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CUKOR GYÖRGY

Örömfalva
„Tele volt ott a világ a te világoddal, mint pár nappal  

előbb a kórházi ágyon, amikor a hevederbe kapaszkodva  
felültél. Szép lovad van, mondtam, jól van tartva, mond- 
tad, s megrántottad a hevedert…”1 Megrántotta,	mint	a	 

gyeplőt,	hogy	indulás.	És	pár	nap	múlva	meghalt. 

Fogta	a	gyeplőt	és	hamiskásan	bazsalygott.	Ahogy	szokta	néha.	Olyan	Deák	Lacisan.	Kijött	
elém	homokfutóval	az	állomásra.	Szalmakalapot	viselt.	Jól	le	volt	barnulva.	Elevenebb	volt,	
mint	életében.

–Tied	ez	a	laptika?	És	a	ló?	–	kérdeztem	köszönésképpen,	mert	minden	természetes	volt,	
mintha	csupán	folytatódna	a	beszélgetés	itt	a	másvilágon	is.	

–	Móriczéké.	Az esőleső társaságból.	
–	Miért	onnan?
–	Te	gondoltad	így	az	előbb,	magadat	kérdezd!
–	Ajaj,	mi	megy	itt	a	túlvilágon…	Mifelénk	is	kánikula	van.	Odatúl.	Itt	esett?
– Hm.	Amennyi.	De	minden	virul.
– E-mailt	is	küldtem	részegen,	a	temetésed	után,	éjjel.	Visszajött.	Deakl, pont, tulvilag, ku-

kac, pont, hu. 
– Nem kukac	van	a	címben,	hanem	magyarbajusz. Mindegy,	nincs	bekötve	a	villany.	Minek?	

Számítógép	is	minek,	olvasgatni	jobb.	Vagy	bámészkodni.
–	Ja?
–	Meddig	maradsz?
–	Az	esti	személlyel	visszamegyek.
–	Személlyel?	Itt	csak	ez	a	keskeny	nyomtávú	csühög,	a	Muki,	lefogadom,	hogy	egyetlen	

utas	voltál.
–	Az.
Fölültem	mellé.	Ciccentett	a	lónak.
–	Manci,	neee!	
–	Miért	Manci,	ha	egyszer	csődör?	Ez	valami	túlvilági	hóbort?
– Az,	mármint	 innenső	 világi.	A	Móricz	 lányai	 nevezték	 el	 valaha	 odaát,	 ő	 pedig	 rájuk	

hagyta.	De	ez	később	lesz.	Ha	így	lesz	majd,	nem	bizonyos,	hogy	úgy	lesz,	ahogy	most	hiszed.	
Magadat	kérdezd.

Nem	értettem	az	igeidőit,	majd	belejövök,	hisz	ez	mégiscsak	egy	másik	világ,	túlvilág,	gon-
doltam.	Megkerültük	az	állomást,	és	neki	a	földútnak	galoppban.	Jól	hajtott.	Közben	mintha	
egy	régi,	félbehagyott	beszélgetést	folytattunk	volna,	abból	is	a	studírozó	hallgatást.	Nyeszlett	
akácos	tűnt	fel	a	távolban.	Lassítottunk.	

–	Áll	ott	egy	tömzsi	atyafi		–	mondom	–,	ki	lehet	az?
–	Százötvennyolc	centi	gazemberség	–	mutatott	a	fák	felé	az	ostorral	–,	a	Savanyú	Jóska.	

Kirabol	bennünket.	Bármit	nekiadhatsz,	odahaza	ott	lesz	az	asztalon,	a	konyhában.	Olyan	ez	
itt,	mint	a	létesítő	képzelet,	majdnem	olyan.	Ezért	Örömfalva	a	település	neve.	Minden	földi	
örömünk	itt	van,	a	falu	abból	épült.	Kegyelmi	állapot,	naja.	Többnyire	magyarok	laknak	itt,	
meg	aki	eszünkbe	jut.	

–	A	Nők városa	is	itt	van,	vagy	mi	még,	a Róma?	Tetszettek	neked	ezek	a	filmek.	És	a	nők?
– Fehérnép	 itt	 nincs,	 hiába	 gondolunk	 rájuk.	 Ez	Örömfalva,	 nem	 afféle	 földi	 Boldogfa,	

itt	 nincs	 kangörcs	 és	 önző	 szaporodás,	 mint	 odaát.	 Sem	 a	 szeretet	 önfeledtsége,	 ami	 utó-
lag	önmarcangoláshoz	visz,	mert	lehettél	volna	jó	apa	is,	nem	ilyen	hülye.	Majd	a	moziban	
lesznek	 lányok.	A	vásznon.	Csütörtökön	van	vetítés	a	kocsmában.	Aggregátorról.	Pénteken	
kugliverseny.	Szombaton	mímelt	verekedés,	mert	gyönge	a	bor.	Vasárnap	pedig	Victor	Hugo	
táncoltatja	az	asztalt	a	negyvennyolcas	emigráns	tisztekkel.	Ma	egyszerűen	csak	szerda	van...	
Na,	itt	a	Józsi,	álljunk	meg.

