
Tulipánok
Csak nagy nehezen kezdett megvilágosodni a dolog Karesz számra.
Ugyanis nem hitt a furcsa, alig megmagyarázható jelenségekben, a
csodákban meg aztán végképp nem. Bármit látott is a Fókuszban,
ami esetleg csak sugallta, hogy valami természetfölötti erő mozgatja,
számára máris egyértelmű volt: ármány, csalás és hazugság az egész.

— Ez olyan, mintha aszondanák, ez a macska érti, amit mon-
dunk neki, válaszolna is, csak nem tud beszélni — fogta egyszer
ölébe a gangon sütkérező cirmos fejét, és kedveskedve rázni kezdte.
— Pedig dehogy, nem ért ez semmit, csak ragaszkodik az ember-
hez, mert tőle kapja az ennivalót — ezzel finomnak szánt mozdu-
lattal rákoppintott az állat kobakjára, ám annak ez egyáltalán nem
esett jól és nagyot fújva eliszkolt.

Különösen akkor tudott berágni, ha az ufókról esett szó a tévé-
ben, azoknak a szerinte nem létező lényeknek csak az említése is
kiverte nála a biztosítékot. — Azt mondja meg nekem anyám —
for dult ilyenkor a nyolcvan esztendős asszonyhoz, akivel együtt
éltek az utca végén álló aprócska házban —, ezelőtt mé’ nem vótak
ufók? Apám, isten nyugosztalja, megjárta a frontot, dolgozott a
Dunántúltól kezdve mindenfelé, mégse látott sose semmit, csak em-
bert, meg állatot! Őt mé’ nem kísértették meg sose azok az ufók?

De a mamával, aki nagyothalló volt, aztán nem jutott messzire a
beszélgetésben: — Pufók? Amíg dolgozott apád, inkább vékony
vót, mint pufók, csak a nyugdíj után kezdett el pocakosodni.

�

Most azonban ült a kocsmában és nagyon el volt keseredve. Leélt
ötven évet, családja, felesége nem lévén, a rossz nyelvek szerint
még nője sem volt életében, csak az anyjának élt, meg az ivásnak.
Ha véget ért a robot és bezárt a kocsma, egyedül az özvegyasszony
várta otthon. Akivel azonban fenemód akadozott a kommunikáció,
az említett süketsége miatt. — Aki süket, az bolond is — állapította
meg Karesz nap mint nap, ha részegségében elfogyott a türelme az
anyjával való vesződéshez. De nyugalma ritkán hagyta cserben a
férfit, a mindennapok folyóján szinte mindig száraz lábbal kelt át,
ugyanis leegyszerűsített, rögeszmés féligazságokból vert le cölö-
pöket magának. A sok cölöp közül az egyik ilyen volt az, hogy cso-
dák, ufók és más fittyfenék nem léteznek. Tegnap óta azonban va-
lami hihetetlen és felkavaró dolog történt vele.

Ha haragos, netán gonosz gondolatok fogalmazódtak meg mon-
danivalójában, sárga tulipánszirmok jöttek ki a száján. A gyomra
mélyéről törtek föl, legalábbis így érezte, ha pedig emiatt károm-
kodni kezdett, egész tulipánok hajtottak ki a torkából, szárastól,
levelestől.
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Előző éjjel kezdődött. Mélyen aludt, mozdulatlanul, és valami
rosszat álmodott, amikor úgy érezte, rögtön megfullad. Levegő
után kapkodva fölült az ágyában, felkapcsolta az éjjeli lámpát és a
szájába nyúlt, mert érezte, valami nem odavaló került bele. Meg-
döbbenve látta, hogy virágszirom tömítette el a szájpadlását, még-
pedig ép szirmok, nem voltak se megrágva, se összenyálazva. — Mi
a fene… — sziszegte magában, mire egy legalább 20 centi hosszú,
bimbódzó tulipán feszítette szét ajkait és pottyant a takarójára, az
élénkzöld levelek gyönyörűen csillogtak a lámpafényben. Karesz
arra gondolt, hogy nagyon berúghatott az este, ha ilyesmi történik
vele, óvatosan visszafeküdt és próbálta magában felidézni a rég
nem mondott miatyánkot. Érezte, hogy az imádkozástól kicsit jobb
lett, legalábbis abbamaradt az öklendezés.

