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Aprószentek
Cassius, ma már nem mesélek neked semmit, majd csak estefe

lé, ha itt van az esti mese ideje... Minthogy én is kissé ütődött va
gyok már, ezért csakis neked mondhatok esti mesét, mert te nem
nagyon tudod, miről van szó... inkább hangom dallamát és tónu
sát hallod... Ugyanis én már olyan helyzetben vagyok, hogy hasz
talan próbáigatom a kulcsot, az már nem nyit más felhőkarcolót.

csak az enyémet, olyan helyzetben vagyok, hogy ha képeslapot
kapok, lerakom az asztalra, aztán szemüveg helyett azt a képesla
pot veszem fel az asztalról és a zsebkendömmel gondosan, a gon
dosnál is gondosabban megtisztogatom, először jobbról, majd bal
ról, aztán az orromra akarom biggyeszteni a szemüvegemet, de
azt a megtisztogatott képeslapot emelem a szememhez és akkor
elborzadok... a szemüveg a ragyogó tisztára fényesített képeslap
mellett fekszik... de köztünk szólva, Cassius, ezt csak neked
mondhatom el, mert azáltal, hogy egy kukkot sem értesz abból,
amit mesélek, mindent értesz... de csütörtökön, amikor szokás
szerint ennivalót vettem nektek, hát, hogy kirúgjak a hámból, a
Neumann Sportklub színpadával szemközti Sütnivalóban, enge
délyeztem magamnak egy tányér levest... a pulton már ott van a
tányérba kimért krumplileves, odaadok egy tízkoronást, fogom a
kanalat, az a krumpliscsemege öt hatvanba kerül, kiflistüL.. az el
adónő két kétkoronást adott vissza, és én, gondolataimba merül
ve a levesbe pottyantom azt a két pénzdarabot, odaviszem a tá
nyért a pulthoz, itt csak állva lehet enni, gondolataimba merülve
kevergetern a kanállal azt a tűzforró krumplilevest és kiflit török
hozzá, ez az én bohémebédem, és kanalazom a levest és a mé
lyén ott csörömpöl a két érme... és a megrettent eladónő ezt nem
bírta tovább és odajött: Félünk, le ne nyelje az a két kétkoronást!
Mondom: Dehogy, mindig így szoktam, azért csinálom, hogy el
ne veszítsem azt az aprót... és eszem és rémüldözöm. hogy mit
műveltem, Cassius, pont, mint azzal a képeslappal és szemü
veggel, már kezdek kicsit nagyon ütődött lenni, de! Már a ma
mám mondogatta rólam, amikor hétéves voltam, hogy fölöttébb
gyakran elábrándozom!

De még az esti mese előtt Franta Hrubínról, a költőről kell me
sélnem neked, Cassius, Hrubínról, aki reggelente szívesen betért
egy pacallevesre a Suterékhez, ahol előző este ivott és ivott és
ivott... és egy napon kérte a szokásos pacallevesét, és mivel sze
rinte nem volt elég tartalmas, nem volt sava-borsa, nem volt se
íze, se bűze, hát elővett egy zöld százkoronást és elgondolkozva
apró darabkákra tépte, a fecniket a tányérba szórta, kanállal szé
pen megkavarta és aztán nagy gusztussal nekilátott és élvezke-
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dett, hogy most aztán van zamata... de Cassius, mellette ott ült az
akkoriban még szegény költő, Fikar és összekulcsolt kézzel figyel
te a lakmározó Franta Hrubínt, a poétát, aki a példaképe volt ... és
aztán... Frantisek, nem adnál kölcsön egy százast? Mire Franta
decensen megtörölte a szája sarkát a zsebkendőjével, és az üres,
zsíros tányérra mutatva azt mondta... Marha, mért nem szóltál
előbb! Most vágtam be az utolsó százasomat...

