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Szomorú Langaléta
Négerek
M. Holló János régi nyikorgó hintaszékében ringatózott és éppen
olyan rosszul érezte magát, mint régen, amikor a hintaszék még
vadonatúj volt és ő először ült bele, akkor fáradt volt, gyorsan el
aludt, és jéghegyekről álmodott, és mire felébredt fehér álmából,
iszonyúan rosszul érezte magát sötét lakásában. Akkor régen
M.H.János nagyon messziről, Havannából érkezett haza, két vagy
három nappal karácsony előtt, és arra számított, hogy lakásában
egy Natasa nevű eleven természetű, kissé szertelen, de csinos és
jószívű lány várja otthon, Natasa azonban eltűnt, csak egy hinta
széket hagyott maga után, mert tudta, hogy M.H.J. már régóta vá
gyik egy hintaszékre, szép karácsonyi ajándékkal búcsúzott hát el,
mert alapjában véve tényleg jószívű lány volt, ezt M.H.J. kénytelen
volt elismerni, annak ellenére, hogy nagyon magára maradt azon
a régi karácsonyon. M.H.J.-t azóta már sok jószívű lány elhagyta,
de ha beült a hintaszékbe, mindig Natasa jutott eszébe, néha Ha
vanna is, ez időnként felvidította, mert Havannában olykor kelle
mesen érezte magát, ott is találkozott egy jószívű fiatal lánnyal,
ezenkívül szép nagy rózsaszínű kagylót kapart elő a tengerparton
a homokból, egyszer igazán ízletes teknőcpörköltet ebédelt, estén
ként meg kimondottan élvezte a jéghideg daiquirit, amelyet kehely
szerű poharakban szolgáltak fel, és M.H.J. leginkább több kelyhet
is kiszivattyúzott vékony szalmaszállal. Már akkor elhatározta,
hogy egyszer majd hosszasan ír ezekről a kellemes élményekről, de
most az immár nyikorgó hintaszékben minduntalan egy szomorú
négert látott maga előtt, a néger hosszú lábaival céltudatosan me
netelt egy kora reggelen Havanna egyik belvárosi utcáján, de az
arca olyan hamuszürke volt, hogy az akkor éppen kéznél lévő jó
szívű fiatal lány olyasmit mondott M.H,J.-nek, hogy a fehér embe
rek sohasem tudnak olyan mélységesen elszomorodni, mint a né
gerek. M.H.J. ezt majdnem elhitte akkor, bár ezúttal egyáltalán nem
örült annak, hogy a szomorú néger letörli a hintaszék elől a rózsa
színű kagylót és a daiquirit, jól tudta, hogya hosszú útleírás ismét
elhalasztódik, és megint karácsony közeledett, és ő minden bi
zonnyal ismét magára marad karácsony estéjén a nyikorgó hinta
székben a szomorú négerrel.

Már csak abban reménykedhetett, hogy Irmai József, a kiváló
asztalosmester talán felvidítja egy kicsit. Irmai József hosszú,
erőscsontú ember volt, önérzetes magabiztossággal végezte mun
káját, az elmúlt években sok könyvespolcot és egy nagy íróasztalt
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csinált M.H.J.-nek, közben mindenféle történeteket mesélt az éle
téből, M.H.J. szerette hallgatni ezeket a történeteket, és szerette
nézni az asztalosmester biztonságos kézmozgását, így hát újabb
könyvespolcot rendelt az újabb magányosnak ígérkező karácsony
előtt. Irmai József hozta is a rnéretre szabott deszkát, de most ő

sem vidította fel M.H.J.-t, mert a deszkákkal együtt magával hoz
ta mostohafiát is, egy vizenyős szemű vékony suhancot, akit
Modrovich Bélának hívtak, és katonaruhába volt öltözve, szinte
görnyedezett a súlyos téli egyenruha alatt, az arca halványsárga
volt, kezei remegtek, remegő kézzel próbált segítkezni mostoha
apjának a könyvespolc összeszerelésében. de minduntalan elejtet
te a szerszámokat és szétszórta a csavarokat. Irmai József végül is
elkergette maga mellől, mire a reszkető katona bágyadtan leült
egy székre, halványsárga arca majdnem szürke lett, és M.H.J. a
hintaszékben ringatózva arra gondolt, hogy mégsem volt igaza
annak a havannai lánynak, a fehér emberek is mélységesen el
tudnak szornorodni, nem csak a négerek.