Odaballagott	hozzánk	Savanyú	József.	Nem	árvalányhajas	kalapban,	csak	úgy	hajadonfőtt.	
Előhúzta	a	pisztolyát.	Én	ültem	közelebb.	A	képembe	bámult.

–	Ismerem	ám	önt	–	mondtam	meghatottan	–,	ön	a	szegények	istápolója,	mert	betyár.	És	
izsákfai	születésű,	mondták	a	rádióban.	

A	betyár	csak	nézett,	aztán	ezt	hadarta:
–	Az	vagyok	szerény	 személyem	minéműségét	 illetően,	betyár	az	etnográfiában,	 ám	sa-

játlagos	 indíttatás	 révén	 mesemondó,	 továbbá	 lelki	 habitusom	 mivalóságában	 ismeretlen	
nótaköltő...	Vázolnám	sorsomat	pár	gyalogszerű	 szóval,	de	nem	kenyerem	a	potya	beszéd.	
Következésképpen	és	engedelmükkel,	pénzt	avagy	életet!	

–	Hm	–	horkantott	Deák	–,	jó	a	humora.	A	dumája	pedig	sallangos,	mint	a	Manci	fejhámja.	
Lelki	ember	ez	a	kereplő	lator…	Mondd	neki,	hogy	életet,	arra	mit	felel?

1 „ORPHEUSZ	 ÚR”.	 Deák	 László	 emlékezete.	 Válogatta,	 összeállította	 és	 szerkesztette	 Kemsei	 István.	 Deák	
László	rajzaival.	Orpheusz	Kiadó.	Bp.,	2010.	216.	o.
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A	szóra	a	betyár	Deákra	emelte	tekintetét.	Szúrósan	nézett.	Nézte	a	szalmakalapot.	Csak	
nézte,	addig-addig	nézte,	míg	lenézte	a	költő	fejéről.	Megkapta,	sarkon	fordult	és	elsétált.

Elindultunk.	De	meleg	van	itt	is.	Meleg,	mint	odaát.	Deák	fantáziájában	hűsítően	kinyílt	
mellettünk	a	tér,	aztán	felpöndörödött,	s	a	térjáték	közepén	elsiklott	egy	csengős	szánkó.	Ősz	
szakállú	öreg	s	egy	fiatal,	barna	ember	ült	rajta.	

–	Drasztutye!	–	kiáltott	oda	Deák,	s	azok	visszaintettek.	Pillanatra	megcsapott	bennünket	a	
kellemes	hideg	és	hószag.	Aztán	csak	a	forróság	megint.	Lassan	poroszkált	a	Manci.

–	Tolsztoj	gróf…	–	merengett	Deák.	–	Pár	napra	 rá,	hogy	 idekerültem,	 tavaszt	kreált	az	
öreg,	és	meghívott	szalonkázni.	Lőtt	is	egyet.	–	Pfuj	–	sercintett	oldalra	–,	Leó	gróf	meggörbí-
tette	a	pipatisztogató	drótját,	s	kikampózta	vele	szegény	dögmadár	beleit.	Át	a	kloákán.	Pfuj.	
Aztán	agyagba	forgatta,	úgy	sütötte	meg	a	hamuban.	Leütögette	az	égett	agyagot,	az	leszedte	
a	tollat	is	a	szalonkáról.	Ott	volt	a	lapát	tenyerén	az	a	madár,	mint	a	csupasz	tökösveréb.	Add	
a	kutyádnak,	Leó.	

–	Meg	nem	enném…	Ki	az	vele,	a	fiatalabb?
–	A	Majakovszkij	Vova.	Költő,	a	másik	faluban	lakik,	de	át	szokott	nézni	ide	is,	ezek	újab-

ban	együtt	lógnak.	Azért	télben,	mert	úgy	jobban	ízlik	Vovának	a	vodka.	Furcsállhatod,	hogy	
szót	értenek,	két	korhely	kocsmapróféta.

Hogy	korhelyek	volnának?	Én	mást	hallottam	róluk,	gondoltam.	De	ő	él	itt,	csak	jobban	
tudja,	mi	lakik	bennük.	Ballagtunk,	lassan,	lassan,	mint	Róka	bácsi	a	szekérrel	a	Puszták népé-
ben.	Lassú	vidék,	kellemes	vidék,	tartós	öröm	a	szemnek.	Magas	kukoricás.	Messzebbre	nap-
raforgótábla.	Itt-ott	akácliget.	A	faluban	jobb	lehet,	van	kocsma,	mozi.	Mármint	kocsma-mozi.	
Darvadoztunk	a	homokfutón,	már-már	elszundikáltunk	a	melegben,	vitt	a	Manci.	Hirtelen	éles	
fütty,	orrunk	előtt	elcikkant	egy	fénycsík,	s	a	vakondtúrásba	vágódott.	Megállt	a	ló.