De Cassius, engem már dühít ez az én írásom, ez már holto
miglan így mehet, furtonfurt csupa sallang és feljegyzés meg le
irat. Szeretnék valami mást kezdeni, valami olyasmit, amiben
benne van mindkettőnksorsa... Például vasárnap, éppen tejet me
legítettem nektek és kiflit tördeltem a hatalmas lábosba, és ami
kor felemeltem a tekintetemet, a kapunál egy hatalmas ember állt,
tetőtől talpig fehérben, fekete szeme és fekete körszakálla volt és
biztosan nyomott vagy egy mázsát... Mondom: Mi van? És ő azt
felelte, hogy Turnovból jött autóval és csakis rám vár. Mondom...
Ez mind szép, de én mélyponton vagyok, az idegeim totál ki
vannak készülve... úgyhogy kérném. távirati stílusban! És ő, hogy
nem róla van szó, hanem a nővéréről. akinek tropára mentek az
idegei, ezért őt küldte, hogy nemcsak hogy beszélni szeretne, de
muszáj beszélnie velem... Mire én újfent: Miről van szó? Távirati
stílusban, ha kérhetem. És az az óriás lassan lépkedett felém és
megátalkodottság és düh és szomorúság áradt belőle;és én nyug
talan lettem és mondom... dehát miről van szó, kérem... távirati
stílusban! És ő újfent, hogy a nővérének ügyvédre és tanácsadóra
van szüksége, és ez csakis én lehetek... Mire én, dehát akkor for
duljon pszichiáterhez, én kétszer voltam a Bulovka idegosztályán,
ő is feküdjön be... de az az óriás, hogy a sarkon túl ott áll az au
tója és hogy elmegyünk együtt Turnovba... és én mondom... tudja
mit, menjen a fenébe, nekem sem áll jobban a szénám, mint a nő

vérének, ahogy itt elmondta... Menjen el, kérem, ez itt az én tel
kem, menjen, kérem... És ő kihátrált és aztán ott ácsorgott a sar
kon és én féltem, Cassius, pedig egy ideje azt mondogattam ma
gamnak, hogy én már Immanuel vagyok, Isten gyermeke, hogy
már nem félek, hogy már nem eshet semmi bajom.

Így aztán nem aludtam, Cassius, már megint főn fújt Ausztriá
ból, már megint kerekedőben volt a hold, dél körül mindennap
kibuszoztam hozzátok Kerskóba, te az ölemben ültél, és amikor
délután visszatértem Prágába, a Tigrisbe mentem, és aztán haza
és korán lefeküdtem, bevettem egy altatót.... amikor valaki be
csöngetett, álomittasan tápászkodtam fel, alsónadrágban, mégcsak
pizsamát sem húztam... rápillantok a vekkerre, fél tíz van, me
gyek és ajtót nyitok és a küszöbön egy nő állt, úgy nézett ki,
mint a focista Kvasfiák úr, vagy mint egy szovjet röplabdás lány,
és merőn bámult rám és megátalkodottság és düh áradt belőle...
És én mondom: Miről van szó? Nézze, hogyan festek, restellem
magam, de azért csak jöjjön beljebb... Bejött hát, de a szebaajtó-
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ban megállt és már leültem odabenn, nekidőlt a félfának és az in
vitálásomra, hogy foglaljon helyet, azt mondta... Odalenn vár a
taxi, rám és magára, elmegyünk Turnovba.... Én ugyan nem,
mondom, én nem megyek sehová, nem akarok és nem tudok el
menni, hát nem hallotta, mi történt JiY-í Svoboda úrral, mert ajtót
nyitott? És az a hölgy, akiből csak úgy áradt a megátalkodottság
és a düh, előadta nekem... Ha távirati stílusban, hát akkor távirati
stílusban. Én elértem az üresség felső fokát, kitettek az oktatás
ügyből, merthogy állítólag megalomániában szenvedek... tanúra
van szükségem, védőre, szaktekintélyre, az emberi pszichikum is
merőjére. És én tudom, hogy magához kell fordulnom, mégha
húzódozik is és elküldte a bátyámat a fenébe. Ez az utolsó pró
bálkozásom. Különben vége mindennek. A felelősség magát ter
heli. Remélem, tudja, mit csinál... Eljön velem? Mondom, dehát
az isten szerelmére, sehová sem megyek, érti ... én már elvacko
lód tam... Sarkon fordult, a bejárati ajtóban még egyszer hátrafor-
dította a fejét és nagy szemeket meresztve felkiáltott Szóval nem
jön el velem taxin? Mondom... sehová, semmikor És bevágta
maga mögött az ajtót, és az ötödik emeletről leliftezett a föld
szintre, ahol már várta a taxi ... És Cassius, én, akinek nem akaró
dzott tovább írnom a naplómat, a feljegyzéseimet, asallangjaimat,
egyszeriben éreztem, hogy már-már beszippantódtam valahová,
ahol nem akartam lenni ... valahová, ahol a lírai esemény a vég
zetszerű imagináció jellegét ölti magára, ahol azoknak az esemé
nyeknek a metszéspontja kezdődik, amelyeknek az irányítása ki
csúszik a kezemből, ahol annak a kútfeje van, amiért csak a lát
nokok búslakodnak... És három nap múlva Kerskóban kézhez
kaptam egy levelet, amiben az oktatásügy által megalomániával
vádolt hölgy nagy, szálkás betűkkel újra elmesélte nekem... azt,
amit Sokolnikyben mondott, míg a turnovi taxi odalenn várt rá ...

