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Megjöttek a somogyi fiúk! 

Csöngetés! 
Jaj, máris! Pedig még meg kellene nézni, mit rajzszögeztek 
ki a hirdetőtáblára. Ezek az óraközi szünetek azonban 
olyan röpkék, hogy Emminek semmire se jut ideje. Mert 
csalóka minden: az első órát a legkönnyebb kibírni, mintha 
rövidebb is volna a többinél. Persze, hiszen akkor még nem 
fáradt az ember. De aztán a tízperc, az igazán semmi; most 
is mintha csak kettő lett volna a tíz. 

A csöngetés pedig dehogyis csöngetés! Ebben az iskolá-
ban nem csöngetnek, sem az óra elején, sem a végén, ha-
nem valami rekedtes, bődült búgás remegteti a levegőt. 
Dudaszó vagy mi! Senki se tudja, ki találta ki, és hogy mi-
kor vezették be. Egyedülálló, kivételes iskola ez ebben a 
tekintetben is. 

Szóval ezt a dudáló hangot éppen elég nehéz volt meg-
szokniuk. 

Gyerünk, gyerünk, nyomás hát befelé! Tülekedés, ka-
paszkodás, egy-egy tenyeres is csattan valamelyik fiú há-
tán, gyerünk, nem érünk rá ábrándozni, ne a mennyezetre 
bámulj, különben beletiporsz az előtted tuszkolódó srác bo-
kájába. Jó, azért csak fékezzük magunkat, nem kell a fal-
nak préselni senkit, mindenki befér. 

Igen ám, de hátulról már drót nélkül érkezik *a vészjel-
zés: 

- Jön! Köti már a tanítószalagot! 
Vagyis jön Györgyi néni. A kontyos tanárnő. A szalagos 

tanárnő. Röviden: a Búbos. Semmi másért, csak mert a 
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kontya nem akármilyen. Ilyen csakis neki van! A feje tete-
jére fölcsavarva, kicsi henger formában, mint egy kon-
zervdoboz. S ez\ a búbot szalaggal köti át, s annak két vége 
kétarasznyi hosszúságban lóg a hátára. Lóg? Persze ha 
nyugodtan áll az asztala előtt. Ha azonban megrázza a fe-
jét, vagy sietősen megindul a folyosón, akkor úszik, leng 
utána, mint a zászló. 

- Ni, hogy vitorlázik! 
Búbos tehát föltűnt a láthatáron, kilépett a nevelői szo-

ba ajtaján, s közeledik veszedelmesen. 
- Röpül a piros szalag! 
- Ma szigorú a kedve; kapaszkodhatunk! 
A „szigorú kedvet" azért föltételezik, mert a piros szín 

az „oszti" kontyában nem éppen a legjobb jel. 
Ez azonban nem igaz. Vagy legalábbis nem ilyen egysze-

rű. Csak a fiúk lehetnek ennyire fantáziátlanok. A lányok 
már rég megfigyelték, hogy az igazság sokkal mélyebbről 
fakad, s mint minden igazság, áhított és nyílt csodálatot 
érdemel. Mert Györgyi néni a szalagok színét nem a jó-
vagy rosszkedve szerint válogatja, hanem aszerint választ-
ja meg, hogy aznapi ruházatához milyen árnyalat illik a 
legjobban. És a röpülő zászló nemcsak az uralkodó színt 
hangsúlyozza a szoknya, a blúz, a kardigán, a cipő és a ké-
zitáska egymáshoz hangolt változatai közül, hanem az 
egész együttes jellegéhez is csodálatosan igazodik. Még 
az sem mindegy, hogy mi az anyaga annak, amit visel: 
vászon-e a szoknya, vagy szövet-e a ruha? Buták a fiúk: 
mit tudják ők, milyen nehéz dolog szépnek lenni! És mi-
lyen izgalom ez napról napra, újra és újra, hogy csönd 
legyen, figyeljünk csak, mit talált ki mára a Búbos! Ha 
egyszer nagylány már valaki, akkor tartozik is a világnak 
azzal, hogy megfigyelje, hogyan ügyeskednek a felnőttek 
- nem igaz? A fiúknak ehhez semmi közük, ők csak ordí-
tozzanak. 
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Az első napok az új iskolában rengeteg szenzációval 
szolgáltak. Mindenfélével. Ehhez hasonló természetű is 
akadt bőven. De hát egyáltalán: hogy új falak, új szokások, 
hogy tanár nők és nem tanár nénik, új padtársak, másféle 
órabeosztás és másféle szövegek a szünetben a hangszóró-
ból. De most, karácsony felé, amikor illett volna már, hogy 
végre megszokják egymást, Györgyi tanárnőre még mindig 
izgatott várakozással néztek föl a lányok. Dehogyis volt 5 
szigorú, egyik nap sem szigorúbb a másiknál, akár a piros 
szalagot viseli, akár a lilát vagy azt a szép világoszöldet. 
És a hangját sem emeli meg soha, nem kiabált velük még 
egyszer se, pedig akkora a zsongás, a nyüzsgés néha az óra 
elején, hogy a vonalzót vagy a táblatörlőt kellene közéjük 
vágni, s az se volna csoda, ha az asztalt csapkodná dühös 
idegességében; 5 azonban egyetlen szót se szól ilyenkor. 
Éppen az a ciki, hogy néma. Kiáll az asztala elé, két karja 
szinte élettelenül lóg: ceruzát és füzetet, mindent kitett a 
kezéből, és áll. Vár. Csak a szeme jár. Semmi más nem 
mozdul ott a közelében. A levegő se. Ettől lesz csönd min-
dig. 

