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Csiszár Antal 
 

Nem vagyok cukorból 

 
Szabó úr feleségével színházi előadás után hazafelé 
tartott. Neje előrelátó volt, gondolt az esőre, ezért 
ernyővel felszerelkezve jött, férje könnyelműbb volt: 
meglátod nem jön zuhé. 
Tévedett, először csak mérsékelten hullott az égi áldás, 
majd kopogósabbá vált.  
– Na ugye, megmondtam! – így az oldalborda, s 
szemrehányóan tette hozzá: – Bőrig ázol, s oda a színházi 
öltöny, s te pedig élénken tüsszögni fogsz, akár már 
holnap. 
– Ugyan, drágám, nem vagyok cukorból. 
Amikor felesége visszanézett, rémülten fedezte fel, hogy 
a férje egyre halványodik, kisebb lesz, végül helyén csak 
üresség marad. Az asszony szeme kikerekedett, 
elsápadt, rémült kiáltozására összecsődültek az 
emberek, s nem akartak hinni a fülüknek. 
– Eltűnt a férjem! – az asszony akkor már zokogott. 
A járókelők csóválták a fejüket: Szegény bolond! – 
gondolták, ki hallott már ilyet. 
 
Ebben az időben a város másik pontján a moziterem 
zsúfolásig megtelt. Egy pillanat, s egy hely gazdátlan 
maradt. 
Mi történt? A jegyszedő zseblámpával világította be a 
helyiséget, üres széket akart keresni egy késői mozit 
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néző számára, s láss csudát! Az előbb még egy testes 
néző által elfoglalt helyen immár senki se ült. A fő 
döbbenet pillanatok alatt az egész termet hatása alá 
vonzotta. Egyesek káprázatnak, mások elmezavarnak 
vélték az esetet, de a szomszéd széket elfoglaló 
megerősítette mindazt, amiről a jegyellenőr beszámolt. 
 
Az esetek sűrűsödtek a városban, a megyében, sőt 
országszerte. 
Rendőri nyomozás indult: pszichológusok, 
elmegyógyászok, detektívek faggatták mindazokat, akik 
az ilyen eset szemtanúi voltak. Mi több, bevetették a ma 
már gyakori térfigyelő kamerákat, de semmivel sem 
lettek okosabbak. Néhány „szemtanút” az Igazságügyi 
Elmegyógyintézetbe szállítottak, de a megfigyelések sem 
vezettek közelebb a megoldáshoz. 
 
A gyárban a stáb konstatálta, hogy újabb páciens 
érkezett: az egykori homo sapiensek olvadéka egy 
tégelybe került, hogy onnan egy más alakot öltve jöjjön 
ki. 
 
A színházból hazafelé úton férjét vesztő asszonynál 
csengettek. Az ajtót kinyitva a feleség megdöbbent, mert 
ki állt a küszöbön? Ronald Reagan. 
– Szervusz drágám! – így ő. 
De mire a feleség: 
– Mit akar tőlem, kicsoda Ön? 
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– Hát nem  ismersz  meg? Velem töltöttél több mint 
harminc évet, igazán csodálkozom, hogy a férjed 
idegenné lett számodra. 
– Ön nem a férjem. Honnan veszi a bátorságot, hogy 
elvesztett urát (bizonyára már nincs az élők sorában) 
gyászoló özvegy szívének sebeit feltépje. 
– Nem értelek, a színház után még semmi furcsaságot 
nem fedeztem fel rajtad. 
– Akkor nézz tükörbe! – replikázott most már dühösen a 
feleség. – Győződj meg róla, kicsoda vagy. 
A jövevény bepillantott a tükörbe, és – csodák csodája –  
eredeti fizimiskája nézett vissza rá. 
– Nem értem, mondja a férfi, miért vagyok neked 
idegen? 
 
