
A D idergő Király aratásban
sz.: 1. a Didergő Király

2. a Didergő Király csapata (16 db, akár egy jó sakkcsapat)
3. Vanda királyasszony, a félelmetes
4. A Plébános Úr (királyunk humánus főnöke)
5. beugróba az Üzemi Négyszög három maradék tagja
6. Kicsi, a Didergő Király ifjú szerelme: Joó Katalin
7. utolsóként, és, mint az Üzemi Négyszög — mellékesen: a His

torikás, aki hivatása szerint Eridanus történetírója vala. Ez volnánk 
mi.

A felhasználandó, felhasználható anyag:
1. a Didergő Király naplója
2. utalások, visszautalások, valamint igazolások és visszaigazo

lások
3. „Hol a kalap?”; „Ki a répa?”
4. a Historikás összgyűjteményéből származó anyagdarabkák „a” 

nyomda életéről; megjegyzései „a” módszerrel kapcsolatosan.

I .

Szürkületben keltünk: más íze van a hajnali levegőnek, más szí
ne a napnak, ha korábban nyitjuk — bár aludni nem tud
tunk, kényszerítve kegyetlen tegnapi napunk fekete szívétől —, így 
beszélünk, s mosolygunk: ébredéseink lemossák a gyászt kedvünk
ről lemossák a gyászt kedvünkről...

Pálinkát nem ittunk, pedig vala frigiderünkben. Nem vagyunk 
áántialkoholisták! — első pillanataink szép kedvével első rendünk ez.

Utunkon, mely Horára vezetett, ahonnan a Didergő Királyt les
sük, rongyos cigányokkal találkoztunk, aludtak (rongyot tányérra, 
pohárra cserélő öreg cigányházaspár), bokáig érő kicsi kutya keltet
te őket érkeztünkre. Megállunk. Beszélgetünk és segítünk összeállí
tani a kocsit, melyet a hajnali köd leple alatt felborított a barna csi
kó, hiába lábán a békó. A  házaspár be van csapva. Szabolcsi be
vándorlók által, akik Eridanus aprócska tsz-ében állatokat tenyész
tenek. A  házaspár be van csapva háromezer forinttal — üzleti ma
nőver. Úgy érezzük: hihetetlen hatvanéves cigányt hintába vetni! Szí. 
vünk moccan, segíteni szándékozunk: „Ó, mi azzal nem leszünk gaz
dagabbak!” mondá az asszony, csodálkozva elhisszük, és nem teszünk 
semmit az igazság érdekében, de megjegyezzük: zsivány harap zsi
ványhúsba, ragyogó foggal.

„Minek neked írógép? Költő vagy?”
„Ja. Költő. Alanyi. Szenvedő...” (pütty a Historikás életéből).

Az óra nem kevesebb durvasággal kelti, mint más napokon, a 
Didergő Királyt. Munkásálma... munkásálma: az éjszakai viharban 
ronggyá ázott 1 000 000 betét, melyet tegnap kikészíttetett, de a szál
lítók kifelejtették a vagonból, Kipattan. Fölrántja a redőnyt. Hála 
neked, uram!

Visszabújik. Vanda nem ébred, csak bújik. A Didergő Király 
talpán a lepedőre emelte, most ott szúr a „kurva babapiskóta
morzsa!” Dan úrfi eredményes esti tevékenysége nyomán, de most 
ez jó, csak jó! De azért helyezkedik, szúrjon máshol!

Kivárja a melegben a legutolsó percet, s akkor kivonja magát 
a combok kéjre alkalmatos kalodájából, vállát, mely párna volt az 
éjszaka — helyzetéből, ezt igen nagy óvatossággal, mert Vanda nyúj
tani kívánja ezeket az utolsó pillanatokat, átöleli nyakát és — ne 
adja isten! — még „meglep” az álom.

Vanda királyasszony alvó feje levéve a királyi vállról; puha-pihe 
fejecske; a királyi férj hogy imádta, valaha ezt az ébredést és mily 
mérvű dobogtatásba részelteti ma is — néhanap — a szerelem szent, 
a szerelem igen nagy dolog, kivált, a hetedik év végén, ha lelhető. 
A z a sok szép szó! Sok szép dal! Emlékezik az akácfák alatt, míg 
háborús sebeket hever, gyógyít, illen kést, ollan tőrt: illen nyomot 
szíívén, ollan hasadékot.

Vanda most a legszebb. A hajnali percek, amíg meg nem éb
red, tündökletes nyugalommal ajándékozzák: orcája sima és harma
tos, szája sem látszik oly kegyetlennek. Óvatos csókkal kedvez a 
helyzetnek a Didergő Király. Ez a szerelem pillanata, mely mély, 
hűs, és bővizű, akár a jó hegyi kút! Nem hordják vízzel, újra és újra 
feltöltődik: be rossz üreg, melybe vizet köll cimbálni, kivált, ha hegyi.

Valamint: alkalmasint „jobb más kútjából meríteni!” s a magya
rázat: azt nem köll tőtögetni...

Kivált. Ha. Heggyi! — hangsúlyosan. Ez is kuttyánk kölke, mon
dá a Didergő Király.

— Ne keltsd fel a gyerekeket, legalább csukd be azt a rohadt 
ajtót! — kezdi a napot Vanda imigyen, bár a harmat még lapul.

A  két zsivány kiskölyök szeme persze rég nyitva. Erre a hang
ra vártak. Hajnali lemez. Kislemez, mert a Didergő Király nem ug
rik be reggeli provokációnak. Estinek sem.

— Jó — bólintja tehát, reápillant asszonyára, asszonya gyönyörű 
testét dicsekvőn mutató paplan domborulatjaira, homorulatjaira és 
arra gondol, néhány perce még minden a legszélesebb ösvényen ha
ladt a szokatlan felé.

„túl soká éltem ágyakban”
„túl soká éltem ágyadban”
„túl soká voltam ágyadban”

Így kelt és így kel tehát a Didergő Király, áldva az urat, nem 
küldte az esőt.

Nincs formán kívüli mozdulata: Gyufa—gázláng—tejforralás— Om
nia— közben—00—beretva—tus—Cogate—törkő, mindeközben a hideg 
megborzongatta.

— Remélhetem, hogy ma hagysz a kávéból? — kérdezi a királyasz
szony. Szerelem már nem motivál, a hangsúly, az él régi.

— Persze, kedves — bólintja a Didergő Király. — Persze, persze.
Bundáskenyér—tea—citromnyomó—kiugrasztott citrommagok: Te

rántottét kérsz, kedves? Tudniillik, ha bundáskenyeret készített a 
királyi férj, asszonya rántottát kívánt.

Indul ő füstölögve. Első cigarettáját, Vanda királyasszony első 
mondatát szíjja. Megteremtve véle a távozás boldogságát. Az út első 
harmada elfogy lába alól, mire a csikkek földre kerülnek, de ekkor 
kristályos levegő áramlik, tölti melle vékáját, és érzi: Eridanus! Va
lami van a levegőben! Eridanus!

II.

Gyöngy az idő, vándorol. A  vándorlás is gyöngy: így vándorol. 
A  távoli Vadas-hegy birkanyája is gyöngy, már elszívta első ciga
rettáját, asszonya mondatát, korai kelést, korai indulást; gyöngyöt 
simított gyomrába a hajnal első korty pálinkája, ez is gyöngy, s 
az is, hogy erőt érez magában, ha kedve támad, futva teszi meg a 
következő kilométereket a sétányon, a Lókos fűzekkel, platánköly
kökkel szegélyezett partján.

