¢nt esetek felsorolÀsa k´vetkezett. Ezekbûl kider¡lt,
hogy a postÀzÀsra felszÂlÁtÂ kit¢teleket ¢rdemes komolyan venni.

àJoo El negyvenezer dollÀrt vesztett, mert megszakÁtotta a lÀncot. Ez ugyanis egy v¢gtelen
fohÀsz ´r´kk´n mozgÂ lÀnca. Amikor Bonni Saloh kilencvenhat ÂrÀn tÃl is magÀnÀl tartotta a
levelet, elveszÁtette a feles¢g¢t. çm amikor a feles¢g halÀla utÀn postÀra adta a levelet, h¢tszÀzezer
dollÀrt nyert. K¢rlek, k¡ldj mÀsolatot, s figyeld meg, mi t´rt¢nik n¢gy nap mÃlva!

Jegyezd meg! Constantin priushoz 1953-ban jutott el a lÀnc. Megk¢rte a titkÀrÀt a mÀsolatok
elk¢szÁt¢s¢re, s n¢hÀny nap mÃlva k¢tmilliÂ dollÀrt nyert. Conta Coolet, aki v¢dû volt (nem der¡lt
ki, hogy testûr vagy netÀn bal bekk), mivel nem hitt a lev¢lben, eldobta azt, s kilenc nap mÃlva
meghalt.

1964-ben egy fiatalasszony elhatÀrozta, hogy Ãjrag¢pelteti a levelet, de k¢sûbbre halasztotta
az akciÂt, mert gondok gy´t´rt¢k: drÀgÀn javÁtottÀk meg a kocsijÀt. Amikor m¢gis Ãjrag¢peltette
a levelet, autÂt nyert egy mosÂporreklÀm-akciÂn.

Eml¢kezz! Ne k¡ldj p¢nzt, bÁzzÀl bennem! A borÁt¢kra Árd rÀ: Vidobet 183 R.Ê
Az a lev¢l viszont, amely v¢g¡l is KÀroly Ãr, illetve a feles¢ge birtokÀba jutott, bÀr

egy tûrûl fakadt az elûzûvel, meglepû ÃjdonsÀgokat tartalmazott. A kezdû mondat ä
Just Ingos Alsofa the Udvi lell Borovind chaerd Villyfort Wally ä KÀroly Ãr feles¢ge szÀmÀra
¢rtelmezhetetlen volt, errûl tanÃskodott az asszony lapsz¢li megjegyz¢se: àMi ez?Ê

A tovÀbbiakban a (holland?) lev¢l eredetije ¢s fordÁtÀsa is megtalÀlhatÂ volt az
asszony mÀr emlegetett jegyzetf¡zet¢ben.
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àEz a fohÀsz szerencs¢t hoz ¹nnek. Az eredetije HollandiÀban van, s mÀr kilencszer k´r¡ljÀrta
a vilÀgot. A tizedik, az igaz Ãt, a dicsûs¢g Ãtja kell hogy legyen, a SÀtÀn erej¢nek megt´r¢s¢re.
Akit a fohÀsz megtalÀl, d´nthet arrÂl, mit tesz. Tagja lesz a lÀncnak, vagy megszakÁtja azt. A
szerencse s egyben a fenyegetû kihÁvÀs most ¹nh´z ¢rkezett. íme egy p¢lda, mi minden mÃlik a
helyes d´nt¢sen!

A F¡l´p-szigeteken Illrich tÀbornok a lev¢l k¢zhezv¢tele utÀn n¢hÀny perccel meghalt. çm
n¢gy nap mÃlva feltÀmadott, ugyanis a csicskÀsa idejekorÀn postÀra adta a fohÀszt. K¢rem, k¢-
szÁtsen a lev¢lrûl hÃsz mÀsolatot, cÁmezze meg, adja postÀra, s vÀrja meg, mi t´rt¢nik!Ê

KÀroly Ãr feles¢ge e pontnÀl k¢rdûjelet tett a lapsz¢lre, ezzel a megjegyz¢ssel: àçgit
kifaggatni, hogy a mÀsolat hollandul ÁrÂdjon-e.Ê Azonban a lev¢l hÀtralevû r¢sze a
jelek szerint (hogy ugyanis ilyenek nem voltak) minden k¡l´n´sebb kommentÀr n¢l-
k¡l olvastatott el.

àHelen Fairhold megkapta a fohÀszt, de eldobta, mert nem hitt benne. Kilenc hÂnap mÃltÀn
cseresznyek¢nt t¢rt magÀhoz. Arra eszm¢lt, hogy a f¢rje csap alÀ teszi, vizet ereszt rÀ, majd kima-
gozza ¢s megeszi.Ê

ä E kit¢telen bizonyÀra megh´kkent az asszony ä jegyezte meg n¢mi ¢llel a hang-
jÀban a tanÁtÂ. ä Nem csupÀn az ÀtvÀltozÀs t¢ny¢n kellett elgondolkodnia, hanem azon
is, hogy egyvalamibûl sokvalami lett. Egy minden bizonnyal megtermett nûszem¢lybûl
k´zepes tÀlnyi cseresznye. °s vajon ä k¢rdezte ä a magtalansÀg Àllapota ez esetben mit
jelent? S mÀsr¢szt a cseresznyemagokbÂl, f´ldbe ker¡lv¢n, teremhet-e Ãj ¢let? çllÁt-
hatjuk-e, hogy a f¢rje elem¢sztette Helen Fairholdot, hogy netÀn a b´gy¢ben volt?

