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végezhetné. S zúgnak bizonyos orgonák pest-
budai moll akkordok jellegzetes tónusában, s a
földszintes házak mintegy hódolni látszanak,
eh, miért csak látszanak? S majd testének min-
den isteni részletében turbulens vérrel tölte-
kezve emeli homlokát az utolsó sugarait lövellő
alkonyi nap felé – amelyet gyenge pillanataiban
önmaga fölé helyez –, hogy ezzel ünnepelje
művészetének új kovászát, az asszonyt, akinek
jó volna tudni a nevét, de addig is lelkében
Írisznek becézi, mert a szivárvány minden szí-
nével ragadta meg írói grabancát egy és több,
pompás tollazatú regény igézetében.

S a másnapok hozadékának rongyosra sírt
emlékfoszlányai között mintegy hím-potens
lázban kopogtat a női rendelő csipkés illatú
nyílásán, a tiszteletben megőszült orvos-tanár
szemérmes hiúságát frappírozva, és osztozni
kíván, vagy halál. Nézzen rám, mint férfi tár-
sam a zörgő bánatok végtelen országútján, néz-
zen rám, beesett lelkem és testem feltárja ön
előtt minden tiszteletlen gyengeségét, örvös
szorítások éjszakai lidérceitől látogatott csont-
jait és kopott porcait. Tizedmásodperceim van-
nak hátra az életnek nevezett szerencsejátékból,
amelyben csak a fekete golyó lehet az enyém, s
az ősz tanár, nem bírván könnyen megérteni e
szómágia énesen éneklő esszenciáját, vetke-
zésre serkenti az agg tekintetű szóművészt,
hogy majd bátorító, meleg szavakkal küldje
vissza az élet kegyetlen sűrűjébe, ahol mérges
ebek csaholnak, és vad henteslegények áldoza-
taik vérétől szennyes bárdokat villogtatnak cse-
lédleányok tátongó szatyrai előtt.

S az író, bús és bágyadt mosollyal vallja be lel-
kének fennkölt rajongását az iránt, akit a végzet
szeszélyes vágya kompromisszumos nászban az
ősz orvos tanárhoz rögzített. S totális csend lőn,
mint némely elhagyott templomok mélyén, tört
üvegablakok óarany visszfényeiben, esetleg buja
trópusok mozdulatlan pálmái alatt, szent vihart
jósló révületben. S csupán a halk sírás árulkodik
szépség és igazság míves jelenlétéről, mely úgy
issza be magát a sejtek szomjas ág-bogába, mint
az ősz orvos tanár csillagokkal terhes konyakját,
a híres író vénséges távozása után.

S ki jobbra, ki balra zokog, bár más a tét, és más
az ok.

Azután, istenem, lelkes zsúrok, halk fényű
vacsorák s kölcsönös rajongások lágytojás-me-
lege, mintegy irodalom, bordó borokkal, gyen-
géden erezett dialógusok vonzatában, isteni
Oszkár, évődések édes-bús üzenet-langya, soha
nem volt múltak cizellált ablaksora cukrozott
agyfüggönyök szeparéjába rejtve s a gondozott
való: in magnis et voluisse sat est, azaz nagy
dolgokban a szándék is elegendő.

Így borul rájuk a feledés savas fátyla, múl-
takba mart képeket rögzítve frivolan áradó tisz-
teletlenségünk elé. De vajon minket hová sorol
majd a perfid jövő ebszintű hierarchiája? Most
legénykedünk marcali tővel, számszaki maga-
kelletéssel, farhányó izgágasággal. Ám jő majd
a kor, mely tollhegyre tűzi elrémült valónkat, s
belőlünk kotyvasztja önhitt kotyvalékát, hogy
méltó szavakkal szörnyű bosszút álljon, ah, és
minden.

DR. BALLA LÁSZLÓ

A feleségem telefonál.
– Kérem, doktor úr, tessék azonnal kocsiba

ülni és idejönni.
– Na, na, na. Ráér az holnap reggel is, ahogy

azt az esetet ismerem.
– Bocsánatot kérek… a férjem nem holnap

reggel beteg, hanem most.
– Látja, ebben igaza van. Holnap reggel eset-

leg már későn jönnék…

– Szent Isten!...
– Na igen, holnap reggel esetleg már nem

lenne beteg. Na jól van, jövök.
Kocsin érkezik. Egészen fiatal embernek bi-

zonyul, az ember nem is hinné. Arcán holmi vi-
dám vakáció derült barnasága, mint mikor a
gimnazista beiratkozik egy felsőbb osztályba.
Pelyhedző bajusz.