–	Lőnek?!
–	Meghalt	valaki.	Odaát.	Most	ért	ide	a	lelke.	Kemény,	mint	a	vídia.	Figyelj	–	súgta	Deák.
Éppen	a	kukoricás	mellett	voltunk.	Törtetés,	jön	valaki.	Egy	tarisznyás	öregember	került	

elő,	pontosan	a	vakondtúrásnál	lépett	ki	a	kukoricásból.	Hiszen	ez,	hihetetlen,	ez	az	öregapám,	
a	Farkas	nagypapa!	De	mintha	alacsonyabb	volna,	óriásnak	láttam	kiskoromban.	Ránk	sem	
nézett.	Megijesztett,	nagypapa,	akartam	mondani,	de	Deák	 lepisszegett.	Nagyapám	kivett	a	
tarisznyájából	egy	összehajtogatott,	kockás	kenyérruhát.	Csücskénél	fogva	megrázta,	s	leterí-
tette	a	földre.	Bakancsa	sarkával	szétkotorta	a	vakondtúrást,	még	füstölgött	az	a	lövedékféle.	
Fölvette,	„de	meleg	vagy,	Estók!”,	egyik	kezéből	a	másikba	dobta,	fújkálta,	hűtötte.	Aztán	a	
kenyérruhába	csavarta,	és	eltette	a	tarisznyájába.	Ránk	se	hederített,	eltűnt	a	kukoricásban.

–	Így	szedi	össze	a	lelkeket?	–	kérdeztem.	
–	Elviszi	a	kunyhójába,	van	ott	neki	rengeteg,	éjjel	szortírozza	őket	műfajok	szerint,	s	át-

talicskázza	a	másik	faluba	a	költőket.	Egy	másikba	a	képzőművészeket,	van	itt	több	falu	is,	
darabíróknak,	muzsikusoknak,	moziszínészeknek	és	egyebeknek.	Tanya	is,	néhány	jobb	kri-
tikusnak.	Esetleg	ők	húzódnak	meg	a	tanyán	időlegesen,	a	nagy	kitettségben.	Vagy	újjáépítik,	
ha	tudnak	vályogot	vetni.	Nagyapád	megdolgozik	a	lelkekkel,	néha	egész	nap	nyikorgatja	azt	
a	vásott	talicskát.

–	Nagyapám,	mint	mezei	csősz?
–	Nem	csősz,	csak	olyasféle.	Engem	itt	tartott,	merthogy	a	Repkény	jelent	meg	utoljára,	az	

pedig	próza.	Örömfalva	a	prózaíróké.
–	De	hogyan	lesz	a	vasdarabból	ember?
–	Fogalmam	sincs,	bizonyára	szántszándékkal.	Ilmarinent	kéne	megkérdezni,	még	nem	lát-

tam	semerre.	Sem	Lönnrotot,	de	Vikár	Bélát	sem.
–	Uraim,	elvinnének	egy	darabon?	–	szólt	közbe	egy	szomorú	hang.	Öltönyös,	csokornyak-

kendős	úriember	állt	mellettünk,	kezében	dinnyével.	
–	Elvisszük,	mivel	ön	kassai	–	felelt	Deák,	s	mutatta,	üljön	közénk.	Az	úriember	fölkászá-

lódott	a	homokfutóra,	ölében	tartotta	a	dinnyét.	Elindultunk.
–	Megint	lopni	kényszerült,	Márai	úr?	–	kérdezte	Deák	bennfentes	mosollyal.
–	Tudja	Laci,	a	Miska	megsértődik,	ha	nem	lopok	a	dinnyéjéből.	Újabban	nagyon	inger-

lékeny.	De	szólítson	Sándornak,	hiába	kérem?	Vörösmartyt	mondom	–	fordult	felém	Márai	
ültében	–,	itt	is	dinnyét	kapálgat,	mint	Baracskán.	De	az	majd	később	lesz,	így	mondjuk	er-
refelé	az	eseményre,	de	az	majd	később	lesz,	amikor	a	saját	helyére	ér	a	történet.	Ha	odaér…	
Egyik	délután	hozott	Mihály	egy	dinnyét,	elébe	mentem	az	udvaron,	hogy	üdvözöljem,	ő	pedig	
magából	kikelve	ordított,	hogy	kapálom	és	házhoz	is	vigyem,	s	földhöz	vágta.	Azóta	illemből	
lopok	a	földjéről	egyet-egyet…	Jó	dinnye!

–	Márai	úr,	nem	értek	semmit,	imént	nagyapámat	láttam,	lelkeket	szed	össze.	Azt	mondja	
Deák	úr,	nem	csősz,	csak	afféle.	Öregapám	az	emlékeimben	egy	óriás.	

–	Ühüm…	Akkor	az	is!	Az	ön	tisztelt	nagyapja	fontos	hivatalt	visel,	mert	életében	nagy	me-
sélő	volt.	Ideát	lélek-szortírozó	lett	belőle	–	magyarázta	Márai,	és	kérdőn	falubelijére	nézett.