ä Az ¢n verziÂm ä jegyeztem meg ä azon alapszik, hogy ez a bizonyos Helen Fairhold
¢s a csel¢d nem k¡l´nÀllÂ szem¢lyek. A jelek szerint KÀroly Ãr feles¢ge szint¢n Ágy
hihette. Hogy melyek ezek a jelek? Nos, az asszonyt nagyon zavartÀk az erûs, karak-
teres zajok. Gyakran emlegette: ÀlmÀbÂl rendre szek¢rz´rg¢sre riadt fel. Az egyik ilyen
alkalom alighanem a halÀszok meg¢rkez¢s¢hez k´thetû. Ezt az esem¢nyt egy¢bk¢nt
mint rendkÁv¡lit, az ÀtlagostÂl elt¢rût, soha nem mulasztottam el jelenteni.

LegutÂbb a menet ¢l¢n Ãj ember, az Ãj ember l¢pkedett. PonyvÀs szekerek z´r´gtek
m´g´tte, melyeket alacsony termetü, hosszÃ szûrü lovak hÃztak. A lovak k´z´tt loncsos
kutyÀk futkostak, lÀtszÂlag c¢ltalanul, de valÂjÀban bevet¢sre k¢szen, hiszen a vezetû
egyetlen int¢s¢re, f¡ttyszavÀra mÂdosÁtottak a menetoszlop irÀnyÀn.

A halÀszcsapatot kora este engedt¢k be a vÀrosba, s elmÃlt ¢jf¢l, mire a parkhoz
¢rtek. Kereszt¡lvonultak a virÀgÀgyÀsokon, ker¡lgett¢k a padokat, s a lejtû irÀnyÀt
k´vetve utat t´rtek maguknak a folyÂhoz.

MÀsnap meglÀtogatta ûket a magisztrÀtus embere. Ellenûrizte, hogy az elûÁrÀs sze-
rint ÀssÀk-e a latrinÀkat. TÁz emberre jutott egy f¢rûhely, ´sszesen harminc ¡lûke k¢-
sz¡lt. Az ellenûr meszet hozatott a fertûtlenÁt¢shez, azutÀn vagy f¢lÂrÀt tÀrgyalt az Ãj
emberrel a ter¡let b¢rleti dÁjÀrÂl. K¢theti tartÂzkodÀsra kaptak enged¢lyt, a mÀjusi
holdt´lt¢t k´vetû k¢t h¢tre. Ez idû alatt a folyÂdeltÀtÂl a vÀrosig Ãsznak fel a halak,
hogy a parti k´vekre ikrÀt rakjanak.

A csapat rendszerint hÀrom napot t´lt´tt halÀszattal, azutÀn sÂztÀk ¢s f¡st´lt¢k a
zsÀkmÀnyt. Az enged¢lyezett k¢t h¢t lejÀrtÀval rendre ́ sszepakoltak, s ahogyan j´ttek,
ugyanÃgy, ¢jszaka tÀvoztak.

Halak ¢s halÀszok nyolc ¢ve jÀrtak ide. Nyolc ¢ve szabÀlyoztÀk a folyÂ zuhatagos
alsÂ szakaszÀt, lehetûv¢ t¢ve a hajÂzÀst, egyben elpusztÁtva a halak korÀbbi ÁvÂhely¢t.

Nyolc esztendeje a halÀszcsapat megjelen¢se szenzÀciÂszÀmba ment. Addig a vÀ-
roslakÂk a l¢tez¢s¡krûl sem tudtak, leszÀmÁtva n¢hÀny, a tÀvoli vid¢ket jÀrÂ geod¢tÀt.
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Az ´sszecsûd¡lt sokasÀg megcsodÀlta a szekereket, a hÀlÂt tartÂ hosszÃ farudakat.
Fenn az ¢gen sirÀlyregiment gyakorlatozott, k´vetve a halak ¢s halÀszok vonulÀsÀt.

A madarak z´me azÂta vÀroslakÂ lett. Megtelepedtek a szem¢ttelepen, k´ltûhely¡l
is azt vÀlasztottÀk.

A halÀszok az elsû esztendûben m¢g f¢nyes nappal vonultak be a vÀrosba a r¢gi
fûn´k vez¢rlet¢vel. Egyed¡l û besz¢lte a helyb¢liek nyelv¢t. A piact¢ren ÀllÁtotta meg
a karavÀnjÀt, s bement a vÀroshÀzÀra. F¢lÂra mÃlva kil¢pett az erk¢lyre, s valamit le-
kiÀltott a hÁveinek. K´z¡l¡k az egyik f¢rfi, talÀn a mostani Ãj ember, hÀrom fiatal lÀnyt
kÁs¢rt fel az ¢p¡letbe. A szerzûd¢sk´t¢s ellent¢tel¢¡l szÀntÀk ûket. A katonai helyûrs¢g
parancsnoka az eseten felbuzdulva erûsen ajÀnlgatta, hogy kellûk¢ppen gondos orvosi
ellenûrz¢s, valamint a megfelelû bÀrcÀk kiÀllÁtÀsa utÀn a csapat vÀllalhatnÀ a sorÀllo-
mÀnyÃ, valamint az altiszti ¢s tiszti bord¢ly mük´dtet¢s¢t.

A vÀlasz elutasÁtÂ volt, hiÀba ¢rvelt a parancsnok, hogy ily mÂdon jÂval t´bb p¢nzhez
jutnÀnak, mint a fÀrasztÂ s meglehetûsen k¢ts¢ges kimenetelü halÀszattal. Azt viszont
el¢rte, hogy neki k¡l´n Àgyasa legyen ä parancsnoki.