És Cassius, már kezdett minden mindegy lenni nekem, az
Aranytigrisben már disznósültet kaptam, mustárral és torrnával,
az egészet bekebeleztem, megittam négy sört, és megint ingerült
voltam és szitkokat szórtam a barátaimra, aztán Jansport márkájú
zöld hátizsákommal végigbotorkáltam a Husz utcán, el a Kle
mentinum mellett és tovább a Kaprovában, és betértem egy kis
büfébe... és becsomagoltattam négy lekváros palacsintát, éreztem
az ujjaimmal, hogy kemények-rücskösek, de amikor taxin hazafe
lé tartottam Sokolnikybe, azért megettem őket, mintha összetekert
kátránypapírt rágtam volna, olyan volt... aztán a gyomromban
minden összekeveredett, tótágast állt, azok a lekvárral ízesített
kátrányos palacsinták, és én öklendeztem, de bennem maradt
minden, az epevezetékeknek emberfölötti feladattal kellett meg
birkózniuk... És a tetejében megint telihold volt, lefeküdtem és
öklendeztem, és magamra gabalyítottam a lepedőt, percenként
felriadtam és megnéztem, hány óra van... félórákat araszolva ván
szorogtam el a virradatig, ezen az éjjelen a fejemben találkát
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adott egymásnak minden tisztátalanság, és én megvetettem ma
gam, szemrehányást tettem magamnak mindazért, amit valaha el
követtem és amit mások követtek el ellenem... és mondom... Hol
nap új életet kezdesz, muszáj... elmész tsáblicébe pénzért és meg
nyiratkozol. Tudod, Cassius, ez kell nekem, amikor daun vagyok,
megyek és lenyíratom a hajam, megnyiratkozom...

Most nyisd ki a füled, Cassius! Reggel legelőször is ki akartam
menni hozzátok, cicákhoz Kerskóba. Ültem a sokolnikyi autó
busz-megállóban a padon, és a vártam a százhatvankettest... de
fentről, Teplice és Dresden irányából egy pótkocsis teherautó kö
zeledett, a memmingeni Schön cég teherautója, amely vágóhídra
szánt borjakat és birkákat szállított... már hozzáedződtemehhez a
tragédiához, de aznap a lécekkel berácsozott vízszintes aklok ré
sein át száz meg száz bámész borjúszemet láttam... és azok a bor
júszemek mind-mind szánalomért könyörögtek... de senki sem se
gíthetett rajtuk, én sem... hiszen a vágóhidakon is, ahová mennek,
a tanoncok az első két hónapban még odatartják nekik az ujjukat,
tőgy helyett, de aztán már azok a hentestanulók is árunak tekin
tik akisborjakat, barikákat... És eszembe jutott, hogy meg akarok
nyiratkozni és elindultam a sokolnikyi áruház első emeletén lévő

fodrászatba és borbélyüzletbe... De az üzlet ajtaja zárva volt és
odabenn a tükrökben tucatnyi fehér ruhát, fehér köpenyt, fehér
kötényt láttam ide-odasuhanni... és tucatnyi dúsfürtű emberfejet...
Hát ez mi? Mondom és bekopogtam.... az üvegajtóhoz odajött
egy fehérköpenyes, aranyhajú és aranyszemüvegű hölgy és kinyi
totta... Szeretnék hajat vágatni, mondom. És ő, jöjjön csak, jöjjön
be, üdvözöljük, ön az első vendég... tessék, ez itt most tanműhely,
ahol tizenkét tanulólány gyakorolja a hajnyírást és fodrászatot...
És rémült elragadtatás lett úrrá rajtam, tizenkét fehér munkakö
penyes szép lány mozgott előttem, és mozdulataik megismét1őd

