
Passuth László

sarkot már az egykori igézet öleli át, ha erre ér a vándor. Ám szinte közvetlen közelben
keskeny utca nyílt, melyet annak idején nemcsak illett, de el is kellett kerülnünk. Akkor
Búza utca volt a neve, úgy tudom ma: Floreal. Itt, a hajdani városfalak tövében épült
Vöröslámpás házban játszódik Hunyady Sándor felejthetetlen története, melyet Makk
Károly filmrendező jóvoltából s művészetével kontinensünkön túl is megismertek.

Most miért is kerülné ki az emlékezet, amikor az iskola alapításának négyszáz eszten
dős fordulóján kedves. öreg Alma Materemtöl búcsúzom.

Bumeráng

(rta MENSAROS ZOLTAN

Joe hangtalanul kúszott a magasba.
A fémrúd megremegett és alsó, kettéágazó talpa egy pillanatra megcsúszott

Fred izmos vállain.
Joe magához szorította a rudat.
Alatta mintha megbillent volna a nézőtér. A körbefutó padsorok hol az egyik,

hol pedig a másik oldalon szinte érintették a ponyvatetőt.

Fred szétterpesztette a lábát.
A fémrúd lassan megállt.
Valaki köhögött.
- Végre! - suttogta Joe és kezével kitapogatta a rúd vályúvá öblösödő felső

végét.
Most előredűlt.

Aztán fejét a vörös bársonnyal bélelt vályúba helyezte és óvatosan felfelé
egyenesítette lábát.

Fölötte hatalmas buraként sötétlett a ponyva.
- Hopp! - hallotta Joe lentről, de a következő pillanatban már a derekán

érezte a lány ujjait. Szövettalpú cipője a térdéhez nyomódott.
Alulról látta a lányt. Kurta szoknyája olyan volt, mint egy lámpaernyő.

- Hopp! - ismételte Joe és széttárt karjai súlytalanullebegtek a levegőben.

Meglazította a bal lábát.
Ekkor a lány gyors mozdulattal Joe talpára helyezte a széket. Fűrészpor

hullott az arcába.
A padsorokból halk szisszenés hallatszott.
De a lány már fent állt a széken.
Joe szemébe vér tolult
A magasban felcsattogott a karikák zaja.
Pillanatra felszakadt a csend.
- Lola! - buggyant ki Joe száján, és hirtelen könnyűnek érezte a terhet.
- Lola! - suttogta a fiatalember újra, és behunyta a szemét, Orra alól izzad-

ságcsöpp csurgott a homlokára. Onnan a haja közé szaladt. Körülötte mozdu
latlan lett minden.
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A karikák egyre szaporábban ütődtek egymáshoz.
Joe maga elé szeretett volna nézni. De csak Lolát látta és messze fent a tetőt.

A tartóvályúban forró lett a bársony.
Fény villant a magasban.
Joe megborzongott, és felfelé nyújtott lábára bámult.
Mintha nem is tartozna hozzá!
De talpán hajszálnyira megremegett a szék, és megint érezte fejjel lefelé

egyensúlyozó saját magát.
Egy karika perdült le a magasból.
A lány ruhája fehéren vakított. A színes karikák úgy táncoltak a levegőben,

mint lámpa körül a lepkék.
Lola mintha megbillent volna.
Újból elvétett egy karikát. Térde alatt kidagadt az izom. A rövid szünet

villamos áramként szaladt végig Joe testén. Az egyik székláb talpa széléig
csúszott.

- Vigyázz!- sziszegte a fiatalember és a tartóvályú alatt összekulcsolta kezét.
Ajkába harapott.

Csend szorult a ponyvatető alá.
De a magasban Lola már a labdákkal játszott.
Joe fölött egyre nehezebb lett a reher.
A lány nagy ívben repítette a labdákat. Amíg a piros éppen a feje fölött volt,

a fehér a bal tenyeréből pattant a háta mögé. A kék az arca előtt suhant el.
A fiatalember Lola minden mozdulatára figyelt.
"Csak ilyenkor az enyém!" - gondolta. A lány tegnap sem engedte be. Még

a lépcsőt is felhúzta. Hiába kopogtatott a kocsi deszkafalán. Fred persze már
ott lopakodott a közelben.

"Miért éppen Fred tartja alul a rudat?" - villant át rajta. - "Az ő fejét sohasem
veszítia vér. Talpon állni mégiscsak könnyebb!" .