A halÀszcsapatot a vÀros vezetûi az elsû lÀtogatÀs tapasztalataibÂl okulva azÂta is el-
k¡l´nÁtve s egy helyen, tÀvol a helyb¢liektûl tartjÀk. Ugyanis a szÂban forgÂ tÀrgyalÀs
idej¢n a csapat tagjai elcsÃfÁtottÀk a teret. Ott v¢gezt¢k kis- ¢s nagydolgukat, s ez utÂb-
bit igencsak sürün ¢s ¢ktelen durrogÀssal, l¢v¢n, hogy k´r¡kben elterjedt a dizent¢ria.
HiÀba mutattÀk meg nekik az illemhelyet, ki nem ÀllhattÀk a reterÀtot. A k´zeg¢sz-
s¢g¡gyi szolgÀlat hozatta rendbe a teret, s megÀllapÁtottÀk, hogy a csapat tagjai egy a
folyÂ deltÀjÀban honos b¢lf¢regtûl fertûzûdtek meg, ez¢rt a vel¡k valÂ kapcsolattartÀs
vesz¢lyes lehet.

Nos hÀt KÀroly Ãr feles¢g¢nek ÀlmÀt feltehetûen a halÀszok bevonulÀsa zavarhatta
meg. A f¢rj¢t szÂlÁtotta, hogy Áme a zaj, amirûl besz¢lt. PatkÂdobogÀs.

A f¢rje nem vÀlaszolt. Az asszony azt hihette, hogy talÀn m¢lyen alszik. Gondolhatta
azt is, hogy nincs otthon, csak nem vette ¢szre, amikor elment. Nem lehet tudni, hogy
mit gondolt.

Reggel azzal fogadta a csel¢dlÀnyt, hogy ezutÀn, ha ¢jszaka kopognÀnak a kapun,
senkit se engedjen be a hÀzba. Komolyan gondolta, amit mondott. Olyannyira, hogy
a csel¢d hatÀrozottan eml¢kezett rÀ, egyre csak azt hajtogatta: àíg¢rje meg, çgika!Ê A
csel¢dlÀny persze megÁg¢rte, s azzal biztatta asszonyÀt: gondoljon a fohÀszra, az biz-
tosan segÁt. Errûl az asszony egyÀltalÀn nem volt meggyûzûdve.

ä Abban bÁzzam ä k¢rdezte ä, hogy kinû a lÀbam? Maga talÀn elhiszi, hogy megtanul
rep¡lni?

A csel¢d azt vÀlaszolta, hogy neki nincs sz¡ks¢ge csodÀra. ý jÂl ¢rzi magÀt.
ä Ebben a koszos hÀzban? ä ¢rtetlenkedett a gazdasszonya.
ä Nem zavar ä jelentette ki a csel¢d. ä A szobÀm ablakÀbÂl a parkra lÀtni, hallom a

neszeit, s n¢ha mÀr azt hiszem, hogy egy hatalmas, benn¡nket figyelû l¢ny lapul oda-
kinn.

ä Kezdem azt hinni ä jegyezte meg az asszony ä, hogy a f¢rjemnek van igaza, aki
szerint maga mÀs, mint akinek mondja magÀt. Azt ÀllÁtja, hogy maga valÂjÀban Helen
Fairhold, a magtalan. Azt is mondja, hogy maga minden lÀtszat ellen¢re egy virÀgzÂ
cseresznyefa, ¢s a parkban lenne a helye.

ä Ez ostobasÀg! ä csattant fel a tanÁtÂ. ä Rem¢lem, nem Árta le!
ä Term¢szetesen leÁrtam ä feleltem ä, mint ahogy azt is, hogy a csel¢dlÀnynak
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ugyanaz volt a v¢lem¢nye, mint ´nnek: ä OstobasÀg. ä çm KÀroly Ãr feles¢ge m¢gis
olyasmire vette rÀ, amire normÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt aligha kaphatÂ bÀrki is.

ä Ha maga nem Helen Fairhold ä mondta ä, akkor nyugodtan megrÀzhatja magÀt.
Felemeli a kez¢t, mintha az faÀg lenne, ¢s ide-oda hajlik a sz¢lben.

ä K¢sûbb kinevetne.
ä íg¢rem, hogy nem, prÂbÀlja meg!
ä Na ¢s mi t´rt¢nt? ä k¢rdezte a tanÁtÂ.
Megnyugtattam, hogy a csel¢dlÀny nem hullajtott virÀgszirmokat, Ágy hÀt az erre

utalÂ megjegyz¢sek hiÀnyoznak a feljegyz¢seimbûl. Az viszont nem maradhatott ki,
hogy a kopaszodÂ, d¡lledt szemü alak, akit egyszer mÀr siker¡lt a park k´rny¢k¢rûl
elhajtanom, megint ott ÂlÀlkodott, ahol semmi keresnivalÂja nem lett volna. çllvÀnyos
f¢nyk¢pezûg¢pet hozott magÀval, felÀllÁtotta a jÀrda ment¢n, ¢s a k´rny¢k hÀzait fo-
tografÀlta. MegszÂlÁtotta a jÀrÂkelûket, KÀroly Ãrral hosszasan tÀrgyalt. Amikor mel-
l¢m ¢rt az ´reg, megk¢rdeztem tûle: ä Mit akart magÀtÂl?

