
A DOBOZ írta Mándy Iván

- Egy-kettő-három.

A mikrofon fölé hajolt, és csöndes, bánatos hangon megismételte. 
Egy-kettő-három.

Fekete nadrág, darázs zokni. Ennyit láttam a lányból. A kissé hegyes
arcát, ahogy belefújt a mikrofonba. - Egy-kettő-három.

A szoba, akárcsak egy doboz. Egy doboz - több kisebb dobozzal.
Szekrény, gombokkal, fogantyúkkal, hosszan lelógó szalagokkal. Teker
csek a szekrény tetején, tekercs hegyek a sarokban. Régi felvételek. Egy
énekesnő áriája, egy színész hangja, Öreg tanítóé, kalauzé.

- Egy-kettő-három, - A lány rámmosolygott. - Hangpróba: rend
ben. Hát akkor most maga következik. Először talán arról beszéljen, hogy
ez hányadik kötete?

Felemelkedett a mikrofon. És akkor valaki az ajtóból.
- Egy perc, csak egyetlenegy perc.
Kopaszos, sötétruhás férfi lépett a szekrényhez. Megnyomott egy gom

bot, meghúzott egy fogantyút. Két-két ujjal játszott a billentyűkön.

Recsegés töltötte be a szobát. Csoszogás, krákogás, Majd egy pana
szos női hang.

- ... és akkor a férjem kiment Spanyolországba, de már levelet
kaptam tőle, hogy szeretne hazajönni, és hogy már írt is a Vöröskereszt
nek, pedig ez nem lenne jó, a gyerek miatt se, akit mindig megver, ha
nem hozza mindjárt a bort, meg a szódát, és én tudom, hogy Spanyol
országban is volt neki felesége, csak aztán ...

Gombnyomás, és már egy férfi: - Bevágta a szemétládát, és éppen
a szü1etésnapomon, ott ültünk kérem, a feleségemmel, meg a sógorommal,
ő meg bevágta a szemétládát, bevág, kvák, kvák ...

A sötétruhás férfi elcsavarta, hóna alá vette a tekercset, kiment.
Előttem a mikrofon.
- Második kötetem - kezdtem kissé recsegve -, második elbeszé-

lés-kötetem.
- Hány év termése?
- Termés? Ja, igen ...
A tekercs forgott, mindent magába szívott. Kérdéseket, feleleteket,

köhögéseket, szüneteket.
- Visszahallgatjuk. - Lenyomott egy billentyűt, és most már a te

kercsről hallottam azt a kellemetlen, náthás hangot. - A bódésok figu
ráit is megtaláljuk, a régi idők árusait.

Mit mond még ez a hang?
Csönd. A tekercs surregása.
- Azt hiszem, rendben lesz. - A lány fölállt, lezárta a dobozt. -

Köszönöm - bólintott kint a folyosón. Azzal eltűnt.

Néhány nap múlva ugyanabban a szobában ...
Az asztalon a doboz tekercsekkel, szalagokkal.
- Letöröltek bennünket. - Ezt mondta a lány valami mélységes

hallgatásból. - Az Ervin letörölt bennünket.
Ervin? Miféle Ervin? Ki lehet az az Ervin, aki csak úgy jött, és le

törölt bennünket ?
- Azt mondta, hogy nem volt elég lírai. A gyerekkoráról is beszélni

kellett volna.
- A gyerekkoromról ?
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- Új felvételt csinálunk, azért is táviratoztam.
A tekercs megindult, ő pedig elkezdte. - Egy-kettő-három.

A hangpróba, persze. De mit akar Ervin a gyerekkoromtól ?
- A külváros! Maga sokáig lakott külvárosban. - Ezt még nekem

mondta a lány, de a többit már adoboznak. - Kevesen vannak, akik
jobban ismerik a külvárost. Éppen ezért talán mondana nekünk valamit
a külvárosi terekről, utcákról.

A tekercs forgott, a szalagok forogtak.
- Blöblöblődő ... - hallatszott mögöttem,
A sötétruhás férfi ott állt a szekrénynél. Kezében olló, előtte teker-

csek, szalagok.
- Blöblöblő ... - gurgulázott valaki a szekrényből.