Brigi, Falus Brigitta szereti Györgyi tanárnőt különös-
képpen. ö fedezte föl a tanítószalagok színeinek változását 
először, s 5 fejtette meg ennek a jelentőségét mindjárt a 
legelső napokban. Azóta is áhítatos alázattal lesi, követi e 
látványos jelrendszer alakulását. Boldog döbbeneteit nem 
sikerül, mindig magába fojtania, föl kell hívnia Emmi fi-
gyelmét is. Ö, hányszor, de hányszor csípte meg padtársa 
karját, hogy fölébressze, nézzen már oda! Izgatottan, láza-
san nógatta, de ő legtöbbször csak a vállát rángatta, s mos-
tanában már föl se pislog, legföljebb a füzetében kezd la-
pozni, vagy az alsó ajkát előrebiggyesztve fú j egy jóko-
rát fölfelé, mert a homlokából a szemébe lóg a haja mindig. 

Mintha unná Émmi a csodát m á r i s . . Nem. Lehetetlen, 
hogy ne érdekelné! 



Briginek viszont nincs igaza. Mert különben egészen jól 
meg lehet-vele férni, így, egymás mellett is; Emmi igazán 
nem kívánhatna-jobb padtársat. Bár azt mondják, éppen 
ellenkező típus. Ami egymagában nem jelentene semmi 
bajt, csak éppen ez se felel meg egészen a valóságnak. Hisz 
az ugyan tény, hogy egyformán csöndes természetűek 
mind a ketten; Brigi azonban soha nem hunyja le a szemét, 
akkor sem, ha hallgat. Mindig fölfelé néz a padból, mindig 
előrefelé. Nem mutatja, hogy izgul; de a szeme mindig ug-
rál, mintha várna valamire folyton. És mindig van valami 
külön mondanivalója. Mindenről. Nem túl beszédes, de 
azért ő fejez be mégis mindent. Mikor már-mindenki abba-
hagyta: ő még odalök két szót, erre bárki biztosan számít-
hat. Mégse haragszanak rá soha. S ez már igazán furcsa. 
Hogy neki mindent szabad. Csak kiderülne már egyszer, 
hogy miért! 

Neki például simán elnézik, ha késik. Pedig igen gyak-
ran fordul elő, hogy akkor somfordál be a terembe, amikor 
már mind a helyükön ülnek, sőt az óra javában folyik. Nem 
hajtja le a fejét ilyenkor sem, mégis valahogy olyan bo-
csánatkérő alázattal oson el a tanári asztal előtt, mintha 
attól félne, menten feléje röpül valami. Pedig még csak 
nem is szólnak rá; el se várják, hogy legalább mentegetőz-
zék. 

De hát miért nem?! És egyáltalán: miért késik el olyan 
gyakran?! Hogyhogy mégse lesz e miatt a példátlan fegyel-
mezetlenség miatt semmi baja?! 

Most is: bent a Búbos régen a teremben, fölnyitotta az 
osztálynaplót, kilépett az asztala elé, meghallgatta a hetes 
jelentését - és Falus Brigitta még mindig sehol. Pedig oda-
néz a tanárnő, látja is az üres helyet. Emmi nem vonja meg 
a vállát, lehunyja a szemét, ezúttal nem izgatja, hogy a 
frufruja most is csiklandozza a homlokát. 

Észre se veszi, hogyan érkezett meg Brigi. Egyszerre csak 
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ott ül mellette, és nyitva a könyve, pontosan ott, ahol tar-
tanak. Hát ez igazán érthetetlen: hogyan tud ilyen hangta-
lanul belopózni?.;. Györgyi néni szava meg se rezzen, 
mondja a szövegét tovább, annyi szünetet tart csak, 
amennyi a hangsúly miatt fontos, különben mintha semmi 
se történt volna, sétál a padok előtt föl és alá - ugye, hogy 
nem jelent a piros szalag semmit, esze ágában sincs, hogy 
szigorúbb legyen, mint máskor! Pedig biztosan észrevette, 
amikor Brigi benyitott. Hiszen a rekedt Zimrei föl is nyö-
gött a leghátsó sorból: 

- Menrtyből az angyal . . . 
Meg egy másik hang is az ablak felől; nem lehetett más, 

csakis Hézagos: 
- Mi az? Amerikából jöttél?! 
Az oszti csak erre állt le, igaz, csupán egy fél pillanatra." 
Később cédula indul Brigi füzete felől Emmike könyv-

táblája alá: 
,Jönnek a somogyiak!" 

Emmi egyelőre nem érti. De nem néz föl. Nem is kapja ol-
dalra a fejét, nem meri. Csak szusszan egyet, mintha meg-
ijesztették volna. 

- M i . . . K ik?! . . . 
És kúszik a cédula idegenül visszafelé. 
Aztán máris megint emerre. 

„A kaposvári iskolából!" 

Ebből sem ért Emmi semmit. Miféle iskola?! És miért?! 
Legszívesebben azt mondaná, hogy hagyj engem békén! De 
ennyi is fölösleges. Épp csak kicsúszik a száján, se több, se 
kevesebb: 

- Mikor? 
Máris megbánta. 
- Ma! 
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Vállrándítás. 
- Te nem tudtad? 
Űjabb vállrándítás. 
A folyosói hirdetőtáblán jelent meg, három fiapja kint 

van, mindenki tudja már, csak Mikola Emília nem . . . Mert 
úgy jár-kel odakint - fintorog magában Brigitta mint 
egy előkelő idegen. Vagy mintha tíz centivel a föld fölött 
közlekedne. Arra is lusta, hogy oldalra nézzen: mit rajz-' 
szögeltek ki oda?! 

- Álmos vagy? 
Ekkor ér melléjük a Búbos: 
- Falus! 
Brigi azonnal föláll. 
- Mutasd! 
így került a vándorló cédula a könyv alól Györgyi tanár-

nő köpenyének a zsebébe, anélkül hogy beleolvasott volna 
a levelezésbe. 

