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A torony
/kisregény/

Este érkezett haza, de azonnal nekilátott, hogy már mintegy három méteres
magas, s néhány hónapja elhanyagolt tornyot elbontsa. Elégedetlen volt az ala-
pozással, kicsinek, nem kellőképpen szilárdnak találta ahhoz, hogy a tervezett
magasságba nyúló torony súlyát megbímá. Egyenként ütötte ki a kalapáccsal a
téglákat, spahtlival tisztogatta a rákövesedett maltert, s a kisszobába rakta egy-
másra valamennyit. Néhány napra táppénzre irattá ki magát a körzeti orvossal
- ötven forintot adott ki ezért - s kikilincselte az építkezési engedély módosítását.

Az erkély alá - a statikai számítások elvégzése után, amelyben egy üzem-
mérnök segédkezett - megfelelő nagyságú gödröt ásott. Az eladott szülői ház
árából cementet, sódert és finom, rostált folyami homokot, valamint meszet vett.
Kibérelt egy betonkeverőt, felfogadott két, "építkezésen már dolgozott roma-
magyart", és a "gödör alja és az erkély közötti távolságot tekintve az élhossznak"
egy betonkockát "ültetett" a panelház tövébe.

"Tízszeres terhelést is kibírna."
E műveletnek az lett az eredménye, hogy a világítótorony, amit felépített,

egyik oldalával sem érintkezett az emeletes ház szelvényeivel. V. Antal az ala-
pozásnál tudta, hogy "mintegy méternyi lesz a távolság a két fal között", így
az "emeleten lakók kilátási lehetőségei sem csökkennek, azon kívül, hogy a ház
karbantartási munkáit is kényelmesebben lehet végezni, ha időközben - mert
ilyen épület élettartamát száz-százhúsz évre tervezte a hivatal - arra kerülne
sor."

Ez idő tájt sokat morogtak az emeleten élő lakótömbtársak V. Antalra. Sorra
följelentgették a "városkép tudatos, ízléstelen és individualista vezéreltetésű ron-
gálása miatt." A hatvanas években pontosan tizennégy bejelentés érkezett a Városi
Tanács építési osztályára. Emiatt tizennégyszer szállt ki az osztály által össze-
hívott mérnökökből, hivatalnokokból és társadalmi szervek képviselőiből alkotott
bizottság. Ilyenkor V. Antalnak munkaidőcsúsztatást kellett kérni főnökeitől, bár
néhányszor "orvosi segítségért" folyamodott. Ezerkilencszázhatvanötben elhasz-
nálta mind a tizenhat nap szabadságát. De a szakszervezet, a helyi pártbizottság,
és a Népi Ellenőrzési Bizottság jóindulattal állt az ügyhöz.

"Idegenforgalmi látványosság lesz."
"Mire felépül, magasabb lesz mint a város bármelyik háza". Munkatársai

hőzöngőnek tartották és kinevették, hitték is, nem is, de mert V. Antalt az épít-
kezésben nem gátolták, "munkahelyen kívüli tevékenysége" legalizálódott.

V. Antal élete hétköznapi mederben folyt. Került mindenféle feltűnést. Egyéb-
ként sem szerette azokat az embereket, akik hajszolták a feltűnést. Az olyan
helyzetektől is elriadt, amelyekben a társaság központjává válhatott volna, félt,
nem felel meg "az elvárásoknak". "Senkit nem szabad kellemetlen helyzetbe
hozni." Eszébe sem jutott, hogy feltűnést kerülő élete is feltűnő lehet. Azt sem
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vette észre, hogy "amikor eljött a nősülés rendes ideje, harmincadik életéve, és
nem nősült meg, egyre több lány, asszony súgott össze háta mögött. Míg egyszer
az üzemben, egy termetes asszony, éppen az üzemcsarnok előtt, félig évŐdve,
megkérdezte, "Anti, nem vagy te buzi?" V. Antalnak a dühtől lila lett a feje, s
hirtelenjében, "hogy a számára kellemetlen helyzettől szabaduljon", elkapta az
asszony olajtól csúszós kezét, s arra kényszerítette, hogy felmeredt, erőteljes
nemi szervét megfogja. Az asszony visított, de V. Antal - mint később, a mun-
kahelyi döntőbizottság előtt jegyzőkönyvbe mondta - érezte, "az asszony a paj-
kosságon túlmenő figyelmességgel tapogatta a nemes szervet". De "azt tagadná,
hogy munkaidőben, kevéssel a tizenegyórás munkahelyi tízperces szünet előtt,
az üzemcsarnokban megnyitotta nadrágja sliccét, és csupasz testrészének meg-
fogására kényszerítette volna munkásnő beosztottját - az időközben elterjedt
szóbeszéd ellenére".