–	Új	még	itt,	majd	rájön	magától	–	morogta	Deák.
–	Azt	rögtön	láttam,	hogy	új…	Véglegesítve?	Látogatóban?	–	kérdezte	tőlem	Márai.	
–	Látogatóban.	Gondoltam,	megnézem,	hova	került	ez	a	költő.	S	ha	már	itt	vagyok…
–	Igen?	No,	csak	óvatosan	azzal	a	nézéssel,	mert	vékony	ám	a	hártya	őrültség	és	fantázia	

közt.	Hm.	Amit	itt	elképzelünk,	az	a	földön	félreérthetetlenül	megjelenik	az	őrültek	álmában.	
A	zárt	osztályon.	Maga	is	onnan	jött,	abból	a	zárt	„világból”,	hm.	És	fölnevetnek	a	bolondok	
álmukban,	s	nappal	könnyebben	viselik	el	a	valóságot.	Mármint	a	rácsot.	Mert	rab	és	félvilági	
lett	az	az	élet,	ahonnan	maga	jött,	nincs	ege,	én	csak	tudom.	Nos,	humanissime,	ez	az	olvasás	
igazi	természete	és	gyakorlati	haszna…
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–	Jó	is	volna	–	szólt	közbe	a	költő	–,	ha	a	betűnek	ekkora	ereje	volna,	sőt	nappal	sem	lany-
hulna.	Ábrándozik,	Márai	úr.	Mint	általában	a	világjárók.

–	Laci,	ne	legyen	már	megint	pökhendi	–	mosolyodott	el	Márai.	–	Hogy	tett	szert	úti	okmá-
nyokra?	–	kérdezte	tőlem.

–	A	győri	Műhelynél	intézték.	Messze	ér	a	kezük.
–	Vagy	úgy…	Tehát	valamiféle	küldetésben	is	jár?	És	mi	volna	küldetése	tárgya?	–	kérdezte	

évődő	mosollyal.
–	Az	öröm,	Márai	úr.

–	Úgy?	Vajon?	Elcsaklizná	tőlünk,	följelentene	bennünket,	maga	ügyetlen	spion?	Öröm	van	
itt	bőven,	fulladunk	bele.	Nekem	például…	na,	önként	bevallom.	Számomra	az	a	legnagyobb	
öröm,	ha	Vörösmarty	dinnyéjéből	 lophatok…	Hálás	 téma,	megérdemelne	pár	 flekket…	És	
hogy	tetszik	itt	minálunk?	–	mutatott	körbe	engedékenyen,	az	őszinte	emberek	kissé	teátrális	
mozdulatával.

–	Néha	meglepő.	Ez	a	mennyek	országa?	Egy	poros	falu?
–	Hajaj,	menny	 és	 pokol?	Vannak	 ilyesmik	 a	 földi	 észjárásban.	Ez	 itt	 az	 igazi	 valóság,	

mindennek	a	java.	Erre	áhítoztunk.	Ámbár	sosem	biztos,	hogy	megvalósul,	amit	kigondolunk	
örömünkben.	Vagy	örülünk,	hogy	kigondolhatjuk?	Úgy	mondanám,	de	nem	pontos,	hogy	amit	
itt	elképzelünk,	azt	odaát	megsejti	a	sok	földi	bolond,	a	sejtelmük	a	mi	fejünkben	tükröződik,	
s	újabb	módosulással	ez	a	boldog	táj	lesz	belőle.	Íme,	az	igazi	irodalom.	És	közérthető,	hiszen	
az	oktalan	öröm	a	valódi	öröm,	legyen	spontán	az	ízlés,	mint	a	tüsszentés.	Ez	Örömfalva	tör-
ténete…

–	Ja	–	szólt	közbe	ismét	a	költő	–,	az	eszementek	agya	a	katalizátor.	Hát	nem	mondom…	
Sok	a	mandiner	az	elméletében,	Márai	úr,	anélkül	is	örvendezünk	eleget.	Vidám	az	élet	itt	fa-
lun,	reggel	elkezdünk	röhögni,	Suksin	írt	valami	effélét,	szóval	reggel	nekifogunk	röhögni,	és	
estig	nem	tudjuk	abbahagyni.	Odalent	már	ránk	hívták	volna	a	tűzoltóságot.	Kicsit	tömény	itt,	
de	szódával	kibírom	ezt	is.	Vagy	megszokom,	és	örömfüggő	leszek.	Kontrapunkt	sem	ártana	
a	nótába.	

