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Műfogsor az égből
Furcsa üzenetet kaptam Kuglicz Károlyaranyművestől és éksze
r észtől. így hangzott: .Rahmánovícs [uszuf feltámadt. Megnézhe
ted a műhelyemben." Leírta a címét is, a Szent István körútról nyíló
egyik utcában van a műhely. Sokáig nem értettem az üzenetet,
Kuglicz Károlyt már vagy tíz éve nem láttam, hallottam róla, hogy
ő is átköltözött Budapestre, és itt sikeres ember lett belőle, ami
egyáltalán nem lepett meg, sikeres ember volt ő a Délvidéken is,
sok arannyal és sok pénzzel, valamikor régen egészen jó barátok
voltunk, csodáltam a kézügyességét, mint ahogy újból és újból
megcsodálom minden kétkezi munkás kézügyességét, az ácsokét,
az asztalosokét, a pogácsasütőkét és vízvezetékszerel ők ét, de legin
kább az ékszerészekét, nyilván azért, mert én fájdalmasan ügyetlen
vagyok a magam két kezével, még egy szöget is csak többszöri
próbálkozással és nagy üggyel-bajjal tudok beverni a falba. Kuglicz
Károly viszont a legjobb ékszerész volt, akit addig ismertem, gyö
nyörű mütyürkéket csiszolt és faragott ezüstből meg aranyból, és
persze hogy sokkal többre vitte az életben, mint én, de azért hosszú
ideig barátok maradtunk, egészen első könyvem megjelenéséig.
Büszke voltam magamra és a könyvre, az egyik tiszteletpéldányt
Kuglicz Károlynak dedikáltam, elvittem az üzletébe, elébe raktam
az üveglapra, az ezüstből és aranyból készített gyűrűk, melltűk, nyak
láncok és karkötők fölé, nagyon ideje volt már nekem is hencegni
valamivel ügyeskezű barátom előtt. 6 ránézett a könyvre, hanyagul
félretolta, és megállapította, hogy a könyv csúnya. Igazat mondott, a
könyv tényleg csúnya volt, különösen a csillogó ékszerek felett, meg
egyébként is, kicsit vékonyra sikeredett, a fedőlapján hosszú nyakon
gömbölyödő, deformálódott emberfejecskék meredeztek valami lila
színű közegből, sz óval igen szánalmas kis füzetté zsugorodott a fé
nyes üveglapon, de nekem mégis rosszul esett ez a legyintő ma
gatartás, kedvetlenül eloldalogtam a nemesfémek közeléből, a köny
vet ott hagytam, bár tudtam, hogy Kuglicz Károly sohasem fogja el
olvasni. A viszonyunk, ahogy mondani szokták, elhidegült. Későbbi

könyveimből már nem adtam neki, pedig akadt közöttük egészen
tűrhető kivitelezésű is, de még egy ügyetlen kezű írónak is joga van
olykor megsértődni.

Ezért nem értettem előszörre az üzenetet. Hosszas töprengés
után azonban kezdett valami derengeni. Lehet, hogy Kuglicz Ká
roly mégis elolvasta első csúnya könyvemet. Ebben a regényem
ben bukkan fel Rahmánovics Juszuf, azután végleg elmerül, mert
hogy vízbe fullad. Nem volt igazán életrevaló fiú, hiszen többségi
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anyanyelvűként az ipariskola magyar nyelvű tagozatára iratko
zott, holott már akkor érezni lehetett, hogy a hatalom a testvéri
ség és egyenlőség harsogása közben igyekszik a kisebbségeket is
koláikkal együtt bedarálni a többségbe, amiről természetesen nem
lehetett nyiltan beszélni és írni, de én az eltévelyedett fiút követ
kezetesen Szegény Kis Rahmánovicsnak neveztem, és naivan arra
számítottam, hogy zsenge irományomból az olvasók megértik a
többszörösen áttételes, bár helyenként kusza célzásokat, és méltá
nyolják fiatalos bátorságomat. Bevallom őszintén, nemigen érté
kelték merész riogatásaimat, annál többen igen mókásnak ítélték
meg az elnevezést, a Szegény Kis Rahmánovicsot, aki végülis
majdnem komikus figuraként halálozott el. Erre most üzenetet
kapok, hogy feltámadt. Elmentem hát a megadott címre, és döb
bentem álltam meg egy masszív vasajtó előtt. Percekig nézgelőd

tem, azt hittem, talán rossz helyen járok, ékszerekkel teli kiraka
tokra számítottam, ehelyett egy homokszínű vasajtót találtam egy
koszlott háromemeletes bérház oldalában, dehát az ajtó fölé Kug
licz Károly nevét írták, némi tétovázás után megrugdostam az aj
tót. Hangosan döngött, és szinte mindjárt kitárult, Kuglicz Károly
állt előttem selymesen csillogó, narancssárga színű öltönyben.
Mindig szerette a csillogást maga körül. Rámförmedt:

