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Fehér kesztyfiben
Ágnes ismét elutazott hosszabb időre valahová a nagyvilágba, azt
hiszem, a fejlődő országokban tartott előadásokat a maghasadásról
és az atomenergia békés felhasználásáról, előtte azonban kifestette
és kitakarította a lakását, lelkemre kötötte, hogy távollétében rend
szeresen locsoljam szobanövényeit, a páfrányokat, kókuszpálmákat
és kaktuszokat, azután rendet csinált az én lakásomban is, megkért,
hogy az elkövetkező két-három hónapban ne szemeteljek túl sokat,
főleg ne hamuzzak a szőnyegre, én mindent megígértem, ő pedig
gondosan becsomagolta a ruháit és szemleltető eszközeit, és elment
a fejlődő országokba. Sok sikert kívántam tudományos missziójá
hoz, és a továbbiakban nagyjából álltam a szavamat, megöntöztem
a páfrányokat, vásároltam egy nagy és díszes hamutartót a közeli
ajándékboltban, és nem szórtam a hamut a szőnyegre.

Ezzel együtt az első magányos napokban kissé révetegen és bú
bánatosan ültem íróasztalom mellett, belekezdtem egy novellába,
de gyorsan abbahagytam, inkább a napilapokat olvasgattam. sajnos
ebben sem tellett sok örömöm, egy nagyon okos újságírónő jegyze
téből megtudtam viszont, hogy a Feszty-körkép már keletkezésekor
anakronízmusnak számított, restaurálására fölöslegesen pocsékol
ták a pénzt, az egész ópusztaszeri akármit le kellene dózerolni, meg
aztán a millenniumi ünnepségek úgyis giccsparádéba fulladnak
majd, és egyébként is kit érdekel az államalapítás ezredik évfordu
lója. Felvetődött bennem, hogy írok egy szelíd levelet a szerzőnek,

de nem tettem meg, hiszen még jókedvűen is rossz levélíró vagyok,
mélabúsan meg semmilyen, inkább rövid időre felfüggesztettem az
országos napilapok olvasását, minek következtében valamelyest ja
vult a kedélyállapotom, de nem igazából.

Tulajdonképpen nem Ágnes eltávozása miatt szomorkodtam,
tudtam, hogy ő előbb-utóbb visszatér majd a nagyvilágból, ismét
felporszívózza a szőnyeget, és lemossa az ajtókat és az ablakokat,
csakhogy ezidőtájt számolták fel a szemüvegboltot, pontosan a la
kásom alatt. Szép csöndes pesti utcában lakom, csupa polgári
műemlék ház, a földszinten boltok, üzletek, az emeleteken rossz
beosztású, kényelmetlen, leválasztott lakások, az én lakásom talán
a legidétlenebb egy sokajtós félszobaval és egy magasba szökő és
erősen kongó nagy szobával, dehát mostanság kicsiny jövedel
memből ennyire tellik. Az utca azonban tetszik, csupán az ag
gaszt, hogy ideköltözésem óta már négy üzlet bezárta ajtajait,
előbb a szernközti ékszerüzlet. ami érthető, tekintettel, hogy egy
hónap alatt kétszer is kirabolták, máig ismeretlen tettesek, azután
a könyvesbolt, ami szintén érthető, hiszen kit érdekelnek manap
ság a könyvek, majd egy zöldséges bolt, ezt nem egészen értet-
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tem, mert megítélésem szerint élénk forgalma t bonyolított le, bu
sás haszonnal. Végül a lakásom alatt lévő szemüvegbolt, ennek a
bezárása majdnem fájdalmasan érintett. Szerettem csillogó kiraka
tát. Vásároltam itt két napszemüveget és egy olvasószemüveget.
Régóta vonzódom a szemüvegekhez. Talán azért, mert egészen
fiatal koromban főleg szemüveges lányoknak próbáltam udvarol
ni, meggyőződésem volt ugyanis, hogy a szemüveges lányok va
lamennyien okosak, és akkortájt úgy véltem, hogy kizárólag okos
nőkre érdemes vesztegetni drága időmet, még egy novellát is ír
tam Szemüveges lány címmel, nem emlékszem, milyenre sikere
dett, de biztosan jó volt.

