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mű regényböl.

SZÉPIÍRÁS

Most ez olyan
Dánielt az indiánok érdekelték. Nem a szőlő, hanem a kukorica.
Kamaszkorára mindent elolvasott, ami magyarul az amerikai ősla

kosokról elolvasható volt, és sok mindent angolul, németül is.
Szüksége lett volna valakire, aki tanácsokkal látja el, aki segít el
dönteni, hogy merre haladjon tovább: a tengernyi irodalomból mi
az, ami nyugodtan figyelmen kívül hagyható, és mi az, amit vi
szont tilos mellőzni. Talán a rossz véletlen hozta úgy, nem lehet
tudni, de akárkivel beszélgetett, minden szakemberrőlhamar kide
rült, hogy nem sokkal járnak előbbre, mint ő, hogy van, amiben máris
többet tud némelyiknél, de legalábbis frissebbek az információi.

Nem volt, akitől nyugodt szívvel megkérdezhette volna, hogy
egyáltalán érdemes-e még itthon olvasni, tanulni, vagy egyszerű

en keljen útra, és aztán odaát, a tengerentúlon keresse meg a tör
zseket, férkőzzön a bizalmukba, és éljen közöttük. hogyha enge
dik. Dániel elég önálló volt: jómódú és sokat dolgozó sz ülők gye
reke, nem lett volna gond elmenni tőlük, idegenek körében létezni.

Talán mégse a véletlennek kell be tudni, hogy találkoztak: előbb

vagy utóbb az olyan valakinek, mint Dániel, ha a szívóssága ki
tart, el kellett jutnia a bácsihoz. Mert a bácsi nem volt tudós, de
mégis ismerték, számon tartották egyes szakemberek. Nem dolgo
zott a hírnevén, sőt, inkább azt szerette volna, ha több ember már
nem szerez tudomást a létezéséről, mint amennyi addigra már
óhatatlanul megtudta, hogy a világon van; de azért nem volt le
hetetlen a nyomára bukkanni.

Akitől először a bácsi nevét hallotta Dániel, a néprajzos máris
igyekezett lebeszélni őt arról, hogy megkeresse. Ez a tudós már
elmúlt ötven, és arról ábrándozott, hogy tanítványok veszik kö
rül, akik nemcsak az egyetemen járnak hozzá - kicsi, ám lelkes
csapat -, hanem hetente fölmennek a lakására, a fogadóóráira,
teával traktálja őket és válogatott, finom külföldi italokkal. A nép
rajzosnak is volt mestere, akinek a fogadóóráin, anno, kétféle ko
nyak volt rendszeresítve: egy kommersz, a tanítványoknak, és
egy nemes, amelyből kizárólag a mester maga hörpölgetett. Ak
koriban jobb fajta égetett szeszekhez körülményes volt hozzájutni.
A mester arcán mutatkozott meg, hogy milyen magas az a minő

ség, amely lepároltan, üvegbe zárva a rendelkezésére áll, az elvál
tozott arckifejezésén, melyre - efelől nem lehetett kétségük - az
a szó illett, hogy "átszellemült". De mindig, minden körben van
egy, aki a titkosszolgálattól jön, mindig van egy a mester mellett,
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aki az ördög ügynöke; abban a tanítványi csoportban szintén
akadt, aki egyszer csak azzal állt elő, hogy "nincs a tanár úr pa
lackjában más konyak, mint a mienkben: szerintem ugyanazt
szlopálja, amit mi, a zseniális bohóc!, és eljátssza, hogy neki
mermyivel jobb". Egy európai hírű tudós! És attól kezdve nem le
hetett másra figyelni. Összehasonlító konyaktanná alakultak szent
délutánjaik, és tény, hogy a magába feledkezett mester semmit se
vett észre tanítványainak izgalmából. Pedig azok - a lejtőn nincs
megállás - már azt lesték, hogy a folyadék, melyet oly ihletetten
és kiváltságosan magához vesz, vajon nem tea-e, ami egyáltalán
nem lenne csoda: az ő korában kímélni kell az ereket! Olyan pa
sas ez, örökké akar élni. Ennek hatására a néprajzos már akkor
eltervezte, hogy ha egyszer kialakul majd körülötte is az a bizo
nyos kör, bizony ő nem mér kétféle mércével, és - ha lesznek 
ugyanazt issza, amit a tanítványai. Előre bevásárolt külőnféle jobb
italokat a külföldi útjain, ott gyülekeztek a kamrában. Gyűlhettek,