ä Semmi k¡l´n´s ä vÀlaszolta ä, f¢nyk¢pez, ¢rdeklûdik, hogy kik lakjÀk a hÀzakat.
ä ArrÂl nem esett szÂ, hogy mi a c¢lja vele?
ä Errûl nem besz¢lt¡nk.
ä Csak a hÀzakrÂl?
ä Ha nem hiszed, eredj oda, ¢s k¢rdezd meg!
ä Lek¢si a randevÃjÀt! ä kiabÀltam utÀna, mert fak¢pn¢l hagyott, ¢s nagyon szedte

a lÀbÀt.
ögy d´nt´ttem, hogy megint elzavarom a pasast, Àm az esem¢nyek vÀratlan for-

dulatot vettek. A Fû utca felûl erûs´dû patkÂdobogÀs hallatszott, aztÀn meglÀttam a
zajhoz tartozÂ lovat ¢s lovast. Sz¢lcserzett arcÃ k´z¢pkorÃ f¢rfi ¡lt a nyeregben, nem
viselt egyenruhÀt. MegÀllt mellettem, a lovaglÂpÀlcÀjÀval a hasamba b´k´tt, majd a
fotogrÀfusra mutatott: àIsmered?Ê N¢mÀn megrÀztam a fejem, hogy nem, semmi k´-
z´m hozzÀ. R´vid ideig mustrÀlt m¢g, aztÀn a fotogrÀfushoz rÃgtatott. Hadarva be-
sz¢ltek egymÀssal, n¢ha fel¢m fordultak, ¢s nagyokat r´h´gtek. EzutÀn megint ¢n k´-
vetkeztem. RÀm parancsolt, hogy tartsam a kengyelt, amÁg leszÀll. Lehajoltam, hogy
a kedve szerint tegyek, Àm akkor megsarkantyÃzta a lovÀt, az Àllat megugrott, ¢n pedig
elter¡ltem a f´ld´n. MegÀllt f´l´ttem, ¢s azt mondta: àý jÂl ismer t¢ged, eg¢szen jÂl.Ê

Hogy ne lehessen k¢ts¢gem, kirûl is van szÂ, a fotogrÀfus is f´l¢m hajolt. KifÃjta az
orrÀt, ¢s a taknyos zsebkendûj¢t rÀm ejtette. àKottÀzd le ä szÂlt hahotÀzva ä, kottÀzd le!Ê

ä LÀtja, megkapta ä jegyezte meg a tanÁtÂ. ä Isten nem ver bottal. Kikezdett vele,
¢s megkapta a magÀ¢t.

ä Semmit sem kaptam meg, csak elegem lett belûle. BÀrhova l¢ptem, belebotlottam.
Szerettem volna megtudni, hogy mi dolga van KÀroly Ãrral. Erre egy¢bk¢nt KÀroly
Ãr is kÁvÀncsi volt, mert amint hazament, azt k¢rdezte a feles¢g¢tûl, kereste-e valaki.

ä °s mi volt a vÀlasz? ä k¢rdezte a tanÁtÂ.
ä Az asszony a fej¢vel intett, hogy nem.
ä °s ezt is hallotta a csel¢d?
ä °n gondolom, hogy Ágy lehetett.
ä °s annak, hogy maga mit gondol, van valami k´ze a valÂsÀghoz?
ä TalÀn igen, talÀn nem ä feleltem. Ez a megjegyz¢s egy¢bk¢nt a csel¢d szerint mÀr

hitelt ¢rdemlûen elhangzott. KÀroly Ãr vÀlasza volt arra a k¢rd¢sre, hogy lÀt-e valami
¢rdekeset odakinn, az ablakon tÃl, a parkban.
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ä TalÀn igen, talÀn nem. ä S m¢g megk¢rdezte: ä çgnes itthon van?
ä TalÀn igen, talÀn nem ä mondta az asszony, de a jelek szerint a f¢rje nem volt

tr¢fÀs kedv¢ben.
ä Nem Àll jÂl neked, ha viccelsz ä jegyezte meg. ä N¢zd meg inkÀbb, hogy szerepel-e

a nyilvÀntartÀsodban!
ä Alszik ä szÂlt engesztelûn az asszony ä, fenn van a padlÀsszobÀban.
ä F´l¢bresztem. Meg kell tanulnia, hogy az enged¢lyem n¢lk¡l senkit sem ereszthet

be a hÀzba.
ä MÀr mondtam neki.
ä Te, ¢ppen te?
ä Mondtam neki, hogy rajtad kÁv¡l senkit se eresszen be. Meg akarnak ´lni.
ä Engem?
ä Engem.
ä Bolond vagy, EmÁlia, t¢ged senki se bÀntana, m¢g ¢n sem. Hallod?
ä Hallom, de nem hiszem.
ä F¢lre¢rtesz. Hallod ezt a nagy cs´ndet?
ä Van ebben valami k¡l´n´s?
ä Az idûpontja, EmÁlia. HÀrom Âra van, ¢s m¢g nem bûg az ablak alatt a SzabÂ gye-

rek motorja.
ä Ez¢rt bÀmulsz ki az ablakon?
ä Ez¢rt meg valami mÀs¢rt.
ä Amit persze nem mondasz el.
ä ögysem hinn¢d.
ä Az¢rt mondd!
ä Halat Àrulnak az utcÀn. Lenn Àll egy szek¢r teli hallal. V´d´rrel hordjÀk az em-

berek.
ä SzÂval csend van, ¢s a n¢pek halat vesznek.
ä ögy van.
ä Mit mondjak?
ä Mindegy, amit gondolsz.
ä Arra vÀrsz, ugye, hogy megk¢rdezzem, mi van a SzabÂ gyerekkel?
ä Okos vagy, EmÁlia, a l¢nyeget eltalÀltad, de nem neked kell megk¢rdezni, hanem