Imígyen nosztalgiáztam a kirakatüvegekre ragasztott barna cso
magolópapírok és a rohamosan vakuló utca felett, már-már eltú
loztam a búslakodást, ideje volt kimozdulni emberek közé. Elha
tároztam, hogy felkeresem az Irányi-Literatúra nevű klubot, ezt
egyébként is már régen megígértem Irányi [óskának, aki közép
korú és vállalkozó szellemű költő, fiatal tollforgatók istápolásával
foglalkozik, a távlatokban könyvkiadót szeretne nyitni, egyszer
tőlem is megkérdezte, hogy alkalomadtán hajlandó lennék-e vala
melyik magvasabb írásomat rendelkezésére bocsátani ingyen,
nemleges válaszomra csalódottan legyintett, majd közölte, hogy
fiatal kezdő, az anyagiakat mélységesen megvető írókkal fogja
megindítani kiadóját, de azért engem is meghívott a klubjába. El
jött az ideje, hogy meglátogassam.

Az Irányi-Literatúra igen rosszhírű kerületben ténykedik, egy ved
lett ház enyhén dohos pincéjében, keresgélnem kellett egy ideig a
sötét utcában, végül szerencsésen megtaláltam, belülről nem is volt
olyan rémes, jobbára fiatalemberek, fiúk és lányok olvasták fel egy
másnak írásaikat, az ilyesmi ritkaság napjainkban. Irányi Jóska lár
másan üdvözölt, bemutatott az ifjú tollforgatóknak, azok tisztelettel
felnéztek rám, legalábbis én így véltem, és hálából figyelmesen hall
gattam a további felolvasásokat. Az elhangzott tárcák, mesék, elme
futtatások és versek elég harmatosak voltak, de én elismerően bólo
gattam, időnként jelentőségteljesen dünnyögtem. amit akár dicséret
nek is értelmezhettek a kezdő kollégák, vagyis egészen tartalmasan
múlattuk az időt, megígértem, hogy máskor is eljövök, elkaptam
még az utolsó éjszakai autóbuszt, elmélkedtem még egy sort az iro
dalomról, azután szokásom szerint egy megállóval korábban száll
tam le, innen a lakásomig tövig végigszívhatok egy cigarettát, szere
tek éjszakai sétálás közben cigarettázni, ez is még ifjúkori beidegző

dés, akkoriban úgy gondoltam, hogy parázsló cigarettával a sötétben
érettebbnek és megfontoltabbnak látszom, mint valójában, azután az
egész megszokássá vált.

Szinte derűs hangulatban fordultam be az utcánkba, és akkor
elébem toppant egy lány nagyon rövid és nagyon feszes szoknyá
ban és igen feszes felső öltözékben. Udvariasan köszönt, és ciga
rettát kért tőlem. Adtam neki cigarettát, meg is gyújtottam, és ki-
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csit csodálkoztam, korábban nem találkoztam errefelé éjszaka
ilyen mutatós lányokkal.

- Könnyen megfázhat ebben a kurta ruházatban - mondtam
atyailag. - Hidegek ezek a márciusi éjszakák.

- Mindjárt hazamegyek - mondta. - De ha kedve tartja, sé
tálhatunk...

Megfontoltan elhárítottam az ajánlatot.
- Én már csak hazáig sétálok. Egy módfelett színvonalas iro-

dalmi találkozóról jövök, és valamelyest elfáradtam.
Lassan tovább lépdeltem, a lány velem tartott, és megkérdezte:
- Maga olyan íróféle?
- Világhírű - mondtam.
- Engem Dominikának hívnak - mondta a lány. - Egyete-

mista vagyok.
- Mit tanul?
- Hát... biológiát.
Én is megmondtam a nevem, és lépdeltünk tovább a néptelen

utcán, a műemlék házak között.
- Bizonyára álnéven, vagyis művésznéven írja műveit

mondta a lány.
- A saját nevemen írok - mondtam majdnem sértődötten.