V. Antal joggal érezte, hogy "tisztességes, apjától örökölt nevét meghurcolták,
és mindenki előtt sárba tiporták", ezért önszántából fordult szakszervezeti ve-
zetőjéhez, kérvén, "vizsgálják ki a terjengő szóbeszéd reális alapjait" és "nyil-
vánosan szégyenítsék meg az aljas rágalmazót".

Az ügy elültével elhallgattak a fecsegők is. V. Antalt semmi nem gátolta,
hogy késő délutántól késő estéig tornya építésével legyen elfoglalva. S a falak
biztatóan magasodtak.

Ebben az időben furcsa szokást vett fel. Mint egészséges ember a kedvesét,
úgy simogatta, becézgette a téglafalakat, tenyere öblével le-letakart egy kiszö-
gelést, a vörös tégla anyagába égett meszes csigát, és míg melengette, érezte
mint szivárog át testébe a fal kemény tartása, szilárdsága, és hangosan beszélt.
"Kedves falával" tudatta mi történt aznap a városban, kivel és mit beszélt a
hajnali buszon, munkatársai kivel és mivel elégedetlenek, "ismét rossz a koszt",
valamint "miért undorodik az utóbbi időkben a kikencélt nőktől". Meg is ma-
gyarázta: "a nőknek semmi más nem kell, csak a farkam".

Átöltözött, magára húzta a maiteres ruháját - úgy dőlt a falához, vagy, amíg
elszívott egy szál Mátrát, a keverővedret felfordítva, a fal tövébe ült. A torony
pedig felfogta V. Antal keserveit, és megértőén hallgatott, mint a sír.

A várost, ahol V. Antal élt, a Királynők városának is szokták nevezni, de a
pontosabb szóhasználat, és a hivatalos államforma mint királyság megszűnte
miatt immár kiskirályok városának kellene mondani. Harmincöt év alatt sikeresen
tönkretette a boldog utókor azt, amit egy évezrednyi idő sem tudott. A várost
többszörös S-ben átszelő hegyipatak alkotta meredek sziklán állt a királyi palota,
funkcióját vesztve átalakult, s felnőttkorú köztörvényesek népesítették be. Pa-
lotáinak mintás cserepeit szétsodorta a helyekből szüntelen fúvó szél. A koronázó
templomból lezuhant a harang, bujócskázó gyerekek évtized óta kényelmes bú-
vóhelye.

A freskókat gyerekrajzok egészítették ki, a bizánci képek kiegészültek a hu-
szadik század obszcén jeleivel. Hatalmas rombusz feszítette szét a város szent-
jének nevezett Árpádházi királyné combjait, a háttérben /makettet, kenyeret és
ásót tartó/ három férfialak ártatlan szentarccal tekintett messze, tudomást sem
véve irdatlan meredő falloszukról.

A várudvaron rendezett nyári koncerteket gyakorta megszakította a barokk
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Szentháromságról lezuhanó szobordarabok keltette riadalom. A szétporlandó
mészkőszobrok különösen augusztusi estéken igyekeztek megszabadulni testré-
szeiktől.

Az idős polgárok, akik még emlékeztek a kisváros hajdani pompájára, s arra,
hogy a püspöki palotát és a jószágkormányzói épületeket húszévenként szokás
volt tatarozni, rosszalva csóválták fejüket a levelesen málló vakolat, omladozó
erkélyek, gazfelverte fogadótermek, kiütött ablaktáblák miatt. De átkozódásukat
elnyomta a sétáló-utca végére épített aluljáró megnyitásán résztvevők tapsvihara.

A királyi palota romhalmazával átellenben, kissé alacsonyabb dombon épült
fel a helyi nagyságok villasora, megszakítva egy-egy luxuscikkeket árusító bolt-
tal, exkluzív csárdával; s egy húszemeletes, fekete gránittal borított monstrumot
is odateremtettek a szorgos építők, tetején az ötven kilométeres sugarú körpa-
norámát nyújtó bárral.

A vár aljánál emelkedő Kálvária-dombról kitűnő kilátás nyílt a századeleji
hangulatot árasztó épületekre. A völgyben felduzzasztott patak szintetikus fes-
tékeitől szennyezett kékje, nyírott szomorúfüzes ligeteivel szerencsésen tagolta
a domboldalakról leereszkedő utcák villáinak geometrikus rendjét. A Kálvária-
dombról látható a város legkisebb, ötödik dombjára telepített panelház-telep is.