Irmai József egyedül gyorsan összeszerelte a könyvespolcot, és
elégedett volt a munkájával.

Szilárdan áll - mondta. - Rengeteg könyvet pakolhat rá.
- Akkor talán ihatnánk egy pohár konyakot - javasolta

M.H.J. - Mint máskor is a jól végzett munka után.
- Megérdemeljük - mondta Irmai József.
M.H.J. elővette a konyakos üveget és a poharakat, Modrovich

Béla remegő kezébe is poharat nyomott.
- Úgy látom, a fiúra is ráfér egy pohár konyak. Vagy talán

kettő is.
Irmai József szánakozva nézte halovány mostohafiát, és azt

mondta:
- Háborús hős. Hőstetteiért most éppen jutalomszabadságot

kapott. Yukovár romjai közül jött, ő maga is derekasan segéd
kezett a romok megteremtésében.

- Ezért remeg a keze? - kérdezte M.H.J.
- Tökrészegen vittek ki a frontvonalra - mondta Modrovich

Béla rekedten. és köhögött akonyaktól. - Ott is sokat ittam,
annyira részeg voltam, hogy egyáltalán nem emlékszem, hogy
mit csináltam az első három napon. Amikor kijózanodtam, gép
pisztoly volt a kezemben, és mindenki dicsért bátorságomért. Azt
mondták, hogy az elmúlt három nap alatt én kaszáltam le a leg
több horvát gárdistát. Aztán folytat tam a lövöldözést. Lőttem

mindenre, ami mozgott. És nemcsak a gárdistákra..
- Asszonyokra. gyerekekre is? - kérdezte M.H.J.
- Gyerekekre talán nem - mondta révetegen Modrovich Bé-

la. - De lőttem mindenre, ami csak mozgott. Még a kutyákra is.
Azt mondták, hogy ott mindenki az ellenségünk, és mindenki a
halálunkat akarja.
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- Ezek szerint lesz ott még tennivaló bőven - mondta epé
sen Irmai József.

Modrovich Béla tovább motyorászott, inkább magának beszélt,
akár a holdkórosok, ha a holdkórosok egyáltalán szoktak beszélni
éjszakai bolyongásaikkor. Most egyébként szikrázó téli délelőtt

volt.
- Egy sebesültet nem engedtek, hogy megöljek. Ősz bajuszú

öregember volt, eltaláltam, de nem halt meg. Segítségért kiál
tozott, meg akartam ölni, hogy ne szenvedjen, a barátaim azon
ban félrelökték a géppisztolyomat. Azt mondták, hagyjuk csak
szenvedni az elvetemült gazembert.

- Mozgott az elvetemült gazember? - kérdezte M.H.J.
- Mozgott, és kiabált még órákon keresztül. De nem enged-

ték, hogy megöljem. Akkor kezdett először remegni a kezem.
- Ha visszamész, lődd agyon a szenvedő sebesülteket

mondta Irmai József.
- Nem megyek vissza - mondta Modrovich Béla.
- Akkor viszont agyonlőnek a barátaid - mondta Irmai Jó-

zsef. - Háborús időket élünk már megint, és ilyenkor könnyen
agyonlövik a katonaszökevényeket. Akkor is, ha mozognak, és
akkor is, ha nem mozognak.

- Esetleg elmehetne külföldre a fiú - tanácsolta M.H.J. - So
kan megtették már.

- Elvették tőle az útlevelét ~ mondta az asztalosmester. - A
katonáktól elveszik az útlevelüket.

- Próbáljon meg átszökni a határon - mondta M.H.J. - Van
akinek sikerül.

Modrovich Béla letette a konyakospoharat és előrenyújtotta keze
it. Most jobban remegtek, mint amikor a csavarokat szétszórta.

- Engem biztosan elkapnának. Inkább megvárom őket otthon.
Aztán csináljanak velem, amit akarnak.

M.H.J. belerúgott a padlóba, ettől erőteljesen meglódult alatta a
hintaszék, a konyak nyugtalankodni kezdett a gyomrában, és
M.H.J. szinte nosztalgiával gondolt a jéghideg daiquirire.

- Találkoztam egyszer egy négerrel. Végtelenül szomorú volt,
de hamuszürke arccal is céltudatosan sietett valahová. Kora reg
gel volt, szépen sütött a felkelő nap, és a néger még hamuszürke
arccal is céltudatosan robogott hatalmas léptekkel.