háborítatlanul, mert a szorgos, a buzgó, a csillogó szemű tanítvá
nyok egyelőre nem jelentkeztek nála. Hogy miért nem, azt persze
nem lehet tudni. Mindezt Dánielnek mesélte el, kissé kapatosan
és férfias bánattal a néprajzos; és jóllehet a fiú nem volt egyetemi
hallgató (sőt, azt sem döntötte még el, hogy fog-e egyáltalán va
laha egyetemre jámi), éreztette vele, hogy elfogadná, esetleg, első

tanítványul. .Használhatod a könyvtáramat, természetesen szigo
rú feltételek mellett", mondta neki.

Dániel nem vette igénybe sem a könyvtárát, sem az italait, és
nem kért részt szerteágazó kapcsolataiból. Mert az az egy, akiről

csak úgy hamarjában és mellesleg lett említés téve, mint aki érde
kes figura, és sok mindent tud, bár persze abszolút rend
szerezetlen tudás az övé, úgyhogy csak kellő kritikával érdemes
rá odafigyelni, de hát ő tényleg haverkodott bizonyos indián nép
töredékekkel, és úgy látszik, azok megbíztak benne, ami nem cse
kélység, mert ismert okok folytán mostanra kiveszett belőlük az a
közvetlenség, ami eredetileg jellemezte őket; az az egy lekötötte
aztán Dániel érdeklődését.

"Nem biztos, hogy szóba áll majd veled. Szeszélyes. Kiszámít
hatatlan."

"Azért én megpróbálom."
"Hát lehet, hogy csak az idődet vesztegeted. Tudod mit? Mon

dok neked más valakit. Normálisabbat."
Eleinte nem látott mást Dánielben, csak egy komolytalan, gő

zös fiút. Most, hogy kikotyogta, és már nem lehetett a bácsi nevét
Dánieltől visszavenni, és sejthető volt, hogy a fiú elmegy hozzá,
és tanulni fog tőle, a néprajzos kezdte észre venni benne a lehet
séges tanítványt, sőt, a tehetséges embert, akiből lesz valami, és
azon kapta magát, hogy irigyli ezt a fiút a bácsitól, irigyli még a
kócosságot meg a gőzt is.

"Ne ahhoz menj először!"
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Könyörgött.
"Megpróbálom."
Hivatkozzon a spájzban sorakozó palackokra? a feketecímkés

whiskyre, amely őrá, a tanítványra vár, a szakéra, a grappára? A
konyakra - Martel! -, amiről tudni kell, hogy zsenge, fiatal tor
kán úgy csúszna le, mint az olaj... ? Fölösleges! A varázsszó elké
sett, nem segítene már: legyintett. A néprajzos ráébredt, hogy sze
repe Dániel történetében az útbaigazításra korlátozódik, és már
ezt a felismerését sem oszthalja meg vele; a fiúban, sajna, nincs
fogadókészség az ő strukturális meglátásaira.

A bácsi éppen kilépett a lakásajtón. Két szatyor volt nála ... bi
zonyára akad, aki úgy mondaná: két cekker.

A sápadt, szőke fiú elnézést kért. - Zavarhatom egy kicsit?
- Zavar - mondta a bácsi, és elismerően mosolygott Dániel

re, majdnem mintha dicsémé.
Dániel közölte, hogy őt az indiánok érdeklik.
A bácsi gondosan bezárta a lakásajtót, és elindult. A fiú a nyo

mában.
- Hallottam, hogy a bácsi velük élt, különféle törzsekkel. Éve

kig élt közöttük - mondta Dániel.
A bácsi járása. Ezt valahogy érzékelterni kell. ltt van rá a hely.