Most nem jut eszébe; rabló kése volna gyöngyei ellen: hányszor 
járták meg Vandával ezt a partot, hányszor és hány fűz alatt bon
tották le szerelmük kagylóját, vették tenyerükbe szerelmük gyöngyét

Nem küzd ellene, hogy a szarkafészkes fűz látványától első ná
szuk jusson eszébe: „Tehetetlen ember hazudik!” , ami gyöngy volt 
gyomrunkba telepszik, s marad, csak rontás van rája mondva, az 
idő egyszer megindul, lerántja a mondást, haragosan vesszőt csat
togtat hátunkon. Így szerénykedett a Didergő Király, eltitkolva Joó 
Katalin előtt a „minden dolgok lényegét”. Ebből aztán szegény Joó 
Katalin érthetett bármit, csak azt nem, hogy a Didergő Király hul
lámvölgybe került asszonyával, két fiával, s a világgal.

„Letjobb kiveretése a rossznak” , mondja majd néhány hét múl
va vén berakónője: „Csovánnyal kétszer segge partjára csapni, 
megkenni szenteltvízzel écaka, amikor nem tudja!”

De kit kell csalánba vetni? Didergő Király fejében Vandához 
nem kapcsolható, de a berakónő csak ismeri az életet, ha mondta, 
akkor valakit büntetni kellene, morfondírozik majd a Didergő Király.

De hát Vandát? Épp Vandát? Dehogyis bántaná meg ő két 
gyönyörű fia anyját! Tudja, a munka rettenetes, két bolond kis kö
lyök égeti, akár a láng. S, hogy nem ezt ííígérte!

Nem ezt ígérte ő, tudja keményen, dehát mit lehet tenni, 
öt év még nem egy élet, a változásnak most kell, kellene bekövet
keznie... De nyomorultak lettek egy kicsit, mintha beágyazódott 
volna gyöngyük sok csúf nap ölébe...

Gyöngy az idő, poroszkál. A  poroszkálás is gyöngy, s a gyöngy 
hajnali pálinkától gyöngy dallamok jutnak eszébe, mosolyogva du
dorász. Lépteit, könnyű, bandukoló lépteit ritmushoz igazítja. Gyöngy 
a lenge szél is, a felfelé kúszó nap is. Szereti nyári sétáit, ingébe 
kapaszkodik a szél, megmosdatja, megtisztítja az éjszaka porától, 
kedvetlen és gyakori szűzességétől.

Korai az idő, tövig húzott fékkel halad, mint a kocsisok, ha sze
net szállítanak lefelé, bikanagy muraközi lovakon.

A  lány még szűri a tejet.
Néhány perc, talán még tíz is, mire eléri a Lókos fölött átlépő 

semmi kis vasúti hidat. Ott nem szívesen vár a Didergő Király. Ott 
jobbra a szarkafészkes fűz, ott a szétszórt kagylók. Egyedül meg
látja, megnézi, megforgatja, megsiratja. Inkább itt ül le és marad 
gyönyörködve..,

Kicsi! Kicsi! Kicsi! mondogatja a Didergő Király halk hangok
kal, érzéssel teli, melyek úgy ülhettek a kicsi lány markában, oly 
szívet melengetőn, mint a néhány napos, puha, pici csirkék, s hang
juk: csvi, csvy, cshy —, barátságot költ a hallgatóban.

Ó, hát mi másra való vón a rózsa, ha nem illatismerő orr issza 
áradatát.

Ezzel, mint majd később kiderül, semmi rosszat, rémítőt nem 
mondott a Dideregő Király, hacsak a sóhaj nem rejti: Márton ho
gyan bonti szét ezernyi ízedet kisvirág?

A  hajnali nedves fűben fetrengve elégedettségünkben: mulatunk 
Kárász Marcin, a nagykezű, fekete vasutason —, vajszínű Zsigáját 
mossa. Szombat lévén szerelméhez (Joó Katalin) igyekszik reggeli 
után. De mi látjuk Joó Katalint, száz méter és eléri a semmi kis 
hidat, megcsókolja a Didergő Királyt ma reggel is. De azért nézzük 
az áttételt: Vasutas vasúton!

Úgy teszünk, mintha elfeledkeznénk róla, mifélék voltunk húsz
évesen. Hogy szó, de miféle szó, kérem, a szerelem. Fejünkbe áll 
vén grafikusbarátunk bánata: „Mi már csak totyogunk, Histori! Kol
duljuk a szerelmet, barátom! Húsz alatt! K i tárgyal velünk húsz 
alatt?” Tulajdonképpen nem tévedett sokat. Mi, a szerelmet kiszol
gáltak, már nehezen tévedünk, de éveink múlnak... Ezt is arattuk.
A  hajnal nagy segítség, az ember ne számolja el magát. Az 

a megereszkedett bőr! Karikás szemek!

Nézzük korábbi áttételünket: VASÚTON, s VASUTAS; Joó Ka
talin ballag a vasúton, melyet fűzek kísérnek. Puha, kellemes fű. 
A  fű tehát kellemes és puha, ha harmatos is.
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Ez nem munkahely!
Ez nem berakónő betanítása!
Pipacsokkal teli rét.
Sarjúval.
Néhány hangyaboly, távol vakondtúrások, amott traktor vesztet

te sárkoloncok megkeményedve, gömbölyűen az esőtől.
Kévánás a Didergő Király dús szemöldöke alatt.
Dús ölében.
A kislány — Joó Katalin — ott ül nagy baja buja fűve köze

pén. Ha tudná, ha látná (szép törvényem — H.) mit rejt a pipacs, 
mit a kankalin, amott néhány korai búzavirág: kevesebbet moso
lyogna. Kezét maga kezében tartaná, melle nem érintené a Didergő 
Királyét, a Didergő Király kőkemény férfimellét, mely „ízeket, illa
tokat” ismerő.

Szárnyat épít bölcs szavakból.
Hantot szűzi vérnek, búcsúzó balladát, aranyágat, violát. Joó 

* Katalinnak örömöt, csodát.
Dalok, játszik, szárnyal, ha a csapat látná, tanulhatna csodál

kozva. Maga ropja, reklám nélkül. Rég v ítt kardja, a rozsda néhol 
megfogta, megmarta, nem bízott élében, de már fénylik, villog. 
Fénybe tartja, hadd lásson, hadd járja át a napot szikrája.

A  Kicsi szép. Persze szép. Hogy került volna csúf szűz a Di
dergő Király mellé! Szeme hegyi kút, amikor még nem járják át 
növények. Ajka virág. Sudár testét szélvihar meg nem lengeti, le
velét nem szaggatja...

III.

Még nedves cipője orra, térde zöld, amikor megérkezik és fel
áll a dombra, kiveszi kezét zsebéből, elsimítja arcát a bosszúságot, 
felkiált:

— Jó reggelt, urak!
— Szevasz, király! — zúg a csarnok a domb körül, a gépek hang

ja törpén zugba húzódik.
Ma is, mint minden reggel, megborzongatja a köszöntés tüze a 

Didergő Királyt. Végigszánt hátán. Egy darabig nem szól, aztán va
lahol egy füstölgő cigarettát lát meg, valamelyik festékes kézben, 
tizedmásodperc alatt elmúlik a meghatottság: — Gyalog! — kiált 
a segédmunkásra. — Ide, hozzám!