tek a falat alkotó tükrökben... mint Andy Warhol, mint Roy Lich
tenstein képei... nyolc méterszer két méter ötven, egyszeriben
annyi szép kis testet, divatos frizurát láttam, egyszeriben annyi
kifestett szemet, mert ezek a tanulólányok vizsgázni készültek, és
sikkesnek és gusztusosnak kellett lenniük... és a vezetőnő leülte
tett a székbe... Nos, kislányok, a férfi hajnyírást azzal kezdjük,
hogy először is krepp-papírból sálat tekerünk a vendég nyaka kö
ré... rendesen, akkurátusan, nézzétek csak! És körbetekerte a nya
kamat száraz krepp-papírral, letolta egészen a tarkómra, és az ál
lam alatt egészen az ádámcsutkámig... és aztán a lányok, mint
megannyi égi tünemény, mennyei tanonc, sorra krepp-papír sza
laggal övezték a nyakamat. És én belenéztem a tükörbe, és már
nem fodrásztanulók szorgoskodtak köröttem, hanem az apróda
im, fehér karinges templomi énekesek kórusa, és ez a sokolnikyi
higiénikus emelet csupa fehér és csupa króm mennyei dekoráció
volt, csupa rózsaszín villanyégő, amelyek megvilágították ezt a
mennybéli akadémiát, amelynek a közepéri én trónoltam a karos-
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székben, apródaimtól körülvéve, mint egy császár, mint egy fehér
ornátusba öltözött, szerpapjaival misét szolgáló püspök...

így ni, kislányok, mondta gyöngéd hangon a vezetőnő... Most
pedig nézzük, hogy hogyan dolgozzunk az ollóval és fésűvel....

Figyelem. A fésűnek egy fogát sem szabad kitörni, különben az
összes kipotyog... és figyelem! A fésűvel lassan kell beleszántani a
hajba... hogy az olló csivitelhessen.... szaporán.... így ni! És a fej
tetömön végigszántó fésűvel apránként megemelte ritkás, ősz ha
jamat, és az olló tényleg csivitelt... Aztán a vezetőnő letette az 01
lót, és azt mondta: Most pedig, kislányok, próbáljátok meg ti is,
szép sorban... És lányujjak vagdostak a fülem körül és én felemel
hettem a tekintetemet és nézhettem a tükörben ezeket a kozmeti
kai hercegnőcskéket. és a vezetőnő anélkül, hogy egy pillanatra is
levette volna a szemét a tanítványai ujjairól. megkérdezte... És
milyen frizurát akar? Mondom... Az szeretném, hogy úgy nézzen
ki a hajam, mintha sűrű és göndör lenne! És a tanulólányok,
apródaim karán mennyei mozdulatok kísérte nevetés hullámzott
végig.... Ó, ó, ó... és én a Des Knaben Wunderhorn egyik dalát
hallottam... Wir geniessen die himmlischen Freuden... Wir tanzen
und springen, wir hupfen und singen... Azt mondtam a táncoló
tanulólányoknak... Olyan frizurát akarok, mint a Gaius Julius
Ceasaré! A vezetőnő nevetve mondta: Meglesz... kislányok, csen
det kérek, most megtanuljuk. hogy a hajvágás után hogyan dol
gozunk a villanyborotvával... bedupjuk a zsinórt, így ni... már
működik is a készülék. .. nézzétek! Igy ni, a fülecske körül, fino
man és... elveszítve, kislányok! Elveszítve, a semmibe futtatva
nyírunk... Na és ha az úr olyan frizurát akar, mint a Ceasaré... ne
nevessetek, lányok, ez a fazon Párizsban is létezik... frizura a la
Ceasar...

így hát nekilátott az angyali kar és nyírt-nyirbált a géppel, és
én Jakob Böhmre gondoltam... Der Mensch kann sich nicht von
seiner Epoche abscheren... Önmagamtól sem tudom elvágni ma
gam... és a lányok szemébe néztem a tükörben, és ők tudták ezt
és viszonozták a pillantásomat és a tekintetemet, mint a mem
mingeni Schön cég szállította kisborjak...

És ekkor, én meg voltam rémülve, én mindig is rémüldöztem
az ollótól, de ekkor a mennyben, a mennyországban lakoztam...
és mindenütt kenőcsös és illatszeres tégelyek, fertőtlenítős üveg-·
esék, és minden asztalon egy kis koffer, minden tanulólánynak
megvolt a maga összecsukható, színes kistáskája, és benne a fésűi

és ollói és pomádés és illatszeres szelencéi... meg a borotvája. És
az oktatónő fogta az egyik borotvát, színpadiasan a magasba
emelte és: Kislányok... elég egy nyisszantás! így hozta a szép zsi
dólány a szép Holofemész levágott fejét... épp ezért vigyázat! És
most az utolsó fázis következik... a nyak és a fül- és néha a szem
öldöktájék kiberetválása... Először is megmártjuk a borotvát a fer
tőtlenítő folyadékban és aztán szertartásosan nekifogunk a rituá-
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lénak. .. nézzétek... így és így... és most szép sorban simára beret
vá9átok az it la Caesar frizurás urat...