- A kezei remegtek? - kérdezte Irmai József.
- Nem tudom - vallotta be őszintén M.H.J. - Kezeit zsebre

dugta, és úgy robogott szomorú célja felé.
Csöngettek a bejárati ajtónál, M.H.J. felkelt az imbolygó hinta

székből, megnyugtatólag intett Irmai [ózseféknek, hogy érezzék
továbbra is otthon magukat, ő meg kiment az előszobába, és ki
nyitotta az ajtót.

Ismét egy riadt, sápatag fiatalember állt előtte, fázósan össze
húzta magát télikabátjában, meleg sálat tekert a nyakára, a sál
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mögül élénkpiros nyakkendő látszott, a szerencsétlen fickó meg
próbált mosolyogni a meleg sál és a piros nyakkendő felett.

- Emlékszik még rám?
M.H.]. a piros nyakkendőre emlékezett, rosszalló tekintettel

mérte végig az alkalmatlankodó fiút, nagyon elege volt már a
szomorú emberekből, ezért kimérten és fenyegetően azt mondta:

- Emlékszem rád. Teofilnak hívnak, és a nyáron be akartál
törni a lakásomba, hogy elrabold a megtakarított száz német
márkámat. Akkor is piros nyakkendő lógott a nyakadban, és én a
nyakkendődnél fogva rángattalak végig a lakásomon, és nem ad
tam oda a száz márkámat.

- Kis híján szétcsapta a fejemet egy baltával - rebegte Teofil.
- Most már kétszáz márkám van, mert eladtam a regényemet

- mondta M.H.]. -, de megvan még a baltám is, sőt azóta még
egy pisztolyt is szereztem, háborús időket élünk, és figyelmeztet
lek, hogy ilyenkor gyorsan eljár az ember keze.

- Nem akarom elrabolni a kétszáz márkáját - mondta rémül
ten Teofil. - Bajban vagyok. Beengedne?

M.H.]. félreállt az ajtóból, Teofil belépett az előszobába, a hom
loka és az orra fényleni kezdett a verítéktől.

- Bajban vagyok. Lebuktam.
- Ügyetlen vagy, fiam - mondta M.H.]. - Ezt már a nyáron

is közöltem veled, és megpróbáltalak jó útra téríteni. Miért nem
hallgattál rám?

- Néhány betörésem azért sikerült - mondta majdnem büsz
kén Teofil. - Néhány lakást kirámoltam, de azt,án el~pott a
rendőrség, amikor túl sokáig babráltam az egyik zárral... Es én az
első kihallgatáson ijedtemben mindent bevallottam. A maga nevét
is említettem, pedig a maga lakását nem raboltam ki.

- Nem is fogod kirabolni - mondta M.H.]. - Börtönbe csuk
nak, és ott majd jó útra térsz.

- Nem biztos hogy börtönbe csuknak. Az apám megfizette a
károsultakat. Ök nem fognak ellenem vallani a bíróságon. Ha ma
ga is hajlandó lenne ..

M.H.]. kezdte valamivel jobban érezni magát, de továbbra is
szigorú maradt.

- Az apádnak tehát sok pénze van.
- Igen. Maga mennyit kér?
M.H.]. egy ideig nem válaszolt, Teofil türelmetlen lett, már

gyöngyözött a homloka, idegesen könyörgött.
- Mondja meg gyorsan. Innen megint a rendőrségre kell men

nem kihallgatásra. Es rám parancsoltak, hogy az útlevelemet is
vigyem magammal.

- Én drága ember vagyok, és neves író - mondta nagyképű
en M.H.]. - A könyveimet is drágán adom el, ezért sikerült
összegyűjtenem már kétszáz német márkát. - Ekkor hirtelen el-
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hallgatott, a havannai belváros egyik utcája jelent meg előtte, tág
ra nyílt szemekkel bámult Teofilre. - Nálad van az útleveled?

- Igen. Azt mondták, vigyem magammal akihallgatásra.
M.H.J. merően nézte Teofilt, és egyszerre nyájas ember lett be

lőle.

