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Petrozsényi Nagy Pál

Vasárnap kirándulunk
   
    Sławomir Mrożek után

A Katz család új, nagyobb házba költözött. Megtehette, polgár-
mester lett Katz úrból. Szimpla mérnökként kezdte egy jelen-
téktelen kisüzemben. Szerény, halk szavú ember volt, akinek a 
felső zsebében rendszerint egy írótoll, díszzsebkendő vagy egy 
szál virág virított. Beosztottjai szerették, mert mindig csak kért, 
sohasem „dirigált”. Kollegái kegyes leereszkedéssel biztatták, az 
igazgató sajnálta, kell-e ennél több, hogy valaki akadálytalanul 
lépjen feljebb a ranglétrán? Így lett belőle főmérnök, aztán város-
házi képviselő, végül polgármester… egyelőre. Akkor megpihent 
(mint a hatodik napon az Úristen). Túl sokat könyökölt a… vá-
rosért, no meg gyorsan is, így az ember bizony elfárad. Lassan-
ként hasat, tokát eresztett, még a szemöldöke is dúsabb lett, s 
egyre ritkábban csókolt kezet titkárnőjének, Mancinak.

Ezzel kezdődött. Egy előadót kirúghat, egy jogtanácsost kicse-
rélhet, fogkefével súroltathatja fel az irodát, ha akarja, de egy tit-
kárnőt – aki mindent hall és lát – mellőzni? Ehhez nagyon bátor-
nak kell lenni – vagy hülyének. Hogy Katz úr a kettő közül melyik 
volt, most ne bolygassuk, a lényeg az, hogy még ő is érezte, mint-
ha megfagyott volna körülötte a levegő. Mi ez? Sztrájk? Jelképes 
tüntetés, vagy az Úr irigykedik arra a világra, amit ő, Katz Karcsi 
teremtett? Hiszen nélküle még ma sem lenne nyilvános illemhe-
lye a városnak. Ő vezette be a hétvégi mosolynapot, cigarettázás 
helyett a pipázást, a hajléktalanok és kóbor kutyák ingyenes tet-
vetlenítését. Gondolják csak el, uraim, mekkora lépés ez a higiénia 
jegyében… Elhatározta, hogy résen lesz, és ismét akcióba lendül, 
ha a be csület és a város érdeke úgy kívánja. Sajnos minden jel arra 
vall, hogy titkos aknamunka folyik ellene. Hogy kik állnak e mö-
gött? Nyilvánvalóan az ellenzék, akinek a körmére rá-rákoppintott 
időnként. Hát most újra rákoppint, ezúttal azonban sokkal fájób-
ban, amivel talán azt is eléri, hogy szolgálatainak elismeréseként 
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végre megdobják egy bársonyszékkel odafönt – árulta el terveit 
tiszteletben megőszült harcostársának és nejének.

– Te tiszta hülye vagy! – dorongolta le az időközben melléje 
hízott asszonyság. – Előbb gondolkozz! Nehogy maholnap ő bil-
lentsen téged tunikán, mert az idők változnak, és akit ma megüt-
nek, holnap duplán üthet vissza, malacka.

Katz úr elgondolkozott, de annyira, hogy szinte csurgott róla 
a verejték. Végül elunta, és frissítőnek meghallgatott egy ősrégi 
dalocskát:

Sej, haj, Rozi, vasárnap kirándulunk,
Meglásd, Rozi, unatkozni nem fogunk.
Két szép szemed hamisan kacsint le rám,
S nóta közben súgom neked,
Hogy egy csókra szomjas a szám.

 

– Felkérhetem egy táncra, asszonyom? – hajolt meg a felesége előtt.
A nő elkacagta magát.
– Nagy selma vagy te, malacka. De én éppen ezért szeretlek.
– Ez finom volt! – csókolt kezet a férfi úgy öt perc múlva liheg-

ve; hiába, a kilócskák… – Remélem, nem léptem a lábadra.
– Csak annyira, mint az esküvőnkön pár száz évvel ezelőtt.
– Tudod, mit? Nem is olyan rossz ötlet ez a kirándulás! Nyár eleje 

van, gyönyörűen süt a nap, és a hegy itt van két lépésre előttünk.
Csakugyan! A várostól nem messze erdős, sziklás hegy maga-

sodott. A város apraja-nagyra oda járt kirándulni, síelni. Maga 
Katz is fiatalkorában. De aztán fokozatosan mellőzte. Elnehe-
zedett, ellustult, s már csak messziről csodálta. De most azért 
is feldöcög, hogy legalább néhány órára hátat fordítson ennek a 
hűtlen városnak.

– Kiránduljunk holnap, vagy halasszuk későbbre?
– Holnap. Bevágjuk magunkat a kocsiba, és irány a világ teteje!
Így is tettek két, ugyancsak dundi csemetéjük, Jancsi és Julcsi 

legnagyobb örömére. Reggel hat óra volt. Búcsúzni nem kellett 
senkitől. Rokon, háziállat egy sem, akikről gondoskodni kellett 
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volna. Különben estére úgyis visszatérnek. Felkaptattak a szer-
pentinen, majd egy tiszta vizű tó partján letáboroztak.