- Fölösleges dörömbölnil Ott van a csengő az ajtó mellett.
- Nem vettem észre - szabadkoztam. - illedelmes kopogással

ezen a várkapun meg semmire sem mennék, Senki sem hallaná meg.
- Hoztál könyvet?
- Nem. A legújabb regényem is igen csúnyán néz ki. Paprika-

vörösszínű a borítója, olyan, mint egy mediterrán szakácskönyv.
- Az irodalom nem igazán fejlődőképes ágazat - mondta

nagyképűenKuglicz Károly. - Rossz szakmát választottál.
Ezután végre kezet ráztunk, és vállon veregettük egymást, hi

szen régóta nem találkoztunk, és ma már én sem vagyok olyan
sértődékeny, mint ifjú koromban, nagyképű ékszerészekkel is haj
landó vagyok felújítani a barátságot. Kuglicz Károly intett, hogy
kövessem, a súlyos vasajtót nyitva hagyta, mögötte kinyitott egy
sokzáras faajtót, és meredek lépcsőkön indult a föld alá, én meg
követtem. Tágas, kivilágított pinceszerű helyiségbe értünk, egy ki
sebb és egy nagyobb íróasztal volt benne, meg egy vakítóan meg
világított munkaasztal, emögött egy hosszú, csontos férfi görnye
dezett, apró szerszámokkal és sárga fémdarabokkal babrált, ala
csony széken ült, félkörösre hajlította a hátát, de még így is leg
alább kétméternyi magas termetűnek saccoltam, mosolyogva bó
lintott felém, aztán mosolyogva folytatta a nemesfémek birizgálá
sát. Forgattam a fejem, a kisebb íróasztalon számítógépet is lát
tam, a falak mellett néhány titokzatos szerkentyűt, amelyek akár
értékesek is lehettek, mégis kárörvendve jegyeztem meg:

- Régen nem dohos pincében lapítottál. Több volt a csillogás
körülötted.
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Kuglicz Károly elvigyorodott.
- Van két csillogó üzletem igen frekventált helyeken. Itt lent

csak adminisztrálunk, és megformáljuk az ékszereket, azután a
föld alól a napvilágra visszük a drága holmikat, és drágán árusít
juk. Élénk forgalmat bonyolítok tisztes haszonnal.

Csalódottan ültem le a kisebbik íróasztal mögé a számítógép
hez, és őszinte keserűséggel mondtam:

- Egy pillanatig abban reménykedtem, hogy megsajnálhatlak.
Dehát az ügyeskezű emberek mindig leköröznek engem.

Kuglicz Károly önelégülten elterpeszkedett a nagyobbik író
asztal mögött, szemmel láthatóan élvezte csalódásomat.

- Mondtam, hogy rossz szakmát választottál. Nem is értem,
hogy miért hiányoztál nekem mostanában. Úgy látszik, nosztalgi
ázok, mert néha elfog a vágy, hogy segítsek az élhetetlen embere
ken. Rajtad is segíteni akarok.

A munkaasztal, vagy talán munkapad felé mutatott.
- Feltámasztottam neked Rahmánovics Juszufot.
Ismét jól.megnéztem a hosszú ívben meghajló mosolygó embert.
- Az én Szegény Kis Rahmánovicsom feleekkora sem volt,

mint ez a fickó, és visszavonhatatlanul vízbe fulladt.
- Feltámasztottam neked. Azóta kétszer akkorára nőtt, és to-

vábbra is Rahmánovics Juszufnak hívják. Komolyan.
- Honnan jött?
- Boszniából.
- Arrafelé gyakori a Rahmánovics családi név, és minden har-

madik muzuhnánt Juszufnak hívnak.
- Az első csúnya könyvedben mégis te találtad ki. Itt van ne

ked másodszorra is. Megint írhatsz róla. Kiváló ékszerész.
- Jobb, mint te?
- Sokkaljobb.Nagy szerencsémvan vele. Igazi aranykéz az aranytár-

gyak között. Bármit tökéletesen megformál, amit nemesfémekből lehet.
- Nem zavarja, hogy róla beszélünk?
- Egy szót sem ért magyarul. Én viszont tudok beszélni vele.