- Elnézést... Tudja, ez a Dominika amolyan felvett művésznév,

hatásosabb, mint valami hétköznapi...
- Az egyetemen?
- Nem. Ott az igazi nevemen tanulok.
A házunk elé értünk, megálltam, eldobtam a parázsló csikket.
- Én itthon vagyok - mondtam, és felmutattam az első eme-

letre.
- Én is itthon vagyok - mondtam Dominika, és az egykori

szemüvegbolt csomagolópapírral elfed ett kirakatára mutatott.
- A szemüvegboltban?
- Nincsen itt már egyetlen szemüveg sem. Jöjjön be, ha akar.
Ismét cigarettára gyújtottam, és rábólintottam.
- Kedveltem ezt a boltot - mondtam, és bementem Domini

kával a barna csomagolópapírok mögé.
A lány villanyt gyújtott, a fényben nagy üresség látszott, csu

pasz falak, csupasz villanyégő, a szemüvegek helyén egy takaros
és tiszta ágy, meg egy támlás szék állt. Dominika leült az ágyra,
most fáradtnak látszott, pedig ő nem irodalmi találkozóról jött.
Én a támlás székre ültem, és csalódottan megjegyeztem:

- Nekem nagyon hiányoznak a szemüvegek. Konganak ezek a
csupasz falak.

- Majd berendezked em rendesen - mondta Dominika. 
Ming megígérte, hogy hozat ide szekrényt, gáztűzhelyt meg asz
talt is.

- Ki a fene az a Ming?
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- Kínai üzletember. Megkért, hogy vigyázzak a helyiségre, és
tartsam szemmel a többi bezárt üzletet is.

- Ming úrnak nyilván ott is vannak érdekeltségei. Másra nem
kérte meg?

- Ingyen lakhatom itt - mondta kitérően Dominika. - Ming
igazi úriember és nagyon gazdag. Előkelő kínai családból származik.

- Minden bizonnyal a Ming-dinasztiából - mondtam. - Ók
fejezték be a Kínai Nagy Fal építését. Kreatív nemzetség volt. A
kései utód is ilyen lehet. Talán üzlethálózatot készül felépíteni Bu
dapesten.

Dominika nem kívánt történelmi és bonyolult üzleti ügyekkel
foglalkozni, az ágyra mutatott.

- Ideülhetne mellém. Magának olcsón számítanám.
Úgy tettem, mintha fontolgatnám a javaslatot.
- Lehet róla szó - töprengtem hangosan. - De majd csak ak

kor, ha befejezte egyetemi tanulmányait. Én már kamasz korom
óta csak az okos nőkhöz vonzódom. Az egyetemi diploma az alsó
határ. Tehát fejezze be tanulmányait, vegyen magának egy szem
üveget, és akkor majd visszatérünk a témára. Jelenleg éppen egy
atomfizikus nőbe vagyok szerelmes.

- Nincs szükségem szemüvegre - mondta kiábrándultan Do
minika.

- Egyszer szüksége lehet rá. Persze addig is jó viszonyban ma
radunk. Itt lakom maga fölött. Ha szellemi eligazításra vagy ha
sonlóra lenne szüksége, kopogtasson háromszor a plafonon és én
lejövök segíteni.

Dominika bágyadtan elmosolyodott.
- Én is szívesen segítek... bármiben. Dobbantson hármat a

padlóján.
Barátságban váltunk el, valamiféle buta önérzettel telítve men

tem fel a lakásomba, jól éreztem magam, elhatároztam, hogy
másnap folytatni fogom a megkezdett novellát.

Csakhogy ez másmilyen nap lett. Reggel becsöngetett hozzám
Zavarkó András. Hát ő aztán egyáltalán nem hiányzott az életem
ből. Utoljára akkor láttam, amikor ellopta a gépkocsirnat a régi al
bérleti szobám elől, és reméltem, hogy jóideig nem fogunk talál
kozni. De most itt állt az ajtómban két kartondobozzal a hóna
alatt, és szemrehányóan nézett rám.

- Hogy találtál meg? - kérdeztem dühösen.
- Cserben hagytál - mondta megrovóan, és bejött az ajtón, a

kartondobozokat lerakta a sokajtós félszobában, azután a nagy
szobába ment, alaposan körülnézett, elismerően csettintett.

- Tetszik valami? - kérdeztem.
- Kényelmes lakást vettél magadnak - állapította meg.
- Ennyire tellett. Ki adta meg a címemet?
Ismét megrovó hangra váltott.
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- Te is kényelmesen elterpeszkedtél, engem meg hagytál a
börtönben gyötrődni.

- Mennyit ültél?
- Másfél hónapot. Szerencsére a magyar börtönök túlzsúfoltak,

alig várták, hogy kirúgjanak. De előbb is kijöhettem volna, ha
mindjárt visszavonod a feljelentést.

