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A főnökhelyettes végigvezette a hivatali szobákban az új kollégát. Nem mintha olyan
nagy megbecsülésnek örvendene ez a másodpercekig tartó látogatás, de hát ebben a ház
ban így szokás. Tudta jól, ahogy becsukja maga mögött az ajtót, megkezdődik azonnal a
pusmogás: pont egy ilyen alak kell ide, ezzel az ecetes uborkával üljön az ember egy helyi
ségben nyolc órát, talán kettőig sem tud számolni, láttátok, ráfagyott a képére az a bárgyú,
bocsánatkérővigyor, minek él az ilyen, és így tovább. Ismerte őket rég, a kollégáit. De nincs
mit tenni, ki a fene jön ennyi pénzért ide, örüljünk, hogy egyáltalán jelentkezett valaki a
hirdetésre, mondta korábban a főnöknek.

Ez a kis ember tényleg olyan, mintha flúgos lenne, talán akkor is bocsánatot kér, ha kö
szön. Lopva az arcára nézett. Mindegy, gondolta, éz van, hát ez van. Megmutatta neki az
íróasztalát, sötétre pácolt, kopott jószág az, a fiókján cizellált rézfogantyú.

Amikor néhány óra múlva visszatért, az új kolléga ugyanolyan helyzetben ült, ahogy
hagyta. Talán elaludt, ez volt az első gondolata, a megdöbbenés a másik. A nagy halom kar
ton, amit a kezébe nyomott, már átrakva az asztal túloldalára, ahova az első, amelyen meg
mutatta, hogyan kell a raktári készletet bekönyvelni. A kisfőnök egy másodpercre úgy érez
te, valami hatalmas teher szakad rá, ahogy a vaskos kartonhalmazra bámult. Eddig teljesen
elfelejtkezett az új kollégáról és' arról, hogy csak sebtében magyarázta el, milyen szempon
tok alapján kell kitölteni a kartonokat. Telefonhoz hívták. Nem mondta neki, hogy ne csi
náljon semmit. Ez meg itt nekiesett, mint egy felhúzott automata gép és gyúrja, gyúrja a
felesleges munkát. Mert nem lehet az jó, amit csinál. Ki mondta volna meg neki? Felvett
egy kartont, végigböngészte. Ennek valamennyi tétele stimmel! Megdöbbenve forgatta a
lapot a kezében, ha nem jó ez a salátahalmaz, napokig javítgathatjuk. Ez pedig jó, nézte
meg újra a lapot, mint aki nem hisz a szemének. Felvett egy másikat, átvizsgálta tételesen,
ez is jó, bámult döbbenten a levegőbe, mintha onnan várna választ. A kis öreg nem vett er
ről tudomást, egyenletes sebességgel töltötte ki a következő lapokat, a bevételi és a kiadási
rubrikákat. Figyelte a kezét, ahogy utána nyúl, felveszi, végigfut a számsorokon. ellenőrzi;

majd a füzetből meg a diszpozíciós jelentésekből átírja a kiadás meg a bevételi számsoro
kat. Nézte a kezét, az ujjait, hibát keresett a mozdulataiban, de nem volt abban semmi ki
vetnivaló, szép formás 'Számok sorakoztak 'egymás alatt. A számjegyek mind oda kerültek,
ahová kellett.

Nem sokkal később az új kolléga feltekintett. Ferenc nézte az arcát, fakó, beteges, h'ivatal
nok arc tekintett rá, gyermeki tiszta szemekkel, mint valami képeskönyv alak, amely várat
lanul megelevenedik, pontosan olyan volt, és a főnökhelyettes egy másodpercig zavartan
ácsorgott, mintha egy megélezett karddal állna szemben a jósággal és kiderül, hogy annak a
gránittestét nem fogja az acél.

Miért nem várta meg, hogy elmagyarázzam, kérdezte tőle, de abban a pillanatban érezte,
így feltéve ez a kérdés ostobaság, ennek csak akkor lenne értelme, ha rosszul lennének ki
töltve a kartonok. A másik ránézett, hallotta a rekedtes hangját. Én vártam vissza a főnök

helyettes urat, de azután kilogikáztam, hogyan kell csinálni, nem olyan ördögi dolog ez,
csak az a fontos, hogy jólodafigyeljen az ember.

Kilogikázta, mondta később odafent a főnöknek olyan hangsúllyal. mintha az új kolléga
elkönyvelt volna egy félmilliót. A főnök csak hümmögött, láthatóan nem érdekelte a dolog,
végül is nem lopott, nem csalt. Valami tanácsülésre készült, bezárta a táskáját. A te káde
red, mondta, te vetted fel.