Milyen volt tehát? Azt mondják, erővel ment mindig, ami nem
azt jelenti, hogy csörtetett. Inkább mint aki terheket visz, de nem
roskad meg alattuk. Mint aki ugyanúgy elviselne lényegesen töb
bet, nehezebbet. Mint aki korlátlan, vagy legalábbis nehezen ki
meríthető készletekkel van ellátva, nemcsak erőből, elszántságból
szintúgy. Hogy lehetne hó és jég, az se fogná vissza, és nem
csúsznának meg a lábai, vagy lehetne akármi nagy meleg, az se
tikkasztaná el, akkor se húzódna szobamélyre hűsölni: ha dolga
van, végbe viszi. A bácsi viszonylag nagyokat lépett, bár nem kü
lönlegesen, föltűnőerr nagyokat. Szerette a kényelmes, csöndes ci
pöket. Dereka kötöttebb volt a rendesnél, nem könnyen hajolt,
egész közel volt hozzá, hogy azt lehessen rá mondani, merev.
Nyaka vékony és eléggé hosszú. Járás közben enyhén fölvetette a
fejét. Pocakja nem volt, és a feneke rendes, kicsi. Ide tartozik,
hogy könnyen lehetett hozzá alkalmazkodni, az ember észre se
vette, és már igazodott a lépése üteméhez, és lóbálta a karját
ugyanúgy, mint a bácsi, és ezt ő, úgy látszik, nem szerette, ilyen
kor előfordult, hogy hirtelen megtorpant, oldalt kilépett, és ha az
ember nekiment, ő mérgesen odaszólt: "Mi van?!"

Ki nem állhatta, ha utánozzák.
Mindez egyébként nem igaz arra a napra, arra a sétájára, ame

lyiknél Dániel a nyomába szegődött. Mert a szatyros találkozás már
a bácsi balesete után volt.

Elütötte egy autó. Pedig tisztában volt vele, hogy ilyesmi elő

fordulhat. Hogy néha elmerül a gondolataiban, és megfeledkezik
a Budapesten oly fontos állandó, megfeszített figyelemről. Hogy
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itt az emberre nem vigyáznak. Mondta, már jóval azelőtt, hogy
elütötték: "Szeretem az autókat. Nem lehet tudni, hogy melyik
gázol majd halálra."

Közölték vele, hogy műteni kell. Nem egy kéjmámor, de ha
megcsinálják a beavatkozást, van esélye, hogy rendbe jön a lába.
Ha nem: örökre sánta lesz. Ezt a kérdést inkább rutinból tették
csak föl neki, el se tudták volna képzelni, hogy az ő helyében va
laki ne vetné alá magát a műtétnek. És hogy földerült az arca ... !

"Sánta? Mindig vágytam rá, hogy sántítsak. Gyerekkoromban
- már amikor egyáltalán tudtam jámi - foglalkoztatott a gon
dolat, hogy megtanulom. Nem voltam képes eldönteni, hogy me
lyik lábamra. Hát ez most el lett döntve. A balra. És magam se
dönthettem volna jobban. Sánta leszek a ballábamra: tökéletes
megoldas." Alig várta, hogy begyógyuljon a seb, hogy valamennyire
csillapuljon a fájdalom, és nekilátott: gyakorolta öregkori járását.

Így tehát Dániel egy sántító bácsi nyomában baktatott.
Nyár volt, heves meleg. A bácsi szalmakalapot viselt, amely

alól a hajzata kunkori fürtökben bújt elő, és lengedezett.
Van, aki szerint viselt bajuszt. Legtöbben azt mondják, soha.