A férfi finoman egymás mellé helyezi — vonalba — lábát.
— Ki mondta, hogy dohányozni lehet a munkaterületen? — 

harsog a Didergő Király.
— Nem volt időm kimenni, király... — mondja a gyalog, szét_ 

tárja karját.
— Az embernek ki kell bírnia azt az időt, míg nem engedhet 

a szenvedélynek, fiú! Te nem így gondolod? Kihez vagy beosztva?
— Mindenki dohányzik munka közben, király. Mindenki, csak 

te nem tudod.
— Miért, fiú? Miért? Hát föl akarjátok gyújtani a csarnokot?
Leül a székébe: Asszentségit! Ezt nem várta, azért ez mégis

disznóság. Kurvák!
Röpgyűlés, röpgyűlés, röpgy... Most? Most! Rögtön!
— Fiúk, nem tart soká, azt akarom, csak három percet álljon a 

gép. A mérgemet hirtelen lenyeltem, megoldást keresünk. De azt 
szeretném, ha megjegyeznétek, disznóság szándékosan ellenemre 
dolgozni, számtalanszor kértem a csapatot, hogy ne dohányozzék 
idebent. De, hogy a kérés nem ért célt, és a megszokás lényegesen 
nagyobb hatalom bármi másnál, nem is reménykedem benne, hogy 
ezután megálljátok. Tehát, ha nincs nagyfőnök, nincs közelben a Plé
bános Úr, rágyújthattok. Csikkeket persze eltüntetni: viszont a csa
pat tizenhat tagja a mai napon megalakítja az üzem önkéntes tűz
oltócsapatát. Ezzel tartozunk a tűz lehetőségének, ti ennyivel tar
toztok nekem. Becsaptatok, becsaptatok, fiúk... Ez szomorú. Ja és 
mit szóltok hozzá, ha megnyerjük az őszi járási tűzoltóversenyt?

— Nyerjük! Nyerj...! Nyer!
— Oké, urak! Heti két edzés. Én leszek a főtűzoltó...

Képessége, tehetsége, vezetési készsége... kong fejében a kis
harang, játsza századszor a Plébános Úr szavait, mellyel levette lá
báról, mellyel ő láblevéve levette saját magát remek masinájáról, 
aztán megsiratta. Tehetsége, vezetési készsége, remek szeme, kiállása, 
hibákra rápillantó! Ilyen embert nem engedhetek puszta gépmun
kásként tevékenykedni, soha nem bocsátanárn meg magamnak, ha 
nem kísérleteznénk, nem tennénk vezetési kísérletet.

Hetekbe került, míg kemény munkával mindenkit elmart gé
péről. Egyedül maradva, úgy bánt vele, mint a kisfiával, testvéré
vel, minden óhaját figyelte, minden kívánságát azonnal teljesítette. 
És a gép neki szolgált. Reggel pöccent. Nem vadultak rajta inasok, 
sem pénzvadász kismesterek, akik csak hajtják a gépet, hogy a 
norma fölött álljanak meg, nem törődve vele, hol sír a gép, miért 
nyöszörög.

A jó berakónő fél siker.
Jól idomított nőszemély többet ér hat darab közepes kollégánál, 

bármilyen jó kocsmacimborák is. Vénasszonyból igazi, szája íze sze
rinti nőt fabrikálni lehetetlenség. Fiatalhoz meg nagy türelem kell. 
A  gyereknevelés nem erőssége, de nem volt választása.

Nőt betörni pont úgy kell, ahogy gépet szoktat tisztességre az 
ember. Kemény kézzel lepucoválni a sallangot, fölösleget, csak és 
csak! Magunk ellen is! Ha kell, durva hanggal, alkalmanként egy 
seggberúgás se árt meg. Ugyanígy a dicséret, mely gyereklánynál 
annyit tesz, mint az egészen friss fiatalasszony tizedik ebédjének 
jóízű  falatozása.  Látni  kell  benne  a  szívet.  Mosolyogni  kell.  Okos,

félreérthetetlen mozdulattal fejtetőt simogatni. Netán játékosan há
tat döngetni. A z  egy ember kedvéért, ha látható alkatában a jó  be
rakónő lehetősége, érdemes változtatni az esetleg más alkalommal 
már bevált módszereken: ezt mindenki maga tudja, mindenki ma
ga birtokát építi.

A  melegért amit lehet, meg kell tenni, hiszen egymás mellett 
dolgoznak majd, munkatársakká válnak, többet lesznek együtt, mint 
házastársukkal, szeretőjükkel. Minden napon arra vannak ítélve, ha 
tetszik, ha nem: elviseljék egymást, s a nyolc órát. Így tehát: — 
Nem ugatunk a berakónővel, kicsi fiú! Ő keresi a pénzünket! Nem
igaz?

— Nem ugatunk a gépmesterrel, nagylány! Ő a pénzünket ke
resi, nemigaz?

Szentencia csapatunk számára. És az uszálynak.
— Dudá! Dudá! Dududá! — ezt mondjuk a Plébános Úrnak, 

természetes kedvességgel, okos nyugalommal, még akkor is, ha os
tobán döccen rég tiszta munkafolyamunk közepébe. Ha bajt kever
ne, vezetőnk, aki barátunk: el fogja intézni! Aki velünk van!

— Dógozni, fiúk! Dógozni! Lányokkal vigyázni! Hajjj! Hesss!
A  csapat induláskor még vigyorodik. Lehet, kérjük tiszteletvel, 

hogy ma sem sikerült megcsípni Joó Katalint királyunknak? Abbija 
meglehet. De nézzük csak a térgyit, könyökit! Ott más mutatja ma
gát, de „lehet, hogy nem volt szerencsés a megcsípettetés? Kérjük 
tiszteletvei” !

— Hogy lesz? — ordít a szélrózsával induló csapat hátára.
Ritmikájuk, sarkuk, szemük egy koreográfiával kiosztott: ezzel 

fordulnak:
— Megnyerjük, király!
— Hogyan!?
— Száz lépéssel, király!
— Mert?!
— Szeretünk téged, te vagy a legjobb!
Letörlik a vigyor félelmét. Rohadó banda, ahol kinevetnek...

Az új lány nem szeret mosakodni, munkaruhája méterekről nyil
vánvaló illatokkal fertőzi a gép tiszta olaj- és kellemes festékszagú 
levegőjét: akinek a vére nyomdász, annak a nyomdafesték szaga 
nyugtató, békítő, mint erdésznek virágzáskor az akácé! Először pél
dául, szolid üzenettel figyelmeztetjük. Nem lehet rosszabb, mintha 
az első napokon örök időkre szóló sértéssel terheljük kapcsolatunkat.

A Didergő Király praxisában néhányszor előfordult már, de még 
ma is pironkodik, ha szeme elé kerül a szemrehányó nézés, örökös 
gyűlölet. „Hiszen, az okosabb én vagyok! Nékem kell tudni a kö
vetkező lépcső f elméreteit!”

