
LÁBASS ENDRE

Hosszúlépés

Délután lefényképezek egy kéményseprőt.kisméretű férfi, nyakában drótkari
kával, kijön a Klauzál téri kocsmából, a kocsmának nincs neve, csak úgy hívják
Klauzál téri kocsma, a kéményseprőnek van neve: Karcsi, és beceneve is van:
Tőrpíke,

A kocsmával szemben áll meg, azért megsem a kocsma előtt, egy valódi
kéményseprőad magára, nem fényképezkedik akárhol, úgy, hogy a szemközti
sarok, a visszapillantó tükör alatt megfelel. Miközben fényképezem - a visz
szapillantó tükröt lehagyva (nem akarok visszapillantani> - mellé érkezik egy
nyolcvanéves néni bottal, a kéményseprőbe karol és rárnrnosolyognak.

Másnap reggel süt a nap, hoszzúlépést iszom a névtelen sarki kocsmában, a
főnöknő anyaian egy szürkezakós férfihez lép, a férfinek az arca is szürke 
"egészen szürke az arcod, enned kellene valamit, elmegyek a közértbe, hozok
egy szendvicset" . Nagyon hamar visszaér, én közben megkapom a hosszúlé
pést, a pincérnő megjegyzi, hogy későn jöttem, - a reggelenként betérő ké
ményseprók és a kocsma egyéb jellegzetes reggeli vendégei már elmentek. Kor
tyolom a hosszúlépést, a szürkezakós szürke arcca1lefordul a székről. Ebben a
percben megérkezik a szendvics. A szürke arcút barátja fölnyalábolja, és köze
lebb tolja az asztalon heverő szendvicshez. Sajtos kifli felvágottal. Nem tudom
miért, de egy kicsit elkacagom magam, igazán nem rosszindulattal, nem is fö
lényból, talán csak azért, mert úgy két hete én is ettem ilyen sajtos k.iflis szend
vicset, marhanyelvvel, ismerem a kis éjjel-nappalt is, ahonnan származik, a fő

nöknő mondta, ők nem főznek,de ha elmegyek az éjje1-nappalba, és ott veszek
magunknak valami ennivalót, és visszahozom a kocsmába, az asztalhoz, ő majd
nem néz oda. Magunknak, mert akkor Lacival voltam a környéken. A Nyár
utcába mentünk egy idős nénihez, ő is már nyolcvan fölött jár, illetve nem is
nagyon jár, csak a szobájában, ahol az öreg bútorokra most, illetve akkor, láto
gatásunkkor, nagy fehér függönyöket terítettek. Kis szoba a Nyár utcában, sötét
festményekkel a falán, karcsú magas nők hajladoznak a kartonpapírra olajjal
festett szecessziós képeken, kartonpapír, hiszen "Sassyka nagyon szegény volt".
Magdika, az őszhajú néni zongorista, zongoratanárnő,Németországban végezte
az akadémiát valamikor nagyon régen, és azóta is híve Rudolf Steiner tanainak,
melyeket talán Németországban ismert meg és azóta is őriz gépelt papírlapok
ezrein egy öreg sportszatyorban a zongora alatt. Négykézláb mászom a zongora
alá, elrnászom egy polc mellett, ahogy jobbra pillantok ott is rengeteg dossziét
látok, többezer kilógó szamárfüllel. Beérek a zongora sarka alá, valahová hátulra
magam után húzom a papírokkal teli szatyrot, leülök Magdikával szemben egy
törött székre, egymásra nézünk, Magdika bólint, mosolyog és azt mondja, néz
zem csak meg Sassyka írásait, érdekesek, Sassyka Csáth Géza barátja volt, ő

illusztrálta Géza varázsIókról írt könyveit, hajladozó mákokkal, nóalakokkal,
amilyen nőalakok itt fölöttem is vannak az aranyozott bútorú szoba falán. Egy
tükör mellett egy kis asztalon Rudolf Steiner határozott nézésú, markáns arca,
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- fénykép -, mellette n6i arc, Sassyka régi barátnéja, furcsán hasonlít Rudolf
Steinerre. Elkezdem olvasni a poros régi szatyor tartalmát, fölül egy kék színnel
gépelt vers: HASIS

Álomszerű novellák, kisérteties elbeszélések, hosszú önéletrajz regényformá
ban, emlékszem egy részre, Sassyka színházban volt, megtekintette a Hamva
z6szerdát, és err6l az eseményről azt írta naplójába, hogy az első sorban ült
"naná, a rólam aposztrofált darabra azért csak kaptam egy jegyet az első sorba".

