
Ezt az írást Táncos Lászlónak ajánlom.
Porto, 2008. október 15. 

Az Avenida Francán, ahol az öreg fák mögül
jobbra kanyarodnak a buszok, és reggelente a
metrómegállóból a Rotunda felé áramlanak az
egyforma emberek, kezükben az egyforma in-
gyen újsággal, van nekem két hôsöm. Az
egyik a Mindenevan bácsi, egy boltos a megál-
ló mögött. Kicsi bolt, egyszerre nem fér el ben-
ne öt embernél több, az egyik a boltos maga.
Kicsit hajlott ember, hatvan év körüli, az arca
kerek, fehér haja tüskésre vágva, kacsázva jár,
a csípôjével lehet baj. Ebben a városban az ízü-
leti bajok gyakoriak. A boltban, amelyik pon-
tosan kilenckor nyit, minden kapható. Tele is
van mindig városiakkal, falusiakkal, kendôs
nénikkel, bottal járó öregekkel, akikkel a bol-
tos fennhangon beszélget. Kiabálás közben hi-
hetetlen gyorsasággal kapkod elô valahonnan,
az iszonyatos zsúfoltság és rendetlenség alól,
és egy rossz létrán egyensúlyozva a kis kamra
olajzöldre festett polcairól, felülrôl csupa hasz-
nos dolgot. Ritka az idegen a boltban. Az ide-
genek a mellette terpeszkedô „kínaiba” jár-
nak. Mindenevan bácsi már a második alka-
lommal megismert. Folttisztító benzint kér-
tem. Volt. Azután ziherájsztût kértem, próba-
ként, úgy hívják, hogy alfinete de seguranca.
Elém öntött egy zacskóra valót. Volt benne egy
óriási, rezes díszítéssel a fején, azt megvettem.
Azután finomecsetet kértem. Elôkapart egyet
valahonnan. Sörtéset, piros fanyéllel. Én min-
dig szerettem volna piros, fanyelû ecsetet. A
mellettem lévô öregasszony, valami titkos
nyelven – lehet, hogy galego – rolóhúzó gurt-
nit kért. A boltos elôkapott egy nagy göngyö-
leget és már mérte is egy méterrúddal. A mé-
terrúd olyan volt, amivel hatvan évvel ezelôtt
Molnár Ilona tanító néni büntette a renitens
nebulókat, akiknek az elsô padra kellett fe-
küdniük, fenékkel a katedra felé. Fém végû,
méghozzá sárgaréz, hogy ne kopjon, és a szá-
mok rajta barnán beégetve. Egyszóval gyö-

nyörû. A gurtni káprázatos gyorsasággal
érintgette a méterrudat, közben a boltos elkér-
dezte, hogy milyenek azok a rolók, mert akkor
kettôhöz tizenkét méter kell. 