Azt mondják: szerette. ha látják az arcát. (Már aki, ha látja 
mert mutogatni éppen sose mutogatta magát.) De például a rán
cai - azokat nem bánta, ha láthatóak az arca bőrén. Olyan soká
ig, hosszú évtizedekig volt minden gyűrődéstől mentes, vadonat
újszerű, sima a képe. Mintha nem is élt volna. "Tulajdonképpen
én tényleg nem éltem. Ellentétben a legtöbb emberrel. Igen, hát
így alakult: az életből valahogy nagyjából sikerült kimaradnom."
Bajusz tehát nem volt, maradjunk ebben. (Úgy fest a dolog, hogy
nagyrészt azok emlékeznek rá bajszosan, akik maguk viselnek,
vagy valaha viseltek ilyesmit.)

- Arra szeretném megkérni, hogy beszéljen nekem az ameri
kai őslakókról. Nincs semmi a világon, ami ennyire vonzana! Vol
tam szakembereknél, és egyik se tud nekem mondani semmi újat.

- Távol áll tőlem, hogy szakemberekhez akarjak hasonlítani.
De ezzel én hasonlóan vagyok. Semmit se mondhatok magának.
Mert semmi újat nem tudok.

- Csak amit tud, azt! És majd én mindig eldöntöm, hogy ne
kem van-e benne nóvum.

- Köszönöm szépen! - mondta a bácsi. - Majd eldönti,
hogy szikkadt lócitrom, amit a fejemben tartok, vagy kutyagumi.

(Kerülgetni kellett ott is, abban az utcában a kutyaürüléket, és meg
volt a szag hozzá, a párás meleg megérlelte.)

- Nem az! - mondta Dániel. - Ebben én biztos vagyok.
- Miért? Nem mondtam semmit.
- Az én szituációmban minden "nóvum" aranyat ér - ma-

gyarázkodott Dániel, és nagy buzgalmában, ahogy igyekezett le
nem maradni, egyik lábával kurtákat, másikkal hosszúkat lépett.
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- Ilyet, hogy nóvum, miért kell mondani? - kérdezte a bácsi.
- Új - mondta Dániel.
Eredetileg nem fűzött nagy reményeket a bácsihoz, csak úgy

megpróbálta, legföljebb veszít egy órát vagy kettőt; most már ret
tegett, mi lesz, ha nem maradhat meg a közelében.

- Valami új.
- Ne sántítson! Én sántítok.
-Jó.
Nem volt könnyű egyenletesen lépni, azután. Minden lépésére

figyelnie kellett Dánielnek. A lábát nézte, és igyekezett.
- Mondok valami újat, jó?
-Jó...
- Én nem vagyok egyetem. Én nem tartok felvételit. Nincs rá

emberem, meg időm sincs, de legfőképpen kedvem nincs. Hallott
maga a próbákról? Nálam, ha valami, hát próbák vannak. Miben
különbözik a próba a felvételitől? Hogy nem lehet rá fölkészülni.
Ilyen próba a nyelv. Aki a zoknira nekem azt mondja, hogy haris
nya, a nadrágra, hogy pantalló, a szoknyára, hogy alj, arról tu
dom, hogy nekem nem jó.

- Köszönörn. Most már ezt legalább tudom. Be fogom tartani.
Megígérem...

- A disznóra. hogy sertés! - kiabált a bácsi. Elragadta a düh.
Nem tudta (vagy nem akarta) abbahagyni. - A vasárnapra, hogy
vasárnapi nap! De hiába tartja be. Ha úgy van, hogy el kell ron
tania, el fogja rontani valahol máshol. (Ezeket mondta még a bá
csi, immár halkulva, és csoszogott, mert annyi sikeres kikerülés
után csak belelépett egy szarba, egy mustársárga tapadósba, azt
próbálta lecsoszogni.)