Így került hozzám, és nagyon feldobta az üzletemet. Életem leg
jobb délszláv nyelvű befektetése. Te is érted a nyelvét, mondhat
nál neki néhány barátságos szót, nagyon hálás lenne.

- Majd később. Egyáltalán nem emlékeztet a Szegény Kis Rah
mánovicsra. Legfeljebb az a boldog, vagy inkább bárgyú mosoly.
Miért mosolyog egyfolytában?

- Azt hiszi, hogy a mennyországban van.
- Mennyországban? Itt? Ebben a nyirkos odúban?
- Itt is. Meg az egész városban. Az egész országban. Imádja

Magyarországot.
- Magam is megpróbáltam imádni több alkalommal, de legin

kább orrbavertek.
- Te nem meztelenül léptél magyar földre. [uszuf viszont

ágyékára szorított kézzel, teljesen csupaszon lépte át az orszagha-
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tárt, és vendégszerető népünk azonnal adott neki egy nadrágot és
egy inget. Később egy használt bársonykabátot is.

Értetlenül és alighanem bambán néztem Kuglicz Károlyra, és ő

is elbizonytalanodva nézett rám vissza.
- Kissé zavaros a történet - magyarázkodott. - [uszuf legalább

százszor elmesélte, de még mindig nem értem teljesen, mert eléggé
ködösen adja elő. Annyit tudtam kihámozni a meséjéből, hogy so
kadmagával menekülésre kényszerült vérgőzös szülőföldjéről, Igen
sok pénzt fizettek hivatásos embercsempészeknek, akik autóbuszba
rakták őket, és hajtottak kifelé a pokolból. Sokáig békésen döcögtek,
a határ előtt azonban lecsapott rájuk egy szakállas banda. Nem so
kat teketóriáztak velük, mindenkit szűzanya meztelenre vetkőztet

tek, egy hosszú árkot ásattak az autóbusz utasaival, hogy mindenki
beleférjen, géppisztolyokat szegeztek rájuk, [uszuf megadóan leszá
molt evilági életével, de akkor felbukkant egy másik autóbusz, a ki
végző osztag rávetette magát az újabb zsákmányra, [uszuf pedig ki
használta a kavarodást, meztelenül elpucolt a gödör széléről, és
hosszas bolyongás után átvergődött a határ túloldalára, ahol nadrá
got, inget és bársony zakót kapott. Azóta boldog bizonytalanságban
él, nem tudja pontosan, hogy belelőtték-e a sírgödörbe, és onnan lé
pett át a mennyországba, vagy pedig a saját lábán kelt át alföldi tá
jainkra, ami számára ugyancsak hasonlít a mennyországra. A lényeg
az, hogy boldog, az összemosódott világoktól eltekintve teljesen nor
mális, arany kezeivel rendkívül ügyesen bánik az arannyal.

Valamivel értelmesebben néztem Kuglicz Károlyra, éreztem, hogy
a homályos történetből a távlatban kikerekíthetnék valamit magam
nak, a tömény borzalmat persze fel kell hígítani, előfordult már ve:
lern, hogy tényszerűen leírtam valós kegyetlen történeteket, melyek
re vájtfülű értelmiségiek egyből rávágták, hogy nyilvánvalóan bete-

, ges írói fantázia szüleménye, azután kitaláltam dolgokat, melyekről

viszont legtöbben azt állították, hogy ez bizony az igazi valóság áb
rázolása, szóval azt szűrtem le magamnak, hogy a valósággal aján
latos óvatosan bánni, mellesleg írói körökben ez többezer éve elfo
gadott magatartás, ideiglenesen félretettem hát a pucér halálraítélte
ket és a hosszú sírgödröt, és azt mondtam:

- Mesélj magadról valamit.
Kuglicz Károly szívesen mesélt magáról. Az volt az érzésem,

hogy főleg emiatt hívott meg. Mesélni akart magáról régi ismerő

sének. Elmondta, hogy jóformán összes vagyonát sikerült
átmentenie Budapestre, igaz, elég sokat fizetett befolyásos szemé
lyiségeknek az országhatáron innen és túl, de az újrakezdéshez
így is maradt tekintélyes tőkéje, amit jó szimattal többször is
megforgatott, azóta is forgatja, tehát szilárdan befészkelte magát
az üzleti életbe meg a felemelkedő középosztályba, rangot szer
zett magának, vagyis nem panaszkodhat a gondviselésre. Figyel
mesen hallgattam, de közben félszemmel Rahmánovics [uszufot
néztem, aki mosolyogva és szorgalmasan vakargatta, csiszolgatta
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az aranyat, és egyáltalán nem hasonlított az én egykori Szegény
Kis Rahmánovicsomhoz. Kuglicz Károly még hosszasan mesélt
volna sikerélményeiről, de mivel időnként magam is szeretek di
csekedni/ nem tűröm sokáig mások hencegéseit, így hát félbesza
kítottam.