Es én felemeltem a szemem és a tükörben láttam ezeket a lá
nyokat, akik elkomolyodtak, láttam a tükörben, hogy soha nem
tudtam azt, amit most tudok és látok, hogy a mennyország csupa
króm és ragyogás és visszfény... és csupa angyal, akik egy
nyisszantással elvághatják az ember torkát, mint a szép Judit tet
te... És a tanulólányok sorra vették kézbe a remegő borotvát és el
tisztázták a frizurámat, a hajamat, amelynek maradéka szöszként
tapadt fehér karingemre a szemem alatt... És amikor befejezték
életük talán első borbélymunkáját, a lányok mélyen és teátrálisan
felsóhajtottak... és én a Des Knaben Wunderhom verssorait
mondtam fel magamnak... Wir führen... ein liebliches Lammlein
zu Tod... És én, aki ágrólszakadt nyomorultként léptem be a fod
rászüzletbe, itt, Sokolnikyben megértettem, hogy ez a pillanat
Örökkévalóságga lett a számomra... Aztán a lánykezek kikötötték
a krepp sálat, kioldozták a fehér karinget és leporolták ősz hajam
maradékát.,

Királyként emelkedtem fel a forgó karosszékből, apródaim, fe
hér karinges ministránsaim még egy utolsó pillantást vetettek
rám a tükörben, aztán megszemlélték művüket a fejemen, az it la
Ceasar frizurát. .. és elismerően gratuláltak egymásnak, színpadía
san hajlongtak és én utoljára láttam azt a tizenkét gyönyörű

szempárt. Mondom: Mennyivel tartozom? És az a tréfáskedvű,

nevetős, nagyszemű tanulólány meghajolt előttem és azt mondta:
Az első vendégünk volt, maga volt az első, akit vizsgán megnyir
tunk... ingyen van... És én megértettem, hogy ami a világon és vi
lágban lényeges, annak ingyenesnek kell lennie, újra belenéztem
azokba a szemekbe ott körülöttem, igen, a mennyben bizonyosan
annyi króm és visszfény és szépséges, angyali fiatal nő van, mint
Paul Delvaux úr, mint René Magritte úr képein, a menny csupa
gyönyörű leányszem, görbület-domborulat ott, ahol a szép testek
görbületeinek-domborulatainak lenniük kell, a menny csupa zon
gorista leányujjacska, csupa it la cárevics frizura. Mert, Cassius,
minden homéroszi istennőnek szépséges tehénszeme van, ezért
lakoznak a mennyekben.

P.S.
Ma teliholdas kerskói éjszaka volt, reggel felé eleredt az eső és

vizes hó esett. Mivel már hajnali háromtól csak forgolódtam, vé
gül pirkadatkor magamhoz tértem haldoklásomból, feltámadtam
halottaimból. Amikor kimentem a nedves nyírek, fenyők alá, ti
zenkét cica nyargalt elém és hozta nekem örvendező tekintetét,
táncoltak és ugrándoztak és bukfencet hánytak, hogy velük va
gyok, hogy nem hagytam el őket. Megajándékoztak a tekintetük
kel, én meg jutalomképpen, hogy megírtam, befejeztem azt az
aprószenteknek szóló tiszteletadást, feldarabolt grillcsirkét hoztam
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ki és szétosztottam nekik. Mondom... A szép bizonyítványért egy
szép könyv a Prágai Imagináció kiadótól, és meleg tejecskét ön
töttem az edényükbe. Csak te, Cassius, aki Titán vagy, aki kívül
állsz, aki tartod a rangdistanciát, csak te jössz majd oda hozzám
és feltelepszel az ölembe, és én arról fogok mesélni neked, ho
gyan alakul meg majd itt Kerskóban a macskák szakszervezete,
ezzel a jelszóval... Kevesebb tejért több egeret... És az elnöke te le
szel, Cassius, neked nincs szükséged lehallgató készülékre, mert
te a fű növését is hallod, mint ahogyan egyébként a többi macska
is hallja. Az a kátránypapírból tekert négy palacsinta - hiába
voltak megkenve lekvárral - még mindig ott kavarog-korog a
bensőmben, úgyhogy szelíden okádintgatok, mint a kisbaba,
gyöngéden böffentgetek, mint mikor a vadmalac vaddisznó ma
mája kíséretében kifelé tart a makkosból. Stork professzor úr azt
mondta, hogy ez... glomus hystericus... ami már az antik népek
nél is megvolt. Nekem inkább rákom lesz, mondta Stork pro
fesszor úr azzal a harsány nevetésével, de hála a természetemnek
jó egészségben, lábon fogom kihordani.

Szombat van, egy hét múlva Bronzvasárnap

V. Detre Zsuzsa fordítása
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