– Na, na, na, mi baj van? – szólal meg érces
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baritonja. Bejön, leveti a kabátját, úgy akasztja
a fogasra, mintha évek óta laknék ebben a szo-
bában. Bizalomgerjesztő megjelenés, az biztos.

Megfog egy zongoraszéket, ágyam elé teszi.
Leül.

– Hát itt van baj, itt van baj.
Halkan nyögök.
Megveregeti az arcomat.
– Na, mi fáj öregem?
Két ujjával megcsípi az orromat. Roppant bi-

zalomgerjesztő ember. Kicsit orrhangon beszél.
Két ujjal fogja a pulzusomat is, sunyin nézek rá.
Mint mikor könyvet veszünk a kezünkbe, ami
nem nagyon érdekel, úgyis tudjuk, mi van
benne, két ujjal felemeljük, megpörgetjük és
visszadobjuk.

– Na, jól van. Majd egy kicsit megnézzük a
mellecskét. Csak nyugalom, fiacskám.

Rápacskol barátságosan a hasamra, aztán sze-
retetre méltóan belefricskáz az ősz szakállamba.
Ejnye, de bizalomgerjesztő egy fiatalember.

– A tüdővel van valami baj? – kérdem bátor-
talanul.

Nem felel mindjárt, unatkozva dúdol vala-
mit, megnézi az óráját, lóbázza a lábát, és az
asztalon egy hímzést nézeget. Fel is emeli, az-
tán ledobja.

– Házi munka? – kérdi a feleségemtől lee-
reszkedő jóindulattal. Aztán megint hozzám
fordul, ásít. – Hát, papuska, magának egy kis
remicencia mincia mollus trepacipiencia pirko-
gomitropikus gokkusza van. Hát ez egy fájdal-
mas kis fluktuációval jár. Na de majd felszívó-
dik. Beleszívódik a szövetbe. Szépecskén
beleszívódik a szövetbe. Szépecskén beleszivá-
kol, beszippog a kis szövetecskébe. Nnna!

Barátságosan bólogatva ismétli ezt, mintha
egy őt nem nagyon érdeklő, de rám nézve kel-
lemes hírt hozna egy vidéki rokonomtól, aki
tiszteltet, s azt üzeni, hogy most már elküldi a
pénzt, mert a dolog felszívódott a szövetekbe.

– Be, be, be. Beszívódik. Nnna!
– Na, nagysádka. Hát vigyék ki szépen a zon-

gorát, és hozzanak be ide nekem egy jó erős,
tiszta kádat.

– Egy kádat?!?!
– Na igen. Egy kis dermatikus beavatkozást

fogunk végezni. Na, nem kell félni semmit, ki-
csike.

Tréfásan meghúzza a fülemet, aztán homlo-
kom ráncai között babrál. Tyű, de egy kedves fi-
atalember!

– Úgy, nagysádka. Most fordítsák fel ezt a
szekrényt, és tegyenek rá egy vödör langyos vi-
zet, de jó forró legyen.

Felfordítjuk a szekrényt, kiszedjük az ajtót, le-
húzzuk a lámpát, és a földszintről felhozatunk
egy vízvezetéket. Lecsavarjuk a függönyöket, és
a vekkerre hideg borogatást teszünk. Becsukjuk
a kályhát, és a Pistikát leeresztjük a kéményen.
A doktor úr erre lefektet a földre, és a fejemet le-
felé nyomja.

– Nem érez semmit?
– Még nem.
Rátérdel a fejemre.
– Most sem?
– De most már igen. Fáj a fejem.
A derekára mutat.
– Itt, ahová a kezemet tettem, nem érez fájást?
– Nem, a doktor úr derekán nem érzek

semmi fájást.
– Akkor ma még nem csinálhatunk semmit.

Holnap ötkor eljövök. Viszontlátásra. Na, nem
kell félni.

Megcsípi a feleségem lábát, engem kicsit
megpofoz.

– Asszony – mondom, miután elment –, add
ide a ruhám.

– Hát jobban vagy?
– Nem vagyok jobban, de pénzt kell szerez-

nem.
– De hiszen szívességből gyógyít! Nem kell fi-

zetni! Az orvosok emberbarátok, nem üzlet-
emberek.

– Tudom. De újra be kell bútorozni a szobát –
holnapután.