- Majd óra után. 
- Igen. 
- Ülj le! 
- Igen. 
7. . Szóval három napja kint a folyosón a hír a táblán, 

hogy a kaposvári szakmunkásképző intézet elsősei, az épí-
tők érkeznek. Első olvasásra nem is érthető pontosan, hogy 
mit jelent az eléggé szűkszavú közlemény; az elmúlt há-
rom nap alatt azonban sok minden kiderült. Hiszen a kí-
váncsiabbak semmiképp sem elégedhettek meg annyival, 
amennyi a fehér papírlapon állt, s a legtöbbjük általában 

^nem olyan lusta, mint Emmi, hogy csak úgy hátat fordít-
son annak, amit nem ért meg azonnal. Nyilvánvalóvá vált 
tehát, hogy nem egyszerű kirándulás ez, nem szokványos 
iskolalátogatás csupán, hanem valamiféle testvérkapcsolat 
megteremtését tervezik a kaposváriak. 

Elmúlt tehát három nap, s ezalatt tisztázódott is néhány 
kérdés. Emmi mégse érti: mire jó ez az izgalom? Jó, nyil-
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« 
vánvaló, hogy holmi országjáró jutalomkirándulás során 
ilyesmi is bekerülhet a programba: egy szakiskola néhány 
diákja meglátogat egy másik iskolát, jelen esetben egy 
gimnáziumot. De hogy mi ebben az izgalmas, azt képtelen 
megfej teni . . . A búbos tanárnőnek persze volna érve erre 
is, mert ő mindent meg tud magyarázni. Azt mondaná ta-
lán, hogy nem árt, ha olyan fiúk munkáját ismerik meg, 
akik valami szakmát tanulnak. Vagyis patronálásról volna 
6zó. Netán. De ha ez szükséges, akkor miért éppen a ka-
posváriakat választották, amikor ilyen szakiskola itt, Pé-
csett is van?! 

Nem volna egyszerűbb, ha megkérdezné? . . : Inkább 
megvonja a vállát: hadd higgye Brigi, hogy nem is látta a 
falihirdetményt. 

Elvégre sok minden lehetséges, elsős korában még nem 
láthat az ember tisztán: erről vagy arról egyszerűen nincs 
tudomása. Valamiért biztosan híres eztaz 5 iskolájuk -
gondolja - , azért jönnek ide olyan messziről látogatóba. 
Akkor pedig illik büszkének l enn i . . . Apa persze meg-
mondhatta volna előre, hogy ezért íratja be ide - de 
hát előbb-utóbb bele kell nyugodni abba, hogy ő 
i l y e n . . . 

. . . . Utolsó óra. Kicsöngetés. Vagyis az a krákogó dudaszó. 
Vége a napnak! 

Hát a somogyi fiúk? Megjöttek, vagy kisiklott a vona-
tuk?! Csak nem kell itt várni rájuk estig?! 

Falus Brigitta nagyot sóhajt. 
- Itt vannak . . . 
S kinéz az ablakon. 
- Honnan tudod? 
- Tudom. 
Mások is kinéznek. Emmi is. De nincs odalent senki. 

Csak autók rohannak, előzik egymást. 
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- Hol? 
- Gyérek vagytok! - hagyja ott a lányokat a Hézagos, és 

lesújtó tekintettel fordul el tőlük. - Majd a Búbos hozza 
őket, az a dolga! 

Valóban. Illetve nem egészen így. Egyedül jön a szala-
gos tanárnő, siet fölfelé a lépcsőn, fogja közben a kontyát, 
mert biztosan meglazult, s csak fél kézzel integet a lá-
nyoknak. 

- Elakadtatok, virágaim? - nevet vagy kiált, mindegy. 
Rosszul koncentráltok! 
Vagyis gyerünk el az ablakból, s indulás lefelé, a zsibon-

góba! Az se baj, ha kettesével veszi a lépcsőket, aki bírjál 
Emmi nem. Ö utolsónak érkezik, amikor olyan általános 

már odalent a kiabálás, hogy azt se tudja, merre nézzen. 
Ali tehát, az utolsó öt fok fölött lehorgonyoz, s megka-

paszkodik a korlátban. Félig lehunyva a szeme. De azért 
lát. Csak épp nem hiszi el rögtön, amit lát. Nem álmodik, 
nem beteg, nem képzelődik - mégis, hogyan hihetné el el-
sőre, hogy igaz?! 

Ott szobroznak, ők is megmerevedtek, amint meglátták 
őt;_ő/c hárman odalent, a száz többi gyerek között: ' 

Zsiráf, ahogy nyújtja a nyakát, hosszabb, mint nyáron 
volt. 

Aztán a torzonborz Rozoga! 
Majd végül a legkisebb, de mégis a másik kettő előtt, 

igen, Indián, a vezér! 
- Snúúúr! - kiáltják egyszerre, illetve ők hárman, ami-

től Emmi még szorosabban kapaszkodik a lépcsőkorlátba, 
olyan hirtelen tör fel az emlékezés, hogy: snúúúr, persze 
hogy snúúúr! Ahogyan nyáron is mindig, valahányszor si-
került valami! 

- S n ú r . . . - csúszik ki az ő ajkán is, épp hogy hallani le-
het. - S n ú r . . . 

- Szia, Emmi! 
- Hát t i . . . ? 
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- Hát te?! 
• - Sziasztok! 
- Szia, lustaság! 
- A fejed! - rándul egyet, s már lépne is vissza a lép-

csőn, de megbotlik, billen a cipője sarka. 
Szerencsére elkapják; odaugrott valaki, nem esik el. 
Indián az. 
- Szia, Emmi! 
Nagy a nevetés, majd hirtelen ugyanakkora a csönd. Es 

a nézelődés. Nem értik. 
Jó, hogy a Búbos is föllép néhány fokot, onnan mondja: 
- Hát ők azok, itt vannak. 
- Illetve csak mi! - szól közbe az alacsony vezér, és mo-

solyog is. - A többiek nevében. 
- Akik a szállásra mentek - egészíti ki a tanárnő. - Az 

elhelyezkedéssel foglalatoskodnak, érthető. Az is fontos. De 
ők hárman előre jöttek. 