–	Uraim,	itt	leszállnék.	Sétálok	kicsit	–	szólt	Márai.	Megálltunk,	leszállt.	–	A	déli	harangszót	
egyedül	szoktam	hallgatni,	ahogy	a	magyar	táj	fölött	száll…

–	Mint	az	ökörnyál	–	jegyezte	meg	Deák	kajánul,	de	az	író	meg	sem	hallotta.
–	Nos,	eredjenek	csak,	fiúk	–	szólt	kegyes	méltósággal	Márai,	mintha	a	nagy	Szulejmán	

mondta	volna,	hogy	fiúk,	vállfára	tehetitek	a	kaftánomat.
Fura	volt,	hogy	a	két	író	nem	kapott	össze,	eleresztették	fülük	mellett	a	sértéseket.	Bizonyára	

Vörösmarty	sem	üvöltözött	Máraival,	csak	az	író	lódította,	mert	végtelen	emigrációja	idején	
szeretett	volna	magyar	vidéken	Vörösmarty	dinnyéjéből	enni,	most	megteheti,	átsétál	a	szom-
széd	földre,	a	lopott	dinnye	édesebb.	És	kanyarított	hozzá	egy	mesét.

Már	szinte	kellemes	volt	a	hőség.	Léten	túli	örömben	hevert	a	napos,	magyar	mező,	csen-
desen,	szépen,	háborítatlanul.	Jó	itt.	Delet	harangoztak	a	faluban.	Poroszkáltunk	s	elaludtam.	

–	Ébresztő,	megérkeztünk	–	ütött	a	vállamra	Deák	–,	elnyomott	ez	a	jó	túlvilági	levegő,	mi?	
Íme,	Örömfalva	főtere.	Templom	és	kocsma.	Betérünk	egy	felesre	az	Örömfelejtőbe.	Csendes	
hely.

–	Milyen	nap	is	van?	Ja,	szerdát	mondtál...	–	mondtam	felébredve.
–	Milyen	nap…	Lemenő,	neked	tizenhat	éve	csakis	lemenő	–	felelte	ásítva.
–	Abban	voltam,	hogy	az	ötvenet	még	megérem,	a	többi	ráadás,	dögledezés,	finom	halál-

ízek	és	illatok,	szállongóan,	poétikusan.	Meséltem	neked	odaát.	Ráhúztam	tizenhat	évet?	
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–	Ja.	Bolond	vagy,	nyilván	az	vagy.	
–	Adok	magamra.
–	Nyeles	fésű	a	farzsebben	és	kacsintós	buksza,	falusi	gigerli?	–	nevetett,	most	először.
–	És	trapéz	gátyó,	csapott	orrú	félcipő,	ám	újságpapír	az	udvari	reteráton	–	mondom	félig	

sértődötten	–,	és	azok	a	furcsa	gerjedelmek	a	baromfiudvarban,	ejnye...	Enni	lehet	itt	valamit?
–	Semmit.	De	az	kiadós.	Előremegyek.
Éreztem,	hogy	hazaértem,	 innen	már	nem	 térek	vissza,	még	ha	csorbul	 is	 a	 történet	belső	

rendje.	Hát	 lesz,	 ami	 lesz!	A	 teremben	Sosztakovics	2.	keringője	hömpölygött	 szélesen.	Régi	
típusú	ÁFÉSZ-italbolt	volt,	azzal	a	különbséggel,	hogy	nem	ordítozva	beszélgettek	a	vendégek,	
néhány	bádogasztalt	ültek	körül.	Sok	ismerős	arc.	Itt-ott	magában	is	gubbasztott	valaki.	Mindenki	
ki	volt	csípve.	A	falakon	szögvasból	hegesztett	margaréta-forma,	violinkulcs,	gitár-kontúr,	Frédi	
és	Vilma	lógott	szögön.	És	egy	színehagyott	plakát,	„Ne	állj	mozgó	teher	alá!”	

–	A	két	Mikszáth	lemezezget,	a	csaposok	–	szólt	hátra	Deák	a	zenére	célozva	–,	mintha	ikrek	
volnának,	nem	a	valódi	Mikszáth,	csak	epigonok.	

A	 pultnál	 sokan	 álltak.	 Ismerősforma,	 ünneplős	 emberek.	Odafurakodtunk	 s	 otthonosan	
rákönyököltünk	a	bádogra.	Elhallgatott	a	zene.	Billent	velem	a	kocsma	és	fejre	állt,	hirtelen	
ordas	szesz-éhség	markolt	belém.	És	szónokolni	kezdtem.

–	E	szintetikus	anyagok	emelnek	az	égbe!	Az	a	fontos,	nem	az	ízek.	Ah,	műpálinkaüzemek,	
borgyárak	és	ah,	Magyar	Agyhugyító	Művek!	Keresztelt	műborok,	evezővel	kapált	szőlők!	
Trágyalé	ízű	vodka,	és	azok	a	forrázott	csirketollról	merített	kupicák!	–	Ekkor	egy	poros	fény-
gerenda	nyomakodott	a	halántékomhoz,	s	leesett	a	fejem	a	pultra,	de	csak	szónokolt	tovább.	
–	Leesik	egy	orr,	elgurul	egy	fej,	szív	nyüszít	a	bádogpulton.	Reszket	a	kéz,	rezeg	a	nyak,	ugrál	
a	szemhéj,	kavarog	a	gyomor!	Darabokra	hulltunk,	rakjuk	össze	magunkat,	alapozzunk	egy	
fundamentális	felessel!	És	még	eggyel,	most	tapossák	ki	a	belem,	valaki	bennem	hagyta	a	jobb	
lábát	gumicsizmástul,	kié?!	Celebrálj,	csapos!