Joe a feje alá kapott és az alumíniumrúdba markolt újra.
Lola a homlokán egyensúlyozta a pirosat. Mint valami bolygó, úgy körözött

a feje körül a kék. Most utána perdítette a fehéret is.
Joe kifordította a szemét. De csak az emelkedő padsorokat látta. Mintha

fejjel lefelé lógnának a nézők.

Lola megpihent egy pillanatra, aztán néhány karikát csúsztatott a bokája
főlé.

- Lola! - kiáltotta Joe.
Már három karika forgott a lány térde alatt.
Csupa ritmus. Lehalkított a zenekar is.
Joe testével követte a mozgást.
"Alattam Fred persze ilyenkor legfeljebb ha csípőre teszi a kezét!"
A fiatalember inge a bőréhez tapadt. Lolára nézett. A karikákat a combján

forgatta már. A labdák pedig úgy keringtek, mint az előbb.

"Fred nagyon erős. Félnek tőle!"

Csak a Bohóchoz nem nyúlt sohasem. Messze elkerülték egymást.
Milyen közel van Lolához most a trapéz! Még hozzáérnek a labdák! Vagy új

mutatványt tanult be?
"Ha megmarkolnám - gondolta Joe -, a magasba repülhetnék vele. És nem

lenne rajtam többé teher!"
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A Bohóc is erős volt, pedig alig látszott rajta izom. Öt is megtornásztatta
néha. Akkor gyerek volt még, és tőle akarta megtanulni a cirkuszi tudományt.
Nyújtott karral pörgette mindig. A kis Joe ilyenkor behunyta a szemét. Bőrét

szinte simogatta az arcába csapódó levegő. Súlytalannak érezte magát. Azt sem
bánta, ha a Bohóc hirtelen engedte el. Teste ekkor nagyot puffant a porondon.
Körülötte szertefröccsent a fűrészpor. Evekig feküdtek együtt a szűkös ágyon.
Ugy szerette, akár az apját. Mert szülei a trapézról zuhantak a mélybe, menthe
tetlenül.

Azóta csak a Bohóc szerette őt igazán.
Pedig Frednek sohasem kellett hétrét görnyednie gyakorlatozás közben, mint

neki. Lábát sem kényszerítették a feje fölé. Elegendő volt, ha fél kézzel néhány
szor megemelte a súlyokat, hogy aztán az edzőpadon dögönyöztesse végig a már
gyerekkorában is fejlett izmait.

"En ezalatt -:- rezzent össze Joe -, én ezalatt a Bohóccal gombóceá gömbö
lyödve órákig hemperegtem a barna fűrészporban!"

- 'így lesz belőled ember! - mondogatta, biztatgatta mindig, és amikor alig
tízévesen már szaltókat is kiszorított belőle, csokoládéval jutalmazta esténként.

Aztán eltűnt a Bohóc.
Attól kezdve Joe egyedül maradt a keskeny sodronyon, és már hajnalban

felverték. Óvatosan bújt ki a takaró alól, nehogy a fülkében, amit olcsó függöny
takart el, Fred is felébredjen. Minden reccsenésre vigyázott, és lábujjhegyen
szaladt a kocsiszobán végig. Még a lépcsőt sem engedte le. A magas ajtóból
lökte messzire magát. A hold világított még. A foltozott ponyva feketén emelke
dett a magasba. Mindig a kocsi ablaktalan oldala mellett szaladt az istállóig.

Lola feje körül újra megperdültek a labdák.
Egyik kezével elöl, a másikkal a háta mögött pöccentett rajtuk. Villámgyors

mozdulatait alig lehetett látni.
"Fejezd már be!" - szólt Joe gondolatban a lányra, és zsibbadó lábát óvato

san lejjebb engedte egy kicsit.
A fiatalember orra hirtelen fűrészporillattal telt meg.
A Bohóccal azóta sem találkozott senki. Utoljára még megnevettette a néző

ket, végighempergett a kiterített szőnyegen és kemény kalapjából csirkét vará
zsolt elő. Előadás után Fred szokatlanul büszkén mutogatta izmait, és akkor
éjszaka nem aludt a kocsiban. Lolánál hajnalig égett a lámpa.

A lány most előrehajolt a magasban. Ujjaival megmarkolta a szék támláját
és lassan kiegyenesedett.