Látjátok, ide se jött el, mondta nagy hangon Ottó, és beleharapott a szendvicsbe. Mária
nap volt, az asztalon sorakoztak a teli üvegek. Mert ő mindenbőlkihúzza magát. Úgy mond
ta, hangosan a főnök felé. fordulva, hogy mindenki meghallja. De Sárika váratlanul a vé-
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delmébe vette az új kollégát. Azért befizette a beugrót és elnézést kért, hogy nem jöhet,
mondta. Mindig kimenti magát, tromfolt rá valaki. Emlékezzetek csak, még a főnök név
napjára se jött el. Egyszeruen semminek néz bennünket.

Gyanús nekem ez az alak! - mormogta Kácsor a kiadóból. Olyan, mint az eIlenség ügy
nöke. Vagy mint egy szatír. Az az egyetlen szerencsénk, hogy itt nem lehet szabotálni.

Talán udvarol, mondta gúnyosan Ilonka, hogy valami kelIemesebb mederbe terelje a tár
salgást. Valami kalandja van, tette hozzá, és a szép szőke hajú Sárikát nézte. Udvarol?
Ugyan, ki áIlna szóba egy ilyen szatírral, vetette közbe Zsóka, a titkárnő, megfellebbezhetet
lenűl, mint egy anyakirálynő. Az ő korában és ezzel a fizimiskával? Van-e olyan nő, aki rá
tudna nézni, közben Ottót bámulta. Ez az alak csúnya is, öreg is. Ti nem láttátok, hogyan
ment el a fönöktöl, amikor bejelentette, hogy dolga van. Behúzta a válla közé a nyakát,
mintha várta volna, hogy valaki fenéken billenti.

Furcsa szerzet, az szent, mormogta a főnök. Részéről elintézett volt az ügy, de Ilonkát
csak tovább izgatta valami. Igaz, titkon már az előbb is megivott két fél konyakot. Gyere
kek, meglátjátok, ez egy elvarázsolt királyfi. Ottóból kitört a'röhögés, FulIadozva kapkodta
a levegőt, mint akinek dugó akadt a torkára. Még hogy elátkozott királyfi? Ne röhögtess.
Ica, mert feldobom a sarkantyúm.

Akármit beszéltek, kezdte Sári, ez az ember nem az, aminek gondoljátok. Én megnéztem
egyszer a szemét, mintha nem is ezen a világon élne. Még kiderül, hogy szerelmes vagy
belé, nyávogta Zsóka. Nem, de szemem az van, replikázott Sári. Ti csak gúnyolódni tudtok,
de akkor bizony-jó, ha elvégzi helyettetek a munkát, ha lemegy a büfébe, vagy helyettesít.
Mert olyan mulya, hogy valamennyien kihasználhatjátok. A háta mögött meg összeröhög
tök, hogy flúgos. Utállak benneteket.

Na jól van, mormogta Géza, a főnök. Nem bántja senki a lovagodat. Ha akarsz, együtt is
hálhatsz vele.

Eredj a fenébe, sziszegte a lány. Mert nektek már semmi sem számít, semmi sem, értitek.
Csak tele legyen a beletek, legyen bor meg nők, disznó vicceket meséltek, se házasság, se
barát, se törvény nem tart vissza benneteket semmitől. Csak azért nem ölitek meg egymást,
mert nem akarjátok bepiszkítani a kezeteket.

Te részeg vagy! Lehet, hogy ittam, hadarta a lány, de legalább most megmondtam, ami a
bögyömben van. Akkor vedd szépen a táskádat, és eredj haza, mondta a főnök. Sári fel
markolta a táskáját és engedelmesen elindult az ajtó felé: Ottőfelpattant, hogy elkísérje. Ne
bomolj, mondta neki Géza. Te is kufár vagy! Azok vagyunk valamennyien, haIlottad. Akkor
minek mégy?

Ottó kelIetlenül visszaült. Kis időre elcsendesedtek. Az a hülye az oka mindennek, az a
mamlasz képmutató, sziszegte Béla. Teljesen megbolondította ezt a lányt."

De kit tud egy ilyen senki megszédíteni? Egyszeruen' részeg, nem kell ráfigyelni. Hol
napra majd mindent elfelejt és szégye IIi magát, hogy így kiborult.

Gyerekek, én láttam néhányszor a mi új kollégankat. kezdte Ottó, és-a poharába bámult.
Úgy hét óra tájban jött a túloldalon. A Papszer utcán, szemben velem. Mindig egyidőben.