Részben igaza volt, ezért gorombán ráförmedtem.
- Magadnak csináltad a bajt, te marha! Pontosan megbeszél

tük, hogy már kora reggel ellopod az autót, délig átviszed a ha
táron és eladod. Én csak délután jelentettem a lopást a rendőrsé

gen. Mégis lebuktál!
- Elaludtam - mondta röstellkedve. - Későn indultam azzal

a rozsdás skatulyával, a határőrök már vártak. Nagyon fáradt
voltam akkoriban.

- Mostanára kipihented magad?
Bólogatott.
- Szép szobát bérlek, meg egy raktárfélét. Komoly vállalkozás

ba kezdtem.
- Eddig még minden vállalkozásodba belebuktál. Énrám ne

számíts a továbbiakban.
Magabiztosan elvigyorodott.
- Ez garantáltan jövedelmező vállalkozás, hamarosan gazdag

leszek. Téged csak arra kérlek, hogy őrizd egy ideig a kartondo
bozokat.

-.,. Mi van bennük? - kérdeztem gyanakodva.
- Sebészkesztyűk.

- Sebészkesztyűk?

- Meg fehér esipkekesztyűk. Nemrégen felszámoltak egy kesz-
tyűgyártó üzemet, és én olcsón megszereztem egy tetemes rako
mányt. A jó üzlet titka: olcsón vásárolni és drágán eladni.

Felbontottam a dobozokat, az egyikben tényleg átlátszó sebész
kesztyűk, a másikban barnás-fehér csipkekesztyűk voltak.

- Kinek akarod ezeket drágán eladni?
- Lesz rá vevő. Ha érdeklődők jelentkeznének, írd fel az igé-

nyeiket. Minden mennyiségben tudok szállítani. Időnként majd
eljövök hozzád.

- Telefonálhatsz is.
- Inkább személyesen jövök - mondta, és kezet nyújtott.
- A kutya sem fog érdeklődni a kesztyű iránt - mondtam bú-

csúzóul.
Tévedtem. Néhány napon belül megélénkült a forgalom a laká

somban. Jólöltözött emberek csöngettem rám, valamennyien vál
lalkozóként mutatkoztak be, és kesztyűk felől érdeklődtek.

Először egy" kedélyes férfi toppant be hozzám, amolyan orvos ki
nézete volt, a sebészkesztyűk érdekelték. Bemutatkozott: Orha
vecz Károlynak hívták, és sokáig nézegette, tapogatta a sebész
kesztyűket. Ráuntam a mustrálgatásra, idegesen megkérdeztem.
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- Maga sebész?
- Gombatermesztő vagyok - mondta önérzetesen. - Több

pincém van odaát a budai hegyekben, egyetemista lányokat fog
lalkoztatok, ők szedik és csomagolják a termést, nekik kellenének
a kesztyűk,

- Miért?
- Egyes gombafajták nagyon érzékenyek, megfoltosodnak, ha

puszta kézzel tépdesik le a fejüket.
- A barátom töménytelen mennyiségben szállíthat sebészkesz

tyűt - mondtam, és amolyan vásári vigécnek éreztem magam.
Orhavecz Károly tovább vizsgálódott.
- Nagyoknak látszanak ezek a kesztyűk - elégedetlenkedett.

- Az egyetemista lányoknak általában kicsi a kezük.
- Majd mindjárt meglátjuk - mondtam türelmetlenül, és há-

romszor erőtéljesen dobbantottam a padlón.
Dominika percek alatt felérkezett kipirulva vagy inkább kipiro

sítva és frissen megfésülködve. Talán valami örömteli eseményre
számított. Csalódottnak látszott, amikor azt mondtam neki:

- Legyen szíves, próbáljon fel egy sebészkesztyűt.

Kezére húzta a kesztyűt, a műanyag ujjvégek lefittyedtek.
- Nagyok - állapította meg Orhavecz Károly. - Mondja meg

a barátjának, hogy számomra kisebbeket küldjön.
Ezzel elment, Dominika lesújtó pillantást vetett rám, és ő is el

távozott.
Sorjáztak azonban a vállalkozók, és furcsa, érdekes dolgokat tud

tam meg tőlük. Az egyiknek megfeleltek a nagy sebészkesztyűk,azt
mondta, hogy szobafestő brigádjainak rendel belőlük, a szobafestők

nek nagy kezük van, és sebészkesztyűkben precízebb munkát vé
gezhetnek, mint a régóta használt ormótlan kézvédőkben. Megláto
gatott egy aprótermern zsoké is, őt a csipkekesztyűk érdekelték, mi
vel a zsokék a startnál hófehér kesztyűkben zabolázzák a lovakat, az
apró emberke fehérebbeket rendelt, mint amilyenek az én dobozom
ban voltak, ellenben egy főkofának megfeleltek a kevésbé fehér min
tapéldányok, mondván, hogy a zöldség- és gyümölcsárusító asszo
nyai ezekben is tiszta kezűeknek látszanak, és a kezük nem fog fáz
ni túlságosan munka közben.