- Vesd le a kabátodat és a sáladat, és akaszd a fogasra.
Teofil engedelmeskedett, kapkodva vetkőzött, és még mindig

nem bízott teljességgel M.H.J.-ben.
- Sietnem kell.
M.H.J. betuszkolta a szobába, egy széket húzott a kókadozó

Modrovich Béla mellé, és ráparancsolt Teofilre:
- Ülj ide! Egy háborús hős mellett ülsz. Erre egész életedben

büszke leszel.
Irmai József asztalosmester megkérdezte:
- Adjak neki is konyakot?
- Adjon neki - mondta M.H.J. - És jól nézze meg őket,

mondja meg, hogy mit lát.
Irmai József gondosan megszemlélte a két fiatalembert, és azt

mondta:
- Két kornyadozó nyivászta kölyköt látok.
- Így van - helyeselt M.H.J.
- Mindkettő sápadt és halálra rémült.
- Így van.
- Módfelett hasonlítanak egymásra.
- Ez az - csapott a térdére M.H.J., és immár elégedetten rin-

gatózott a hintaszékben, teljesen megfeledkezett Natasáról és a
kubai fővárosról.

Teofilhoz fordult.
- A rendőröknek azt fogom mondani, hogy már régóta ismer

lek, mindig rendes, udvarias és halkszavú fickó voltál, akivel so
kat és értelmesen lehetett beszélgetni. Legutóbb a nyáron jártál itt
nálam, hideg sört hoztál nekem, ami nagyon jólesett abban a ká
nikulában, jóízűen iszogattuk a sört, a Bibliában fellelhető furcsa
ságokat és bölcs mondásokat elemeztük, legtöbb figyelmet a tíz
parancsolatnak szenteltünk. Ezután békében és barátságban bú
csúztunk el egymástól. •

Teofil nem volt benne biztos, hogy M.H.J. komolyan beszél, de
azért kipirult az arca.

- Tényleg megtenné ezt?
- Természetesen - mondta M.H.J. - Én mindent megteszek

azokért az emberekért, akiket kedvelek. Téged is megkedveltelek.
mert alapjában véve jóravaló fiú vagy. Nem engedem, hogy bör
tönbe csukjanak.

- Mennyit kér érte? - kérdezte Teofil.
- Jó cselekedeteimet nem szoktam megfizettetni - mondta

sértődötten M.H.J., majd gyorsan és nyájasan hozzáfűzte. - De
az útleveledre szükségem lenne néhány napig.
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- Nem adhatom oda az útlevelemet - mondta ijedten Teofil.
- Be kell vinnem a rendőrségre.

- Sajnálattal közöld velük, hogy elkallódott valahol. De ha-
marosan megtalálod. Mondjuk... mondjuk két nap múlva. Két
nap múlva eljössz hozzám, és megtalálod itt nálam. Sört ne hoz
zál, legfeljebb konyakot. Télen nem iszom sört.

- Minek magának az én útlevelem? - kérdezte kétségbeeset
ten Teofil.

- Majd nézegetem a fényképedet - mondta M.H.J. - Szere
tem a számomra kedves emberek fényképeit nézegetni. Ez majd
nem mindig felvidít, és mostanában igazán szükségem van egy
kis vigasságra.

Teofil nem hitte el, hogy M.H.J. a fényképét akarja nézegetni,
de azért vonakodva átadta az útlevelét.

- Remélem, megbízhatok magában - mondta aggodalmasan.
- Két nap múlva várlak - mondta M.H.J. - Nincs miért ag-

gódnod. Menj nyugodtan a rendőrségre.

Teofil elment, de nem látszott nyugodtnak.
M.H.J. átnyújtotta az asztalosmesternek az útlevelet. Irmai Jó

zsef belelapozott, és sokáig tanulmányozta a fényképet.
- Csonkás Teofil. Úristen, micsoda név - mormolta, aztán rá

förmedt a reszkető katonára. - Ezentúl Csonkás Teofil a neved.
- Nem értem, hogy mit művelnek maguk - mondta Modro

vich Béla. - Mit akarnak velem?
- A hajadat kicsit megkurtítjuk. és még ma átviszlek a hatá

ron - közölte Irmai József. Körülnézett, mintha máris hajvágó
ollót keresne, de nem ollót keresett, mert azt mondta M.H.J.-nek:
- Ebbe a lakásba okvetlenül kell már egy szobalétra a könyv
állványok mellé. Bizonyára gyakran előfordul, hogy éppen a leg
magasabb polcról akarja levenni valamelyik kedvenc könyvét.