Több oknál fogva szükségeltetik az említett figyelmesség.
1.  Ahonnan a lány gépre került, a levegő egyéb telítettsége mi

att nemhogy zavaró nem volt a munkaruha bűze, hanem nem is 
érezte meg senki. (Ismerve Eridanus üzemeit — bizonyíték nélkül fo
gadunk a Didergő Király szavára! H.) És miért nem veszi észre még 
mindig, amikor meg kellene már éreznie? A beidegződés! 
Emlékezzünk arra az időre, amikor albérletünket csak a szeretőnk 
tette rendbe, zokninkat szeretőnk mosta, és ha három napig nem 
nézett felénk: a zokninkat bevágtuk az ágy alá lefekvés előtt. Most: 
asszonyunk van. Mondjuk néhány hete, hónapja. Lakásunk van, kék 
csempés fürdőszoba, de a mozdulatunk egyszerűsége nem változott: 
nézzük a Híradót, várjuk a forduló összefoglalóját: besederjük lapo
san a zoknit. Nem is vesszük észre.

Innen indulva megértjük a lányt, figyelmesek vagyunk, figyel
meseknek kell lennünk. Mint asszonyunk a tízszeri figyelmeztetéssel, 
legalább!, mi is igyekszünk türelmünkkel változtatni áldatlan hely
zetünkön!

A figyelmesség és türelem dicsérete: minden nyugalomban át
adott tudásunk rózsásan gyümölcsözik. Ha a lány fél, mondataink 
magva helyett arra koncentrál, mikor kezdünk üvölteni: tíz mise 
elhangzása után is csak ott tart, vagy még ott sem, mint gépre ke
rülése előtt. Erre fölösleges példát keríteni. Hihető a türelem gyö
nyörű gyümölcse. Ha nem így lenne, a nép nem szabott volna mon
dást rá: A türelem rózsát terem! „Mi türelmünk, mi rózsája...”

Látjuk a Didergő Királyt. A  gond el nem kerülheti. Mert fe
jén megállt: mi lépünk néhányat. Szívünkbe zárva visszük a félel
met: Ha leveti a pályakezdést, hogy veti le a hatalmat, a megdön
tött rekordok emlékét!?

Rettenetes érzéseink valának a pályakezdésről: idegen göncök 
idegen fénye!

Tükörbe pillantunk: ingünk Jegenyéé; mellünk bolyha Renáé; 
láncunk asszonyunké, többszöri felszólítás ellenére. De a szúnyog
csípés ádámcsutkánk alatt — az asztán emmink! A  Lókos igaz tü
kör. Hazugság messze kerüli.

Mi másképp kurziválunk —
Megengedünk magunknak egy-egy hangzatos betűt is — Szedő 

úr ugyan szentségel : „Klaviatúrába rekkenjen ujja véknya!”  és „A  
cseresznyét persze otthon felejtette a Historikás úr, ha jól látom!” 
Ezzel a Karcsika fogadott bennünket, sajnáltuk a dolgot, de tanul
ságos példa...

IV.

Későn ugyan, de beszélünk nyomdánk nyelvezetéről.
Csodálatos Üzemünknek — bárha egyéb munkahelyet felülete

sen ismerünk csupán — speciálisan fejlett nyelve támadt, alakult, 
mely nyelvnek közelébe se kerülhet, mondjuk, egy szerelőműhelyé.
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— Ha puszta jelzés a vélemény: brummogás, nyöszörgés, vagy egy 
korty pálinka hideg pillantás kíséretében: a teljes mondatot vala
mennyi összetevőjével érti az öreg nyomdász...

Statuáljunk példát Kanász főnyomdász úr kollekciójából, a 
könnyebb megértés kedvéért.

Tehát, Kanász úr egy napon háromszor elmondja a következő 
mondatot: Egy darab, szólt az arab.

Először déli tizenkettő előtt három perccel: egydarabszóltazarab. 
Ott állnak négyen a pöcfociasztal körül, s a mondat a sörmeccs első 
gólját jelenti. S mert a szünet és a verzál leesik ebben a helyzet
ben, bárki pontosan így értelmezi: Kanász urat asszonya a legutolsó 
krajcárról is elszámoltatja, neki nagyon fontos megnyernie a sör
meccset, ha veszít, kölcsön kell kérnie. Nincs a mondat közt levegő
vétel, mert a szuszogás, különösen az elégedett szuszogás figyelmet 
von el (vonna el) az ellenakció szemmel és rátartással hárító pilla
nataiból.

A MÁSODIK, a Hétfői Konferenciát követő Termelési Értekez
leten hangzik el, ahol az események nem követik ritmikájukkal a 
szív játékos, a lélek követelő tempóját.

Így dörmög Kanász úr: Egy darab —  ―  ―  szólt az arab!
A  negyedéves terv teljesítését elmuuulasztató akadályok ecsete

lése közben három hosszú, lélekemelő szippantás nyomdánk levegő
jéből, közben megsimítja szakállát, mosolyog, de nem marad ki 
semmi. Nem marad ki semmi a világon, amit ne tudna Kanász úr, 
és amit ne tudna mellette a nyomdász urak serege. Nem kap gólt! 
Ugyan! Ki lőné? S ha lőné, ki adná meg?

Kanász úr mindent tud nyomdánkról, sokkal többet, mint a 
Hétfői Konferencia résztvevői, egyetemben: Plébános Úr, Üzemi
Négyszög, valamint a Vezér.

Azért ne essünk át a ló túlsó felére. A  három könnyed, hosszas 
szippantás azért nem százhárom, mert jó, ha az ember figyel, ha 
megtámadnák, vállból kontrázhasson.

Bár a beszéd — kár — nem több BESZÉDnél.
Így, a kontra se több KONTRÁ-nál. A  javaslatok, tervek, bár

mily okosak levének, az imént rajzolt B.-nek, vagy K.-nak tűnnek.
S az eredmény: 0. Így is, úgy is, amúgy is.
„Terveink igazolják fejlesztési programunkat, elért eredménye

inket, az építő szándékú, kemény kritikák szívünkhöz szólanak!”
Végül is, mit jelent a szünet a mondatban : NYÖGJÉTEK MÁR 

KI, HOGY AZ IDÉN SE LESZ NYERESÉG!”
A  harmadik verzió: Illetlenség volna, ha elfeledkeznénk egy 

mindezeknél lazább lehetőségről, melyet mindannyian i smerünk: 
JÁTÉK KÖZBEN A Z  EMBER MOND, A M IT  A K A R ! A  M UNKA  
DÖNT!

V.

— Ami a Zöldéknek harminchat, nékünk hatvanhat!
— Jó. Ez remek! — mondja a Didergő Király elégedetten.
— Ami a tavali jó, Vereséké, a százas, nékünk százhatvanhat!
— Ez a legtöbb!?
— A legnagyobb! Éljen a király!
— Éljen a királyunk! — zúgja a kar, dübörgő eridanusi part 

fekete viharban.
Becsukja a nyilvántartások tömbjét. A  megengedett dohányzás

sal nyerünk három százalékot, minima! És megnyerjük a járási ver
senyt! Minima!

Kérem, kérem, kérem, mondogatja a kisharang újra. Én érzem 
kényelmetlenül magam! Hát nem érti? Segíteni akarom lehetőségei 
kihasználásában!

Igazán hálás vagyok, de szívesebben maradok, ha már ennyit 
küzdöttem vele, míg olyan lett, amilyen... mondta a Didergő Király 
a Plébános Úrnak. Kedves, mosolygós volt az arca, orra mellett futó 
két ránc még mókázott is, bizonyítandó kedvességét, de egy füst 
alatt elhatározásának karakánságát.

