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"Musée Camavalet"

Magyar Ferenc nyugdíjas épületdíszító szobrászmester a nyolcadik kerületben
élt egy kétszáz éves, földszintes házban, a Dugonics utca 6-ban és 1990. kará
csonyán bekövetkezett haláláig körülbelül nyolcvan darab szobrot készített vas
betonból, egy előremegszerkesztett drótháló vázra felhordott és félkézzel gyúrt
betonmasszából, aztán virágot ültetett a házhoz tartozó nagyjából 100 négyzet
méteres kertbe, ahol a növényzet nyaranta lassan elborította a bukfencező be
tondinoszauruszokat, az üveggolyószeműkőkrokodiliejremoha haj nőtt, a kan
kalin lassan fölért a mozaikkal kirakott, vízvezetékcsőbőlkészült oszlop tetejéig
és ráborult csendben a beton málnaszörpöt szívó húszcentis betonfarkas mögött
leselkedő Tebellára, akit eredetileg Tóth Bélának hívtak és míg élt sírásó volt,
Dickens Pickwick klubjának sírásójához hasonlóan iszákos korhely, akinek lám,
halála után még a nevét is eltévesztette valaki. Szóval mire az öreg épületdíszí
töböl igazi szobrász vált, vagyis a megrokkanását okozó első és az életét kará
csonykor kioltó második agyvérzése közti néhány év alatt, mely időszakra ba
rátságunk is esett, magasabb házak közé ékelt csodakertjének dzsungele oly
vadul burjánzott, hogy Margitkát, a szobrász özvegyét mostanra már alig látja
a szomszéd romos bérpalota negyedik emeletén éldegélő idős néni, aki egyéb
ként is rövidlátó már csak a kora miatt is, és talán ezért gondolta valamikor
évekkel ezelőtt egy éjjel fényeket látva és dallamos hangokat hallva a lenti szo
borkertból, hogy ott megjelent a Szűz Mária a csonttal doboló betonördögök
között, pedig csak egy hetvenöt éves karalábézsonglőr. Varzsik József és egy
korban hozzáillő tangóharmonikás beszélgetett a teraszon a százas égő imboly
gó fényszigetében Voronyezsről, ahol egyesek szerint meghalt a magyarok iste
ne és a Garam partjáról, ahol Magyar Ferenc kisgyermek korában Marcus Au
relius, a szelíd császár keresztény légiójának történetét hallgatta esti meseként
az öreg sáróiaktól, meg a kutyafejű kvádok legendáját, akiket megfutamított ez
a furcsa imperátor.

Nem messze a két méter magas hungarocel medvétól és az embernyi beton
medvétól, aki almát tart a szájában, talán egy méternyire a rozsdás lavórban
üldögélő sárga betonnőtól, kinek lavórjába időközben falevelek hullottak, egy
fenyőfa tövében, egy bokor árnyékában álldogállt évek óta a kutyafejű kvád,
kinek hiteles történetét Magyar Ferenc komoly hangon mesélgette a kertjébe
tévedt kiváncsiaknak, mindig hozzáfűzve, hogya Garam partján valamikor
ilyen félállat-félember élőlények éltek, ahogy azokat a krónikákban is olvashatni,
ha valaki nem hinné el csak úgy, élőszó után ebben a kertben, a sétabotra tá
maszkodó, huncut mosolyú szobrásztól, aki magát is megmintázta egyszer-két
szer, méghozzá szatírszerű szarvakkal, a kert hátsó végében, a denevérszámyú,
lilaarcú szellem szobra mellett. Mire Magyar Ferenc telerakta a kertet az említett
varázslatos szobrokkal, szinte teljesen meggyógyult, nem volt többé szüksége a
botra, akár be is építhette volna valamelyik szellemlény betonszobrába, ezzel
megint kissé önmagához hasonítva egyik másik helyi istent, de ez igazán nem
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lett volna nagy baj, az ember akárhány önarcképe mind más-más arcot mutat
és ennyi bottal hadonászó ürdüng, mitológikus állat közt négy-öt sánta ördög
is elfért volna békésen, pláne, ha egy esetleg okulni vágyó egyetemista előtt, ha
egyáltalában akad még ilyen fajzat, leemelintenek ezek a sánta ördögök legalább
egypár pesti háztetőt, és ha nem is tudják az okulni vágyó diákot a madridi
templom tornyához hasonló magasból alámutatva okítani, a házak tartalmából,
a bent zajló életbóllevonható és szerfölött tanulságos történetek egy alacsonyabb
pontról, talán a helyzet komolyságához és a szobrok hangulatához is jobban illő

boszorkányos Gellérthegy tetejéről a bércről szemléltetve is eléggé oktató jelle
gűek.

T. Orbán barátomat is elvittem egyszer ebbe a kertbe, talán ősz volt, és szőke

szakállas ballonkabátos barátom kezébe vett egy apró betonmadarat, ha jól em
lékszem egy gyerekjáték méretú betongólyát, ettől T. Orbán kicsit olyan lett,
mint én két évvel azelőtt a pillanat előtt szintén egy őszi napon, amikor édesa
nyám ijedt hívására kirohantarn a kiserkélyre és ott a kövön megláttam a beteg
fecskét. Akkor lehajoltam, és kezembe vettem a madarat, akinek hosszú fecske
farka kilógott öklömból és éreztem a szívdobogást a bal kezemben. Ez jutott
eszembe a betonmadarat tartó kézről a kertben, meg az, hogy T. Orbán is
összeállított egy könyvet a kertekről, igaz azok jobbára délvidéki kertek voltak,
de a kert minden körülmények között kert, még akkor is, ha nem sétálnak benne
nyugodt öreg tanárok figyelmes tanítványaik gyűrűjében, és a kerthez tartozó
kastélyban csak mezei pockok és gyilkos hívük, a szépszemú bagoly lakoznak.
T. Orbán a ballonjában állt egy fényképen, arca magasságába emeli a képen a
madarat, a kép szélén pedig Magyar Ferenc látható figyelmes, büszke tekintettel,
lám, milyen jó kis madarat gyúrtam betonból, még ez a költő is így megnézi,
lehet, hogy valódi szobrász lettem, nem tudni, azért nem fogok mindenkit be
engedni a kertbe, mert megint kinevetnek, és aztán bernásznak egy éjszaka szét
törni a szobrokat. Nem is értem, miért van az, hogy ha már bernásznak nem
visznek el egyetlen könnyebb szobrot sem, csak összetörik. Kinek jó ez, nem
értem, miért nem loptak semmit, hiszen az értelmesebb cselekedet lenne, mint
csak széttörni a betonistent és a furulyázó ördög furulyáját az ördög nyakára
csavarni.
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