- Bejelentkezni! - ugrik ¡egyet Zsiráf ádámcsutkája. 
- A küldöttség tehát. 
S nyújtja a tanárnő a kezét Emminék, mintha segítségre 

szorulna. 
- Te miért nem jössz le onnan? 
- Megijedt tőlünk! 
Ez Rozoga volt. Szemtelen tehát változatlanul, és harag-

szik rá még mindig. Csak nem akar mindjárt verekedni 
i s ? . . . Most ugyan nem lenne könnyű dolga, hiszen elég 
itt a fiú, többen vannak, s akadnának páran, akik megvé-
denék; kár olyan nagylegénynek lenni! Igaz, attól nem kell 
megijednie senkinek, hogy ökölbe szorult a keze, mert csu-
pán megszokásból tartja úgy, nem jelent semmit - de ezt 
itt nem tudhatják. 

- Látom, ismeritek egymást - forgolódik köztük a sza-
lagos tanárnő. 

- Én nem tudtam, hogy ők . . . hogy éppen az az isko-
la . . . 
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A vezér válaszol, okosan, illedelmesen: 
- Együtt nyaraltunk. Tavaly is, tavalyelőtt is. 
Zsiráf: 
r Mindig. 

Nahát! Ezt nem mondtátok! 
- Csak ő nyaralt! - mutat a hosszú nyakú srác a lányra; 

sokáig tartja vízszintesen a karját, akárha vádolná. - A pa-
pájával. Mi ott lakunk. 

Rozoga ökle lazul, nem hadonászik. 
- A papája. Az olyan óriási fej, hogy . ; . 
Nem folytatja. Emmi megmozdul tehát, két lépcsőfokkal 

közelebb kerül. 
- És ő a vezér! - néz lassan a legalacsonyabb fiúra. ^ 

Minden nyáron . . . Mert ő az Indián. 
Nevetés, éljenzés, amennyi a vendégnek kijár. Emmi 

azonban nincs megelégedve; szeretné, ha csodálkoznának. 
- Tolldísze is van! - mondja. - Igazi indián tolldísz a 

fejére! 
- Hiszen neked adtam, nem emlékszel? 
Emmi lehunyja a szemét; rossz szokása ez. 
- Akkor is a tiéd, ha nálam van. 
- Vagyis a kettőnké. Egyformán . . . 
Jobb volna gyorsan másról beszélni, de csak ez jut Em-

mi eszébe: 
- Azt mondtad, gépipariba mész. Ügy tud tam. . 
- Nem engedtük! - szól közbe Rozoga éktelenül maga-

biztosan. 
- Azt akarták, hogy én is . . . 
- Hogy ő is! Érted? Hogy együttI 
~ Az építőkhöz . . . Én is . . . 
- Mind a h á r m a n . . . Mint azelőtt! Ahogy az általános-

ban volt, tudod! 
Emmi fölnéz végre. 
- Tehát beadtad a derekadat. Nem azt mondtad. 
- Szégyen? 
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- Engedtél nekilc - biggyeszti le az ajkát. - Gon3oIhat-
tam volna, hogy így lesz. 

- Hiszen nem attól vezér az ember, hogy ne lehessen 
meggyőzni! 

Ezt természetesen az oszti mondta. 
Brigi ilyenkor úgy néz föl Búbosra, hogy a csodálattól 

Bzinte izzad a homloka. 
Jó, jó, rendben van minden, teljesen fölösleges neki anyr 

nyit bizonygatni, hogy a vezér az vezér. Így is és minden-
képpen . . . Lám, Indián intézte el, hogy Kaposvárról kül-
döttség induljon ide, őhozzájuk. Ez olyan biztos, mint éj-
szaka után a reggel! Hogy neki jutott eszébe, az ö ötlete 
volt. S ha egyszer elhatározta, akkor addig ügyeskedett, 
amíg el is intézte. Kiharcolta, kierőszakolta, meggyőzött 
mindenkit! Mit kellett domborítania azért, hogy elhiggyék 
neki: nincs ennél fontosabb semmi! S hogy mi mindent ér-
velt Pécs ügyében! Megtanulta az idegenforgalmi füzetből 
Pécs minden nevezetességét, a török templomot, a mina-
retet, a római sírokat, az ókori kutat, a hajdani várfal föl-
tárását, igen, azt is, hogy az ott folyó munkálatokat meg 
kell nézniük, pont nekik, szakmai gyakorlatból is, épp ah-
hoz szükséges ez föltétlenül!. . . Nagyon is jól tudja Emmi 
mindezt. Sokkal jobban, mint az oszti, és sokkal jobban, 
mint Falus Brigitta; ne bizonygassa neki senk i . . . 

Főleg miután egyszerre csak valami egészen furcsát kezd 
érezni. Csak most döbben rá, hiszen ha Indián találta ki ezt 
a patronálást vagy mi a fenét, akkor . . . nem azért indult 
neki a somogyi intézet, hogy ezt az iskolát tanulmányoz-
z a . . . ez a pécsi iskola nem híresebb, mint' más, és semmi 
különösebb büszkélkednivaló nincs benne, hanem..« 
őmiatta jöttek ide, pont i de ! . . . őhozzá! 

Jaj! Nagyon meleg van. Most azonnal meg kell ezt mon-
dania valakinek. Azonnal! Briginek! 

Miért? 
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Hadd tudja! 
Hogy ez az Indián nemcsak nyáron vezér, hanem például 

a Toldi felét kívülről fújja, s az építőipariban se fogja elfe-
lejteni . . . És hogy Rozoga félelmetes jobb keze hiába me-
revedik ökölbe, mert ha meglendíti, akkor biztos, hogy nem 
azzal, hanem épp ellenkezőleg, a ballal készül ütni; de so-
ha nem üt, mert a vezér nem engedi . . . És még azt is meg 
kellene gyorsan mondani neki, most azonnal . . . Vésse jól 
az agyába, hogy . . . 