a csel¢dnek.
ä çginak? Mi k´ze hozzÀ?
ä A szeretûje.
Az ´regasszony hiszt¢rikusan felnevetett: ä Folyton itthon ¡l, el sem megy hazulrÂl.
KÀroly Ãr ment volna kifel¢ a szobÀbÂl, de a feles¢ge rÀkiÀltott: ä çllj meg, keresett

valaki!
ä Ne tr¢fÀlj, EmÁlia, mondtam, hogy nem Àll jÂl!
ä Egy f¢nyk¢p¢sz. T¢ged keresett. TalÀn holland lehetett, ¢s ¡zenetet hozott.
ä °s mit ¡zent?
ä Akcentussal besz¢lt. Lef¢nyk¢pezte a hÀzat ¢s engem is. Itt van, ilyen csÃf ´reg-

asszony. Megn¢zed?
ä Minek.
ä Ez minden. Most elm¢gy?
ä LÀthatod.
ä ¹sszevesztek? ä k¢rdezte az asszony. ä Az çgi¢k ´sszevesztek?
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KÀroly Ãr azonban a megism¢telt k¢rd¢sre sem vÀlaszolt.
ä SzÂval nem tudja, hogy ´sszevesztek-e ä ÀllapÁtotta meg a tanÁtÂ.
ä Nem vesztek ´ssze ä vÀlaszoltam. ä TalÀlkoztak ugyan n¢hÀnyszor, de ezt m¢g

csak randevÃnak sem nevezn¢m.
Egy¢bk¢nt akkor, k¢t napig, a parkbeli ismerûseim k´z¡l csak keveseket lÀttam. A

halÀszcsapat miatt k¢sz¡lts¢gben voltam. Keveset tudtunk rÂluk, bÀr a j´vetel¡k c¢lja
ä maga a halÀszat ä mindenki szÀmÀra nyilvÀnvalÂ volt. A szak¢rtûk azonban nem
talÀltÀk magyarÀzatÀt, hogy a folyÂdeltÀtÂl mi¢rt szek¢ren j´nnek, s rÀadÀsul nem a
meder sz¢les, jÂl jÀrhatÂ v´lgy¢t k´vetve. Kereszt¡lszelt¢k a pusztÀt, ker¡lt¢k a lakott
helyeket. A csÂnakjaikat is szek¢ren szÀllÁtottÀk.

Meg¢rkez¢s¡k utÀn n¢hÀny napig rendezkedtek, majd egy kisebb szertartÀssal kez-
det¢t vette az ugyancsak szokatlan halÀszat. Füzfak´teg tutajra k´t´ztek egy ´reg ¢s
nagyon k´v¢r puc¢r asszonyt, minden ¢vben valaki mÀst. A tutajt holdt´ltekor tett¢k
vÁzre, s horgonyokkal Ãgy r´gzÁtett¢k, hogy a halÀszat idej¢n mindv¢gig ugyanott ma-
radjon.

S´t¢ted¢skor mÀglyatüz lobbant a parton, a csÂnakok orrÀban fÀklya vilÀgÁtott.
Csendben voltak a csapat tagjai, hallgattÀk a folyÂ tompa morajÀt. Mind gyakrabban
csobbant meg a vÁz, mÁgnem a partszakasz forrt az ez¡stszÁn halak milliÂitÂl. Akkor a
halÀszok vezetûje ä az elsû ember ä n¢mÀn a vÁzbe csÃszott, kiÃszott a tutajra, ¢s a
k´r¢je sereglett fÀklyÀs csÂnakok f¢ny¢n¢l pÀrzott a nagyon k´v¢r ´regasszonnyal.
MozgÀsa eltÃlzott volt, tÀncra eml¢keztetett, talÀn bossa novÀra.

Az elsû ember ezutÀn v¢gig a tutajon maradt. Figyelte a sz¢l jÀrÀsÀt, a kifogott halak
ÀllapotÀt, s amint csappanni kezdett a zsÀkmÀny, ÃjÂlag k´z´s¡lt, egy ¢jjel akÀr ́ tsz´r
is. Mindez nagyon tetszett a vÀroslakÂknak, s a tiltÀs ellen¢re csoportosan n¢zt¢k a
lÀtvÀnyossÀgot, ocsmÀny kiÀltÀsokkal biztatva az elsû embert.

Mi, parkûr´k ¢s az ilyen alkalmakra kirendelt seg¢derû megerûsÁtett ûrs¢get ad-
tunk, s botokkal vert¡k el a leskelûdûket a tiltott ter¡letrûl. Az id¢n is szÀmÁtottam rÀ,
hogy kirendelnek, Àm vÀratlanul helyszÁnbiztosÁtÀst sÂztak rÀm. Az egyik parkbeli s¢-
taÃton rÀakadtak a SzabÂ gyerek holttest¢re. A motorja alatt fek¡dt, nyakÀt szegte. A
s¢tÀnyt szeg¢lyezû fÀk k´z´tt ugrÀlÂk´t¢l fesz¡lt, azon bukott fel.

A rendûrs¢g balesetk¢nt kezelte az ¡gyet. GyerekcsÁnynek tartottÀk, szerencs¢tlen
v¢letlennek. Mellesleg a s¢taÃton a motorozÀs szabÀlys¢rt¢snek minûs¡l.