Sem előbb, sem később. Mintha mindig ugyanonnan jönne, valami összejövetelröl, meccs
ről, vagy kocsmából. Egyszer én is láttam, tette hozzá Jancsi félhangosan. A Művész presszó
előtt vágott át az úton és a Bottyán 'János út felé tartott, de nem nagyon néztem meg, a fene
se leskelődik utána. Pedig meg kelIett volna nézni, akkor elkaphatnánk. Mondtam már,
hogy nekem gyanús ez a pasi, hadarta Béla. Ebben megegyeztek. .

Másnap Béla, Jancsi és Ottó összekapkodták a holmijukat. Csak a szemíík villant, készen
volt a terv. Az új koIlégát követve egymás után lesiettek az utcára. A kis öreg a villamos
megáIló felé tartott. Ez az, suttogta Ottó, megint nyilván oda megy. Átvágtak mögötte az
úton, hogy a kocsi végébe száIljanak. De felesleges volt az óvatosságuk. Az új -kolléga maga
elé bámult, a vállát.láthatatlan súly nyomta, észre sem vette a körülötte ácsorgó embereket.
Akkor sem válaszolt, amikor valaki durván ráförmedt, álIjon odébb. A könyökök letaszigal-

. ták a járműről, és elindult az áradatban. Ők hárman követték. Előttük haladt, nem szálIt
autóbuszra, tovább sorjázta a lépteit az egy irányba haladókkal. Nem nézett hátra.
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Már a Felszabadítók útján haladtak, amikor Ottó a másik kettőhöz fordult. Fél szemmel
az előttük lévő kis alakot nézte, aki furcsa, kacsázó járással ment. Fölösleges mind a hár
munknak utána caplatni, hadarta, könnyebben észrevesz így együtt bennünket. Egyikünk
menjen csak, kettő meg várja a Müvész presszóban. Menj te, Jancsi, mondta Béla, te vagy a
legfiatalabb!

Béla és Ottó leültek a kerti székekre. A napot eltakarták a fák, hosszú árnyékok feküdtek
végig az úton. Béla sört szürcsölt. Ottó fröccsöt és nem bánta, hogy olyán jó ötlete fogant.
Mi a csudának mentünk volna hárman annak a kelekótyának a nyomában! Az egész nem ér
annyit, hogy az ember utánanézzen. De hát a hecc hecc és ki tudja, miféle dolog sül ki eb
böl. -Csak a kíváncsiság tartotta ülve.

Talán egy óra telt el a várakozással. Jancsi bandukolt a kórház felől megnyúlt orral. Le
zöttyent melléjük a székre. Rájuk nézett, mintha először látta volna őket. Na mi van? kér
dezte tőle Béla türelmetlenül. Valami nem stimmel, mormogta amaz óvatosan, úgy, mint
aki nagyon figyel rá, hogy mit mond. Furcsa egy ügy, ismételte meg. Mi nem stimmel? És
egyáltalán mi van veled, úgy viselkedsz, mint akit megugrasztottak. A másik elhúzta a kezét
a homloka előtt, álomból ébredő mozdulattal. Utána mentern, motyogta. Bement a kór
házba. Na és? Egy ötvenest adtam a portásnak, mert az utamat állta. Azután kéretlenül is
elmondott mindent. Hogy ide jár ez az ember, két éve béna és vastüdőben fekszik a fele
sége. Őhozzá jön mindennap. Ott ül rnellette, a kezét fogja és órákig mesél neki egy szebb
világról. Az asszony meghallgatja. Beszélni se tud. Azt mondja a főorvos, hogy bolond. A
másik kettő megdöbbenve hallgatta.

Nahát, mondta Béla. És az a különös, ahogy kijött, folytatta Jancsi szinte magának. Ami
kor bement, körül se nézett, de ahogy jött kifelé, hiába húzódtam be a portásfülke belse
jébe, messziről éreztem, hogy meglátott, szinte a falon át. Pedig .odabent sötét volt. Behajolt
az ablakon, és köszönt. Nekem köszönt. És olyan furcsa, fényes volt az arca, mintha átvilágí
taná valami. Bolondokat beszélsz. Nem, tiltakozott a fiú. Határozottan nekem köszönt. Meg
a portásnak is, külön, Az meg visszaköszönt neki. Na és, mi van abban. A neve, az afurcsa. 
Azt mondta a portás, viszontlátásra, Szeretet úr!

Szeretet úr? Az van a belépőjén is. A másik kettő rámeredt. Hogy hívják az új kollégát,
bámult Bélára Ottó. Amaz megvonta a vállát. Mit tudom én. De hát valami nevet csak beír
tatok neki, hiszen ti vettétek fel. Nem emlékszem. Ki figyel itt mindenféle névre.

A SZERKESZTŐSÉG' KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézira
taikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy-oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leűtéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget

a kéziratmásolás többlet-költségeítöl, - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kér-
. tünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesz
töségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.
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