De hová lett?! 
Hiába rándul Emmi vissza: nincs a barátnője sehol.' 

A lépcsőn nem futhatott föl a folyosó felé, hisz a trappogá-
sát meghallották volna; hová tűnt ilyen észrevétlenül?! 
Mikor? Senki se vette észre! 

- Brigi! 
Ezt csinálja, ilyen ő, ezért nem lehet szeretni: mindig akr 

kor szívódik föl, amikor szükség volna rá. 
- Brigi! 
Nem értik, Emmi miért kiabál. Mi a baja? 
Ö pedig leugrik a lépcsőről, átverekszi magát a zsiborn 

gón, aztán neki az üvegajtónak, ki az utcára! 
Ez is furcsa. Hiszen még soha nem látták így. Nem szo-

kott ő futni. Dehogy . . . Nyáron is, a Balatonnál, valahány-
szor a vízhez indultak, mindig őrá kellett várniuk: úgy vo-
nult abban a mintás, bő fürdőköpenyében, mintha az von-
szolta volna őt, vagy nem is tartoznának egymáshoz. 

Most meg vissza se néz! 
- Emmi! 

Hová rohansz?! 
- Mit csinálsz?! 
Nem fordul hátra, csak a kezét lóbálja vadul összevissza. 
- Meglátjátok! 
- Mit?! 
- Még nem tudom! 
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Egy fiú a portás ablaka mellől utána ugrik. Emezek még 
nem tudják, hogy ő a Hézagos, csak azt látják, hogy ő sem 
éri el. 

- Emmi! - kiáltja utána. - A táskád! 
« Hozd utánam! 



Mégiscsak kitalálunk valamit! 
Kezdhetik a zenekar szervezését! 

Ekkora futást nem lehet pár perc alatt kipihenni. 
Es nem is a futás. Azt már a buszmegállónál abbahagyta. 
Igaz, nem is bírta volna tovább. Soha az életben ennyi em-
berrel nem ütközött össze; és mindenki szembejött vele, 
mindenki nekiment. Hiába fújtatott, prüszkölt, hiába lihe-
gett annyira: nem kerülte ki senki. Iskolaköpenyét kigom-
bolta már a sarkon túl, aztán a trikója nyakát is föltépte, 
olyan kegyetlenül fojtogatta. Isten tudja, hogyan ért végül 
haza. 

Annyira zaklatott és földúlt még mindig, hogy képtelen 
magához térni. Hogy hát valóban őérte történt minden! 
Miatta találták ki a fiúk az egész iskolabarátságot, őmiat-
ta! . . . Ezt a gondolatot egyáltalán nem könnyű megszokni. 

Ül Emmi a fehér ágya szélén, majd visszahúzódik, be 
egészen a sarokta. Szeretne gondolkozni. 

Miért nem írták m e g ? . . . Igaz, ő sem írt nekik. Különc 
ben sok mindent megtudhatott volna. Például azt legalább, 
hogy Indián milyen „hős" volt megint. Mert ők azt hiszik; 
nagy hősiesség az bizony, hogy csak amúgy fordított egyet 
a világon, és otthagyta régi vágyait, egyszerűen nem ér-
deklik majd a gépek, amikről mindig beszélt, olyan szépen 
és olyan sokáig - hanem a Rozogáékkal tart, abba az isko-
lába, amelyről nem tudta a barátait lebeszélni, ö a hős 
mindig, és mégis az történik, amit amazok aka rnak . . . 
Alighanem az a legfontosabb nekik, hogy együtt maradja-
nak. 

18 



Nem hajtja le Emmi a fejét, hanem fölfelé néz. Nem tud 
megnyugodni. Furcsa érzés; nagyon dobog a szíve. Vele 
szemben, az asztala fölötti polcon, a könyvek tetején, ott az 
indián tolldísz. A hajdani vezérség jelvénye - emlékül. 
Persze, hiszen lassacskán kinőnek a gyermekkorból; egyi-
kük se hordja a régi díszeket - a nyár végi, balatoni búcsú 
után kapta meg, nekiadta a vezér. Meglepetés volt, igazán 
nem számított rá - de Indián mindig ilyen: titokban és 
csöndben teszi meg, amire nagyon készül. Ezért hát jól tud-
ja Emmi, hogy ezt az emléket szeretnie kell, és illik meg-
őriznie . . . Most azonban föltápászkodik az ágya széléről 
mégis, és lehorgássza a polcról azt a színes tolldíszt. Nehe-
zen megy, föl kell kapaszkodnia egy zsámolyra, s egy per-
cig gondolkozik is utána, hogy ne rakja-e vissza; sokkal 
szebb volt odafönt. 

Végül csak azért is úgy dönt, hogy el kell onnan dugnia. 
Mert az halálbiztos, hogy mihelyt belép majd ide, azonnal 
fölfedezi, hiszen a szeme éles, mint a sasé, azért Indián! . . . 
„De még azt képzelné, ha meglátja - gondolja Emmi 
hogy mindig azt bámulom!" 

Hogyisne! - kapja le, s csak utána kezd tűnődni azon, 
hogy jó, jó, de most aztán hol legyen a helye? . . . Mit he-
lye! Pillanatnyilag az a legfontosabb, hogy gyorsan eldug-
juk valahová! 

Amikor hirtelen újra eszébe jut ez a boldogság, ez a vá-
ratlan öröm, s elönti megint a forróság, hogy - miatta! 
Őmiatta történik ez! 

És attól csak jobban kiülnek a verítékgyöngyök a homlo-
kára, hogy mindezeken fölül még valami az eszébe villant. 
Ez még hirtelenel^bül jött. De honnan?! Így, ahogyan ta-
nácstalanul ténfereg a nagy szobában, háta mögé »ejtve a 
színes, vezéri díszt, mintha attól reszketne, hogy kilesi va-
laki, ügyetlenül dugdossa, és botladozik is közben. . . me-
nekülne innen; odaát, apja rendelőjében minden biztonsá-
gosabb, ott fehér a fal, fehérek a bútorok, üveges a vitrin, 
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és csillognak a műszerek. . . nem, nem mer leülni sehová, 
tulajdonképpen futnia kellene újból, nagyon gyorsan, hogy 
megmondhassa valakinek, most, azonnal, ami az eszébe ju-
tott. 