Lola szinte mozdulatlanul állt a kezén.
Halkan pergett a dob.
Joe bizonytalanul egyensúlyozott alatta.
Egy pillanatra találkozott a tekintetük.
A ponyvatető alá forróság szorult. Lent a palánkba rúgott valaki.
Joe még mindig Lolát nézte. A lány derekán megfeszült a trikó. Szíve lükteté-

sét mintha saját bőrén érezné.
Lola lassan leengedte az egyik lábát. Karikát bújtatott a térde alá.
A hátsó sorokban felálltak néhányan.
"Még trágyát is hordhatok ma este!" - szorította Joe torkát valami.
A Bohóc sohasem engedte volna meg. A mutatvány előtt azonban most is

neki kell felkantároznia.
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Fred csak a testét mutogatja. Kiáll a pénztárkocsihoz és a kíváncsiskodók
előtt feszítgeti izmait. Meg is tapogatják ilyenkor. Arca sem rándul. De ha
túlságosan bizalmaskodnak vele, vagy gúnyolódni próbálnak: teleszívott tüdő
vel horkant rájuk.

Lola a nyakán egyensúlyozta a labdákat.
Fred ágya napok óta vetetlen. De hajnalban azért megdöngeti kívülről az

ajtót, és amikor Joe az istállóba indul, kérkedve megy Lolához vissza.
Lola talpain ide-oda röppent a labda. Alatta sebesen csattogtak a karikák.

Biztosan állt a kezén.
A fiatal férfi a magasba nézett.
Ha kinyújtózna egy kicsit, Lola akár a trapézba is akaszthatná a lábát.
A fényszóró kévéje fölött még a ponyvatetőt is elnyelte a sötét.
Joe hirtelen keménynek érezte fejealatt a báisonyozott vályút.
Lent halkan megint peregni kezdett a dob.
A tető alatt a karikák szikráztak a fényben.
Joe-b~n egyszerre nehéz lett az emlék. Mintha rajta súlyosodna a hatalmas

ponyva IS.

Pedig tegnap csupán beszélgetett a lánnyal.
Az istálló mögött zölden csillogott a rét. A falu szélső házai hosszú árnyékcsí

kokat vetettek a földre. Szemükbe tüzött a nap. De alsó íve az.országúti fák
koronája mögé csúszott már és a sötétülő levelek lassan magukba nyelték a
fényt.

- Sohasem szédülsz? - kérdezte Joe.
- Ugyan! - nevetett a lány, és tenyeréböl ellenzőt formált a szeme elé.
- Egyszer próbálj uk meg két székkel!

-Lola megvonta a vállát.
- Npm lehet - mondta aztán halkan. - Frednek így is túlságosan nehezek

vagyunk! - és követ hajított a kutya után, amelyik éppen most somfordált elő

a csíkosra mázolt kocsi alól.
- Nem ő parancsol itt! - fortyant fel Joe és a lány után kapott.
Lola kacéran visszahúzódott, majd futni kezdett, keresztülgázolt a magasra

nőtt füvön és eltünt a pénztárkocsi mellett, ahol a jegyekre várakoztak már.
Joe a ponyvaépítmény mögött akarta megelőzni a lányt, és megkerülte az

istállót. .
Az alacsony kerítés előtt Fred már kérkedett az izmaival. A kívánesi gyerek

had tátott szájjal bámult rá.
Fred ekkor megpillantotta Joe-t, és fél kézzel elkapta mutatványos társát.

Aztán a magasba emelte, megforgatta néhányszor.
A bámészkodókból hangos nevetés szakadt ki.
Lola lihegve tűnt fel a másik oldalon. De amint észrevette Fred kezei között

Joe-t, ő is nevetni kezdett. .
A magasban szinte sziszegtek a táncoló labdák.
Egyre erősebben pergett a dob.
- Lola! - suttogta Joe. - Kinevettél!
"Ma én is ott leszek a kocsidban!" - villant át a fiatalemberen. - "Az ajtó

mögé bújok, és ha Fred belép..."
Joe hirtelen fülledtnek érezte maga körül a levegőt.

"Izompacsirta! Megvárlak, amíg a kocsi közepéig érsz! Hátulról köny
nyebb..."

608



- Nem akarom! - tiltakozott a fiatalember félhangosan. - Nem akarom! - és
újra a Bohóera gondolt. A körbefutó padok fölött mintha az ő karját látná
most: Buggyosra szabott ruhája úgy lobogott, mint a zászló. Majdnem az
emberek fejéhez ért.