A  Plébános Úr úgy tett, mintha elismerte volna jogát a vá
lasztáshoz és szintén mosolyogva, de szendén, mint az öreg papok, 
ha bizonyíthatatlanra kérnek tőlük bizonyítékot — elhagyta a Di
dergő Király gépét, a Didergő Király csarnokát, fitymáló és brüm
mögő nézések közepette; nem örvendhetett közimádatnak. Bár köz
imádatnak örvendett. ,

A  Didergő Király Plébános Úr távoztával felmászott szeretett 
gépének legeslegtetejére, feje fölött ernyőnyi kartont szétnyitván, 
nyújtott, hosszú karjaival úgy formálván, hogy nagy testének súlya 
légellenállásba vesszen, rettenetes csatakiáltással festékes, olajos, 
mondhatni, bőven mocskos betonplacc felé vette irányát. Lazán le
érkezvén fülének oly kedves hangján csattogó Brillantja mellé, 
megcsókolván a lány feje búbját, aztán nózija hegyét, erős álla me
redélyét, mely erőszakos alkatot engedett sejtetni, közben a lány ne
vetett, ó! hogyne is nevetne, már elfeledve a betanulás gyötrelme, 
már szeretet lopódzott szívébe, a Didergő Király irányulatába, kü
lönösképp fizetésnapokon, hála is, nem csak szeretet, melegség s 
egyéb. És a nevetés, míg megtörtént, szájszag karcolta a Didergő 
Király orrát, nem istentelen, de nem is elviselhető — kedvét nem 
rongálta, boldogságát nem érhette nyert csata után.

Megsimította kedves gépét újfent néhányszor, hallgatván dübör
gését, úgy érezte: Így van értelme az életnek! Az ember megvédi har
ca eredményeit! Munkája gyümölcsét, rubintját, aranyát...

Bordája mögött szerelem ropta: maga szerelme, maga bordája, 
lelke, maga öröme, öröme, öröme...

Hatvanhat mozdulattal igazította be a következő munkát száz
hatvanhat helyett: óriási cafffrangokkal kezén, lágy rövidítések, így: 
gyhyíí, gyí, gyhyaaááóó...

Már járatta a gépet, nem mosta meg rendesen bíbor után, vörös 
következett az Egyesült Izzónak, és ha így van, marhaság mosni, 
időveszteség. Még nem járt le a selejt, de a lemez belőve, a festék 
száraz-járatban lassacskán beáll, küldönc érkezik, a Didergő Királyt 
fölrendelik az emeletre!

Balérzetek kerülgetik!
A  Plébános Úr nem várta meg: csak a levél, pecséttel, aláírással, 

szép borítékban:
Mt. 35. § (1). A  dolgozó — indokolt esetben — munkakörébe nem 

tartozó munkát is köteles átmenetileg ellátni. Ez azonban beosztására, 
korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel reá 
aránytalan sérelemmel nem járhat, és nem sértheti eredeti munkaköre 
szerinti munkabéréhez való jogát.

— Harcolj! — mondta huszárosan a küldönc, amikor felállva egy 
székre, válla fölött olvasva végére ért ő is a soroknak.

— Fúj bele a seggembe, bikmag! — mondta a Didergő Király, és 
biggyesztett. — Egy falatra megeszlek benneteket! Csak nézd, micsu
da bál kerül ebből!

VI.

A  Didergő Király döntögette a rekordokat. Amatőr síző a kapukat. 
Csattantak, puffantak, fügyöltek, ahogy utolsó szalmaszálként beléjük 
kapaszkodott a szél. De már nincs segítség, sehol nincs segítség. A z
tán dörögtek, mint a szélvész kara aranyat érő májusi esőt megelőzve, 
 és mint később is: lemaradva.

Most ugyan már sehol májusi eső, így csak porban puffanhatnak, 
porban porolhatnak a rekordok, melyeket dörögve döntöget a Didergő 
Király. Kemény, inas munkáskézzel. Vérhólyagok és vízhólyagok dics
telen nyoma ujjak tövén lapulva. Ezért félig csukott tenyérrel nyújt 
kezet, ott, az utolsó pillanatban nyitja, amikor a másik tenyér már 
várja, már kitárva, szem a szembe: keményen, férfiasan, puhán, 
nőiesen, kedvesen, bájologva. Akárhogyan. Itt, ebben a pillanatban már 
sehol szemek, hólyagok, egyéb férfiasság: a Didergő Király mellén sze
lídíti a legújabb gratulációt, lazán combjára engedi, hadd csorogjon 
sarka alá. Gratulációból nem „tőt” a csapat a Dimrov téren. Abból 
jutott eddig is bővibe.

Asztalnál az Üzemi Négyszög, az Ellenőrkisasszony, háborújával 
a Didergő Király. A  mozdulat, hogy fölpattan, benne lapul a c m b 
jában, de még nem tesz semmit.

— Itt! Itt ne tovább! Ne lépje túl! — kiált a Didergő Király. — 
Angyalom, maga vóna! — fényes, faragott klisé, mint bármilyen rang, 
kapcsolatban, kapcsolaton kívül: Didergő Király szájából szépen csil
log, nem karcos, nem bántó. — Maga majd megítéli? Angyalom! 
És maga Plébános Úr, mellém állít valakit, aki nem tudja, mennyi négy 
ciceró? Hogy az nem négy hüvelyk?!

Mulat a Didergő Király. Nem érzi át a helyzet komikáját, nem 
látja, hogy itt egyetlen fontos dolog van készülőben: elhúzni az időt, 
mert a Vezér nem utaltatta ki a pénzt a csapatnak.

A por elülőben, a rekord, mely eldőlt, már betemetődőben, az 
asztalt hamu lepi, mint a hó, s a Didergő Király azt hiszi a REKORD 
szele kivetette — könnyeden, félvállról — a félig és félig se szívott 
cigarettákat a mértani pontossággal elhelyezett tárakból: ellent a nyer
géből. Minden hiába: Plébános Úr  csikkről gyújt rá.

Az Özvegy halovány gúnnyal szemrevételezi a zavart Plébános 
Úr ajakán, ujjain, halántéktájon a horpadást, mert „ebből a kurva ci
garettából megint nem jön füst!” mondatot ismerve nem néznek 
már rá.

A Didergő Király keményen ülhet: állnak figurái. Tudja, nincs dal, 
mellyel táncra perdíthetnék ellenére őket. Királya: büszkén. Király
nője: gőgösen.

És ott a bástyák: szolgálatkészen, bármikor vérüket ontva a szár
nyak oltalmáért. Mindenki mögötte áll, az egész rend karakánsága: 
első lépcső, mindig és mindenkor első lépcső.

A  haza védelménél nincs fontosabb! jelentette ki a Didergő K i
rály a legutóbbi Birodalmi Gyűlésen, amikor hírét vette bizonyos 
torzsalkodássorozatnak: először a futók, aztán a gyalogok között, ké
sőbb belekapcsolódtak a lovak, aztán az egész bagázs egymás ellen, 
mindenkinek volt rossz szava a másikra, tudták a gyenge, veszteség
gel zárult áldozati játék valamennyi hibáját.