Feljegyeztem a kívánalmakat, Zavarkó András meg, úgy látszik,
korrektül eleget tett a megrendeléseknek, kezdett úgy öltözködni,
mint módos üzletfelei, és a forgalom továbbra is élénk maradt.

Induláskor terhemre volt a hirtelen nyüzsgés, később azonban
majdnem élveztem, megmozgatta körülöttem a levegőt, és min
denféle új tudásra tettem szert. Ettől az írás is mindjárt jobban
ment, befejeztem a novellát, egy magyarul is jól beszélő Leonyid
nevű ukrán bérgyilkosról szól, a történet fele igaz, a másik felét
hozzáköltöttem, bár az is igaz lehet, az írást rangos irodalmi fo
lyóirat vette meg tőlem, erre büszke voltam, nettó nyolc
ezerötszáz forintot fizettek érte, ez viszont elszomorított, az én
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bérgyilkosom dollár-ezrekben számította fel a tiszteletdíját. Igaz,
hogy ő mindig kifogástalan munkát végez, de én sem vagyok
rossz a magam szakmájában, úgy éreztem, jó okom van némi bo
rongásra.

És ezen a borongós napon Zavarkó András még egy hatalmas
páncélszekrényt is elhozott a házunk elé. Lelkendezve rohant fel
hozzám, lelkendezve közölte:

- Szereztem olcsón egy biztonságos régi páncélszekrényt. Itt
van az ablakod alatt. Nagy hasznát vehetjük alkalomadtán.

Kinéztem az ablakon, a járdán tényleg ott csúfoskodott egy or-
mótlan páncélszekrény hatalmas rézkerékkel az ajtaján.

- Mit akarsz ezzel a szörnyűséggel?

- Felhoznánk alakásodba...
-Nem!
- Miért nem?
Kritikus pillanatokban időnként villámgyorsan tudok ideologi

zálni. Most is ezt tettem.
- A páncélszekrények a bezártság képzetét keltik bennem. És

enyhe klausztrofóbiában szenvedek. A tágas mezőket, a nyitott aj
tókat és a nyíltszívű embereket kedvelem, irtózom viszont a me
redek falú hegyszorosoktól, a szűkös liftektől, a bigott emberektől
és a páncélszekrényektől.

- Biztonságosan elzárhatnád benne az értékeidet.
- Pillanatnyilag nyolcezerötszáz forintom van, ez kényelmesen

elfér a farzsebemben.
- Ha anyagi gondokkal küszködsz, kisegíthetlek.
- Nincsenek anyagi gondjaim - tiltakoztam felháborodottan,

és persze egyre dühösebb lettem. - Egy magyar író akár tíz na
pig is elélhet nyolcezerötszáz forintból. Klausztrofóbia nélkül.

Zavarkó András megpróbált üzletiesen érvelni.
- A jó üzlet titka: olcsón vásárolni és drágán eladni. A páncél-

szekrényt bármikor eladhatjuk, a hasznot megoszthatnánk.
- Add el most.
- Nem ilyen gyorsan. Valahol tárolnom kell.
Belefáradtam az ostoba vitába, háromszor dobbantottam a padlón.
Dominika ezúttal lustábban és kócosan jött fel, nem számított

semmiféle örömteli élményre.
- A barátom hozott nekünk egy régi páncélszekrényt -

mondtam.
- Nekünk?
- Illik ide a műemlék épületek közé.
- Láttam. Istentelenül ronda.
- Az eszmei értéke szinte felbecsülhetetlen. Idővel drágan le-

hetne értékesíteni. Addig azonban tárolni kell valahol. Magánál
elférne,

Dominika végigmérte Zavarkó András elegáns öltözéket, felcsil
lant a szeme, megigazította a haját.
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- Talán elférne. De telefonálnom kell Mingnek.
- Telefonáljon.
Dominika kivitte a telefont a konyhába, elég sokáig elmaradt,

aztán közölte. hogy Ming szerint is elfér a páncélszekrény a sze
müvegboltban. Később négy markos férfiú becipelte a súlyos vas
kasszát, munkálkodásukat egy cingár sárga ember irányította,
mindjárt látszott rajta, hogy csakis ő lehet az előkelő származású
Ming.