- Mit kívánsz tőlem? - kérdezte Joe riadtan.
- Megpőrgetlek! - hallotta egészen közelről.

A Behóc ujjai százszorosra nőttek, és már körül is fogták a fiatalember
csuklóját.

Joe szinte érezte, hogy teste lassan a magasba emelkedik. Cipője még néha
végigszántott a fűrészporban, de az is puha volt és egészen mély.

A Bohóc könnyen forgott.
Néhányszor magához húzta a terhet, aztán egészen előreengedte és egyre

nagyobb ívben hullámzott vele feljebb. A felkavart levegő végigfutott a fiatal
férfi nyakán és felpúpozta az ingét is. A szél erősebb lett és a testéből mintha
apró darabkákat gyalult volna le.

Joe felnyitotta a szemét.
Fényfoltok villantak fel előtte.

De a következő pillanatban valamennyi egyetlen szikrázó körré olvadt és úgy
gyűrűsödött a teste körül, mintha a talpa húzott, volna nyomot a levegőben.

- Allj meg! - kiáltotta Joe kétségbeesetten. - Allj meg!
De fölötte most már megnyílt a ponyva is, és a mennybolt olyan volt, mint

a bársony.
"A szekrény mögé állok inkább!" - szövődött a bosszúvágy a fiatalemberben.

- "Vetkőzés közben lepem meg...!"
A Bohóc azonban még szorosabbra fűzte az ujjait. Fehérre bemázolt arcán

megolvadt a festék.
- Engedj el! - könyörögte Joe.
A fiatal férfi úgy 'érezte, mintha a levegőben úszna. Csak a fejét sejtette, meg

a szemét, melyeken keresztül úgy zuhogott be a hold fénye, mint kancsó torkán
a víz. A szétnyílt ponyva mélyén egyre kisebb lett a Bohóc és a felfelé szélesedő

lépcsőívek-padsorok gyűrűjében már csak fehér foltnak látszott. A ponyvala
pok közé szorult fénykéve mint a láva csapott ki a megrepedt tetőn. A mélyben,
megrekedt füstgomolyagokként, feketéllettek a fák. Közöttük halványan kígyó
zott az országút.

Joe hirtelen újra érezte a tagjait.
A magasból mintha a csíkosra mázolt cirkuszkocsikat látná.
A fiatalember lába elnehezedett. Karjain is végigbizsergett a vér.
"Ha két kézzel sújtok Fredre... a fejszét tegnap élesítettem ki...l"
Joe a levegőbe markolt.
Az eddigi pörgés mintha elvesztette volna az erejét. A Bohóc szorítását sem

érezte már. Gyomra a torkáig nyomódott, és a körbefutó padsorok sebesen
forogtak, mint az örvény.

Szinte Joe füle mellett pergett most a dob.
De hirtelen mintha megmerevedtek volna az ütők.

Semmi sem moccant.
Ekkor Lola felsikoltott a magasban.
Joe iszonyú ütést érzett a fején.
A labdák tompán puffantak a földre. Messzire perdültek a karikák is.
A fiatalember arcán meleg csurgott végig. A fűrészpor undorító íze fojtogatta.
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Homályos alakokat látott csak. Mintha emberek tülekednének a palánkon át.
A fém tartórúd darabokban hevert a földön. Föléje hajolt valaki. Joe ajkai
hangtalanul mozogtak.

"Fred...!" - visszhangzott a fülében. - "Fred!"
- En Feri vagyok csak - motyogta. - Egyszerűen Sipos Feri! - és a másodperc

tört részéig indulata hálává sűrűsödőtt benne.
A fiatalember szája egyszerre vérrel telt meg. Aztán kibuggyant rajta, és

hosszú csíkban kígyózott lefelé a nyakán.
Tekintetébe a Bohóc fehér alakja üvegesedett.

Liturgia

1. Ősi mozdulatokbólfeltörő
forrásban gyönyörködik a nap.
Végsőkig leegyszerűsitetten, szavak
ideghálóiból kibontva

állsz a hajnali szélben. Áldást
mondok magamra.

Reggel van ismét.

2.Kirajzolódnak a tárgyak. Éles
vonalakká sűrűsödik a lét.
Megnevezem a virágok szirmát
és kört rajzolok a keddek, szerdák
határai köré.
A vasárnapot nem lehet
leválasztani. VELE KEZDŐDIK
MINDEN

SIMÁNDI ÁGNES
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