–	Amióta	bejöttünk,	csak	hallgatsz,	megint	alszol?	–	bökött	oldalba	Deák.	–	Szilvát	kérek	
neked	is,	mint	valaha,	kósert.	Keress	helyet,	majd	odaviszem.	

Megláttam	 az	 egyik	 asztalnál	 Krúdyt	 Hajnóczy	 Péterrel,	 volt	 mellettük	 két	 üres	 szék.	
Odamentem.	Nagy	vitában	voltak.

–	De,	de	és	de,	Gyula	bátyám	–	erősködött	Hajnóczy.
–	Ideülhetnénk	ketten?	–	kérdeztem.	Krúdy	biccentett.	Közben	megjött	Deák	is	a	féldecik-

kel.	Leültünk.
–	Mi	újság	van,	Laci?	–	kérdezte	Krúdy	kíváncsian.	
–	Csak	benéztünk	a	haverommal…	Megint	az	a	téma,	a	falu	nevén	vitatkoznak	az	urak?	

Látom,	nagyban	megy	a	szájkarate.	
–	Váltig	azt	állítja	ez	a	Péter,	hogy	az	öröm	nagy	fájdalommal	jár,	abból	tudjuk,	hogy	igazi.	

Mert	őkelme	csak	erről	írt	egész	életében.
–	Éppen	jó,	a	haverom	az	örömöt	nyomozza.	Itt,	Örömfalván.	
–	Ahan	–	szólt	Hajnóczy	–,	hallottuk,	hogy	ezért	küldték	ide.	Tudod,	Gyula	bátyám,	ez	an-

nak	az	öregnek	az	unokája,	aki	a	lelkeket	szedi	össze…	Hajaj,	nyomingerem	–	fordult	felém	–,	
az	tud	igazán	fájni,	mármint	az	öröm.	Nekem	fájdítós	ez	a	falu.	És	nyugtalanító,	mintha	rendőr	
lakna	a	szomszédban.

–	És	ön	szerint,	Krúdy	úr?	–	kérdeztem.
–	Hááát…	–	gondolkodott	az	 író,	poharát	bámulva	–,	 szerintem	az	öröm	apró,	kellemes	

szúrások	szívtájon,	amibe	lassan	belehalunk.	–	És	a	plafonra	nézett,	ahol	egy	légyfogó	lenge-
dezett,	tele	döglött	legyekkel.	Elmosolyodott.	–	Ámbár…	Nézzenek	csak	föl	arra	a	ragacsos	
légypapírra,	uraim!	Végül	is	van	abban	valami,	amit	Péter	mond…

–	Megcsináltam!	Meg-csinál-tam…	–	hajolt	az	asztal	fölé	egy	széles	vállú,	frakkos	szemé-
lyiség,	két	nagy	öklére	támaszkodva.	Külön-külön	mindegyikünknek	biccentett	és	kacsintott.	
Boldog	volt,	mint	egy	gyerek.	Karinthy	Frigyes	volt	az.	

–	Hát	mégis	sikerült?!	–	hüledezett	a	társaság.	–	Ily	mostoha	technikai	körülmények	ellené-
re?	Frici	megcsinálta	a	távolbalátó masináját!

	Karinthy	fölegyenesedett.	Csokornyakkendőjét	megigazította,	mosolya	eltűnt,	arca	közöm-
bös	lett,	s	nagy	flegmával	így	szólt:

–	Ám	 legyen…	Hm…	Ha	már	 ennyire	 akarják…	Megmutatom!	Kövessenek,	 uraim!	 –	
Saját	mimikajátékos	csínyén	nagyot	nevetett,	és	szapora	léptekkel	elhagyta	a	kocsmatermet.	
Fölhajtotta	ki-ki	a	magáét,	és	loholtunk	utána.

A	hosszú,	 gazos	 kocsmaudvar	 fölért	 az	 erdő	 aljáig.	Karinthy	 végigbaktatott	 rajta,	 s	 egy	
lekaszált,	kisebb	résznél	állt	meg,	szépen	zöldellt	rajta	a	gyöp,	s	mindenféle	használhatatlan	
szerszámmal	volt	teledobálva.	Ott	értük	be	az	írót.	