- Mégis váltok néhány szót Rahmánovics ]uszuffal.
Kuglicz Károly nem sértődött meg.
- Nagyon fog örülni neki. Rajtam kívül mással nemigen tud

társalogni errefelé.
Felálltam, a görnyedező emberhez mentem, anyanyelvén szól

tam hozzá.
- Tényleg a mennyországban érzed magad?
Letegeztem, legalább húsz évvel fiatalabb volt/ mint én/ meg

aztán a Dunától és a Szávától délre eső délszláv területeken a
magázást igen csikorogva alkalmazzák. ]uszuf azonban már észa
kabbra jött/ kezdett hozzászokni az illedelmes beszédhez és visel
kedéshez. Fölnézett, szélesebben mosolygott rám, mint az aranyos
mütyürkékre, és udvariasan megkért, hogy vegyem le a napszem
üvegemet. Levettem az orromról a napszemüveget, ]uszuf az ar
comba meredt.

- Maga jóságos ember - mondta. - A szemeiről látom.
- Tényleg a mennyországban érzed magad?
- Majdnem. Igaz, ez csak afféle keresztény mennyország, nem

olyan szép, mint a miénk, de azért szép, jól érzem itt magam,
mert mindenütt boldog és jóságos embereket látok.

- Én ritkán találkozom boldog és jóságos emberekkel.
- Nézzen körül, mindenütt ők nyüzsögnek. Senkit sem vetkőz-

tetnek meztelenre, senkivel sem ásatnak sírgödröket. Csinálják a
maguk dolgát, és szeretik egymást.

- Nemigen észleltem ezt a fene nagy szeretet.
Rahmánovics ]uszuf eltöprengett egy ideig, az arca is elkomo

rult egy pillanatra.
- Akad néhány gonosz ember is. De a rendes emberek gyor

san elbánnak velük. A múlt héten én is kipofoztam innen két
gonoszkodó pasast. TISzteletlenül beszéltek Károllyal.

- Milyen nyelven?
- Gondolom, magyarul.
- Te nem értesz magyarul. Honnan tudod, hogy tiszteletlenül

beszéltek?
- A szemükből láttam. Ezért kipofoztam őket a műhelyből.

Visszamentem a kisebbik íróasztalhoz, és megkérdeztem Kug
licz Károlytól:

- Miféle ügyfelek járnak hozzád? Kézierővel kell az utcára ha
jigálni őket?

Kuglicz Károly a vállát vonogatta, kicsit zavarba jött.
- Sikeres embereknek mindig vannak irigyei. Meg aztán én

drága holmikkal kereskedem.
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- Ki akartak rabolni?
- Egyszer még az is előfordulhat. Szerencsére itt van [uszuf,

bivalyerős, könnyedén elbánik az irigyeimmel.
- Éjjel is betörhetnek.
- Juszuf éjjel is itt tartózkodik. Berendeztem neki egy háló-

fülkét a műhely mögött.
- A gazdag embereknek sincs könnyű életük - morfondíroz

tam epésen. - Gyanús ügyfelek sündörögnek körülöttük, időn

ként bizonyára gyanús üzletet kínálnak, esetleg létrejön néhány
maszatos tranzakció, azután vágyakozni kezdenek a drága hol
mikra.

Kuglicz Károly kezdte rühelleni a témát, felállt, és azt javasolta:
- Igyunk valamit. Van itt a közelben egy hangulatos söröző.