Dániel féllépéssel lemaradt. Lehet, hogy éppen az lett tudtára
adva, hogy egy afféle gyors lebonyolítású vizsgán, vagy mondjuk
így: próbán, megméretett és könnyűnek találtatott, elrontotta a
dolgát azzal az egyetlen rossz szóval, hogy "nóvum", ami igazá
ból nem volt az Ő szava, talán most ejtette ki a száján először,

nem tudni, miért és honnan került elő olyan végzetesen, igen,
végzetesen!, hogy elzárja útját ehhez az emberhez, aki alig né
hány perc alatt meggyőzte, hogy tőle, csakis tőle lenne képes ta
nulni ... Lehet, hogy le kéne maradnia. Ez van most már csak hát
ra, a búcsú. Lekopni.

De még hogyelköszönjön, ahhoz sem bírt hozzáfogni. Nem
tudhatta, nincs-e a rendelkezésére álló köszönésekben valami hi
ba, amivel további rossz pontokat szerezhet. (Még ha a bácsi vél
hetőleg nem használná is ezt a kifejezést, hogy rosszpont.) (Esze
rint táplált még valamicske reményt Dániel: még nem volt min
den mindegy... )

Az izzadság a szemébe csorgott, meg füle mögött le a nyakán,
meg a mellén, rá a hasára. Jobb lett volna este jönni a bácsihoz,
esti hűvösben - akkor megfelelőbben szólt volna.
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Ha nem talál rendes, jó búcsúszót, az lesz a leghelyesebb, ha
csak szép csöndben lemarad a bácsi mellől, gondolta. Lekopik,
mint talpról a szar. Látszólag nem nehéz, mindössze az kell, hogy
egyszer az egyik lépés után nem teszi meg a másikat, és akkor az
ember ott marad; áll, és nézi a távolodót. Utána bámul, és ha már
nem látja, elindul, egy másik irányban.

Másrészt jelenthette a bácsi magyarázata azt, hogy ugyan má
sok nagy veszélyben lennének, egyik pillanatról a másikra eljátsz
hatnák a lehetőséget, hogy hozzá, az ő környezetébe juthatnak,
de ez Dánielre nem vonatkozik, ő már túl van a próbán: észre se
vette, és megtörtént a dolog. El lett fogadva. És ha így értelmez
zük a beszélgetésüket, akkor az, hogy a fiúban, aki addig köny
nyen és sokat beszélt, nem voltak gátlásai, a bácsi elkezdte azt a
rombolást, amely - mint némelyek állítják - minden tanulási
folyamat, egyáltalán: minden mélyebb kapcsolat kezdete, és ez a
pár mondat egyenesen annak bizonysága, hogy azon nyomban
hozzálátott a neveléséhez. (Mellesleg a "nevelés" szót aligha
hagyná szó nélkül a bácsi: A régi görögök találták ki. Évezredes bal
lasztjaink egyike a nevelés. De még ellenében is, hozzá hűtlenül is,
ezt lehet leginkább ide illeszteni.)

A bácsi nekilátott.
Mint a kertész vagy a szőlősgazda, amikor kibontja csomagolá

sából az oltványokat, és megtapogatia: ezeket fogja a földjébe tenni.
És Dániel ettől kezdve bizalmatlan volt minden szóval szem

ben. Amiket addig aggálytalanul kimondott, gyanússá váltak előt

te, kétes értékűvé. Igencsak szófukar lesz az ember, ha ilyen hely
zetbe kerül; ez történt Dániellel.

(Sem ez előtt, sem utóbb nem hozta szóba, nem magyarázta a
próbákat a bácsi.)

Egyszer csak megállt.
A szemébe nézett Dánielnek.
Mogorván azt kérdezte tőle: - Ért maga a dinnyékhez?
-Nem.
- Az baj - mondta a bácsi. - Mert én se. És most épp a pi-

acra megyek: dinnyét venni.
Ide tartoznak a következők.

Először, hogy a bácsi hangja határozottan barátságtalan volt,
mondhatni szigorú. Megrótta Dánielt, amiért nem készült a
dinnyék tárgyából.

Másodszor, hogy mielőtt megszólalt, látszott a szemén, hogy
örül. Örül a fiúnak. Örül a látásának, annak, hogy ez a fiatal em
ber egyszer csak megjelent, hogy itt van, hogy része lett az életének.