Elég! csapott asztalra a Didergő Király akkor, azon a Birodalmi 
Gyűlésen. Ne legyetek ostobák, barátaim! — ezt is gyakran használ
ta. A  barátaim kimondva többet jelent, mint a szó maga: szépen, szív
hez szóló B-jével, morgó, de nem ellenséges A-jával, könnyed, alig 
kiejtett, félig-meddig raccsoló R-jével, és a nyelvterületet figyelembe 
vevő, nem pontos, de nyilvánvalóan érezhető palóc lejtésű Á  a szó 
közepén, és így tovább, lehűtésre kényszerítette a buzgó vérűeket, 
forrófejűeket.

Miért bukott el a Nagy Római Birodalom? A belső széthúzó erő 
legyengítette, elsorvasztotta, mint az idő a homo sapiens farkát. Ha 
seggetekhez nyúltok, érezhetitek, nem a levegőbe beszélek, ott a 
maradék bizonyítékul.

Miért zúgolódnak a futók? Miért háborognak a gyalogharcosok? 
És a pacikák? Szívemhez egyformán közel álltok! Nincs elvesztett csa
ta! Mi ezt is megnyerjük!
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Itt felállt a dombra a Didergő Király: Ki volt az a merész, aki 
terjeszteni bátorkodott egy elképzelt, és számomra lekicsinylő vi_ 
szont, mely köztem és a világos futó közt szövődött hír szerint?! Sze
retném, barátaim, — itt ugyanaz a begyakorolt, céltudatos hangsor, 
mint az imént — ha jelentkezik, nincs bántódás, megtorlás!

A  Didergő Király huszárvágással főhelyre emelt egy bagatell, e l
bagatellizált tiszta gondot, de most nem tehetett mást. Pénzről addig 
nem beszélhetett, mig ki nem kényszerítette a Plébános Úr hét lakat
tal őrzött páncélszekrényéből, a következő Hétfői Konferencián.

Nem jetlentkezett az illető. Gyalog lehet, gondolta a Didergő K i
rály, olyan gyalog, aki kétszer állt fekete mezőn, mert elnéztem a 
kiírást, nem figyeltem eléggé.

Nem voltunk elég éberek, dalolta, fuvolázta ismeretlenül kemény 
önkritikáját: Nem voltunk elég éberek és megvárta, míg a szégyen 
átjárja valamennyi ízét, porcát, ekkor szemét lehunyta, szégyenkező 
pillantást keresett, valamint egy férfiököllel szétmorzsolásra váró fér
fikönnycseppet férfiszeme férfiszarkalábának árkában. (Megható! Né
hány hónap alatt így megtanulni az alapfogásokat! — H.)

És újra felemelkedett a Didergő Király, erőt véve magán. Öklén 
csillogott a férfigyöngy ezernyi morzsája, homlokán mélabú. Aztán 
végre, épp időben, még tartott a hullám tizenhat embere lelkében, po
harakat, tálcákat megzendítve lecsapta öklét, esküdött imigyen: Í gé
rem tinéktek, barátaim, ettől a pillanattól kezdve olyan éber leszek, 
mint a vadászó fekete párduc, olyan hideg ellenségeinkkel szemben, 
mint a kélgyó, ígérem tinéktek, az éberségemet például állíthatjátok 
eljövendő nemzedékek tanulásra áhítozó ifjonti szeme elé! Meghajtot
ta fejét, leengedte öklét, és ott maradt állva, mintha már nemzedé
kek sora térdepelne hangja hallatán.

Aztán: kilesett. Mégpedig észrevétlenül. Látta a lelkesen lángoló 
tekinteteket, a bizodalmat hömpölyögve. Ekkor kitakarta a benne 
rejlő keménységet:

Fiúk, ha valaki ugatni mer rám, úgy ellátom a baját, hogy míg 
él, nyoma marad. Aki szemetet akar hordani, szóljon, aki nyakig a 
szarban óhajt turkálni, úgyszintén, csak időben, mindig időben! V i
lágos? Tizenhat: egy csapat. De tizennégy, sőt tizenkettő is egy csapat! 
Kérdezzétek börtönviselttől, melyik követ könnyebb szétverni!

Emberek! Eredményekkel bizonyíthatjuk egységünket! Nem en
gedhetünk a barbárok támadásainak!

(Lazára vette a végét, jónak, hasznosnak találta a fordulatokat, 
hasonlatokat. — H.),

Tizenhatszor kettő összeverődő tenyér, százezer a helyiségben. 
Éljen a király! Boldogságot a királynak, porba a rekordokkal! Zengett, 
zúgott, harangszó sem hiányzott: csiling, csiling, kolomp, kolomp, így 
mondogatták a poharak, edények, egyebek.

Utoljára felemelkedett a Didergő Király: homlokán lengedezett a 
fény, szétáradt a derű.

Mire való a sör, barátaim?
Megigyuk! dörögték.
És a pálinka?
Blankoljuk a sört eredmények örömébe!
És a munka?
Elvégezzük!
Hogyan?!
Száját tátsa, aki nézi!
Hát a nők, mire valók?
Megb...
Hejj! vágta el hatalmas hangon.
Megcsípjük! 
És a szüzek?
Megtanítsuk szerelemre!
Miért mi?
Mert mi vagyunk a legjobbak, legügyesebbek, sarkunk alatt a 

világ!
Mi bizonyítja mindezt?
Rekord porban! Rekord porban! Rekord porban!
Hányszáz?
Százezer! Százezer!
Barátaim! kiáltotta a Didergő Király, arcán hagyva a fénylő masz_ 

kot, szép szemet: Még egy bejelentéssel tartozom! Vártam volna vele, 
ha nem látom büszkeségeteket. Csöndesedjetek...

No, no, no, halljuk halljujukjuk...
A  következő fél év új munkaterületen köszönt reánk, vörösen, 

mint a hajnal.
Miaz, miaz, holmiaz????
Betét. Betét, kedves barátaim. Itt aztán megmutathatjuk, mire va

gyunk képesek! Ne szálljék el a lomb kedvetekről, ne sirassátok ezt, 
amit most elhagyunk, folytassák az amatőrök, amit mi az úttörők út
törői megnyitottunk számukra. Mi legyünk büszkék eredményeinkre, 
ne engedjük lankadni erőnket, holnap szükség lésen rá!

Utasítás, kurva utasítás... kur...
Nem utasítás, barátaim! Ne legyen félreértés szívetekben. Én nem 

vállaltam el! Úgy léptem ki a Hétfői Konferenciáról, hogy megbeszé
lem a csoporttal, mert nélkülük egy lépést sem tehetek.

Ígymás, ezmás, ezigen...
Nékünk ott kell állnunk, ahol legnagyobb a rés, ahol legvastagabb 

sugárban árad bé a sós tengervíz! Ezt a léket betömni a mi felada
tunk! Nem! Kötelességünk! Itt lehalkult a Didergő Király hangja.

Nem volt rossz, gondolta. Nem lehetett kihagyni ezt a pillanatot, 
ki kellett lépni a porondra. Ha néhány napot várok, ki tudja...

Benne az orrában az Ellenőrkisasszony szaga, hiába prüszköl a Di
dergő Király. Hagyja áramolni, szabadon hagyja áramolni: közben 
megméri, átszámolja méreteit: fönt, lent, s a közbülsőket. Most szebbik

arcát ölti. Kék vagy zöld! mondja az Ellenőrkisasszony pillantására, 
ki kell találni: KÉK vagy ZÖLD, mert ez a Hétfői Konferencia koránt
sem nyert pááárti, eltekintve néhány nyomorult pozícióelőnyszerző 
sasszélépéstől.