Ezt követően Zavarkó András, ha meglátogatott, mindig betért
Dominikához is. Lehet, hogy máskor is. Az üzletelés a kesztyűk

kel mindenesetre virágzott, én ugyan nem részesültem a haszon
ból, csupán szívességből segédkeztem, de közben újabb elbeszé
lést írtam egy fotóművészről, aki az utcai tüntetéseket és a gom
bák fejlődését szerette fényképezni, és ígéretemhez híven eljára
gattam az Irányi-Literatúra klubba, a félhomályos utcákban gya
logolva rájöttem, hogy Dominika valójában a VIII. kerületben ren
del, és csak időnként vállal alkalmi munkát hazafelé jövet a mi
környékünkön. A klubban mellesleg reménykedő irodalmi élet
folyt, néha az volt az érzésem, hogy fejlődnek a kezdő írók.

Egyik este, amikor feljöttem a pincéből, mellém sodródott egy
szürke felöltős férfi, egyre szorosabban lépkedett mellettem, és
halkan a fülembe duruzsolta:

- Palotás Ferenc rendőr százados vagyok.
Mutatott valami igazolvány-félét, ami akár buszbérlet is lehetett,

de tanácsosabb volt elhinni, hogy tényleg rendőr százados az illető.

- Éppen fiatal írókat igazítottam el a szakmában, ezenkívül
nem csináltam semmi rosszat - magyarázkodtam. - Egyébként
megkaptam már az állampolgárságot, hiába akadékoskodott a
magyar rendőrség.

- Néha nagyon gunyoros hangon írt rólunk.
- Áttértem a fanyar stílusra,
Palotás Ferenc gyors fordulattal témát váltott.
- Mi van az autójával?
- Eladtam egy bontónak.
- Okosan tette. Lerobbant, ócska járgány volt. És ha jól tudom,

egyszer már el is lopták.
- Igen. A megélhetési bűnözés eljuthat egészen az ócska járgá-

nyoki~. .
- Erdekes, hogy maga a tolvajjal azóta is baráti kapcsolatban

van.
Elegem lett ebből a kellemetlen társalgásból. Megálltam.
- Mi a fenét akar tőlem?

Palotás Ferenc barátságosan vállon veregetett.
- Meséljen nekem Zavarkó Andrásról. 6 még nem kapta meg

a magyar állampolgárságot.
Említettem már, hogy kritikus helyzetekben okosan tudok rög

tönözni.
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- Gyermekkorom óta nyűg a vállamon. Folyton szívességet
kér tőlem, már mezítlábas korunkban is csak fizikai fölényem fi
togtatásával tudtam beerőszakolni az utcai focicsapatba. ahol a
jobb half helyén ügyetlenkedett, itt csinálta a legkevesebb bajt. A
mai magyar labdarúgásban ez középpályás posztot jelent...

- Minket a mostani kapcsolatai érdekelnek.
- Kesztyűket árusít.
- Milyen kesztyűket?

- Fehéreket. Sebészeknek, zsokéknak, gombatenyésztőknek,

kofáknak és piktoroknak. Nálam tárolja a mintapéldányokat,
mondhatom, hogy igen élénk forgaImat bonyolít le.

- Poros kesztyűkkel?

- Az én fehér kesztyűim egyáltalán nem porosak.
- És azok a páncélszekrényekben?
- Utálom a páncélszekrényeket. Klausztrofóbiás vagyok.
- Tudomást szereztünk több páncélszekrényről. A maga lakása

alatt is van egy.
- Semmi közöm hozzá.
- Sokat segített - mondta Palotás Ferenc rendőrszázados. -

Vigyázzon magára, és lehetőleg mérsékelje fanyar humorát.
Lemaradt mellőlem, átment az utca túlsó oldalára, ahol rövid

szoknyás és tapadó nadrágos lányok striheltek.
Reggel minden magyarázat nélkül kiraktam a kartondobozokat

a körfolyosóra. Zavarkó András felháborodott, kicsit hápogott, az
után sértődötten levitte a kesztyűket a szemüvegboltba. Ettől

kezdve odajártak a vállalkozók, biztos vagyok benne, hogy Domi
nika örült a látogatóknak.