Elbúcsúztam [uszuftól, mentünk a hangulatos sörözőbe, alig öt-
ven méterre van a műhelytől, akkor is hangulatos volt/ a söntés
nél és a rekeszekbe ékelt pácolt fapadokon kicsit elnyűtt és gyű

rött emberek ültek, egyből észlelni lehetett, hogy itt valamennyi
en régóta ismerik egymást, Kuglicz Károly selymesen csillogó öl
tönyében olyan volt közöttük, mint a pávakakas a lógó orrú
pulykák között, de ez senkit Sem zavart, szemmel láthatóan ő is
a törzsgárdához tartozott, mindenki hangosan üdvözölte, azután
nem törődtek velünk, egy zömök, vastag karú, harcsabajuszos
férfiú beszédét hallgatták, aki meglehetősen emelt hangon az élet
bonyolultságáról elmélkedett. Leültünk az egyik barnára pácolt
fapadra, Kuglicz Károly italt rendelt, a bajuszos férfiú meg dörgő

hangon imigyen fejezte be elmélkedését:
- Állítom, hogy életem legkiegyensúlyozottabb korszakát a bo

londok ápolójaként éltem le. Az idegszanatóriumban tiszta volt a
képlet. Tudtam, hogy körülöttem mindenki bolond, tehát
kellőképpen viszonyultam hozzájuk, probléma nélkül elbántam
velük. Az egyetemi tanárnak hátrakötöztem a kezét, a zeneszer
zőre kényszerzubbonyt húztam, a kútfúrónak elég volt két pofon,
a sebészdoktort minden este egyetlen mozdulattal kirántottam a
vaságy alól, amit ő takarónak vélt, és az ágyra fektettem. A töb
biekkel is megértettem magam. Idekint viszont nem tudhatjuk.
hogy ki a bolond és ki az épeszű. Ezért aztán ingatag, és veszé
lyekkel terhes a szabad világ!

A törzsvendégek egyetértően dünnyögtek és bólogattak, én pe
dig megkérdeztem Kuglicz Károlytól:

- Ki ez a nagyhangú fickó?
- 6 a Pofás. Nagy tekintélye van az utcánkban. Meg a két

szomszédos utcában is. Ebben a sörözőben főleg ő biztosítja a jó
hangulatot.

- [uszuf is eljár ide?
- Rendszeresen. De ő csak üdítőt iszik. A muzulmánoknál tilt-

ják a szeszes italokat.
- Itt is a mennyországban érzi magát?
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~ Médfelett kedveli Pofást. Ámulva hallgatja, akár egy egész
órán át.

- Egyetlen szavát sem érti.
- 6 a szemeket nézi. És szerinte Pofás 'szemei ragyogóak.
- Szerintem inkább véresek.
Nem folytathattuk a beszélgetést, mert Pofás felemelte a kezét,

és emelt hangon bejelentette:
- Most pedig elszavalok nektek egy szonettet a bárányfelhők

ről. Tegnap éjjel írtam, éjfél és egy óra között.
Dörgő hangon elszavalta a szonettet, kissé dagályos vers volt,

de tényleg a bárányfelhőkről szólt. Az elismerő morgolódásból
ítélve a törzsvendégeknek tetszett. Pofás pedig a bajusza alá
nyúlt, és a szájából kihúzott egy metszőfogat. Aszemétkosárba
dobta, és elégedetten annyit mondott:

- Már csak kettő maradt, és azok is mozognak. Hamarosan ki
szedem mind a kettőt, és hófehér műfogsort tetetek a számba.

- Ez a robosztus ember szószerint kibeszéli fogait a szájából
- jegyeztem meg halkan.

- Súlyos ínysorvadása van - mondta ugyancsak halkan Kug-
licz Károly. - Szegény Pofás nagyon röstelli a dolgot. Fogatlanul
pöszögve szavalja a verseit. De hamarosan csináltat magának hó
fehér műfogsort.

- A versírásban is hófehérre képezhetné magát.
Ezután rövid csönd következett, és Kuglicz Károlya söntés felé

kiáltott.
- Pofás, elhoztam neked egy igazi írót! Válthatnátok néhány

szót az irodalomról.
Pofás lassan lekászmálódott a söntés melletti bárszékről, lassan

az asztalunkhoz jött. Gyanakodva méregetett.
- Maga igazi író?
- A legigazibb.
- Nyomtatott könyve is van?
- TIzenvalahány.
- Fizettek is értük?
- Fizettek.
Pofás már kevésbé gyanakodott, leült velem szemben.
- Maga akkor elég nagy író lehet.
- Én vagyok a legnagyobb.
- Milyen műfajban ügyködik?
- Szépprózát írok. A legmagasabb szinten.

. Kicsit elkedvetlenedett, de nem túlságosan.
- Én a költészethez vonzódom - mondta. - De van egy ba

rátom, aki a szépprózával próbálkozik. Solymosi Gyurinak hívják,
és jelenleg gondnok egy művelődésiházban. Egyszer majd össze
hozom magával. Sokkal különb ember, mint én.