Tudni kell, hogy akinek alakja elváltozott, a tükörben régi 
önmagát látta viszont: a varázslat csupán a külvilág felé 
érvényesült. 
Eközben a várban egy néhai szürke könyvelő világhódító 
Nagy Sándorként lépett ki. 
Ebben az üzemben olyan praktikákat kísérleteztek, 
amely lehetővé tette rég vagy kevésbé régmúlt alakok 
rekonstruálását. 
Így születtek újjá történelmi alakok. A feleség, aki még 
tegnap Soós Zoltán gyári könyvelő férjének hitte magát, 
estére VIII. Henrik  kedvese lett. Egy helyi író Nagyként 
tért haza édesanyjához, s aztán jöttek a Mengele, 
Adenauer, De Gaulle, Petőfi Sándor és még hosszan 
sorolhatnám, kik tértek vissza a történelmi múltból, 
megzavarva az emberek hétköznapi életét. 
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A pikáns rész még váratott magára. Mert milyen 
választási lehetőségei voltak a családtagoknak, kiknek 
életét teljesen átprogramozta az új köntösbe öltözött 
férj/feleség. Egy molett háziasszonyból Brigitte Bardot-t 
formáltak. A családtagoknak idomulniuk kellett az új 
szerepkörhöz. Láss csodát: egyik napról a másikra  
csodás testi metamorfózison estek át: hasonultak a 
férjükhöz. 
A döbbenet még fokozódott, mikor újjászülettek olyan 
élőlények, melyek pedig már a paleontológia tárgyaivá 
váltak: egy lakótelepi férfit kínzó fejfájás gyötört, 
kinézett az ablakon, s a döbbenettől majdnem lezuhant 
az erkélyről. Szemei előtt egy dínó legelte a park füvét, s 
láthatóan nem telt be akkor sem, amikor a zöld 
vegetációt teljesen elnyelte emésztő rendszere. De a 
Bakonyban mamutok, barlangi medvék  vertek tanyát, s 
átrendeződtek a klimatikus viszonyok. Egyik helyen a 
jégkorszak tért vissza, másik oldalon rekkenő meleg 
árasztotta el a vidéket: egyszóval teljes, hogy még 
tovább fokozzuk, régebben volt történeti korszakok 
keveredése nyomta rá a bélyegét a változások miatt; 
mintha a világ számítógépei mind megzavarodtak volna, 
úgy mosódtak össze a korszakok, sőt napszakok, 
évszakok önkényes változását is előidézték a 
csodagyárban. 
Minderről persze a lakóknak fogalmuk sem volt, teljesen 
összezavarodtak,  a hektikus változások kikezdték a 
pszichét. Klinikai elmeorvosok tanácstalanok voltak az új 
eddig nem rögzített kórképek jelentkezése láttán: csődöt 
mondott  a tudomány, korábban érvényes 
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megállapítások aktualitásukat veszítették. A történelmi 
személyek családtagjai úgy látták, hogy a történelem 
ismétli  is, meg nem is önmagát, próbáltak történelmi 
szakfolyóiratok historiográfiák, monográfiák levéltári 
adalékok alapján jövőjüket „előre vetíteni”. A 
megállapítás nem volt épp rózsás. 
Aki VIII. Henrik oldalbordájának szerepébe csöppent, 
cseppet sem nézett rózsás kilátásoknak elébe: 
amennyiben Aragóniai Katalin sorsa vár rá, akkor csak 
elvált eltaszított lesz, de mi van, ha Boleyn Anna, avagy 
Parr Katalin a hóhér áldozata lesz, Jane Seymourként 
gyermekágyi láz végez vele, Klevei Annaként eltaszított 
feleség lesz, de Parr Katalin túléli. Időközben az asszony 
terhes lett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
történelmi időszakok, mint írtam felemás módon 
érvényesültek: egy kicsi ős-, ókor,  s a többiek. 
Szerencsére a huszonegyedik század vívmányai – bár 
nyomokban, de megmaradtak – így a terhességi 
ultrahang vizsgálat hozzáférhető volt. 
A kritikus időszak beköszöntével  derült ki, hogy lánya 
vagy fia születik a királynénak: A vizsgálat fiúra utalt, s 
valóban a kevert történelem 1543. évében megszületett 
Tudor Edward, a walesi herceg. Nagy megkönnyebbülés, 
egyben mély szomorúság, ambivalens érzelmek 
árasztották el  hősnőnket. Lesz trónörökös, helye a király 
mellett biztosítva lenne, de jön a gyermekágyi láz, s 
akkor ... 
Tizenkét napja maradt a történelem szerint a földi dolgai 
elrendezéséhez, mielőtt visszaadná lelkét a Teremtőnek. 
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Számos újrakreált történelmi hősnek, asszonynak 
hasonló gondjai voltak: Kleopátra előre látta 
öngyilkosságát, a hódító Nagy Sándor a maláriát, mely a 
túlvilágra juttatja, Agrippinának szembesülnie kellett fia 
hálátlanságával, és így tovább. 
Ahogy életük folyásának végét a homokóra könyörtelen 
pergése mind közelebb hozta kétségbeesetten 
végrendelkeztek, mindeközben a sors szeszélyén 
keseregtek, mely a legmagasabb polcról hamarosan a 
Halottak világába juttatja őket. 
Minden bizonnyal ezek be is következtek volna, de 
akkor... 
A titokzatos gyár becsődölt, s a fenntartók utolsó 
tettként  az eredeti állapot visszaállítása mellett 
döntöttek. 
 
A világra új nap virradt. Ébredéskor tapasztalták, hogy 
ismét a régiek. Történelmi jelmezüket levetvén 
visszacsöppentek  a valós világba. Aki a Bakonyba 
utazott, nyomát sem lelte mamutnak és társainak. Őzek, 
vaddisznók népesítették be a tájat. 
 
A tudománynak sem kellett bajlódnia szokatlan 
jelenségekkel, mi több, a történelmi könyveket sem 
kellett újraírni. 
 
 
 
 
 