–	A	műhelyem.	Lépjenek	be.
Ez	a	műhelye,	hitetlenkedtem	magamban.	Gyalupad	ég	felé	rúgott	lábakkal.	Valami	okból	

meghagytak	egy	magas	bodzabokrot.	Árnyékában	korhadt	szék,	rajta	dobozába	szikkadt	enyv,	
szinte	hallik,	hogy	kopog,	mint	a	száraz	kenyérhéj.	És	egy	marék	rozsdás	szög,	pont	fölébe	
hajlik	a	nagy	bodzatányér,	mintha	mágnesezné.	Széthányt	holmik.	A	megfeketedett,	repede-
zett	gyalu	pengéje	csupa	rozsda.	A	szekerce	nyele	nosztalgikusan	visszaballagott	az	erdőbe.	
Kengyeles	 fűrész,	szakadozott,	 rostjaira	esett	 feszítő-zsineggel,	összenyaklott	 lappal.	Oldalt	
egy	kicsi,	megbillent	vaskályha	kitárt	ajtókkal,	rajtuk	porcelán	fogantyú,	négy	öntöttvas,	kar-
mos	lába	alatt	földbe	süppedt	téglák.	Műhely…	Az	elhagyott	szerszámok	a	föld	alá	merülnek,	
szigetekké	állnak	össze,	és	úsznak,	úsznak,	keresik	a	holt	mestereket…	Ebből	erednek	a	haza	
mágneses	erővonalai,	tettem	hozzá	magamban,	a	pálinka	hatása	alatt.	
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–	Giccses	érzelgősség,	amit	gondolsz	–	szólt	rám	Deák,	mintha	a	fejembe	látna,	életemben	
először	volt	 rám	mérges	–,	ne	 így	 legyen	majd,	ha	ugyan	 lesz.	Együgyű	analógiákkal	csak	
magadat	hergeled	és	seggre	ülsz.	Ne	lírázgass	hát,	mámorospalkó!

–	Így	álcázom	műhelyemet,	nyugodtan	lépjenek	be,	uraim	–	biztatta	a	társaságot	Karinthy.
	És	beléptünk	a	lomok	közé.	Egy	vadonatúj	deszkasufniba.	Oldala	fenyőszagú	palló,	felet-

tünk	mesterien	ácsolt	tetőzet,	piros	cserép.	Középen	a	távolbalátó masina	csillogott,	ismerős	
elemekből	szerkesztve.	Karinthy	büszkén	mellé	állt,	és	mutogatva	magyarázott.

–	Villanyosság	–	bicikli	dinamóval,	Tersánszky	ajándéka.	Jelfordító	–	sárgaréz	pálinkafőző,	
a	két	Mikszáth-imitátor	jóvoltából.	Képközlő azaz monitor drótkeretben –	sós	lében	áztatott	
és	kiszárított	disznóhólyag,	Savanyú	Józsi	lopta.	Jel-befogó,	miszerint	antenna	–	kikalapált	s	
középen	horpasztott	ereszcsatorna-bádog,	itt	az	udvaron	találtam.

–	Ez	a	televízió,	odalent	minden	háznál	van	–	dugta	be	az	ajtón	férfiasan	szép,	szakállas	
arcát	Császár	István.	Lehurrogták,	hogy	az	amott	van,	ám	ez	más,	mert	itt	van,	s	Karinthy	ré-
vén	speciális,	mert	távolbalátót	épített	a	semmiből,	s	az	ő	írói	útja	a	semmiből	a	mindenségbe	
visz.	Valaki	még	hozzá	is	fűzte	Császárra	célozva,	hogy	„hát	ez	volna	a	fiatal	nemzedék,	no	
hiszen”.	A	„fiatal	író”	mosolyogva	föltartotta	a	kezét,	hogy	megadta	magát,	s	az	ajtófélfához	
támaszkodott.	Többen	bejöttek,	bizonyára	a	kritikusok	is	megérkeztek	a	tanyáról.	Alig	fértünk.	

–	Egész	éjjel	néztem	–	szólt	Karinthy	lecsendesítvén	a	hangzavart	–,	el-elforgattam	a	bádo-
got,	és	sok	kép	állt	elő.	Nagyot	változott	a	földi	élet,	uraim!	Általában	rendőrök	hajkurásszák	
egymást	automobilon.	És	mindenkinek	hüvelygombája	van.	

–	Én	megnézném,	én	azért	megnézném	–	szólt	Márai.	Észre	sem	vettük,	hogy	bejött	a	töb-
biekkel.

–	Indítsuk	be!	–	hangzott	innen	is,	onnan	is.
–	Arról	szó	sem	lehet	–	mondta	határozottan	Karinthy	–,	még	tökéletesítem,	s	egy	hét	múlva	

bemutatom	a	falunak	a	kocsmában.	Idejében	ki	lesz	plakatérozva.
	Amint	ezt	kimondta,	bódé	is,	masina	is	eltűnt,	s	újra	ott	álltunk	a	limlomok	között.	A	kocs-

maudvaron	rengeteg	ember	feküdt,	mintha	egész	Örömfalva	ott	heverészne.
–	Mi	történt	az	irodalommal?	–	kérdeztem	csodálkozva	Deáktól.
–	Néha	nekibuzdulnak,	s	nem	ér	véget	a	világnézeti	vita.	Még	frakcióznak	is.	No,	agyon	

nem	verik	egymást,	attól	ne	tarts.	Csak	egyben	tudtak	dűlőre	jutni,	a	nyolcadik	szentségben.	
Annak	közösen	áldoznak	–	szólt	Deák	és	lefeküdt.