Egy elhatározás. 
Hogy tenni, csinálni fog valamit! 
Ö! 
Persze, nem ő egyedül, hanem . . . szóval olyasmit, amit 

voltaképpen az iskola ad majd. A fiúknak! Hogy valamire 
igenis büszke lehessen az iskola, ha már eljöttek ide, hoz-
zájuk látogatóba! Akkor vigyenek is magukkal valamit! 
Egy igazi meglepetést! 

Ebben a nagy örömben szakad azonban Emmire az igazi 
elkeseredés. Mert ugyan kihez forduljon, kit fog ő megfőz-
ni a terv kivitelezésére, kit lehetne megkörnyékezni, hiszen 
eddig még soha nem kért senkitől semmit?! Egymagában 
viszont mihez kezdene? Nem is jut eszébe semmi. Rettene-
tes, amikor az ember ennyire tanácstalan, és nincs a közel-
ben valaki, akinek elkaphatná örömében a vállát, vagy ne-
kiesne, és ököllel dörömbölne a mellén, hogy segítsen!. . . 
Tőle se szoktak kérni a többiek, a fiúk se, a lányok se. Ha 
kimarad egy játékból: legbelülről, titokban tán örül is ne-
k i . . . Hiszen még csúfneve sincs, ő az egyetlen, akinek 
nincs, ö csak Emmi, Mikola Emília. Sőt legtöbbször egy-
szerűen így: a Mikola! A „lusta" nem is számít igazából, 
mert először is nem igaz, csak Indiánék ragasztották rá a 
Balatonon (érthetetlen, hogy ebbe az új iskolába mégis utá-
nalopózott ez a rágalom)! Másodszor pedig: soha senki se 
mondja a szemébe, azaz nem így szólítják - akkor pedig 
olyan, mintha nem létezne ilyen név. ö csak Mikola te-
hát . . . 

De hát most akkor mi lesz?! 
Ilyenkor szokott az ember agyában megjelenni Károly 

bácsi. Azaz inkább: Kari bá. Vagyis Dávid Károlyék, a 
szomszédban. Egy kerttel arrább, egy majdnem ugyanilyen 
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házban, mint az övék. Kari bá. És ahogyan a feleségét min-
denki így hívja, egyszerűen: Kari néni. 

Ott mindig kitalálnak valamit. 
Apu is így van ezzel! Ha elakad valamiben: ő se szégyel-

li a segítségüket kérni. Hiába, hogy ő orvos, a szomszéd pe-
dig vasutas, azért nagyon jól megértik egymást. Mert apa 
nemcsak orvos, hanem azonkívül mindig „csinál" valamit. 
Tavasszal és nyáron a tönkretehetetlen és elpusztíthatatlan 
csodaautóját szereli, azt a vénséges bárkát, az ezeréves Cit-
roent; ősszel és télen viszont faliórákat javít, apró villany-
dinamókat készít, csöngős jelzőkészülékeket meg minden-
féle fura haszontalanságokat, és mellékesen a saját orvosi 
műszereinek villamos berendezéseivel is akad valami baj 
mindig; eközben számtalanszor jön kapóra, hogy a szom-
szédban az a vasutas mindenhez ért. Isten tudja, hogyan 
lehetséges, mikor és hol tanult ki ennyi szakmát (tanulta-e 
egyáltalán?), a legfontosabb az, hogy ha Kari bával együtt 
nekiül az ember gondolkozni, akkor végül mindig eredmé-
nyes a fejtörés. 

És nemcsak Kari bá meg Kari néni ilyen, hanem Dö-Sö 
is. Vagyis a fiuk, Dávid Sándor. Így azonban senki se hívja 
- ő csak D. S. Ezt viszont nem lehet kimondani; érthető 
tehát, hogy: Dö-Sö. 

Sok minden jellemző rá. Vörös, és mindig égnek áll a ha-
ja. De nem ez a legfontosabb. Hanem hogy szépen gitáro-
zik! Van egy elektromos gitárja, de az olyan hangos, hogy 
nem otthonra való. A teraszra szokott kiállni (ez afféle 
üvegezett, zárt veranda inkább), középre, a másik gitár-
jával, amelyik szelíden és halkan szól, s az udvarra sem 
hallatszik ki. Ezzel önmagának játszik csak - legföljebb 
még annak, aki odaül eléje hallgatni. Ezt a hangszert nem 
vette, hanem maga csinálta. Egyedi darab, senki másnak 
nincs ilyen, nem kapható egyetlen üzletben sem. 

Tehát: Dö-Sö! Ha apunak Kari bá, akkor neki Dö-Sö. Ta-
lán . . . 
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Ahogy gitározik!.. . Örákig is elnézné, ahogy az ujjai a 
húrokhoz érnek, és ahogyan körömhegyei táncolnak . . . Pe-
dig nemcsak gitározni tud, hanem énekelni is szokott. Csak-
is Kari bának. Nótákat, ha apja megkéri rá. Zsebpénzt kap 
érte, s az biztosan jól jön neki; a gitározás azonban más. 
Igaz, ott sem a hang a legfontosabb, nemcsak hallgatni jó, 
hanem nézni is. Nézni, igen! Mert közben a keze . . . „Mi-
lyen szép lenne az ujján egy gyű rű ! . . . Ha odaadnám az 
enyémet . . . " 

Mintha a haja csak azért volna vörös, hogy tüzesen tilta-
kozzék, félő, hogy ki is gyullad egyszer. 

- Emmi, nem ajándékért teszem! - lóbálja ijedten a fe-
jét, s mélyen leengedi a gitárját maga elé. 