Vele legközelebb az olcsó kenyerek és péksütemények boltjában
találkoztam. Az itteni árut állítólag a kábítószer-elvonókúra gyó
gyuló páciensei állítják elő, a kenyerek puhák, ropogós héjúak, a
péksütemények jóízűek és tényleg olcsóbban kaphatók, mint má
sutt. Dominika három sajtos kiflit vásárolt, én fél kiló kenyeret.
Egymás mellett álltunk, megkérdeztem tőle:

- Hogy halad a tanulmányaival?
- Tűrhetően - mondta vidáman. - És a boltban is szépen be-

rendezkedtem. Ming beszereltette a tűzhelyt, asztalt, ruhafogasokat
is hozatott, meg két fotelt, és a páncélszekrényt is megszoktam.

A fülébe súgtam:
- A rendőrség számon tartja a páncélszekrényt.
Dominika kezében megállt a sajtos kifli.
- Maga honnan tudja ezt?
- Kapcsolataim vannak a felsőbb körökben - mondtam jelen-

tőségte ljesen.
- Szólnom kell Mingnek - rebegte Dominika, és kisietett az

olcsó pékáruk boltjából.
Én kényelmesen ballagtam haza, és mivel a vállalkozók már

nem zaklattak, ismét rákaptam az országos napilapok rendszeres
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olvasására, de még így is unatkoztam egy kicsit. Aztán egy dél
előtt három ideges koppanás hallatszott a talpam alatt.

Lementem Dominikához. Az egyik fotelban ült, a másikban
Ming kuporgott keleti nyugalommal, soványan és sárgán. A búto
rok között két egyenruhás rendőr kútászkodott Palotás Ferenc
rendőr százados felügyeletével.

Dominika fényes szemekkel nézett rám, és azt mondta:
- Jobb, ha maga is itt van. Tanúsíthatja. hogy a hatóság embe

rei nem találtak itt semmiféle tiltott holmit.
- Nyissa ki a páncélszekrényt - mordult rá Palotás Ferenc.
Dominika megforgatta a nagy rézkereket, kinyílt a vastag vasaj

tó, feltárta az ártatlan ürességet, a páncélszekrényben csak két fe
hér kesztyű, egy sebészkesztyű és egy csipkekesztyű volt gondo
san elhelyezve, közöttük egy piros tojás.

Palotás Ferenc, ahogyan azt az Irányi-Literatúra klubban mon
dani szokták, szúrós szemekkel nézett rám, azután mégis Ming
hez fordult.

- A tojás hogy kerül ide?
- A nyúl hozta. Húsvétra.
- A kínaiak is ünneplik a húsvétot?
- Nem. De most van a Nyúl esztendeje.
Palotás Ferenc köszönés nélkül távozott rendőreivel, Ming fel

állt a fotelból, kezet fogott velem, és azt mondta:
- Maga rendes ember. Lehet, hogy egyszer meghálálom... Za

varkó nevű barátja viszont túl zajosan dolgozik. Eltanácsoltam a
kömyékünkről.

- Nekem nem fog hiányozni.
- Azzal a másik barátjával.i., azzal a Leonyiddal viszont szíve-

sen megismerkednék alkalomadtán. Maga kiváló novellát írt róla.
Igazából meghökkentem, és bambán azt mondtam:
- Tulajdonképpen nem barátom...
Ming csöndesen folytatta mondókáját.
- Ha minden jól alakul, lehet, hogy megveszem a maga laká-

sát is.
- A lakásom nem eladó!
- A piaci ár kétszeresét fizetném érte. Esetleg a háromszorosát.
Rágyújtottam egy cigarettára, húztam az időt, majd azt mond

tam:
- Megfontolom. Alkalomadtán.
Ming elbúcsúzott, ott maradtunk Dominikával, néztük egymást,

aztán az öreg páncélszekrényt, később szórakozottan kezemre
húztam a sebészkesztyűt, Dominika meg felhúzta a csipkekesz
tyűt. Közben arra gondoltam, hogy ez a Ming valójában nagyon
rokonszenves jövevény, ezen a tájékon igazán nagy dolognak szá
mít, ha egy komoly üzletember megbecsüli az irodalmi műveket,

sőt hitelesnek tartja az írásaimat.
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