- Előfordul - mondta M.H.J.
- Holnap visszahozom az útlevelet - mondta Irmai József, és

felrántotta a székről Modrovich Bélát. - Induljunk, Teofil!
M.H.J. egyedül maradt a hintaszékben, elégedett volt, nem

érezte rosszul magát, Irmai József mégiscsak segített rajta, elűzte

a szomorú négert. M.H.J. ismételten elhatározta, hogy hosszú és
derűs beszámolót fog írni kubai tartózkodásáról, és a Nagy Fehér
Madárról, egy mérhetetlenül bölcs öregemberről is fog írni, sőt Ir
mai József békebeli történeteit is megírja majd, persze nem most
mindjárt, majd valamikor karácsony után, esetleg az új esztendő

. kezdetén, de akkor egészen biztosan. Valamit azért mégis akart
csinálni karácsony előtt is, sóhajtva kiszállt a hintaszékből, szét
szórt porosodó könyveket vett a kezébe, rájuk fújt, és akkurátu
san elrendezgette őket az újonnan elkészült szilárd könyv
állványon. A legfelső polcot már nem érte el, székre kellett állnia,
és egy könnyen mozgatható szobalétrára vágyott.
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Irmai József másnap elhozta a szobalétrát, és Csonkás Teofil
útlevelét. Az útlevelet hanyagul az íróasztaira dobta, a létráról
azonban volt mondanivalója.

- Csinos bútordarab. Karcsú és dekoratív. Ha úgy kívánja, fel
függesztem egy kampóra az előszoba falán, mint egy modem
festményt vagy faszobrot, vagy mi a csodát. Esetleg ezzel a cím
mel: "Dacosan szétvetett lábak a rácsok mögött". Ha időnként

használni akarja, egyszeruen leemeli a kampóról. és felüget rajta
a könyvállványok polcaihoz, mint a zergék a sziklás hegyol
dalakon.

- Hogy sikerült a tegnapi utazás? - kérdezte M.H.J.
- Minden rendben van - mondta Irmai József. - Bár az a

megrémült kölyök majdnem bajt csinált a határon. A szerb határ
őrök simán átengedtek bennünket, magam is csodálkoztam rajta,
hogy mennyire nem törődnek velünk, a magyaroknál is simán át
csúsztunk volna, de egy fiatal határőr amúgy megszokásból rá
kérdezett, hogy mi a nevünk. A berezelt mostohafiam azt dadog
ta, hogy Modrovich Teofilnek hívják. A határőr megnézte jobban
az útlevelet és gyanút fogott. Nekem kellett megmagyaráznom,
hogy a fiú tulajdonképpen Csonkás Teofil, de az anyja neve Mod
rovich. A magyar hatóságokat furcsa mód sokkal jobban érdeklik
az anyák, mint az apák. Talán ezért vagyunk ilyen szerencsétle
nek. A lényeg az, hogy beengedtek bennünket az országba, a há
borús hőst elvittem Budapestre, átadtam egyik régi barátomnak,
ő megígérte, hogy majd gondját viseli. Nagy szüksége lesz rá a
fiúnak, mert még mindig reszket a keze.

M.H.János leült a hintaszékbe, a hintaszék keservesen
megnyikordult alatta, erről ismét Natasa jutott eszébe, aki már ré
gen elhagyta őt, és máshoz ment feleségül.

- Nem szeretem, ha a háborús hősöknek remeg a kezük 
mondta bágyadtan ringatózva. - Félek, hogy majd megint meg
jelenik előttem az a langaléta szomorú néger, és akkor nem tudok
derűs havannai történeteket írni.

- Írjon valami másról - tanácsolta Irmai József. - Sok min
dent meséltem én már magának, azokat is megírhatja.

- Az egyik történetét már megírtam - hazudta M. Holló János.
- Igazi szép békebeli történet. Jó novellát kerekítettem belőle.

Irmai József az előszoba falait vizsgálgatta, helyet keresett a
dekoratív szobalétrának. Csak amúgy mellékesen kérdezte meg.

- Mi a címe a novellának?
- "Jó lélek költözött beléjük."
Irmai József hosszasan elgondolkodott, azután elismerően

bólintott. Tetszett neki a cím.
- Reménykeltő - mondta, és egy vastag ácsceruzával megje

lölte a helyet a falon, ahová majd vastag kampót szögel a szoba
létrának.
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