- Tudom! - kell gyorsan a szavába vágni. - De olyan 
szép volna rajtad! 

- Nem lehet. 
- Csak azért nem lehet, mert nem akarod elfogadni! 
- Nem. Hanem akadályoz a munkában. Ezért nem sza-

bad. Beakad mindenhová. Elkaphatja például a gép. 
- Nem viselhetsz semmit? Soha? 
- Veszélyes. Ezért tilos. Ezt csak megérted? 
- Akkor is borzasztó! Hogy soha . . . 
Mert Dö-Sö műszerész. Persze még tanonc. Tehát már 

nem jár iskolába. Azazhogy igazi iskolába. „Arra én nem 
érek rá!" - így szokta mondani. Az iskola a nővére dolga, 
majd ő tanul kettőjük helyett is, arra való. 

Dávid Ottília sokkal idősebb az öccsénél, legalább öt év-
vel, tehát már egészen nagy lány. Már nem is gimnazista, 
hanem valami fontosabb iskolába jár. Éppen ezért komo-
lyabb is lehetne! De olyan furcsa' dolgai vannak, hogy Kari 
báék maguk se mindig értik. Bizonyos időközönként min-
dig történik vele valami, ami teljesen kiszámíthatatlan, s 
ilyenkor nem csupán a szüleit lepi meg egy-egy hozzá nem 
illő húzással, hanem még sokkal edzettebb és flegmább év-
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folyamtársai is megdöbbennek. Szép, hosszú haja van pél-
dául, a vöröses árnyalat belejátszik az ő fekete őserdejébe 
is, és hullámosan omlik a vállára: a festők ilyen nőt válasz-
tanak legszívesebben modellnek. Mégis, hányszor fordult 
már elő, hogy fogta magát, és vadul levágatta az egészet! 
Tüskére, majdnem egészen kopaszra. Ügy festett rögtön, 
mint egy fegyencnő vagy valami szökött katonaújonc! 
Merthogy csalódott; a szerelmében persze. Dö-Sö szerint 
ugyanis ilyenkor nyiratkozik kopaszra. Valahányszor ösz-
szedől vele a világ. S természetesen azért kell így csele-
kednie, hogy „bosszút álljon az emberiségen"... Ezer sze-
rencse, hogy dús haja annyira életképes, és oly hamar meg-
nő megin t . . . 

- Most is? 
- Most más baja van. 
- Nem szerelmes? 
- Szünetet tart! - nevet Dö-Sö elég keserűen. — A szü-

net neki is fontos. 
- ö mondta? 
- Lehet, hogy nem pontosan ezt mondta. Csak ilyen hü-

lyeséget. 
Jobb erről nem beszélni. Inkább nézi Dö-sö ujjait a gi-

tár húrjain. Ez percekig is sikerül, nem kell máson gondol-
kozni. 

- Még nem mondtad meg - veti föl a fiú a fejét hogy 
mit akarsz kérni ? 

Emmi azonnal föláll. Aztán visszaül mégis. 
- Honnan tudod, hogy kérni akarok?! 
- Nem akarsz? 
Nagyon nehéz kimondani. Pedig jó hosszú a csönd előtte. 

S csupán egyetlen szó az egész: 
- De. 
- Akkor? 
Csönd megint. 
- Megmondod? 
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Már valóban rászánná magát, belekezdene, ha egyszer 
elhatározta - de mégis: mi az, amiért jött? Mit akar kérni 
voltaképpen? Saját maga se tudja még. Nem, semmit se 
tud, csak annyit, hogy . . . hogy segítsen! Segítsen, ha neki 
egyedül nem jut eszébe semmi . . . nem tehet róla, hogy 
olyan buta. 

Dö-Sö most már olyan csöndes. Minden néma itt, az 
egész ház, kint az udvar is: végre ki lehetne mondani va-
lamit - amikor csapódik a kertkapu. És zeng a világ, egy-
szerre itt van mindenki! . . . 

. . . Hogyne találtak volna ide, nem a világ vége ez! Meg 
különben is: azért nőtt orruk alá a szájuk, hogy használják! 
Kérdezősködtek tehát, és kaptak is útbaigazítást eleget. 
Rég előkeveredhettek volna, ha nem akadnak el közben 
annyiszor. 

Például még jóformán a belvárosban, ahol egymás után 
sorakoznak az olyan régi házak, amelyeknek talán a pin-
céjükben is laknak. Ha "nem is egészen pincék ezek, vala-
hogy azt lehet hinni róluk. Az ablakok egy szinten vannak 
az utcával. Odabentről a járdára látni, kintről meg az egész 
családi élet megfigyelhető, különösen nyáron, amikor doh-
szag árad a mélyből. Este, lámpagyújtáskor pokrócot akasz-
tanak függöny helyett takaróul, délután azonban szabad a 
belátás. Hát még ha a televíziót is bekapcsolják! 

Egy ilyen ablak előtt akadt el a kis csapat először. Mese-
film ment odalent, a jugó adó lehetett, másutt nincs ilyen-
kor mese; két kecske futott át a képernyőn, aztán egy ma-
jom rajzolódott ki a fán, és némán nevetett mindenen, egy 
előmerészkedő rókán is. 

- Lesed már? 
- Koncentrálj, ne háborogj! 
- Mindjárt odaér, figyelj! Gyalulja az agyát, csupa ránc 

már a feje! 
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- Elázik, ha nem gyakorolja. 
• - Sssz . . . Hallgass! 
Ha nem gyújtanak odalent lámpát, talán végignézik az 

egész mesét, guggolva, csaknem nekihasalva már, egymás 
hátát verve, és néni veszik észre, hányan csóválják a hátuk 
mögött elhaladva a fejüket, ekkora neveletlenség láttán . . . 

Most aztán nem is okolhatnak mást, csupán magukat, 
amiért Emmit nem találták otthon. Ha egyszer így megkés-
tek! Hát meddig várt volna rájuk?! 