V. Antal egyszer téved csak erre a líciumokkal befuttatott sziklára, akkor
azonban lelkét feldagasztotta a "gombamódra szaporodó házak" látványa okozta
érzés. Azt is észrevehette volna akkor, hogy a patak fölötti függőkertben, a
díszbokrok, s néhány napja odatelepített évszázados fák takarásában ünnepség
vette kezdetét. Könnyű" ruhás, ránctalan arcú asszonyok sétáltak napernyők alatt,
jólöltözött, sportos, arányos testű férfiak emelték egymásra öblös poharaikat, s
a megye legjobb svábzenekara hangolt. V. Antalnak arról sem volt tudomása,
hogy e megyényi mulatságnak véget vető felsőbb rendeletet kiváltó számos levél
egyikét ő is aláírta. Abban a levélben ez állt: "Az előttünk járt nemzedékek által
ismertté tett város hagyományos arca a barokk időben alakult ki. A városban
és a körülötte elterülő városrészekben sorra épültek a barokk stílusú középületek,
lakóházak, templomok. Talpra állt a város." - majd tovább - "A felszabadulás
után két irányú átalakulás tapasztalható a városban. Egyfelől bizonyos mértékig
ipari központtá fejlődött, másfelől kulturális téren erősödött a vezető szerep. Ma
egyetemi város ... megépült az új egyetemi negyed, középiskolái, szakiskolái,
technikumai a tájegység széles körzetéből vonják ide a tanuló ifjúságot. Múzeuma
egyike a vidék legfontosabb közgyűjteményeinek. Új állandó színházat kapott
stb. Nyári egyeteme kulturális és idegenforgalmi szempontból egyaránt igen je-
lentős." A múlt folytatandó hagyományait és duplázandó eredményeit sorolta
elő a levél fogalmazója, ellenpontozásul "annak a botrányos és erkölcstelen élet-
módnak - egyik megnyilvánulása volt ama V. Antal által észre nem vett négyszáz
személyes összejövetel -, amely szeretett városunkban az utóbbi időben elhara-
pózott."

Pedig, a feljelentő leveleket követő kivizsgálás után, a "megtorlás rémhírének
elterjedése ellenére" az aláírók között szakszervezeti és egyéb jutalmakat osz-
tottak a "józan és felelősségteljes helytállást demonstrálandóan", s a jutáim azottak
között V. Antal is ott volt. Két boldog hetet tölthetett a magyar tenger egyik
első félkomfortos szállodájában, az utószezonban, kellemes vénasszonyok-nyara
melegben. V. Antal azonban nem érezte jól magát. Abban az időben azon törte
a fejét, hogyan lehetne a fal egyhangúságát megbontani úgy, hogy a gótikus
kitekintők ne csökkentsék az épület szilárdságát.



Közelkép

A ház lakói a majd két és fél évtized alatt megszokták V. Antal építkezését,
olyannyira, hogy egy-egy este a környék csendjét nem verte föl a vízszintezést
jelző sok apró kalapácskoppanás, a rántotthússzeletelést abbahagyták a gondos
családapák és családanyák, s egymástól érdeklődtek, "miért nem folytatódik az
építkezés?".

Amikor az árnyak a csöndes tavaszi délutánokon nyúlni kezdtek, s szótlan,
gyerekekre vigyázó asszonykák üldögéltek a parkban, amíg csemetéik indiánosdit
vagy háborúsdit játszottak a telep építőinek felvonulási területén, mélázva nézték
V. Antal tornyán a frissen felkerült téglasorokat, és a torony alatt egyre növekvő
törmelékhalmot. Siránkoztak, amiért "a mi párunk bezzeg ilyesmire nem képes,
ha hazajön, csak lerúgja a cipőt, előveszi az újságot, vagy a rádió elé ül és azzal
foglalja le magát". V. Antalnak arról sem volt tudomása, hogy a korábbi ellen-
kezések után az érdeklődés középpontjába került "érdekes személyisége". Kék-
köpenyes csitri lányok pirulva néztek rá ha az élelmiszerboltban meglátták, ka-
masz fiúk arról álmodoztak a pincében két játék között, hogy "annál a toronynál
magasabb tornyot fognak felhúzni, ha felnőnek", ha az alig-nő óvónéni színes
ceruzákat és fehér papírlapokat osztott ki az óvodásoknak, ők családjuk helyett
épülőfélben lévő tornyokat rajzoltak /köröttük piros, kék, sárga tulipánok, nagy,
pöttyös masnis kislányokkal és kisfiúkkal, valamint hatalmas szárnyú, karcsú
nyakú madarakkal/.

A városi rajzpályázaton, amelyet 1970. augusztus huszadika tiszteletére írtak
ki először az ifjúság széles körű aktivizálására", a beérkezett és a kiállított művek
mintegy fele a lakótelepi életet ábrázolta, s e változatos technikákkal készült s
változatos rajztudásról árulkodó alkotások mindegyikén - itt, ott csak egyedül -
ott volt V. Antal tornya, természethűen és téglavörösen: teteje már a negyedik
emelet ablakpárkányainak szintjét is elérte.