- Amikor első írásomat elvittem egy szerkesztőségbe...
- Mellények! - Lassan merült fel a hang a szekrényből. - Mellé-

nyek között élek. A fiam semmi mást nem küld nekem, csak mallényeket.
A fiam Ohióban él, minden karácsonykor kapok tőle üdvözlőlapot, mel
lényeket meg minden hónapban, azt irja, adjam el, dehát ezeket a mel
lényeket nem lehet eladni.

Aztán, mint aki rettenetesen megunta amellényeket, visszaköpte az
egészet. - Eladni lehetnemnemnem ... blöblöblő ... blőőö !

Láttam az öreget, ahogy a szobájában ugrál, és kihajigálja a mel
lényeket.

Többen álltak a szekrénynél. Két nő, meg egy zömök férfi.
- Ezt nyugodtan kivághatod - bólintott a zömök. - Az öregúr pa

naszdalát.
A sötétruhás felemelte az ollót.
- Minden karácsonykor kapok üdvözlőlapot. - Csobbanás, és az

öreg elmerült amellényeivel.
- Legfeljebb az elejét felveszed mégegyszer - mondta egy nő.

- Kivághatom, letörölhetem. felvehetem.
A sötétruhás egyedül állt a szekrénynél. Elborult homlokkal vagdosta

a szalagokat.
- Az a hang úgy többé már nem szólal meg. - Potyogtak a sza-

lagok. - Felvehetem még egyszer, de az már más lesz ... egész más.
Valósággal elboritották a szalagok.
Aztán ő is eltűnt. Csak a szalagok a földön.
Előttem meg a mikrofon.
- És amikor az első írása megjelent? Amikor végre megjelent?
A mikrofon felszippantott. Ott pörögtem a tekercs szalagján. a folyó

irattal, amiben első írásom megjelent.
A lány lenyomott egy billentyűt, csönd lett. - Most már talán az

Ervinnek is jó lesz.
Nem lett jó az Ervinnek. Pár nap múlva megint csak ott voltunk a

szobában: a lány, a doboz, meg én.
- Az Ervin még azt szeretné, hogy ...
Mi mindent szeretett volna még ez az Ervin! Egy biztos: újra és újra

letörölt bennünket. Ujra és újra megjelentünk a szobában.
- Egy-kettő-három! És most megkérdezzük, mit érzett ...
- Amikor első írásom megjelent ...
- Egy-kettő-három!

- Amikor első írásom ...
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- Egy-kettő-há ...
Körülöttünk mélységes csönd. De olykor megszólalt a szoba.
- Minden van otthon, csak nyugalom nem - kezdte egy nő. - Én

már alig merek hazamenni. - A hang öblösödni kezdett, kicsit gurgulá
zott és már az apa beszélt. - Tudnom kell, hogy a lányom mire költi a
pénzét! - Fölzendült egy gyerekkórus. Magányos prüszkölés egy szobá
ból. Bugyborékolás a lefolyóból. Az eldugult lefolyó hangjai. Kotyogás,
kotkodácsolás. Mintha tyúkot dugtak volna el. - Gé-Gé-Gé-za ! - szállt
lefelé egy hang. Lakók ereszkedtek alá, hogy soha többé elő ne kerül
jenek.

Aztán megint a csönd. A doboz és a szalagok csöndje.
Én is hallgattam. Akárcsak a lány az asztal másik felén.
Elmondtam mindent. A szobákról, ahol laktam, a szerkesztőségekről.

Egyszerűen nem volt már hangom.
A tekercs forgott.
Aztán valami zaj. Kocogás a kövezeten, talán egy ló patája. Tisztán

lehetett hallani a csöndes, fáradt kocogast. Majd, mintha csak a szalag
surrogna. Aztán megint a trappolás és egy kocsi rázkódása. Ostor pat
tintás, Csöppet se fenyegetően. Inkább, mint amikor csak úgy a levegőbe

suhintanak. Hirtelen egy gyerekhang.
- A gyeplőt! Kérem a gyeplőt!

Valaki csöndesen nevetett. Talán többen is nevettek. Trappolás. És
a türelmetlen gyerekhang.

- Kérem ... kérem!
- Nyiff-nyaff - szólalt meg egy nő.