Harmadszor, hogy később sokszor alakult ugyanilyen módon,
vagy még durvábban a beszélgetésük: a bácsi rendszeresen letolta
Dánielt. (Persze a többieket úgyszintén. Bár valahogyan kiváltsága
lett ez Dánielnek, gyakran és zordul kikapni a bácsi haragját.)

Negyedszer, hogy soha nem volt alkalom, hogy miután meg-
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látta őt, akár reggel, fölkelés után, akár valami többnapos távollét
után, és azelőtt, hogy feddő szavakat szórt volna rá, ne villant
volna meg a tekintete, ne lobbant volna föl arcán az öröm.

Ötödször, hogy sose lehetett tudni, szándékosan intézi-e így a
dolgot a bácsi, vagy akaratlanul tör ki belőle a harag ugyanúgy,
mint a boldogság, valahányszor eléje kerül Dániel.

Hatodszor, hogy annyi dinnyét vásároltak, amennyit ketten
még valahogy haza tudtak cipelni, és ez a mennyiség épp elegen
dő volt a családnak. (Beleértve Dánielt, aki akkor evett velük elő

ször.) Ha tehát nem jön, nem keveredik az útjába aznap délelőtt

a fiú, akkor kevesebb dinnyét van módjában megvenni, hazavin
ni ... Mi lett volna akkor?, tűnődhetünk, beérik feleannyi dinnyé
vel? A bácsi megkér valakit, hogy segítsen, a piacon egy idegent?
Vagy előre tudta, hogy jön majd a Dániel nevű, és eleve számított
rá aznap?

Hetedszer, hogy nem jegyezte meg senki, senki az ebéd részt
vevői közül, hogy milyenek voltak a dinnyék. Hogy görög-e vagy
sárga, és főleg, hogy kellőképpen édes-e, vagy pimpós, lőrinces,

netán ízetlen, vagyis tök. Erről nem beszéltek. Talán nem emlé
keztek már.

Nyolcadszor, hogy Dániel ott maradt, a családdal. És lehet,
hogy a bácsi időnként elmondott neki ezt-azt indiánokkal kapcso
latos élményeiből, de bizonyos, hogy a fiú nem csapolta meg rend
szeresen a tudását, hogy aztán feltöltődve elinduljon a tengeren
túlra. Évekig ott maradt, csinálta, amit a többiek, föltámadt ér
deklődése a bor iránt, és sok mindent megtanult a szőlőről: pedig
eredetileg egész más növények kultúrája vonzotta. Például a ku
koricáé,

Dánielnek mondta egyszer, hogy tudni kell: nincs abban semmi
magasztos, hogy távol tartjuk magunktól a kellemetlenségeket, a
kellemetlen embereket. Ha olyanok lennénk, mondjuk, mint az iga
zi szentek, akkor nem a magunk kényeimét néznénk, és elfogad
nánk azokat, akik rosszabbak a leprásnál. Mert a leprásnak csak a
teste fertőz, és amúgy lehet kedves, okos, szellemes, lehet kiművelt
társalgó, és lehet tapintatos, tudhat hallgatni, amikor fontos a hall
gatás. Rosszabb, akinek a viselkedése gyógyíthatatlanul romlott. Aki
nek a romlott szokásai azzal fenyegetnek, hogy a mi szokásainkat
szintén megrontják. Akinek a tekintete zavaros, meg a gondolatai
zavarosak, aki a képünkbe ásít. Mivel se az Isten hatalmával nem
rendelkezünk, hogy a megváltoztathatatlant megváltoztassuk, se
nem vagyunk igazi szentek, akik magukról, a maguk békéjéről ké
pesek lemondani - annak reménye nélkül, hogy áldozatuk bármi
eredményre vezetne, nem szórjuk a gyöngyeinket disznók elé 
miközben tudjuk, hogy szórhatnánk.
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