Lehet, hogy hamarosan szükség lesz rá, Se-
ñor – mondta a boltos, amikor észrevette, hogy
nézegetem a petróleumlámpát. Az Kínából va-
ló. Lehet – mondtam –, és gondolja, hogy lesz
bele petróleum? Persze nem így mondtam, ha-
nem úgy, hogy „olaj”… – Hát ez az – mondta a
boltos, és ezzel megvolt az aznapi politizálá-
sunk. – Még valamit? – kérdezte… és már for-
dult is a másik vevôhöz, aki festéket vásárolt.
Még mondott valamit, rámutatva az újságra,
amitôl a világ vágtató lovai hirtelen lelassul-
tak, a válságok összetöpörödtek, és szégye-
nükben, hogy minden, ami ebben a bazárban
van, náluk sokkal fontosabb, belevesztek a fe-
lejtés óceánjának fényes vizébe. Mire való az
országoknak a véreskezû királyaik története,
és mire mennének a Mindenevan boltosaik
nélkül? – gondoltam. Kifelé még megcsodál-
tam a citromhéjreszelôt, a fakeretes lószôrszi-
tát, a kanárikalitkát az ugrókötélkészlet mel-
lett. Meg akartam kérdezni tôle, hogy tart-e
pedra de fogót (tûzkô), ami a benzines öngyúj-
tóba kell, mert olyan is volt a viharlámpával
egy sorban. A másik hôsöm a Hajvágó bácsi.
Megfigyeltem reggelente, hogy általában a fal
melletti széken ül, a társával együtt, és újságot
olvas. A Destakot, a hirdetésekkel telepiszkított
újságot, reggel szerzik be, legalább 20 darabot
a reklámlányoktól. Húsz vendég egy nap alatt
soha nem lépi át a mûhely küszöbét, úgyhogy
az újságok egyre gyûlnek a ruhafogas mellett.
Hajvágó bácsi szigorú arcú, homloka baráz-
dált, apró termetû, nagykezû. Nem mosolyog
a vendégre, nem táncolja körül. Belépek hozzá
az üvegajtón, melynek a kerete rozsdás, és a
fejemre mutatok, majd mondok is hozzá vala-
mit, amit elôre megtanultam. Hajvágó bácsi
nem figyel rám, nem kérdezi, hogy hogyan
szeretném a hajamat levágatni, azt sem kérde-
zi, mint a divatos hajstúdiók festett körmû haj-
idomárjai, hogy megmossa-e a hajamat, ilyen
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gyanús mosóalkalmatos-
ság nincsen is a boltjában,
hanem int, hogy üljek a
székbe. Ô tudja, hogy ezen
a fejen mennyi haj marad-
jon, a fej nem nagyon ér-
dekli, és nem tudja más-
képpen vágni, hanem csak
úgy, ahogyan negyven éve
vágja, és minden vágás
ugyanúgy sikerül, bármit
is óhajtson a vendég… per-
sze beszélhet róla, ha akar.
A szék bôrrel van borítva,
támlája, karja fa, jó öblös,
csodálatos három lába vaskos acélgyûrûbe
bújtatva, könnyen forog. Egy ollóval és egy fé-
sûvel dolgozik rajtam. Nem vizesít, száraz ha-
jat vág, a hajszálkák bôven hullnak a nyakam-
ba. Nem legyez a hosszú szálú kefével, nem
bosszant a pemzlivel, az ollója egyfolytában
jár. Nem beszél. Tudja, hogy úgysem értenénk
egymást, és nincsen egymásnak mondaniva-
lónk. Közben bejön egy vendég, de lehet, hogy
csak ismerôs. Hozzá beszél, halkan, és néha
bólogat. Gondolom, hogy fociról lehet szó, az
mindennel kapcsolatba hozható. Rám annyit
figyel csak, amennyi a fülem megóvása érde-
kében szükséges. A beretvája széles, csontnye-
lû. Az élezô szíj ott fityeg a forgószékem tám-
láján. Az élezésnek ritmusa van. Minden moz-
dulat, mindig ugyanúgy. Nem kérdezi, hogy
mennyit vágjon az oldalszakállamból, hanem
levágja tövig. Ha nem jó, majd kinô. Gyermek-
korom fodrász Józsibácsija jut eszembe, aki az
iskoláról kérdezgetett, és nem elégelte meg a
kelletlen válaszaimat. Közben nézegetem az
üvegszekrényt a térdemmel egy magasság-
ban. Beretvaszappan van benne, rúd formájú
és kerek, amilyent már sehol nem gyártanak.
Wilkinson zsilettpenge, amit mûanyag tokjá-
ból egyenként kell kicsusszantani. És egy da-
rab timsó, becsomagolva, amivel valamikor a
beretválkozó férfiak az arcbôrüket edzették.
Nem is volt bajuk soha fertôzéssel. A timsózás
után az ember érezte a keserû ízt, ha az ajkát
megnyalta. Hajvágó bácsinak nincsen divatos
aftersévje, egyéb fújogató, büdösítô kellékek
sincsenek. A törzsvendégektôl biztos megkér-
dezi, hogy alkohollal dörzsölje-e be a fejüket a
kopaszítás után, de éntôlem ezt sem kérdezi.
A borbélymûhely a déli férfiak találkahelye. Itt

beszélnek egymással a leg-
többet, úgy, hogy a másik-
tól a választ meg sem vár-
ják. A beszélgetések a bor-
bélynál nem mások, mint
indulatok gyógyítása és
gyónások a templom he-
lyett. A világ átélt részének
és meg nem tapasztalt ré-
szének összeolvasztása. A
déli férfiak a borbélytól
kapják meg azt a dédelge-
tést, amit az asszonyoktól
elfogadni szégyellnének.
Arra gondoltam, hogy va-

jon hányszor kellene idejönnöm, hogy ne hall-
gassanak el a többiek, amikor megjelenek.
Nem tudom. Nincsen annyi idôm, és nincsen
annyi hajam sem, hogy ezt kipróbáljam. Ami-
kor az olló elhallgat, a tükörre mutat, és elô-
vesz egy másik kerek tükröt, azt teszi a tarkóm
mögé. Nem látok semmit, de biccentek, hogy
muito bom. Egy kicsit lesöprûz, vigyázva,
hogy a nyakamhoz ne érjen. A borravalót bic-
centéssel veszi át. Mikor kifordulok a nagy
fénybe, már kezében az újság. Az ôszi fák alatt
már azt gondoltam, hogy a világ ugyan igen
gyorsan halad, de semmit nem fejlôdik. Amit
a sietôs változtatások elrontanak, azt helyre-
hozni már nem lehet. Vajon hányan vannak,
akiknek másképpen jár az órájuk? És akkor
megérintett valami, amit nagy rohanásomban
eddig soha nem engedtem közel magamhoz,
mert pusztuló tárgyak és elrontott lelkek kö-
zött éltem, és valamilyen bizonytalan, szá-
momra értékesnek látszó jövô miatt elherdál-
tam a kedves tárgyakat és személyeket dajká-
ló emlékezetemet. És most az idegenben arra
gondoltam, hogy ennek a két öregembernek –
akik lehet, hogy fiatalabbak mint én – hálás va-
gyok. Arra gondoltam, hogy vissza kellene
mennem, és azt mondanom: Mindenevan bácsi
és Hajvágó bácsi, köszönöm, hogy visszahoz-
ták egy délutánra a gyermekkoromat, azt a so-
ha vissza nem térô kedves világot, ami most
már egyre fényesedik bennem, és ezzel majd
Kendtek is így járnak, vagy lehet, hogy a ma-
gamfajták örömére nem is jöttek ki abból a
gyermekkorból soha? … tehát köszönöm, és…
nem kell érteni, amit mondok. 

DR. SZIRMAI IMRE

40

MediArt 2009/1I R O D A L O M