–	Sacra siesta!	–	emelte	fel	figyelmeztetően	mutatóujját	Császár	István,	és	tréfásan	hanyatt	
vágta	magát.	Így	tettek	a	többiek	is.

	Hevert	a	sok	ünneplőruhás,	végig	a	gazos	udvaron.	Halkan	beszélgettek.
–	Hát	ez	meg	miféle	állat!	–	kiáltott	rémülten	Császár	és	felült.	Egy	sovány,	kopaszra	nyírt,	

kisebb	forma	kutya	ült	mellette.	Az	ebfodrász	csak	két	hatalmas,	busa	szemöldököt	hagyott	
meg	neki.	Sokan	felkönyököltek	s	bámulták	azt	a	lehetetlen	állatot.	Megdöbbentem,	de	na-
gyon.	Istenem,	ez	a	mi	pulink!	Tegnapelőtt	nyírták	meg.	Utánam	jött	ide	is?

–	A	mi	pulikutyánk,	meg	van	nyírva	szegény	–	nyugtattam	meg	az	írót.
–	Ez	puli?	Na	ne…
–	Gyere	ide!	–	szól	oda	Hajnóczy	és	füttyentett.	A	kutya	odafutott	hozzá,	leült	és	okosan	

nézett,	mi	volna	hát	a	terelni	való.	–	Mi	a	neved,	loboncos?	
–	Mitvisz.	Amúgy	szuka	–	feleltem	a	kutya	helyett.
–	Ha	szuka,	akkor	Miszisz	–	helyesbített	Császár	–,	ámbár…	Ámbár,	uraim…
–	Ámbár	az	a	bozontos	szemöldöke,	hehehe,	nagyon	emlékeztet	egy	világhatalmi	egyénre,	

még	a	pangás	éveiből!	–	fejezte	be	a	mondatot	Hajnóczy	nevetve.
–	Péter,	ne	legyen	frivol!	–	mordult	rá	valaki	Mészöly	Miklós	hangján.
–	Van	rá	jó	okom!	–	kiáltott	vissza	Hajnóczy.
–	Nekem	is!	Nekem	is!	–	hangzott	több	felől.	Már-már	vita	kerekedett.
–	Eredj	szépen	haza	–	szóltam	a	kutyára.	Bánatosan	eloldalgott.	A	társaság	elcsendesedett.	

Lassan,	a	maga	túlvilági	módján	múlt	az	idő.
–	Menj	a	kutya	után,	nyomingerem	–	mondta	Hajnóczy	–,	de	a	jelentésedben	legyenek	nők	

is,	nélkülük	semmi	sem	fáj.
	–	Így	van,	üres	a	túlvilág	–	súgta	valaki	–,	elvagyunk	magunkban	is,	de	nincs	sok	öröm	

benne.
–	Távolba	látni,	az	az	igazi	öröm…	Dsuang Dszi álmodja a lepkét, a lepke őt és mindhár-

munkat én. Erre	gondolj,	mert	ebbe	keveredtél,	egykomám…	Szundítsunk,	uraim	–	morogta	
Karinthy,	és	már	horkolt	is.

	–	Ne	aggódj	értünk,	mi	nem	itt	vagyunk,	csak	te	kerülsz	ide.	Ha…	–	mondta	Deák	félálom-
ban.	

–	Hall	engem,	humanissime?	–	szólt	oda	Márai.	–	Ezt	az	egész	felhajtást	az	ön	kedvéért	
rendeztük,	mi	a	semmiben	lakunk.	De	jusson	el	végre	Örömfalvára	valaki!	Megleptük	vele.	Ha	
már	benézett	hozzánk,	ne	járjon	itt	hiába…	Hogy	lásson	is	valamit,	hogy	idelásson…	Ha	majd	
így	lesz,	ha	egyáltalán	így	lesz,	amikor	megtörténik	esetleg.	És	a	helyén	is	marad	ez	a	falu,	
megkapaszkodik,	odasimul,	mintha	oda	lenne	festve…	Pihenjünk.	Sacra	siesta!

Csend	volt.	Aludtak,	aludtak.	Lement	a	nap.	Mindenki,	de	mindenki	aludt.	Engem	is	elalta-
tott	valami	lassan	csillapodó,	valami	eddig	ismeretlen	szomorúság.	Hallottam	még	messziről	
Deák	hangját,	hogy	a	vonat	nem	vár…	Most	a	semmiben	röpülök.	Izzó	lázban,	súlytalanul…	
Már	szinte	eszméletvesztetten,	kábán…	Most	pedig	már-már	szívfájdító,	minden	vétkemtől	
megszabadító,	hihetetlen,	 tiszta	örömben	 lebegek,	 lebegek.	Mint	akit	visznek	a	mesében…	
Mintha	egy	óriás	vinne	hagymaszagú	tarisznyájában	a	vállán.