Előrehajoltam. Fölálltam, mintha oda akarnák menni a lányhoz.
Aztán megint csak visszaültem.

- Trapp-trapp ...
A lány bólintott.
Én meg hallgattam a trappolást. Azt a kedélyesen dörmögő hangot.
- Na, akkor majd fogjuk együtt, én az egyik szárát, te a másik

szárát,

- De azért én hajtok.
- Te hajtasz. Mindig az hajt, akinél az ostor van. Tessék!
- Ideadta ! - A lány felé fordultam, olyan diadalmasan ... - Elő-

ször a gyeplőt se akarta ideadni, de aztán még az ostort is.
Vézna, bátortalan ostorpattintás.
- Nyugalom, Potyka - hallatszott egy derűs férfihang.
- Potyka? - A lány rámnézett.
- Apa hívott így. - Megint álltam. Két kifeszített tenyerem az

asztalon.
- Potyka - mondta a lány, mint akit ez teljesen váratlanul ért.
- Apa hívott így, anya nem szerette.
Csöndes trappolás. Most majd megállunk, és akkor apa azt mondja.

- Mi a véleményed az Allatkertről ?
Trapp-trapp ...
Aztán az is abbamaradt. A tekercs forgott, de hang nem volt.
Körülöttem szekrények, dobozok, tekercsek. Tekercs hegyek. Egy éne-

kesnő áriája, egy színész hangja, öreg tanító krákogása, kalauz harako
lása. Halott hangok temetője.

A tekercs forgott, legy labda pattogott.
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Anya távoli, tiszta hangja. - Nem lehet, mar többször mondtam,
hogy itt nem lehet.

A labda még pattogott egy kicsit, majd csönd lett.
- Itt a kulcs - mondta anya. - Atmész a raktáron és kint vagy

az udvaron.
- A raktár! Akkoriban anya egy trafikban volt... egy olyan kis

trafikban.
Lépések, kulcs csikordult.
- Mindenféle ládák ... és az adohányszag !
A labda pattogott.
- Ott már lehetett lasztizni, csak sötét volt.
A labda pattogott, aztán elgurult. Nyögésféle hallatszott.
- Ez aztán nehéz eset! Megtalálni abban a sötétben ... ládák közőtt.

Szuszogás, kaparászás.
- Le kell guggolni ... becsúszni a ládák közé.
Reccsenés, mintha valamit arrébb tolnának. Aztán csönd, nagy csönd.
- Elgurult - bólintott a lány. - Jól elgurult.
- Be kell csúszni a ládák közé. - Ráhasaltam az asztalra. Vártam.

Valamiféle hangra vártam.
Nem volt reccsenés. Nem volt szuszogás, nyögés.
- Talán anya bejön, egyszer ő halászta elő.

Nem nyílt ajtó. Hang nem szólalt meg.
- Bejön ... biztos, hogy bejön.
Nem tudom, hogy másztam le az asztalról. Nem tudom, hogy kerül

tem ki a szobából. De kint voltam én is meg a lány is.
Maradt a szoba, dobozokkal, tekercsekkel, hosszan lelógó szala-

gokkal. És a csend.

•

ALATTA MINDEN ÉNEKES MAGASNAK

Allok magam csepp hegyein
állok fülledt völgyeimben
kettőnk között a múlandóság
létrétegekre bontva

legalul kámea arcom
örömök vizébe dobott k6
királyi bibéje egyre
táguló köreimnek

a körök közt vörös uszonyok
felbukó szeretők, leszegett
fej ököl árnyékén, hasak íve
és a viz páncélos csöndje

s fent, papírsárkányok
fojtó szédületében
mínt angyalok könnyű léptei
lengenek indás szalmavírágok

s még magasabban
szárnynyomok, felhők állati
arca, szétoszló vígalom
dörrenések hangdombjai

aztán az égí utak árkában
villámfák ágai rőzsekötegben

készülő csillagtüzek alá s én
szelíd évek gyujtogatója

s felette minden énekes magasnak
az Édes Asszony, csillagút ujjain
gyűrű a félgömb nap
s az angyal-száj-hasíték-hold

Vasadi Péter
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