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Lendületes
csavart szaltó
A pap kezében az ostya. Az ismeretlen fehérség, amint közele
dik, az ismerős arc, amint háttérbe húzódik. Egy idő után pedig
már fordítva: a legismerősebb arc közelít, s a legismeretlenebb
távolodik. Mint az a bizonyos alagút végi, telt fénykorong, a
mozgólépcső végén a csarnok. Aztán összecsapnak a szemhéjak
hullámai, világító útját járja egy szentjánosbogár, végig az
emésztőrendszeren. Mint valami orvosok megszínezte, röntgen
nel kimutatható folyadék. Beépül a neonszerűen izzó csontokba,
mint hangyák fluoreszkáló tojásaikat, szertehordják az erek. Jut
belőle mindenhová. És egyáltalán nem csodálatos, hogy akadtak,
akiknek egy életen át ez volt minden táplálékuk. Ennyiből éltek.
Gondolta Jenő, miközben félig hunyt szempilláival a padló lát
ványát söpörve, a sorbanálló lábakat kerülgetve, szelíden szlalo
mozott hátra. Mért lenne könnyebb, gondolta tovább, a galam
bok szálkásan foszló, fehér húsából élni, mint éppolyan szálkás,
éppolyan habos röptükből. Csak át kell állítani a testet, mint
mondjuk a benzinmeghajtású autót gázolajra, ha azt olcsóbban
tud szerezni az ember.

A sekrestyében egy fanyar képű öregúr számolta a kosárba
gyűlt adományokat. Frissen borotválva is borotválatlannak ha
tott/ hátrafésült őszülő haja mintha ritkult volna, pedig jószeri
vel híja sem volt. A plébános magas, fiatal férfi, ornátusban
még magasabbat mutatott. Csak közelről nézve tűnt fel, hogy
arcát hajszálrepedések futják be keresztbe-kasul. Haja, szemöl
dökíve szénfekete. Mélyen ülő szeme mintha smink nélkül is
sminkelve lett volna. Igazi színész-arc, mimes-arc. A ministrán
sokkal tréfálkozott, fülükből-orrukból pénzérméket szedegetett
elő, és nagy ívben az asztalon álló kosárba szórta őket. Vala
hogy egy se ment mellé, pedig ő mintha csak a mulatság ked
véért csinálta volna, nem nagyon törődött az egésszel. Elját
szotta/ hogy az egyik duzzogó, apró fiúcska kobakjából se
hogyse pottyan ki semmi, ám mikor egy kedélyes barackot
nyomott a feje búbjára, a szájából ömleni kezdett a pénz. A
röptükben elkapott érmék megintcsak a kosárban kötöttek ki. A
pénzt újra meg újra kis oszlopokba rakosgató sekrestyés türel
me ekkor fogyott el, hangosan dohogni kezdett, hogy már
megint az atya miatt nem lehet egyről kettőre jutni. A plébános
erre gyengéden végigsimította az öreg homlokát, letörölt róla
vagy egy maréknyi aprót, a kosárba zuhintotta, és egy számje-
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gyet írt az asztalon heverő sportújság margójára. Aztán kiment
megáldoztatni a karzatról lejött énekeseket. A sekrestyés kissé
megjátszott bosszúsággal sziszegte, hogy hát akkor ő minek
dolgozik, az összeg úgyis mindig annyi lesz, de azért csak ak
kurátusan feltornyoz ta és zacskókba szortírozta a pénzt. Jenő

segített neki, s csodálkozott, amiért nem is csodálkozik, hogy a
sportújságrá firkált összeg jön ki végeredménynek. Később vál
tott pár halk szót az atyával, s kilépett az oldalajtón.

Odakinn váratlanul a sekrestyés léptei ropogtak mellette a ka
vicson. Hogy kérdezett-e az öregtől valamit, vagy az magától
kezdett el beszélni, arra hősünk később képtelen volt visszaemlé
kezni. Mi sem tudunk többet, talán nem figyeltünk éppen akkor,
talán nem is volt mire figyelni. De valószínűbb, hogy igencsak
volt mire.