Négy évvel később, a városi címer-pályázaton a múltat jelképező királynői
korona mellett a - köztiszteletben álló művész díjazott pályamunkáján - "monst-
ruózus korunk alkotását szimbolizálandóan" megjelent a V. Antal-féle torony
sematikus rajza. A koronát és a tornyot elliptikus alakban tölgyfalevelek övezték,
az egymásra hajló fényeszöld levelek közül makkok barnái villogtak. A két
összehajló ágat nemzetiszín szalag kötötte alul össze, s csúcsukon vöröscsillag
ékeskedett.

Az efféle túlzó megnyilvánulások ellen végül a helyi naplóban megjelenő
publicisztikában a kulturális rovat munkatársa emelt szót, és szarkasztikus
gúnnyal vette célba "azokat a kispolgári nézeteket, amelyek lehetővé teszik az
ötvenes évek kaotikus felfordulása után látszólag megtűrt, de erkölcsi szinten
nem tűrendő rákos kinövéseket, amelyekre ékes példa az évezredes városban
egy ocsmány torony".

Szorongatta a lonc leháncsolt szárát, léptei lassú ütemére egy-egyet húzott a
gyöngykaviccsal szórt sétaútra.

"Megiszom az üveg sört, s veszek még hármat."
E művelet elvégzésére alkalmas helyet keresett, de nem hagyta békén lelki-

ismerete. Régen engedte meg magának azt a "szórakozást", hogy egy nap alatt
több üveg sört igyon, a "folyékony kenyérből" egyszer is elég. Mégis azt tartotta,
s az adta meg az utolsó érvet, hogy befejezett munkája olyan jelentős, hogy
nyugodtan megengedheti magának "e csendes, bensőséges kis ünnepet".

"Ha nem iszom meg, jó lesz holnapra."
"Addig nem buggyán meg."
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A labdát pattogtató kislány ismét kikerülte, a homokozó felé tartott, éneklő
hangján gyerekverset harsogott:

"Felavattak kisdobosnak!
Becsülettel mondom;
hogy betartsak minden pontot,
csak ez lesz a gondom!

Magyarország az én hazám,
ideköt a szívem!
Úgy igyekszem, ha megnövök,
szolgálhassam híven!"
Szinte abba sem hagyta, újabba kezdett. V. Antal elámulva hökkent le a zöld-

mázas, gyerekkorát idézői padra.
"A kisvasút kattogó kereke,
az úttörőház sok szép műhelye,
csillogó álom, megéledt mese,
mert benne fénylik nagy szeretete.
S mit kíván mindezért a Párt?
Csakhogy helyedet mindenkor megálld."
Lehajolt, felmarkolt a kavicsok közül. Kinyújtott tenyerében rázogatta, amíg

sorra kihullt ujjai rései között valamennyi. Néhány tenyere húsos dombján pattant
át. "Koccannó hangok, akár a nagy szemű eső a faleveleken." A lába előtt nőtt
kupacba belerúgott, szikrázva pattantak a kavicsok. Elkotorta maga elől mindet,
s belefeledkezett, mint igyekszik át a mélyedésen, életéből hosszú perceket adva
a műveletnek, egy saját testénél nagyobb hernyót cipelő hangya.

'"Vöröshangya."

A tiszteletestől, sikeres konfirmálása emlékére kapott egy agyonolvasástól pisz-
kos, nehéz könyvet. Abban olvasott vörös színű hangyákról. Végeláthatatlan őser-
dőben eltévedt felfedezőkről szólt, akik hetek óta járták végenincs utukat, méteres
húsevő virágok, erejükkel gerinceket elroppantó óriáskígyók, a fák magasából
lebukó késkarmú madarak között menekültek, s szerecsenek: korong-szájú fekete
emberek nyilainak voltak szüntelen célpontjai, akiknek - hogy életben maradjanak
- minden nap meg kellett enniük egy fehérbőrű embert. Áldozataikat nem ők
ölték meg, hanem a vöröshangyák. A jajongó európait kikötötték egy fához,
moccanni sem tudott, s nádpengével elvágták a boka felső oldalán húzódó ve-
rőeret. Az elfolyó patakot odavezették a bolyhoz, amely mentén hamarosan meg-
érkeztek a hangyák, és lerágták az iszonyú kínokat szenvedő ember lábfejét. A
fájdalomtól és a vérveszteségtől ájult embert aztán a négerek kioldották a gúzsból,
lábcsonkjait lefűrészelték, a hangyáknak áldozták, s a még meleg szívet kivágva
- erejük növelésére - nyersen megették. A megmaradó tetemet megfőzve kiosz-
tották a törzs tagjai között.

"Vöröshangyák."
Nem taposta el az állatot. Hagyta, hogy eltűnjön. A hangya feltételezett eltűnési

helyére vágott a loncvesszővel. Gondolta, így is elpusztította a jószágot.