°n ugyan tudtam, s mÀs k´rny¢kbeli is tudhatta, hogy a fiatalember rendszeresen
erre jÀrt, ¢ktelen durrogÀssal ezen a s¢tÀnyon gyakorlatozott. Itt k¢sz¡lt a meglehetûs
gyakorisÀggal k´vetkezû motorversenyekre, de nem volt rÀ mÂd, hogy e k´r¡lm¢nyt
szÂba hozzam. M¢gis bÁztam benne, hogy r¢gebbi jelent¢seimet olvasva valakinek fel-
tünik majd, hogy a SzabÂ gyereket ¢ppen motorozÀsai miatt notÂrius szabÀlys¢rtûnek
neveztem. Esetleg felmer¡lhet, hogy a k´t¢ldarab szÀnd¢kosan ker¡lt oda, ahova ke-
r¡lt. MindazonÀltal alapos vizsgÀlatnak alig volt nagyobb es¢lye, mint annak, hogy a
halott f´ltÀmadjon.

A rendûr´k a tetemet sÀtorlapba fordÁtottÀk, ¢s ny´gve elcipelt¢k. RÀm vÀrt a fel-
adat, hogy vigyÀzzak a motorroncsra, amÁg alkalmas eszk´zzel ¢rte nem j´nnek. Alig
tüntek el a policÀjok, mÀris megz´rrent m´g´ttem a bozÂt, ¢s a fotÂs pacÀk bÃjt elû a
sürübûl. R´h´gve mondta: àNyugi, ´regem, nem a hulla j´tt vissza.Ê

El kellett volna zavarnom, de a mÃltkori eset Âta tartottam tûle.
àGuggolj a motor el¢ ä szÂlt rÀm ä, lef¢nyk¢pezlek.Ê
Berregtette a masinÀjÀt, ¢s a kicsÃszÂ k¢pet nekem adta.
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àTartsd meg eml¢k¡lÊ ä mondta, de lÀtta rajtam, hogy nem szÁvesen teszem el. Hir-
telen a rÀtarti Bori f¢nyk¢p¢t hÃzta elû, azt, amelyiken a SzabÂ gyerekkel ¢deleg, s
megjegyezte: àMost mÀr te is a sz¢p asszony k´zel¢be ker¡lhetsz.Ê

A tanÁtÂ szÂvÀ tette, hogy errûl a k¢prûl m¢g nem mes¢ltem. Megnyugtattam, hogy
a jelent¢semben nem hallgattam el, Àm ragaszkodott hozzÀ, hogy û is megtekinthesse
az ominÂzus fotogrÀfiÀt. K¢r¢s¢t azonban nem teljesÁthettem, mivel nem volt rÂla mÀ-
solatom. àK¢nytelen lesz be¢rni az ¢n meglehetûsen szeg¢nyes leÁrÀsommalÊ ä jegyez-
tem meg.

Felid¢ztem azt a napot, amelyiken a fotogrÀfus n¢mi lovassÀgi tÀmogatÀssal csÃffÀ
tett. KÀroly Ãr aznap d¢lutÀn a rÀtarti Bori lÀnyÀnak tÀrsasÀgÀban t´bbsz´r is felbuk-
kant a k´zel¡nkben. Az ´regÃr mÀr mÀskor is vigyÀzott a gyerekre, ebben tehÀt nem
volt semmi rendkÁv¡li, amit jelentenem kellett volna. Megjegyeztem ugyan, hogy lÀm,
ÂvodÀt nyit, de KÀroly Ãr rÀm mordult: àSokat pofÀzol!Ê Ezzel bementek a jÀtszÂt¢rre,
¢n pedig elindultam a fotÂs fel¢, hogy helyreigazÁtsam. çm pÀr l¢p¢s megt¢tele utÀn
KÀroly Ãr a gyerekkel p´rlekedve elûcs´rtetett a bozÂtbÂl. °rdeklûdtem, hogy otthon
maradt-e valami, de ez alkalommal is rosszul szÂltam. Azt k¢rdezte: àMi k´z´d hozzÀ?Ê

A f¢nyk¢p¢sz az ujjÀval mutatta, hogy flÃgos az ́ reg, s ÀllvÀnyostul, kamerÀstul oda-
vonult hozzÀm.

ä ögy lÀtszik, hogy ûrjÀratot tart ä jegyezte meg. ä MÀr harmadszor jÀr errefel¢.
TalÀn f¢lt¢keny.

A masinÀjÀn megnyomott n¢hÀny gombot, s a f¢nyk¢pezûg¢p hÀtuljÀbÂl sz¢p lassan
kicsÃszott egy szÁnes papÁrk¢p.

ä Most csinÀlta? ä k¢rdeztem.
ä Persze. MagÀrÂl is k¢szÁthetek, ha akarja.
ä Pontosan ilyet?
ä HasonlÂt.
ä Szakasztott ilyen kellene.
ä Akkor a nû m´g´tt lesz a helye.
ä Akinek van rÀ p¢nze, az megteheti.
ä °s a f¢rje mit szÂl hozzÀ?
ä Semmit, r¢g lel¢pett. Ez itt a k¢pen a SzabÂ gyerek. Igaz, KÀroly Ãr? ä k¢rdeztem

az ́ regembertûl, aki megint csak ott tiprÂdott a park menti jÀrdÀn. ä N¢zze csak, meg
tudnÀ ezt csinÀlni? Megemeli a derekÀt, aztÀn hÀtulrÂl beakaszt neki. Az elûbb k¢sz¡lt,
amÁg maga a gyerek¢t pesztrÀlta.