Artistanő, valahogy így kezdte a sekrestyés, artistanő volt a
menyasszonya. Sose zuhant le, bejárta a világot, és sose zuhant
le, épp csak egyetlen egyszer. A partnere közeledett a lengő

trapézon, kinyújtotta a kezét, de a lány, aki százból százszor
halálbiztosan elkapta azt a kinyújtott kezet, most különös mó
don megfeszült, széttárta karját, és zuhant, mint egy élő ke
reszt, mint egy darab deszka. Igen, lezuhant, de senki se
higgye, hogy összetörte magát. Csak zuhant, köteleken, háló
kon, porondokon, világokon keresztül. Tüllszoknyája egyetlen
leszakadt fodrán kívül soha semmit nem találtak meg belőle. A
plébános atya meg van győződve, hogy az a lány azóta zuhan
tovább, és mindig akad új cirkusz és mindig akad újabb világ,
amelyeken keresztülzuhanhat. Semmi nem állja útját, semmi
nem akasztja meg röptét. Legfeljebb ha egy-egy kis tüllfodor
hull időnként a földre. Merthogy az atya, akkor még egyszerű

cirkuszi bűvész, most egyszerű plébános, bezárkózott a lakóko
csijába azzal a kis darab szövettel meg a bűvészkoffer mélyéről

előkotort, poros Celanói Tamás-féle életrajzzal (mintha öröktől

feküdt volna ott), és a behúzott spaletták mögött, a tüllfodor
világánál töviről-hegyire átolvasgatta Ferenc atyánk életét. És
amikor végzett vele, kicsap ta az ajtót, a bámész cirkuszosok
között átvonult, a lógó orrokból és konya fülekből kihalászott
egy-egy pénzérmét, és a tétlenül csüngő markokba nyomta, af
féle utolsó kézszorítás gyanánt. És még az igazgatóval is meg
tette ezt, akinek pedig két bérbeadott lakása volt a fővárosban,

és kacsalábon forgó nyaralója vidéken. Nem is költötte el ezt a
pénzt aztán egyikük sem. Csak a sánta, ragyásképű, nagydarab
állatszelídítő vett rajta két gombóc fagyit, mielőtt kiugrott vol
na egy szállodai szoba ablakából. A gyomrában viszont nem
találtak ételmaradványokat, csupán egy összemaszatolódott
pénzérmét. Az pedig bekerült a kórház üvegvitrinjébe, a kis
gyerekek vakbeléből kioperált gyűszűk, gombok, ólomkatonák,
műanyag kisautók közé. Hiszi ezt maga egyáltalán?
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HÁLÓ GYULA

A sekrestyés, mint aki most kap észbe, gyanakvón sandított
[enőre, sárga, szabálytalan fogai közül a koplaláshoz szokott
emberek enyhén gyomorszagú lehelete csapott ki. Jenő már
épp azon morfondírozott, hogy rákérdez, ugyan, honnan tud
ilyen jól mindent ez az ember a papról, mikor a másik feltűrte

egérszürke zakója ujját, és mintha kitalálta volna a gondolatát,
ványadt testalkatát, sörpocakját meghazudtoló frissességgel ne
kifutott, majd egy flikk és két szabályos kézenátfordulás után,
lendületes csavart szaltóval eltűnt egy fiatal nyírfa lombja
közt. Aztán semmi, pontosabban senki. Könnyű szél motosz
kált az ágak közt, Jenő hiába állt a fa alá, hiába bámult a le
velek résein átnyilalló napba.

Azután
mennyi botlás
mennyi véletlenszerű torz mozdulat
s a seb gyágyultan is marad
s a sok törött cserép
de azután
mindezt elfelejted
egy kéz kitörli végleg
és mégis te vagy ott

Fokozatok
az első rőzsehordás hangyaszorgalommal
a második jéghegyek alá gyújtás
a harmadik csak áll
de ég, lángol, lobog
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