Reggelig már nem tudta lehunyni a szemét, kész szerencse, hogy
szombat volt, nem kellett kóválygó fejjel munkába mennie. Kint a
konyhában anyja szemrehányó tekintete fogadta. — Mit csináltál
már megint, te jómadár! — morogta az asszony, miközben nagy
csörömpölés közepette mosogatott a hokedlire tett vájdlingban. 

Tegnap este Karesz hazatérvén a kocsmából, a szesztől fölgerjedt
nagy éhségében hagymás tojást sütött. Kiment a kamrába, villanyt
sem gyújtva leemelt a polcról három fej hagymát, megpucolta, be-
lekarikázta a serpenyőbe, ráütött hat tojást és percek alatt készen is
volt a fejedelmi vacsora! Valami miatt ugyan bármennyire is sózta
az ételt, csak édeskésnek érezte a hagyma ízét, de azért becsülettel
megette az utolsó falatig. Most kiderült, hogy a három fej hagyma,
amit felvágott, az az anyja által a piacon vásárolt tulipángumók
közül való, ahogy nézte az öregasszony, pont a sárga színű virágot
hajtó hagymákat ette meg, pedig azok voltak a kedvencei.

Karesz erre káromkodott egyet, de aztán a szája elé tartott kézzel
rögtön kirohant a nyári konyhából, mert érezte, szárba szökkent a
torkában egy kisebb csokorra való növény. Miután hátul, a gané -
cso mónál kiköpte az utolsó szálig mindet, felsóhajtott. — Meg va-
gyok én áldva ezekkel a tulipánokkal…

Hamar felfogta, hogy ezután már semmi sem lesz úgy, mint ed -
dig. Szó nélkül tett-vett az udvaron egész nap, de este nem bírta to-
vább, átment a Kismatrózba és rendelt egy fröccsöt, ami fölött már
jó ideje ült, nem mert beleinni, nem tudta, nem hat-e serkentően vi-
rágjai növekedésére a savanykás rizling.

Belekortyolt, igen jól esett neki az egész napos absztinencia után,
pedig míg csupán bámulta a szeszt, az alaposan felmelegedett.
Óvatosan szűrte a fogai között, kis ideig tartogatta a szájában, de
mivel nem történt semmi, hát lenyelte. Ismerős érzés kerítette ha-
talmába, jól esett, amint üres gyomrát finoman marja a savanyú
lőre. Várt néhány percet, de a tulipánjai nem reagáltak. No lám, mo-
solyodott el magában, a jóféle olaszrizling minden nyavalyát ki-
pusztít az emberből. Gyorsan legurította a maradékot és újabb
fröccsöt rendelt, ezúttal jóval vidámabban huppant le a székére, ke-
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zében a poharával. Ám a második fröccsöt már nem tudta meginni,
mert amint hozzálátott, zsenge bimbó kandikált elő a szájából, alig
tudta hirtelen elé tenni a kezét, hogy a vörös Csilla a pult mögött
észre ne vegye. Óvatosan a markába köpte a virág fejét és zsebre
vágta. Nem tudta, mit csináljon, most fizette ki a piát, még csak nem
is hatott az előző, mit mondjon, miért nem kell a második, s ha nem
kell, minek kérte ki? Végül azt mondta a pultos nőnek, hogy el kell
mennie Orosz Bandihoz, a permetezőért, addig tegye már félre a
bort, később visszajön és megissza. — De aztán kilencig érj vissza,
mert akkor záróra, és ha nem jössz, kiöntöm — kiáltotta utána
Csilla, de Kareszt ez már egyáltalán nem érdekelte. Hazament, fel-
pattant a biciklijére és meg sem állt a kis csatornáig, amely a falu ha-
tárában folydogált unottan, alig három méter széles medrét sűrűn
benőtte a gaz. Mindig ide jött, ha bezárt a kocsma, és még valamit
nagyon meg akart hányni-vetni magában. A Kismatróz ezúttal nem
vált be, nyilvánvalóan egy fröccsre kalibrálta ez a tulipános beteg-
ség. Káromkodnia és lerészegednie tehát nem volt ajánlatos, de
akkor mi a ménkűt csináljon ezután, bosszankodott Karesz, mert
úgy érezte, kirántották alóla a talajt.

Sötétedésig semmi okos nem jutott az eszébe, a szúnyogok pedig
egyre agresszívebben kezdtek támadni, és Karesz arra gondolt, jobb
lesz hazaindulni, mert ezek a dögök mindjárt ellepik, ő pedig nem
akarja most virágokkal borítani a folyópartot.