- Azt elhiszem. Amint szépprózával próbálkozik költészet he
lyett.
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Pofás lemerevedett, szúrós tekintettel nézett rám.
- Maga nem szereti a verseket?
-Nem.
- Miért?
- Mert nem tudok verset írni. Ebből kifolyólag irigylem azo-

kat, akik tudnak. Ilyesmi előfordul a művészetben, de még az üz
leti életben is.

Ettől megenyhült a tekintete, rendelt három italt, két konyakot
és egy fröccsöt, és szinte szégyenlősen megkérdezte:

- Mi a véleménye a szonettemről?

- Tökéletesen szabályszerű. És igen míves.
- Ezt dicséretnek foghatom fel?
- Természetesen.
Innentől kezdve Pofás a szívébe fogadott, és kissé bánatosan,

kissé büszkén kitárulkozott előttem.

- Későn léptem rá igazi életpályámra, de úgy érzem, most már
szépen haladok. Az írott betűk. .. igen, az írott betűk az én világom.
Csakhogy ehhez előbb el kellett mennem kéményseprőnek.

- Kéményseprőnek?

- Majd mindjárt megmagyarázom. Solymosi Gyurival ápolók-
ként dolgoztunk a bolondok házában, kiegyensúlyozott életet él
tünk, sem akkor, sem azelőtt nemigen olvastunk könyveket, újsá
got is csak néha, szóval kényelmesen elfértünk a világban, a
munkabérünket azonban kevesellettük. Aztán felfigyeltünk egy
hirdetésre, amely kéményseprőket toborzott, kiemeit fizetéssel,
veszélyes munkára, tulajdonképpen arról volt szó, hogy régi, om
ladozó kéményeket kellett megtisztítani, lebontani és újraépíteni
hat-hét emeletnyi magasságban, ahonnan könnyen lezuhanhat az
ember, de ha nem zuhan le, szép pénzeket kap. Sohasem voltunk
ijedős emberek, vállaltuk a veszélyes munkát, bontottuk, tisztitot
tuk, és építettük a kéményeket, közben felfedeztük, hogy némely
padláson rengeteg régi könyv porosodik. Solymosi Gyuri kezdte
előbb gyűjtögetni és hazavinní a könyveket, aztán én is hazavit
tem néhányat, egyikbe-másikba beleolvastunk, és majdnem egy
csapásra rájöttünk, hogy a mi helyünk a nyomtatott betűk közőtt

van. Nem akarok dicsekedni, de büszkén állítom, hogy igen érté
kes könyveket kotortam össze, nemzetünk jeles költőinek első ki
adványait, régi lexikonokat, amelyek százszor értelmesebbek és
értékesebbek, mint az újabb politizáló vacak gyűjtemények, kirnű

veltem hát magam, és verseket kezdtem írni. Solymosi Gyuri a
prózára állt, említettem már, hogy ő különb ember, mint én, két
tárcája nyomtatásban is megjelent a kerületi újságban, az én ver
seim még nem jelentek meg nyomtatásban, de két hónappal eze
lőtt meghívtak egy elemi iskolába, ahol elszavaltam gyermekver
seimet az alsó tagozatosoknak. A gyerekek megtapsoltak.

A hosszú beszéd után szomorúvá vált a tekintete, szomorúan
simogatta vastag harcsabajuszát.
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- Azóta nem hívnak sehová. Kihullanak a fogaim, egyre bosz
szantóbban pöszögök. Ezért írok mostanában szonetteket, és ba
juszt növesztek, hogy eltakarjam behorpadt ajkaimat. De már in
tézkedtem. Két fogam maradt csupán, ezeket is hamarosan ki
rángatom, aztán műfogsort csináltatok. Tárgyalást folytatok egy
fogtechnikussal. Az illető még csak tanulja a szakmát, van hozzá
tehetsége, és olcsón megcsinálja a műfogsoromat. Persze ez az ol
csó nekem nagyon drága, ezt a parlamentben is hangoztatják az
ellenzéki képviselők, el kell adnom a hűtőszekrényemet. fogakra
azonban szükségem van, szavalni akarom a verseimet minél szé
lesebb körben. Egyszer talán nyomtatásban is megjelenek.

- Egy magányos férfinak szüksége van hűtőszekrényre 
mondta igen gyakorlatiasan Kuglicz Károly. - Adjál el inkább
néhány értékes régi könyvet.

- A könyveimtől még a fogaim miatt sem válok meg - csa
pott az asztalra Pofás. - Az én világom a nyomtatott betúk kö
zött van. A hűtőszekrényt elmellőzöm.

