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Valamit egy nagybácsiról

Rónay Györgyemlékére

Kövérkés, szürkekabátos férfi kanyaredik be a gangon. Vidáman fütyörészik.
Hirtelen megáll egy pillanatra. Osszevonja a szemöldökét.

Hohó, de hiszen ez!
Az ajtó előtt alacsony, vézna fiú, elnyűtt kabátban.
- Jó estét Béla bácsi!
A férfi kulcsot húz elő a zsebéből. Nézi a gyereket. A kulcscsomó úgy

fekszik a tenyerében, mint egy halott madár.
- No, te itt vagy?
- Apa küldött - hallatszik a háta mögül igen halkan.
Az előszoba szép, világos. A piros futószőnyeg,mint hosszú, kiöltött nyelv.
A bácsi leveti a kabátját, a szekrény fogasára akasztja.
- Mi van apáddal?
- Semmi. Még mindig semmi..
- Már majdnem ötven éves. Es csak úgy lóg bele a világba. A tisztelt

bátyám. A kedves... Persze, mikor még volt pénze, adta a bankot. Lóverseny,
kártya, mifene...

A gyerek fölnéz rá.
- Béla bácsi...
- N a, mi kell?
- Apának is volt rendes lakása?
- Apádnak háza volt. - Legyint. - Eh, hagyjuk. Apád semmit se tudott

megbecsülni. Engem lenézett. Mélységesen lenézett. .
Béla bácsi már szürke pizsamában. A gyerekre bámul. Ugy ül itt, mint egy

rakás szerencsétlenség. Nagyon fáradt. .
Bemegy a konyhába. Körülnéz. Mi is van itt? Ö kávéházban, vendéglőben

étkezik, - úgyhogy... Na, majd azért csak találunk valamit.
Az asztalon cipó. Az rendkívül tápláló.
Kést húz elő az asztalfiókból. Melléhez szorítja. NyeszeteI. Végre leszel egy

karéjt. Vajat ken rá nagy darabokban.
- Na, ez is megvan.
A gyerek fölkapja a fejét ahogy Béla bácsi megáll előtte. Először csak a

tányér alját látja. A tányér egyre közeledik. Végül már a kezében van. Vala
hogy, mintha légi úton érkezett volna.

- Megéheztem?
- Hát persze. Vagy mégis mit akarsz vele csinálni? Egyébként a sapkádat

is leveheted.
A gyerek egy sunyi mozdulattallekapja a sapkáját. Nagy falatokban nyeli

a kenyeret.
Béla bácsi mindenféle mozdulatokat végez a szoba közepén. Lassan legug

gat fölegyenesedik, mellét kifeszíti, karját széttárja.
A fiú letörli a szája szélét. Valamivel éhesebb, mint azelőtt.
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A bácsi csuklózás közben.
- Mi van otthon?
- Apának leesett a cipőtalpa. Nem tud kimenni.
- Otthon marad. - Majd valamivel enyhébben. - Na, majd meglátjuk.

Ezen a héten már voltál nálam.
- Voltam.
- Mindig csak engem pumpoltok. Nem tudsz, nem tudsz néha mástól is

kunyerálni? Már csak úgy véletlenül.
A gyerek széttárja a karját.
- Na jó. Majd meglátjuk. Apád... hogy csúszhat le egy ember idáig...
Kinyitja a szekrényt.
A hosszú akasztórúdon ruhák lógnak, mint egy ruhakereskedésben. Feke

te öltöny, szolidbarna, világos sportruha. Azért akad egy-két ócskább is. A
szekrény alján néhány cipős doboz.

Kiakaszt egy kopottas ruhát.
-Fogd.
A fiú lecsúszik a székről.

Béla bácsi most egy pár cipőt vesz elő. Hatalmas, csónak cipőt.

- Most már csak be kell csomagolni.
Eltűnik a konyha felé.
- Tudod, hogy állítasz be apádhoz? - Hallatszik a konyhából. - Jó estét,

apa. Erre az apád dühösen. Hol csavarogtál? - Ne tessék haragudni. A bácsi
jól van, üdvözli apát és ezt küldi... Tessék megnézni... Azzal szép nyugodtan
leteszed az asztalra.

A gyerek nevet.
Béla bácsi megjelenik egy óriási csomagolópapírt zörgetve. Gyakorlott

mozdulattal kétrét hajtja a ruhát. Osszecsomagolja. Atköti spárgával.
- Na, ez is megvan. És mit szólsz ehhez a cipőhöz?

- Apának nincs ekkora lába.
- Egy kis papírt kell beledugni és minden rendben.
- Aha, papírt...
- Na jó, majd becsomagolom. Mondhatom, nagyon ügyetlen vagy. De

legalább figyeld, hogy csinálom.
- Figyelek.
/). bácsi csomagol. A fiú figyel.
Es akkor egy váratlan ordítás.
- Elegem van Gréta Garbóból!
- Béla bácsi nem szereti Garbót?
- Te biztosan rajongsz érte.
- Hát ha nem is éppen...
- Jó! Nyugodtan bevallhatod. Mindenki rajong érte. - Hát én nem ra-

jongok. - Elhallgat. De mondok egy nevet. - Közben kifelé tolja a fiút.
Crawford. Ö az igazi. Semmi póz, semmi szenvelgés. Ne hagyd ki Crawfor
dot!

A fiú már odakint az ajtó előtt.

- Nem hagyom ki.
- Hidd el, hogy lemossa Garbót.
- Lemossa, Béla bácsi.
- És h~ még egyszer idetolod a képedet, hát én úgy kiváglak. ..!
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