Közben Magdika mesél, jóbarátjuk volt Illés Endre, sokat járt föl hozzájuk a
Mária utcai műterembe. "Ott éltünk Sassykával, én már csak öreg korában is
mertem meg, csodálatos festő volt, - aztán meghalt. Sokáig élt, sok festménye
a miskolci Múzeumban van, de lehet, hogy csak a pincében. Félek, hogy ezek
a festmények, amiket itt a falon lát, a két nő az aranyhalas üveggömbbel. a
táncoló nők, a három zarándok, a törpék az erdőben szintén a pincébe kerülné
nek, ha a Múzeumra hagynám őket. Tovább olvasom a híres ópiumszívó festő

művész kéziratait, sok nagyon szép vers is van a szatyorban. Aztán Magdika
zongorázik nekem, néha téveszt, ilyenkor majdnem elsírom magam, szégyellem
hogy téveszt, hiszen most nekem játszik, ez talán élete utolsó koncertje. Egy
Schubert-darab. Vísszatolom a szatyrot a zongora alá, elbúcsúzom, elmenőben
még szagolgatom az előszobában lógó olajképek illatát, valahonnan előjön egy
fiatal nő, és egy hosszú székehajú férfi, a kis nő nagyon ideges, a szőke férfi
néma, jobb arcát fordítja felém, ezzel az oldalra fordított fejjel valahogy egy
ragadoz6madárra emlékeztet, a nő pedig egy rágcsálóra. Teljesen magából ki
kelve, hangerejét nagy erőfeszítéssel visszafogva sziszeg rám. Halkan kell szi
szegnie. hiszen Magdika néni botjára támaszkodva már kijött a szobájából, ott
áll a félhomályos előszobában egy olajfestmény alatt, az olajfestmény lelkeket
ábrázol, talán elkárhozott lelkeket, tőlünk két méternyire áll, állát kicsit fölemel
ve, a nagyothalló jellegzetes fejtartásával valahová a poros levegőbenéz és pró
bál elkapni egy-egy mondatfoszlányt rabtartójával folytatott beszélgetésemből.

Fáj ezt így leírni, de ez a fiatal házaspár a reszkető idegességükkel ilyesmit juttat
eszembe. "Megkémérn, hogy ha máskor idejön, ne hozzon ide senkit, évekig
ápoltam a nénit, nagyon a szívemhez nőttek a holmik, szeretem a festményeket,
az írásokat is nagyon szeretem, ne higgye, hogy nálam rossz helyen van ez a
hagyaték, szoktam én Pilinszkyt is olvasni, szeretem a költészetet. Megkérem
ezentúl ha jön, itt ez a telefonszám, telefonáljon ide, nekem, hiszen Magdika
nagyon szenilis, mindenkit beenged, mindenféle embereket, elbeszélget, aztán
nekik akar adni mindent, akárki másnak csak nem nekem. Aztán még a végén
idejön a múzeum is és elviszik ezeket a képeket, amiket már úgy megszoktam."

Nézem ezt a nőt, aztán már csak hallom, mert ekkor éreztem meg, hogy
Magdika is kilépett az előszóbába. és ezután már az ő arcát néztem. Próbálom
megnyugtatni a fiatal nőt, nem viszek el semmit, abból, ami őt megilleti, meg
értem, hogy sokat dolgozott, nem könnyü ezekkel az idős hölgyekkel, nyilván
eléggé különböznek.

Elmegyek onnan, a házból, ami valaha fürdő volt és csak később alakították
át lak6háznak. Ahogy legelőször is, úgy most is egy színházi előadást képzelek
az udvarra, a nagy medence helyére, természetesen hosszú színeshajú, karcsú
nőalakokkal. mákok egész ligetével és a földszinti ablakból kitekintő ősz fejjel.
Félek visszamenni. Sajnálom Magdikát, de nem tudok érte mit tenni, esetleg
elrabolhatnám, egy nyári éjszakán létrát támasztanék az ablakhoz - de hát
földszint, úgyhogy én, a régi festő mai szelleme esetleg hokedlire állnék, hogy
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kiszabadítsarn Géza barátjának özvegyét, és nyilván magunkkal kellene vin
nünk a festményeket és a poros szatyrot is.

Megiszom az utolsó korty hosszúlépést a Klauzál téri kocsmában, a szürke
arcú tompa morajjal elzuhan, barátja meghallja véletlen kacagásomat, odalép
hozzám és azt mondja: tünjek el, mert ha ez a részeg nem is tud bántani, a
barátai majd agyonvernek. Kílépek a térre, elhaladok a visszapillantó tükör alatt,
elmegyek az Aladdinlámpa javító műhelye mellett, el a Kádár étkezde mellett,
és belépek a Balaton Károlyné gépíró irodájába. Régóta leselkedek akirakaton
át, most először ülök a barna székre és lediktálom ezt a történetet, amely kissé
töredezett, ütött-kopott, mint a tíz barna szék.

MONOSZLÓY DEZSŐ

Filatélia

Messziről figyeltem
(az utóbbi időben ez néha sikerül)
a bélyegüzlet előtt elmerülten állt
két vegyesfrankírozású levélre meredt
albumba szerette volna rendezni gyerekkorát
Csigavér! bíztattam
erre ijedten összerezzent
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