- Sok ilyen emberrel szeretnék találkozni - mondtam őszinte

lelkesedéssel.
Innentől kimondatlanul is örök barátságot kötöttünk Pofással, a

következő italokat már én fizettem, később [uszuf is átjött a söröző

be, ő csak egy narancsitalt fogyasztott, élvezettel hallgatta beszélge
tésünket a szonettekről, a gyermekversekről és a tárcanovellákról, az
egészből egy szót sem értett, de a szemeinkben jóságot látott.

Megkedveltem ezt a környéket, a későbbiekben hetente kétszer
háromszor is elmentem Kuglicz Károly műhelyébe és a hangula
tos sörözőbe, a törzsvendégek befogadtak maguk közé, a pincé
rek napszaktól függően megjegyezték, hogy milyen italt hozza
nak elébem, [uszuf megtanult néhány szót magyarul, Pofás pedig
kihúzta maradék két fogát, és a fogtechnikus tanonc méltányos
áron, egy használt hűtőszekrény áráért, a szájába rakott egy va
donatúj hófehér műfogsort. A tanonc nem remekelt, kezdő volt
még a szakmában, túlságosan nagy fogakat csinált, Pofásnak
megduzzadtak az ajkai, kicsit úgy nézett ki, mint egy csőrös bi
valy, leborotválta harcsabajuszát, ettől sem lett szebb, viszont már
nem pöszögött, hibátlan artikulációval szavalta verseit a söröző

ben, kilátásba helyeztek egy újabb meghívást az elemi iskolába,
vagyis jó volt a hangulat, és elégedettség honolt a környéken.

Aztán egy őszi délutánon kisebb tumultus keletkezett. Gyanút
lanul fordultam be a körútról a máladozó langymeleg utcába, elő

re élveztem a hangulatos söröző baráti légkörét, amikor azt lát
tam, hogy a törzsgárda Kuglicz Károly műhelye előtt áll. Éppen
időben érkeztem. hogy lássam az eseményeket. A vasajtó mögül
egy elegáns öltözékű, vérző orrú férfi tántorgott ki, akit Pofás
gyakorlott mozdulattal megragadott a derekánál és a nyakánál, és
úgy penderítette a járdára, hogy az illető legalább öt métert csú
szott a hasán a rücskös betonon, könyökeinél és térdeinél szétha-
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sadt a zakó meg a nadrág. Ezután még két vérző orrú/ elegáns
férfi támolygott elő a műhelyből, Pofás őket is végigcsúsztatta a
járdán, a koszlott házfal és a parkoló gépkocsik között, ezeket a
fogásokat nyilván még a bolondok házában gyakorolta be. Az
elegáns emberek nyüszítve és meglehetősen lerongyolódva távoz
tak/ a söröző törzsgárdája meg hangosan röhögött.

Kijött Juszuf is a műhelyből, elégedetten dörzsölte kezeit, és
mivel csak velem tudott beszélni, nekem mondta.

- Kénytelen voltam erőszakot alkahnazni. Kipofoztam az ille
tőket. TISzteletlenül beszéltek Károllyal. A szemeikben láttam,
hogy gonoszok.

Kuglicz Károly is előbukkant a vasajtó mögül, ő is elégedettnek
látszott.

- Ma záróráig mindenki a vendégem - mondta. - Megünne
peljük a jól végzett munkát.

Elmentünk a sörözőbe ünnepelni, vastag sugarakban csorgott a
sör, a bor és a rövidital, nagy volt a lárma, Pofás amúgy csőrösen

elszavalt egy szonettet és két szabadverset az élet győzelmes pil
lanatairól, és remekül éreztük magunkat. Pofás késő este tüsszög
ni kezdett, akkor szélesen integetve eltávozott, és Kuglicz Károly
elismerően megjegyezte:

- Pofás a legfegyelmezettebb alkoholista, akivel valaha ta
lálkoztam. Amint elfogja a tüsszögés, mindjárt hazamegy, tudja,
hogy tovább már nem ajánlatos innia.

Pofás tehát tüsszögve elvonult, szerencsésen hazaért, útközben
azonban kitüsszögte szájából a műfogsorát. Erre másnap döbbent rá,
és én is csak másnap tudtam meg, mert a söröző törzsvendégei ak
kor már az utcát járták, mindenütt Pofás műfogsorát keresték, a
gépkocsik alatt, a lefolyókban, a feltöredezett betonút réseiben, ma
gam is közéjük álltam, de a műfogsort nem találtuk meg, Pofás
megtörten ült a söntés mellett, és csöndesen azt hajtogatta:

- Kénytelen leszek ismét bajuszt növeszteni. És örök életemben
pöszögni fogok. Sohasem hívnak meg író-olvasó találkozóra.