Ritmust vált: keményen a Plébános Úr homlokára támad. A rán
cok nem keltenek részvétet benne, idegbeteg pislogás sem.

A  Didergő Király szuszog.
Káromkodik magában, rettenetesen, kackiásan, kifárasztja nyel

vét, mert a csata lezajlásáig úriember modorában kénytelen társalogni.
Idézzük fel az utolsó mondatot, mely három perce hangzott el az 

Üzemi Négyszög vájt füle hallatára. (Ü. N.: Gazdasági vezető; MSZMP 
helyi képviselet; SZB helyi képviselet; és egy nyuszi a KlSZ-kép
viselet.)

A Plébános Úr emelkedett szólásra, hogy mély színekkel, laza 
ecsettel lefesse a Didergő Király csapatának eredményeit, erényeit, 
megtett utat, elvégzett munkát, és azt a hihetetlen erőfeszítést, melyet 
csak az láthat, aki belülről érzi az Üzem ritmikáját — mindezt húsz 
perc alatt.

— Itt most ismertetésre nem kerülő gazdasági szempontok azon
ban megakadályozzák az Üzemi Négyszöget, abbeli tevékenységében, 
hogy a kitűzött célprémium teljes összegét megszavazza a kétségtele
nül nagy eredményeket elért csoportnak...

A  Didergő Király valami ilyet érzett szíve legmélyén, amikor nem 
látta a borítékokat, hogy gyakorlatával megegyezőn kiossza emberei
nek. De nem hitt a szemének. Aztán, ahogy mellékkanyarokkal teltek 
a percek, a forint meg épp csak szelet kapott, érzése haragjával egye_ 
nes arányban növekedésnek indult.

I t t tartunk most: A Didergő Király káromkodik cefetül.
Tenyere izzad.
Szeme szikrát szór.
Bambaságában benne a hirtelen váltás. 
Homloka mögött félelem: M it mond az 
embereknek?

Ebben a pillanatban nem köti semmi a székhez, felpattan, kirúgja 
maga alól, hogy hatot bucskázik, arcába száguldó vértől kék a feje, 
csíkos a homloka.

— Mit gondol, meddig hazudhatok az embereknek?! — üvölti.
Az Ellenőrkisasszony elfehéredik, lecsúszik a széken, melle asz

talra omol. Az MSZMP-képviselet véknyában sarkantyú, húzná a csí
kot lefelé a lépcsőn villámsebesen, kanyarokat szűken véve; az SZB- 
képviselet mindenben igazat ad, miránk holnap nagy a szükség, és 
holnap még tán nagyobb, nem veszíthetjük el tömegbázisunkat, és 
ha elveszítenénk vezetőink pártfogását, mivé lenne a világ?! Építő 
véleményünkkel odahatunk, ahol inognak a falak! A  KISZ-képviselő 
nyuszinak rettenetesen fáj a foga, ki kellett volna húzatni már, ki 
kellett volna húzatni már, ki kellett volna húzatni már... valamennyi 
odvas fogát, fogát, fogát, összes rohadó fogát, mert nem tud figyelni, 
nincs ereje figyelni, szegénynek. Arra koncentrál: a jobb kettesre. De 
azért óvón megsimítja tekintetével a Didergő Királyt: Könnyű neked, 
király! A  szívem, ha akarod, a tiéd! Majd Május elsején megbeszéljük, 
hej, a majálison!

— Kérem! De kérem, dekérem! — hebegi a Plébános Úr székébe 
nyomva.

— Kérem! De kérem, dekérem! — iscsorázgat az egyik képviselő.
— Mennyi pénz van? — halkul keveset a Didergő Király, de még 

így is lökődik a hang egyik faltól a másikig, megnyugodni képtelen, 
hullámzik, akár a tenger árja, várható, hogy az asztal, akár egy sod
ródó bárka, pamparamm, pamparamm...

— Ne mondja meg! Megnemondja! Hé! — kiált ki az Özvegynek. 
— Telefonálj le kedves az embereimnek.

Lassan leereszt.
Ablakban dohányzik. Nagyokat szí. Behorpad a homloka, ahogy 

az imént a Plébános Úré. Most neki kell megmondania!
— Mondja meg maga!
Az Ellenőrkisasszony pillantását most tengerkéknek, szerelmetes

nek találja. Borsódzik a háta. Ültetnivalól száraz szemeket. Kopog
nak, potyognak a zengő csendben.

Megállnak a szőnyeg szélén mind a tizenhatan. Olajosan, festé
kesen. Nézik a Didergő Királyt. Nincs kérdés tekintetükben, a „király” 
majd elintézi helyettük, ha valami „difi” kerekedett a viharban.

— Kedves elvtársaim! — emelkedik fel a Plébános Úr. — Kedves 
Kollégáim! — Helyesbít gyorsan. — Azzal kell kezdenem, hogy üze
münknek, sőt vállalatunknak sincs még egy ilyen nagy munkabírású, 
nagy megbízhatóságú szocialista brigádja...

— Tényeket — jegyzi meg halkan a Didergő Király.
— Tényeket, tényeket, tényeket... — eldöntött dominósor kopog az 

asztalok körül. — Tényeket, tényeket...
— Az utóbbi hónapokban komoly anyagi befektetéssel új területe_ 

ket szereztünk vállalatunk gazdasági felfutásának érdekében, mint 
önök is láthatták, gépeket vásároltunk, eddig veszteséges területeket 
módosított szervezéssel, új vezetéssel nyereségessé...

— Tényeket — jegyzi meg a Didergő Király.
— Tényeket, tényeket, tényeket... — morogják a fiúk, a. hang ka

nyarog a képviseletek széke körül, a pillantások nem kevésbé: Ha ti 
itt, a norma hol? Viszontpillantások bele a csapatba: Nyugodjatok meg, 
minden a legjobb úton halad, felépítjük szép hazánkat, dicső Magyar_ 
országot... A  kanyargók: Üljetek szépen, hozunk seggecskétek alá pár. 
nát, hüm?

Válluk összeér. Csípejük is. Ők tizenhatan: kemény, olajos fatörzs. 
A Plébános Urat elérte a kétely. Már nem biztos a tényekben. Meg
oldást keres.
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— Tehát a tényeket, ha csak ezt kívánják. Pedig a jól elvégzett 
munka az anyagi honorálás mellett megérdemel néhány dicsérő szót, 
de ha nem akarják meghallgatni, legyen. Kollégák! Tiszta szívemből 
köszöntöm önöket a pontos, remek, hihetetlen rendszeretettel teljesí
tett vállalásaik utolsó fázisa előtt. Már csak egyetlen dolog van 
hátra. Az Ellenőrkisasszony végignézi, jelenti a Központnak, hogy a 
kitűzött munkáért járó összeget a héten megkaphassák!

A  Didergő Király elégedetten mosolyog, szeretné végigkocogtatni 
csapata valamennyi kobakját: Hát kell ide beszéd?!

Látszik ez a mosoly, és a Plébános Ú r búcsúzóul megjegyzi:
— És engedjék meg, hogy itt önök előtt gratuláljak remek, am

biciózus, nagy tehetségű vezetőjükhöz, aki a legnehezebb pillanatokban 
sem vesztette el a fejét...

