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Az oszlopos óra

Pénteky a 7-es buszból- még a piros miatt várakozva - meglátta apját, aki a
Patyolat előtt föl-le sétált. Szokása szerint hátratett, összekulcsolt kezében hin
tázott az örökbama szatyor, amelyet valami elnyűhetetlenballonszerűanyagból
szabtak. Az összecsukható ernyő kampós fogója is felvette lépteinek ritmusát.
Pénteky még mindig ölében tartotta az oszlopos órát, félt helyér61 felállni, mi
előtt a megállóba érnek. Szeretett apjával találkozni, dehát ez az órajavíttatás
külön szervezést, telefonokat igényelt. A Bertalan Lajos utcában találták meg azt
a műhelyt, amely antik órákkal is foglalkozik. Néhány lépcső vezetett le a pult-
hoz. Szakállas, harmincas fiú fogadta őket. #

- Várjanak egy keveset, szólok Dóri bácsinak. O a mester. A köpcös, ősz-ve
res férfi óvatosan, mintha ereklye volna, messzire tartotta magától az órát, és
nyilatkozott.

- Ezernyolcszázötven előtt készült, se évszám, se név, vagyis magyar mun
ka. A németek precízebbek, azt is datálják, amit nem kell.

Megbillentette alantformájú sétálót. Ezüst hangok törtek fel a romos szerke
zetból.

- Negyedes ütő, nem akármi, de az olcsóbb változat. A két oszlop is csak
ezüstözött sárgaréz. Háromezer - szögezte le a mester.

- Tudja, ez valamikor apám íróasztalán állt - szólalt meg az öreg Pénteky.
- A háborúban valaki eltörte a csiszolt üvegbúrát, különben anyósom imádott
portörölni, ezért hiányoznak a mutatók.

Pénteky nem alkudott, ehhez soha nem értett. Amikor Dóri bácsi hazahozta
az órát, s az zengve ütötte a négy negyedet, majd az egész órák szerinti hatot,
Neszti a pohárszék középén helyezte el, a ferrarai arany-kék festésű tálca előtt.

Másnap,a~ szombaton apja boldogan vette észre, hogy az óra újra együtt van
a családdal. Unnepi volt mindannyiokban az érzés, mintha valaki, nem is vala
mi, feltámadt volna poraiból. Tárcájából egy régi fényképet vett elő. Elóbb letette
kávéját és a kanalat. Pénteky jól ismerte ezt a mozdulatot, mely a családi nagye
bédek után következett eszmélése óta. Apjára nézett, aki hetvenesen is rövid,
gondosan nyírott szőke bajuszt viselt, és alig őszült.

- Az órával együttjár a fényképe. Ez nagyapád íróasztala, itt húszéves va
gyok, nagyanyád ötven. Látsz egy ajtót, ott születtem.

Közben a nyitott ablakon át hallották, ahogy a parti fecskék vacsorálni indul
nak, és újra ezüsthangon zendül az óra, mintha ő is részt venne adélutánban.
Ki tudta akkor, azon a májusi napon, hogy nem lesz több nagyebéd? Egy hétig
talán járt, zenélt a régi óra, de amikor Pénteky felhúzta, eIállitódott a szerkezet,
és fals hangok törtek elő.

Apja kivizsgálásra feküdt be, de már nem tért vissza a kórházból. Neszti
megharagudott az oszlopos órára, mert rossz jelnek tekintette.

- Nem tudok majd aludni tőle, mindig apukára emlékeztet.
- Ne legyél babonás, egyszer úgyis fúvatok hozzá búrát! Nagyapámé volt,

mint a tábori lámpás, nincs több örökségem tőle. Pénteky, amikor ezt mondta,
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s ki tudja hányadszor, mint végs6 érvet, egy másik történetre gondolt, ami 6t is
meghatározta, még a nevét is. Apja torontáli volt, Temesváron járt a Piaristák
hoz, de 920-ban már nem is érettségizhetett magyarul. A minisztériumból kikül
dött elnök Alexandruként szólította, apja Sándort mondott, az elnök rárivallt,
hogy renegát. Erre a rnaturandus megfordult s bevágta maga mögött az ajtót,
hogy hullott körben a vakolat. Sándor Gyula akkor lett Pénteky, mivel ez a név
nem "alexandrusítható". Amikor Pesten beiratkozott a Múegyetemre anyai
nagyapja nevét vette kölcsön. A két név között valójában csak egy árok volt,
valahol Makó táján, a kukoricásban, amely a két országot, apjának múltját és
jelenét elválasztotta. Péntekyebbe született bele, és soha nem lett volna ereje
nevén változtabú. A hang is fülében volt.

- Nomen est omen. Pénteken jelentkeztem, fiam, a makói csendörörsön. Ez
volt második születésem. Mint hadiárva, még ösztöndíjat is kaptam a Szentim
rében. Tudjad, ezért mindig els6nek kellett kollokválnom. Meg gyalog jártam,
nem villamoson...

Péntekyegy napon, vásárlásaiból jövet, felhívta Laczaít, az órást, aki a föld
szinti szárítóhelyiséget bérelte, és sárga cégére kinn függött a kapu mellett. Fa
luhelyen bizonnyal garabonciás hírében állt volna. Nemcsak titkos fest6 volt, de
hajó- és repül6gépmodelleket is készített, sz6ke haját pedig varkocsba kötötte.
Mindig a bisztróban ebédelt, mert felesége ott szakácskodott. Péntekyvel napon
ta üdvözölték egymást déltájt. Pénteky általában az oszlopos óra ügyében szólt,
Laczai pedig az útirányt kérdezte, bár tudta-látta a tele vagy-üres szatyrokról,
honnan jön, merre tart.

Lazczai is megspektálta az órát.
- Ha fúvat búrát, megcsínalom. addig nincs értelme, csak porosodik.
Vagy a pénz hiányzott, vagy az idő és az alkalom. Pedig ámet is kapott.

Pénteky olykor azt hitte, nem is szabad ezt az órát rendbehozni, mert ez egy
ügy végét jelentené. Az öreg Péntekyegész filozófiai építményt rakott az ember
és a természet valamiképp sebesült teremtményei fölé. .

- Fiam, amit használsz, a szerszám is csorbul, de a nyele a kezedhez szokott,
aztán egymást segítítek-tökéletesítítek, ahogya munka kívánja. Ez pedig szer
z6dés közted és a tárgy között, Eletelemünk a hiány, mint az eredendő bún.

Lehet, végzetes dolog volna egyszer üvegből búrát fúvabú e zengö-zenélő

szerkezet fölé, mert akkor a tökély, a hibátlanság megkívánhatóvá tenné, esetleg
tolvaj kezére juttatná. Pénteky a romosan megörökölt oszlopos órát is ezzel a
szemmel nézte. Talán soha nem szabad a sérült, de fontos tárgyakat megjavítani.

Lehet, apjának emléke így marad folytonos, ezért beszélnek róla azóta is?
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