Elromlott nagyon a hangulat, rosszkedvűen oldalogtam ki a sö
rözőből, és vagy két hétig a tájékára sem mentem. Akkor telefonált
Kuglicz Károly, közölte, hogy vásárolt egy gyönyörű gépkocsit, sze
retné, ha megnézném. Már megint dicsekedni akart. Ráhagytam.

Elmentem, és megnéztem a gépkocsit. Gyönyörű autó volt/ égő

vörös Audi, olyan színű, mint az én regényem, csak sokkal szebb
annál, a műhely előtt állt, Juszuf egy fehér és puhának látszó ru
hadarabbal, talán szakadt alsóneművel törölgette az ablakait.

Leballagtam a pincébe, Kuglicz Károly elnyújtózkodott a na
gyobbik íróasztal mögött, én ismét a kisebb íróasztalhoz ültem,
dicsérőleg szóltam az Audiról, és bánatosan konstatáltam, hogy
nekem soha életemben nem lesz ilyen gépkocsim. Kuglicz Károly
örült a dicséretnek, megpróbált azzal vigasztalni, hogy egyszer
talán majd az íróknak is jobbra fordul a sorsuk, de nem volt iga-
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zán meggyőző. Rahmánovics Juszuf bedugta fejét az ajtón, bocsá
natkérően mosolygott.

- Károly, beülhetnék az autóba? - kérdezte. - Ott már tény
leg a mennyországban érezném magam.

Kuglicz Károlyodadobta neki a kulcsokat.
- Csinálj egy kört, azután gyere vissza dolgozni. Ma még sem

mit sem csináltál, folyton az autót simogatod.
Juszuf boldog mosollyal lépett vissza, ránk csukta a vasajtót, és ez

volt a szerencsénk. Mert fél perc múlva hatalmas robbanás hallat
szott, ködarabok és betondarabok kopogtattak a vastag vasajtón.

Kirohantunk az utcára. Az Audi lángolt, alatta mély gödör fe
ketéllett, Rahmánovics [uszuf a járdán feküdt, ő is lángolt, és na
gyon gyorsan feketére aszalódott. A környező házak ablakai be
törtek, rémült emberek néztek le ránk, a söröző vendégei is elő

jöttek, körbeállták az égő gépkocsit.
Kuglicz Károly halálraváltan motyogta:
- Engem akartak felrobbantani. Engem akartak...
- Szegény [uszuf - mondta nagy emberi szomorúsággal PO-

fás, behorpadt ajkakkal serkenő bajusza alól. - A lelke most már
az igazi mennyországban van. Csupán a teste maradt itt, és a po
kolbéli ördögre hasonlít.

Ezután döbbenten hallgattunk, de akkor valaki elkiáltotta magát:
- Itt van Pofás múfogsora. Kirobbant a kövek alól!
Megbolydult a törzsgárda, Pofás futott műfogsorával a sörö-

zőbe, mi is utána futottunk, az égő gépkocsinál csak a letargikus
Kuglicz Károly maradt.

A műfogsor koromfekete volt, Pofás azonnal a vízcsap alá tar
totta, és egy súrolókefével hófehérre sikálta, a szájába tette, és
egyből a régi hangos és büszke egyénisége mutatkozott meg.

- [uszuf ledobta nekem a fogsoromat az égből - dörögte. 
Ma éjjel szonettet írok a mennyek országáróL Most pedig elszava
lom egy régebbi versemet.

A nagy boldogság kissé megzökkentette a fejét, mert egy gyer
mekverset szavalt el a libikókáróL Más verseket is elszavalt vol
na, de megérkeztek a rendőrök. és hosszasan faggattak bennün
ket a robbantás lehetséges tetteséről vagy tetteseiről. Semmi ér
demlegeset nem tudtunk mondani, a rendőrség természetesen az
óta sem találta meg a tettest vagy a tetteseket. Pofás viszont meg
írt egy szabályos szonettet a mennyek országáról, többször is el
dörögte a hangulatos sörözőben, és megígérte nekem, hogy ha
marosan összehoz Solymosi Gyurival, aki kellő kiművelődés után
immár a szépprózával foglalatoskodik, akárcsak én.
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