A  Didergő Király belebrummog a markába. A  fiúk látják, ők is 
belebrummognak markukba, mosolyogva. Megdöngetnék a Didergő K i
rály hátát, vállát, de messze áll, a szőnyegen belül...

— Szeretettel várjuk az Ellenőrkisasszonyt, kezitcsókolom, kezit
csókolom...

Majd a király, nem lehetnek itt bajok, van nékünk bizodalmunk, 
brummogva, mosolyogva távoznak, lengő olajszag, izzadtságszag, ro
hadó tornacipők szaga marad utánuk, és hosszasan a brummogás, 
melyben a Didergő Király felfedezte a hajóvontatók dalát, visszhan
gozva Eridanus fenyőerdői, Eridanus sziklás ormai ajándékaként, és 
gyönyörűszépen.

— Nyissunk ablakot, kérem — mondja a Plébános Úr, megtörölve 
homlokát.

Igazán büdös van a helyiségben, de ő még bele is fáradt.
— Tőtünk? — érdeklődik kedvesen mosolyogva a csapat: a Di

dergő Király felvette-e a minden rekordot megdöntött br. vez.-nek 
járó aranydukátot.

— Tőtünk, persze. A  Dimrov tér megteszi?
— Tőtünk, tőtünk, tőtünk! — örvend a csapat.
A  fiúk feketék, mint az ördögök. A  király a dombon, most újra 

elégedett: idejövet látta, drága Brillantja újfent összetörve. Kisbá
rány, mondd mit arattál? teszi fel a kérdést az emeleten levő Plébános 
Úrnak.

Lehetünk életünkben még egyszer művezetők? Valószínűtlen! És 
rendes munkások, aki felelősséggel tartozik a többiért is? Ez is. Soha 
nem voltunk rendes munkások. Kedves, csattogó Brillantunkon, ne
vetve olajos, festékes kezünkön: imádtuk az érzést, hogy már csak 
néhány hónapunk van hátra.

Most meg néha azt álmodjuk: tizenöt mozdulattal beigazítunk, 
még nem használtuk el a belövést, melyet remek lányunk bekészített: 
Brillantunk futó!

Átlépünk szerencsétlen Endréhez a szomszéd Brillantra, vigyor
gunk, hogy kínlódik szegény.

Onnan átlépünk a szomszéd-szomszéd Brillantra. Gyönyörködünk 
Fecó úr egyszerű, csodálatosan célszerű mozdulataiban: ezt szerettük 
volna mindig, ellesni kezéből. Nehéz a rossz természet. Nagy teher...

álmunk aztán elpattan szemünkből, akár vihar előtti vízben a 
buborék. Vízverte vízbuborék.

A  lányt, akivel annyit bajlódtunk: néha látjuk. Nem ismer meg 
bennünket. Nem tehetünk egyebet: mosolygunk keserűen. Nő lett a 
kislányból, igazi nő. Majd gyereket szül, és elfelejti első mesterét, 
arcun kkiesik kosarából. Az évek meg telnek visszafoghatatlanul. Szép 
melle az első gyerek után megereszkedik, tartását már csak fejünkben 
őrizzük... Ezt arattuk.

V II.

Koszorút fon a Didergő Király; „Lovat, szamarat, kecskét veszek, 
húzzátok szekerem!” — fűből, virágból. Ügyesek az ujjai, gyorsak. 
Bár rég tanulta, a mozdulatok belenőttek kezébe, van, amit nem felejt 
a Didergő Király. Hagyományos koszorút fon. Leányélettől búcsúzó 
leányok szép homlokára, sűrű hajára fejéket. Térdepelnek, amikor a 
színes, dalos fonatot elhelyezi: rezzenetlen arccal, a pillanathoz illő 
méltósággal.

Borzonganak.
A Didergő Király elkönyveli, mint első bizonyítható eredményt. A  

borzongás profinak is nehéz, tudja ő ezt. A  profiban is van érzés, tud_ 
ja, mi a szent. Mi a szentség. Nem meri felölteni, míg minden kötél el 
nem szakad.

Megrázza fejét a Didergő Király: nehogy elvetéljen a borzongás, 
asszonyát megkéri: Most, csak most az egyszer légy szíííves!

Aztán megtörténik.
Kezében tartja a fonattal Máriáéhoz hasonlatossá tett arcot. Nem 

keres hibát, repedést. Ajkat. Megleli. Nyújt a percen. Csodálatosnak 
találja. (Csodálatosnak találja... — H.)

Feltámad a szél, csilingelnek a virágfejek, papsajtgömbök. Har
sány ez a csengőszó, figyelmeztető: indulni kell. Még énekelnek a 
pacsirták, de a nap lemenőben, hosszú árnyékok fekszenek, készen az 
álomra.

Házunk felé poroszkálunk, látjuk a Didergő Királyt, s közben el
játszogatunk a kérdéssel: Barátnőnket ágyban hagynánk-é ködös haj
nali séta kedvéért, ha lenne? Azt hisszük, igen. Hiszen olyan ritka 
már, ha csak kedvünkre teszünk. Magunk hatalmas, óriási kedvére. 
Értünk már nem történnek dolgok, csak harc él, melyben részeltetünk.

A lejtőn még utoljára elcsúszunk: rossz cipőt húztunk! Egy 
zsombék farcsontunkon keresztül figyelmeztet: ha így, ha úgy, de 
haladunk.

Matyikó Sebestyén József

Dr. Vajkai Aurélnak

Ágak ‚ csontok között
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Fölakasztottuk-e mind a szobrokat?! 
Kinőhet-e újból lábuk és kezük?
Süllyedő nyomok közt föllobogózva, 
söröskupakcsörgő torzó tekintetük! 
Szőlők, e nyitott temetőben 
algákkal teli lélegző kövek, 
ereim-zablája üres akvadukt, 
nyílözönébe tarlott gömb-fejek. . .
Erdők hulladék kátránypapírja: 
esett vadak, abroncsos-fejfák—  
tőke-vágító csikorgó tenyérbe: 
fejsze éle! Uram, —  a gyertyák!
Gyökerek szétlőtt kerítésein 
cefreszagú medáliák —  
karókra ölt madárijesztő 
szerelem-fércek; sáncok, csont-gúlák! 
Rovancsra járnak 
—  hány ezer éve?
Dögcédulák, feslő könyv-gerincek, 
Rom-szerek. . .  rokkan a kockás virradat: 
tuskón a kódex!
Vasak a földben, de izmuk él!
Nézem: a baglyok!
Varieté-vázú járom alatt 
bábnyakláncos sirályrikkancsok!

Fürdesz hajnali hírekben; 
örvény-kerékben lóként, aktaként, 
pannón térképpel 
platánok közt lépdelsz. . .
Szilfák dér-fonatán hízó-idő, 
talpam alatt 
szétvert falak —  
piócák fekete serege!

Akácos álé vágtat tüdőmbe, 
pandalló mezőn ívó gyermekkorom —  
jégvesztén hóember-tüsszög s leír 
a tavasz a nyájas Napon.

HALÉRT akváriumba: micsoda út? 
R ángunk!... Beton-réteken von harácsot: 
Sióköldökzsinórom —  Európa 
döngeti szívem, hullámok sebén a rácsot.

Mennybéli öltönyöm házon, ólakon —  
bennszülött mosoly köröz poháron, 
hurrázó szájak rajtam, jóllakón.
Kányák fekete kesztyűi a fákon!