– Istenem, mit hagytunk ki ennyi éven át! – sajnálkozott a pol-
gármesterné.

Mellettük a tó, távolabb impozáns szikla meredt az ég felé. A 
fákon madarak csicseregtek.

– Anyuci, éhes vagyok. Még nem is reggeliztünk – nyafogott 
Jancsika.

Bőségesen megreggeliztek, utána elindultak gombászni. Kicsit 
bújócskáztak a fák között, mire újfent megéheztek.

– Hát akkor ebédeljünk! – mosolygott vidáman Katz Károlyné.
Sült kacsa, rizs, krumpli, süti, fagylalt, kávé, bor… Akadt itt 

minden, ami szem-számnak ingere, és a kocsiba is belefért.
Ebéd után kifeküdtek a tó partjára napozni.
– Na, sikerült-e kikirándulni a gondjaidból, malacka?
– Nagyjából. Csak az a kár, hogy még túl hideg a tó vize. Ha leg-

közelebb itt járunk, nemcsak megfürdünk, pecázni is fogok, ígérem.
– Csodálatos! Imádom a hallevest!
– Én meg a sült halat, azonkívül… Látod azt a nagy sziklát?
– Hogyne! Miért kérdezed?
– Legközelebb ezt fogom megmászni.
– Nono, nem túl magas ez neked, másrészt mi célból? Mit 

nyersz azzal, ha megmászod?
– Pénzt biztos nem. Csak úgy… úgy virtusból. Meg akarom 

mutatni magamnak, hogy nem vagyok még olyan vénember, to-
vábbá egy kis testmozgás sem ártana – tapogatta meg a hasát az 
exmérnök.

Még beszélgettek egy keveset, majd észrevétlenül elszunnyadt. 
A csend, a madarak éneke és nem utolsósorban az ózondús leve-
gő úgy elaltatatták, mint egy csecsemőt. Arra rezzent fel, hogy a 
felesége keményen rázogatja.

– Ébredj, malacka! Vihar készül, mennünk kell.
Rémülten szökkent talpra, és az égre tekintett. A magasban 

fekete felhők gomolyogtak. Még mielőtt magára kaphatta volna a 
ruháit, a kitörő szélvihar elrepítette a két gyereket, utána a nejét, 
végül őt magát is.
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– Segítség!
Válaszként megdördült a mennyország kapuja, körülötte villá-

mok cikáztak.
– Olga, Jancsi, Juliskám!
Senki sem válaszolt. A Volvóját látta maga alatt elhúzni. Katz 

pár pillanattal később a városuk felett keringett. Ha ugyan tény-
leg ez volt a városa, mert ezeken a házakon nem piroslott egyet-
len cserép sem, sehol egy ember, jármű, fa. Még a templomok is 
csonkán, torony nélkül meredeztek az ég felé. Hopp, az anyósa! 
Egy hosszú nyelű seprűn száguldott.

– Most mit nézel? Nem láttál még anyóst repülni?
Igen, ez az ő városa. De hol lehet a házuk vagy az önkormány-

zat épülete? Bármerre nézett, nem látta. Észrevett viszont egy 
több ezer pipából álló felhőcskét. Ajvé, ha ezek nekicsapódnak! 
Szerencséje volt, elsüvöltöttek mellette. Megkönnyebbült. Most 
az egyszer megúszta. Azért nem bánná, ha a szél is elállna, és 
letenné valahol szép szelíden a főtéren.

– Tiszteletem, polgármester úr!
– Maga meg kicsoda? – nézett a feje fölé, ahonnan a borízű 

hangot hallotta.
– Nem ismer meg? Kukk Gazsi vagyok, tudja, akit a múlt hó-

napban méltóztatott kilakoltatni.
– Én, magát? Nem emlékszem.
– Jellemző, de hagyjuk! Inkább tegye jóvá a hibáját, és utaltas-

son ki egy új lakást a számunkra.
– Jelenleg hol laknak?
– Csak nem érdekli?! A városi kennel egyik óljában. Kiutaltat?
– Szívesen. Nem vagyok én olyan rossz ember – kuncogott 

kajánul. – Tessék, válasszon! – mutatott a romba dőlt városra. – 
Melyik romhalmazba kíván költözni?

– Szégyellje magát, maga szőrös szívű kapitalista! Megjegyzem, 
magától nem is vártam egyebet – szellentett egyet, és tovaszállt.