ä Nincs ott senki ä mondta KÀroly Ãr ä, a szerelût vÀrja.
ä Persze ä kajÀnkodott a fotÂs ä, a szerelût a hosszÃ reszelûj¢vel.
ä Az¢rt Ágy mÀr mÀsk¢nt fest a t´rt¢net ä ÀllapÁtotta meg a tanÁtÂ. ä A t¢nyek ilyesfajta

csoportosÁtÀsÀval azt sugallja, hogy KÀroly Ãr akarhatta a SzabÂ gyerek halÀlÀt.
Magam Ãgy gondoltam, hogy ¢n semmit nem ÀllÁtok, nem is sejtetek, mind´ssze

nyilvÀntartom a szÀmomra szokatlan esem¢nyeket. Mindenesetre a fotÂs megjegyz¢-
s¢re, hogy immÀron ¢n is a rÀtarti Bori m´g¢ ker¡lhetn¢k, azt mondtam: t¢ved. Velem
nem csinÀlnÀ. Nem vitatkozott, viszont tiltakozÀsom ellen¢re magÀval hÃzott.

A r¢gi strandhoz vezetett. Ott Àlltak a halÀszok szekerei. A csapat tagjai hÀlÂkat szÀ-
rogattak, hordÂba raktÀk a besÂzott halat. Ismerûs volt szÀmomra ez a k¢p, Àm most
a halÀszok k´zel¢ben g¢pkocsik, reflektorÀllvÀny ¢s egy vasÃti hajtÀnyra erûsÁtett film-
kamera k´r¡l nagy csomÂ idegen ember Àcsorgott. J´tt¡nkre abbahagytÀk a besz¢l-
get¢st, ¢s a fotÂst k¢rdezgett¢k: mikor kezd¡nk? àBeÀllÁtok valamit ä felelte az ¢n orr-



fÃvÂsom ä, majd szÂlok.Ê Odament¡nk az egyik lakÂkocsihoz, kopogott az ajtajÀn, de
mÀr r´gt´n kiabÀlta is: àNyissa ki, siessen!Ê

A rÀtarti Bori lakott ott, s nem ismert meg, vagy nem akart megismerni, pedig a
parkban t´bbsz´r talÀlkoztunk.

ä MÀris kezd¡nk? ä k¢rdezte a fotogrÀfustÂl.
ä M¢g nem ä hangzott a vÀlasz ä, akadt egy kis k¡l´nmunka.
ä Mit csinÀljak?
ä Vetkûzz le!
ä Nem akarom ä tiltakoztam ä, vissza kell mennem a motorhoz. Bajba ker¡l´k, ha

keresni kezdenek.
A fotÂs azonban a vÀllamra csapva k´z´lte: àNe foss, mÁg engem lÀtsz.Ê ä Ettûl kezd-

ve tegezett. A rÀtarti Borinak halzsÁrt adott dobozban, hogy abbÂl kenjen magÀra, s a
hely¢re k¡ldte.

Mi magunk fel¡lt¡nk a vasÃti hajtÀnyra, r´gt´n a kamera m´g¢. RÀszÂlt a k´r¡-
l´tt¡nk t¢blÀbolÂkra: àLassan k´rbekocsizunk!Ê

A sÁneket f¢lk´rÁvben fektett¢k le, Ãgy, hogy a pÀlya k´zepe a folyÂ f´l¢ lÂgott. A
sÁnpÀr mindk¢t v¢g¢n ¡tk´zûbak Àllt, nehogy a kocsi leszaladjon a vaspÀlyÀrÂl. K¢tszer
tett¡k meg az utat oda-vissza, s mÀsodjÀra hÀtraszÂlt a hajtÀnyt tolÂ embereknek:
àEl¢g lesz.Ê Felemelkedett a sz¢kbûl, ¢s a hangosbesz¢lûj¢vel k´rbetrombitÀlta: àFi-
gyelem, vilÀgÁtÀst k¢rek!Ê

A rÀcsos tartÂkra szerelt reflektorok egyszerre felizzottak, kiemelve a s´t¢t hÀtt¢rbûl
a kik´tûi mÂlÂ sziluettj¢t.

àItt a tutaj!Ê ä kiabÀltÀk a folyÂ felûl.
àAkkor f´l¢ megy¡nk!Ê ä ordÁtott vissza a fotÂs.
Megmozdult a hajtÀny, kigurultunk a folyÂ f´l¢. MegÀlljt parancsolt, majd utasÁtÀ-

sÀra elindultak a csÂnakok. A halÀszok fûn´ke Ãszva k´zeledett fel¢nk, s´t¢t haja in-
kÀbb k¢k volt, mint fekete, a szeme Ãgy csillogott, akÀr az ez¡stszÁn halpikkely. Ekkor
Ãjabb parancs harsant: àMinden f¢nyt a tutajra!Ê

A tutajon a rÀtarti Bori fek¡dt meztelen¡l, festûi elrendez¢sben. A test¢re hÀlÂ bo-
rult, melynek r¢seibûl hÁnÀr lÂgott kifel¢. Jobban szem¡gyre v¢ve a tutajt jÂl lÀtszott,
hogy a Bori inkÀbb ¡lt, mint fek¡dt, roppant k¢nyelmetlen pÂzban, ÂriÀsi terpeszben.
A halÀszok fûn´ke ily mÂdon beÃszhatott a lÀba k´z¢, s azonmÂd meghÀgta.