�

Az elkövetkező napokban Karesznak minden energiáját fölemész-
tette, hogy hozzászokjon az új helyzetéhez. A legnehezebb felada-
tot a trágár szavak mellőzése jelentette számára, ezek olyan régóta
rögzültek benne, hogy az első nap nem győzte köpködni a szirmo-
kat: káromkodott, amikor elfogyott a hegesztőpálca az oldaltáská-
jából a létra tetején, szitkozódott, ha leütötte a bütykét, vagy a sze-
mébe sütött a nap.

Az italt tekintve sem állt sokkal jobban, csupán egyetlen fröccsöt
engedélyezett neki a balsors naponta, a második már nem ment le
a torkán a szájpadlására tapadó növényzettől, így aztán a kocsmá-
ban azt mondta mindenkinek, az orvos ajánlotta neki az efféle ön-
megtartóztatást.

Lassacskán tehát Karesz teljesen megváltozott, nem fogta úgy a
hely a kocsmában, mint eddig, hát elkezdett olvasni: mindenféle
új sá got, Szabad Földet, A Falu Hírmondóját, meg ami a keze ügyé -
be került. Ha mégis társaságra vágyott — természetesen nagyot-
halló anyjáén kívül —, akkor maradt a Kismatróz, ahol, ahogyan ő
fogalmazott, „zsíros” szódavizeket fogyasztott, a bort pedig hoz-
zá gondolta. Esténként hamar elcsendesedett az ivó, a falusiaknak
nem nagyon volt pénzük dorbézolni, ilyenkor Csillával kettesben
ücsörögtek a falra szerelt tévé előtt. A nő elvált iszákos férjétől,
egyedül nevelte két kisgyerekét, és annak ellenére, hogy erős undort
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érzett a részegek iránt, világéletében pultosként dolgozott. Időn-
ként szidta a volt urát, Ferit, mert hogy az is elitta az eszét, pedig
nagyon jó szakember volt annak idején. És ilyenkor mindig hozzá-
tette: Karesz is mennyivel szeretnivalóbb, mióta nem iszik. Az ön-
megtartóztatás valódi okát nem árulta el neki a férfi. Örült annak,
hogy egyre jobban összemelegedtek Csillával, forró lángra gyúlt a
testes asszony iránt, és láthatólag a nőnek sem volt ellenére Karesz
rendkívüli figyelmessége. Néhány hét múlva Karesz egy vasárnap
Csillánál ebédelt, majd ott maradt reggelig, és megtörtént köztük a
legcsodálatosabb dolog, ami férfi és nő között megtörténhet. Karesz
illedelmes vendégként egész éjjel szerette a nőt, aki mindent irányí-
tott, hiszen partnere igencsak tapasztalatlan volt ezen a téren. Az első
viaskodásuk bizony hamar véget ért, Csilla éppen csak fölébe kere-
kedett ajkaival és Karesz ereje máris elillant, ám hamar újra kész
lett a szerelemre, és a nő is óvatosabban bánt a férfi ékességével.

Karesz egyre gyakrabban éjszakázott a pultosnő puha párnáján,
és mind ritkábban töltötte az estéket otthon, az anyja mellett, aki
örült is meg nem is, hiszen még ha megkésve is, de párra lelt a fia,
és végül is ez a dolgok rendje. Ellenben nem tetszett neki Karesz
választottja, Csillát olyan nőnek gondolta, aki életében sok min-
denkivel volt már kedves, és úgy vélte, hogy a kocsmában gyakran
nem csak pénzzel fizethettek a nem túl gondosan kiválasztott férfi
vendégek. Ezt persze csak magában gondolta, a fián látszott, hogy
se hall, se lát a szerelemtől.

Karesz már-már az esküvőt tervezgette, amikor Csilla bejelen-
tette, hogy gyermeket vár, amire a férfit földöntúli boldogság ön-
tötte el, ám csupán néhány másodpercig tartott az öröme, mert a
nő hozzátette, hogy a gyermek apja valószínűleg Feri, a volt férje.

Karesszel kifordult a világ a négy sarkából, szédülni kezdett és
hányinger gyötörte. Szó nélkül távozott a nő ágyától, aki nem is
próbálta tartóztatni.

Az anyja másnap reggel talált rá Kareszre, az ágyában, amint a
szokásos reggeli kávéját vitte be a szobájába. A halottkém azt álla-
pította meg, hogy a férfinek megszakadt a szíve. A párnája alatt
három sárga tulipángumót találtak.
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