Nem sokkal utána Katz úr is, miután a szél egy pillanatra sem 
csillapult. Hideg és meleg, sötét és napfényes országok, sőt föld-
részek felett keringett. Afrika, Amerika, Antarktisz… Teremtőm, 
mi következhet ezután? Hirtelen egy fekete lyuk fölé sodródott. 
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Ha eddig volt némi reménye, hogy megússza ezt a repülést, annak 
mindörökké vége, ha a fekete lyuk magába szippantja. Most örült 
a szélnek, még be is segített azzal, hogy meglebegtette a karja-
it. Hasztalan, a földi világból belezuhant a semmibe. Lehunyta a 
szemét, és várta a végzetes landolást, melynek folyamán örökre 
búcsút mondhat az életnek. Nem landolt, csak repült, pontosab-
ban zuhant tovább egy szál fürdőruhában, egyedül.

Figyelem, figyelem! Kérjük a kedves űrutasokat, tartsák tiszteletben 
a közlekedési szabályokat, és viselkedjenek kulturáltan, mert előbb 
vagy utóbb úgyis mindenki révbe ér. Alleluja, dicsérjétek az Urat!

 Ezek szerint mégsem vagyok egyedül? – nyitotta ki a szemét 
egy fokkal nyugodtabban Katz Károly. Társaságban zuhanni 
nyilván kevésbé unalmas.

– Semmi alleluja! – csattant fel váratlanul egy még nála is 
gömbölyűbb „űrutas”, görcsösen kapaszkodva egy impozáns tre-
zorba. – Én nem akarok révbe kerülni!

Ismerős dzsentleman. Vajon hol láthatta? Megvan, a tévében, 
és bizony nem más ő, mint a Világbank világszerte ismert elnöke!

– Nagyon jól megvagyok én az Úr nélkül is odafent, ezért azt 
kérem, nem: követelem, repítsen vissza tüstént a bankomba! – 
fisztulázott a tiszteletreméltó pénzmágnás.

– Dugulj el! – ripakodott rá egy apáca. – Ha nem tudnád, az 
Úr mindenkit érdeme szerint ítél meg.

– Annál inkább, avagy nem elég érdem-e könnyíteni egy egész 
bolygó terhein? Mert én ezt teszem. Álljon elő az, aki ennél töb-
bet tesz a világért, hölgyeim és uraim.

– Például én – vitorlázott eléje egy toprongyos munkanélküli.
– Nocsak! Tapsoljuk meg a nagy embert! – gúnyolódott a po-

tentát. – Aztán hogy? Árulja már el nekünk is!
– Úgy, hogy minden áldott nap teszek a világra, s vele együtt reád is.
– Hallatlan! De hisz ez gyűlöletbeszéd! Istenem, te hagyod ezt? 

– fordult méltatlankodva az ég felé.
Az ég szolidárisan dördült meg, mire mindenki hanyatt-hom-

lok elinalt. Valaki Katzba ütközött.
– Bocsánat!
– Á, főpolgármester úr! Ön éppen hova zuhan jelenleg?
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– Ki mondta, hogy zuhanok? Én emelkedek, barátom.
– Persze, persze. Sok szerencsét! És ön? – vette észre az egy-

kori miniszterelnököt. – Különös, hogy ennyi ismerőssel találko-
zom idebenn.

– Mit én! Én nem zuhanok, mert már lezuhantam. Vigyázzon!
Katz feje mellett ágyúgolyóként robbant el egy piros szalaggal 

átkötött szavazóurna nyomában egy fekete ruhás gárdista.
– Állj meg, te nyomorult! Most mit bámulnak? Segítsenek már 

elkapni! Kösz! – ragyogott fel az arca, azzal az urnára ült, és ci-
gire gyújtott.

Katz úr úgy pillogott, mint a csillagok az égbolton. Brr, de hi-
deg van! Mindjárt megfagy, ráadásul éhes is, bár ennek úgy sincs 
már jelentősége, hiszen nemsokára „földet” ér. Na ja, egy zuha-
nás sem tart örökké, és akkor… És akkor majd elválik, a pokolba 
vagy mennyországba érkezett…

– Ébredj, malacka! Vihar készül, mennünk kell.
Dideregve tért magához. Magyarán: felébredt, méghozzá 

ugyanannak a tónak a partján, ahol nemrég álomba szenderült.
– Jancsi, Juliska?
– Megvannak. De most már tényleg csipkedd magad, mert el-

ázunk.
A város első embere boldogan gyömöszölte magát a kocsiba. 

Felesége hálásan bújt hozzá este a rekamién.
– Köszönöm neked ezt a szép napot. Megismételhetnénk.
– Meg is ismételjük. Mindent a hazáért és a családért!
– Aludj jól, szép álmokat!
Erre már nem válaszolt, elaludni azonban reggelig sem mert. 

Nem úgy az irodájában, ahol szinte ültében elszenderült, s csak 
annyi ereje maradt, hogy átpártoljon az ellenzékhez.

– Gratulálok! Ön figyelemreméltóan bölcs ember – áradozott 
a titkárnője, Mancika.

– Köszönöm – csókolt kezet Katz úr a vörös hajú, villogó kör-
mű vénkisasszonynak, s azontúl minden reggel sine exceptione1.

Mint a régi szép időkben.

1 Kivétel nélkül. (lat.)