A fotÂs int¢s¢re a csÂnakban ¡lûk fÀklyÀt gyÃjtottak, szabad kez¡kkel a vizet pacs-
koltÀk. A fotÂs egyfolytÀban kiabÀlt: àLassabban, ´regem, mintha a nyanyÀval csinÀl-
nÀd!Ê A Bori ek´zben vijjogott, akÀr egy sirÀly.

M¢g egyszer megism¢telt¢k a jelenetet, de a v¢g¢t mÀr nem vÀrtam meg. Vissza-
mentem a roncshoz, m¢g idej¢ben, mert hamarosan meg¢rkeztek a szÀllÁtÂk. A szer-
tegurult alkatr¢szeket ´sszedobÀltÀk egy nagyobb kupacba, aztÀn mindent elcipeltek
a teherautÂjukhoz. TÀvozÀsuk utÀn vÀlaszthattam: visszamegyek a halÀszokhoz, vagy
els¢tÀlok a park lakott r¢sze fel¢. Ez utÂbbi mellett d´nt´ttem, szerintem helyesen.

KÀroly Ãr¢k hÀzÀbÂl ¢ktelen Âb¢gatÀs hallatszott. Az ´regurat sokkos Àllapotban
talÀltam a f¡rdûkÀdban. RimÀnkodott, hogy segÁtsem ki a vÁzbûl, mert nem tud ki-
szÀllni. Megk¢rdeztem, hogy elt´rt-e a lÀba, k¢pes-e felÀllni. Mindk¢t k¢rd¢semre
nemmel felelt.

UtÂbb KÀroly Ãr ¢s feles¢ge beszÀmolÂjÀbÂl siker¡lt rekonstruÀlni egy meglehetû-
sen talÀnyos pÀrbesz¢det. Amikor az ´regÃr hazaj´tt, ÀthatÂ halszag fogadta a lakÀs-
ban. A f´rtelem okozÂja a kÀdban Ãszott.
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ä Mi ez itt? ä k¢rdezte a feles¢g¢t. A vÀlasz persze az volt: ä Hol?
ä HÀt a kÀdban.
ä Mi¢rt, mi van a kÀdban?
ä Egy hal. Hogy ker¡lt ide?
ä TalÀn felÃszott a lefolyÂn.
ä Akkor ¢n most lehÃzom a v¢c¢n.
ä R´gt´n tedd vissza, az çgi¢!
ä De hÀt azt mondtad, elk´lt´z´tt.
(Ez egy¢bk¢nt nem volt igaz.)
ä Az¢rt, mert szerencs¢tlenn¢ tetted.
ä Telebesz¢lte a fejedet.
ä Mindegy, a hal akkor is az ´v¢, illetve mÀr az eny¢m.
ä Nesze! ä nyomta a halat KÀroly Ãr a feles¢ge kez¢be. ä MÀst nem hagyott rÀd?
ä RÀm nem. Neked ¡zent. Megn¢zed?
ä Nem.
ä Akkor minek m¢gy a f¡rdûszobÀba?
ä Tudom, hogy hihetetlen, de f¡rdeni.
ä Sok szerencs¢t.
ä Mit mondasz?
ä A leveled v¢g¢t, ha akarod, felolvasom. Az eleje a szokÀsos fohÀsz. °rdekel?
ä Mellûzheted.
ä Akkor csak a l¢nyeget mondom. àPierre Comanide megkapta a levelet, de elfeledte to-

vÀbbÁtani. PÀr napon bel¡l elvesztette az ÀllÀsÀt, Àm v¢g¡l m¢gis elk¡ldte a levelet hÃsz embernek.
Ezzel zÀrta a lÀncot, s r´videsen jobb ÀllÀst kapott.Ê

ä Ez a vesz¢ly nem fenyeget.
ä Hallgasd tovÀbb: àSeeren Fredid megkapta a levelet. Eldobta, mert nem hitt benne. Azon-

nal megb¢nult.Ê Mit szÂlsz hozzÀ?
ä Csupa baromsÀg.
ä Akkor n¢zz a t¡k´rbe! Ott lÀtod çgnes ¡zenet¢t.
ä Na ¢s mi t´rt¢nt? ä k¢rdezte a tanÁtÂ.
ä KÀroly Ãr a t¡kr´n fogkr¢mmel festett betüket ¢s szÀmokat lÀtott. A SzabÂ gyerek

motorrendszÀmÀt. Nos hÀt, ez t´rt¢nt.
MÀsnap napszÀllta utÀn felkerekedett a halÀszcsapat. Szek¢rre raktÀk a sÂzott hallal

teli hordÂkat, a hosszÃ kerÁtûhÀlÂt, a sÀtrakat. Az emberek bevackoltÀk magukat a sze-
kerek sz¢lv¢dett szegleteibe, ¢s aludtak. N¢ha felsÁrt egy gyerek, a nagyon ´reg em-
berek jajgattak Àlmukban. Az Ãj ember f¡ttyentett a kutyÀjÀnak, ¢s elindÁtotta a kara-
vÀnt. Kereszt¡lmentek a vÀroson, s v¢gezet¡l az ûr becsukta m´g´tt¡k a kaput.

°jf¢l utÀn d´r´mb´l¢s verte fel az ûrs¢get. A katonÀk azt hitt¢k, hogy a halÀszok
j´ttek vissza, s felkeltett¢k a parancsnokot. A parancsnok fÀklyÀt gyÃjtatott, a mesz-
szes¢get k¢mlelte, hiÀba, aztÀn meglÀtta, hogy k´zvetlen¡l a kapu elûtt Àll egy peon.
BotjÀval verte a vÀros kapujÀt.
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