Zsiráf már az autóbuszmegállótól nekiiramodott, hogy 
Rozoga hátba ne verje, abban reménykedve, hogy a birkó-
zást majd estére halasztják, és nem ugranak neki mind a 
ketten itt, ahol azt se tudja az ember, merre meneküljön 
előlük. Szerencsére a kert akkora, hogy el is lehet veszni 
a fák között. 

Város ez még, és a ház is majdnem városi, csakhogy a 
sok egyforma épület után itt hirtelen ez az őserdős domb-
oldal! Meg ez a szakadék! Mint a filmekben! Hííí, ha itt 
nekiered az eső ! . . . Meg hogy a ház falán csupa üveg 
majdnem mindenhol!. . . Jó, jó, tudni való, hogy Mikola 
bácsi közelében minden másképpen van, mint ahogyan szá-
mítani lehet rá; fölkészülhettek volna rá, hiszen az a bizo-
nyos balatoni ház sem a legközönségesebb találmány -
igen, de azt megszokták; amióta az eszüket bírják, mindig 
ott állt, bármikor, ugyanúgy: Mikola bácsi, a nyár, Emmi, 
a vén Citroën kocsi. De hogy itt is, a városban, így?! . . . 

- Ni! 
- Megijedtél?! 
- Figyelj! 
- Azzzannnyja! 
Tulajdonképpen semmi különös. Csak egy kerekes kút. 

Mint falun. A virágok között, középen. 
- Földhöz ne vágd magad! 
- Állati ül 
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- Ha elájulsz, itthagyunk! Sose láttál még ilyent? El ne 
higgyem! 

- De azé r t . . . - hebegi Rozoga. 
- Ti tán szökőkútból isztok otthon? 
- Az más. Itt van vízvezeték is, a nyakam rá! 
- Honnan tudod? 
- Holtfix! Ez előírás. Törvény, ha nem tudnád. 
- Sok a rizsa! Hallgass! 
Indián dönti el: 
- Akkor is. Törvény vagy nem törvény, ez akkor is kell! 
- Itt??? 
- Csak úgy. Hogy ápolni lehessen . . . 
Valóban: látható a kúton, hogy nem használják. Annyira 

szép és karbantartott, mintha újonnan vették volna egy 
mintaboltból. 

Jó, hát akkor gyerünk tovább. 
Indián azonban nem akar rögtön a többiek után nyomul-

ni - egy kicsit még hadd nézelődjön a kertben, talán tör-
ténik közben valami csoda. Az például, hogy meglátja va-
lahol az öreg bajtársat, Mikola bácsi divatjamúlt Citroen-
jét: hátha akad rajta most is szerelni való, hátha segíteniük 
kell megint, ahogyan nyáron, minden nyá ron . . . Hátha 
nem is a kerekein áll, hanem állványokra emelve, s alá le-
het bújni, meg lehet találni a rejtett hibákat; itt több a le-
hetőség rá, mint a Balatonnál, nyaralás közben . . . s Miko-
la bácsi itt is bevonja őket a munkába, nem áll neki egye-
dül . . . Vagy talán azt az aranykoszorút is meg lehet itt ta-
lálni valahol, amit ezzel a szomorú jószággal nyert hajda-
nában, azon a mesebeli versenyen, melyről körös-körül az 
egész Balaton-parton mindenki tud még valamit . . . arany-
koszorú aranyrózsákkal.. . ott lesz a szobában, a falon . . . 

És látja Indián a veranda nagy ajtaján, mielőtt lenyom-
ná a kilincset, a zománctáblát, éppolyant, mint amilyent a 
balatoni kertkapura csavaroztak föl, isten tudja, melyik 
nyáron: 
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DR. MIKOLA ERVIN 
belgyógyász és röntgenszakorvos 

És ahogy belép, az első, amit észrevesz - a hajdani toll-
dísz! A vezéri jelvény! Legfőbb ideje volt, hogy megvál-
jon tőle, hiszen nem maradhat az ember örökké kamasz. 
A játékainkat is kinőjük, akár a cipőnket. Ezért adta oda 
Emmikének, nyár végén, búcsúzáskor, emlékül - legyen az 
övé, hátha megőrzi . . . S most ott színesedik, íme, a fehér 
ágy tetején, középen! 

Sisakellenzője le vagyon bocsátva, 
Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra; 

Ez könnyebben tolult Indián szájára; kiáltozni képtelen lett 
volna örömében. 

- Figyelsz? - löki Zsiráf oldalba barátját, Rozogát. -
- Neki az öreg Toldi is indián volt! 

- Ne pedálozz, haver! - kapja el a vezér a hosszú srác 
karját. - Kivételesen nem büntetlek m e g ! . . . 

Most nincs idő álmélkodásra. Elvégre Emmit keresik; ak-
kor meg mire jó ez a szélütött ténfergés?! Gondolkozzunk 
egy csöppet, ha nem is megy könnyen. 

- Nem lehet messze - véli bölcsen Rozoga, és vakarja az 
állát. - Ha itthagyott mindent. így! 

Zsiráf persze azonnal helyesel; ez a szokása nyárról ma-
radt meg télire: 

- így! Tárva-nyitva! 
- Jellemző rá. 
- A szomszédban van! 
- Ott kell keresnünk! 
- Hallhattátok! 
- Lángész vagy, mondták már mások is?! 
- Színtiszta igazság. 
- Azért csak ne domboríts, mert úgy maradsz! 
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. . . Ekképpen adódott tehát, hogy kiözönlöttek a verandaaj-
tón, neki a kertnek megint, célba véve a szomszéd házat 
- amikor Emmi fölfigyelt a csatazajra, és ez megakadá-
lyozta abban, amiért voltaképpen átmenekült ide, vagyis 
hogy a mindenben segíteni tudó Dö-Sö szövetségét meg-
nyerje - mégpedig pontosan ama nemes terv kivitelezése 
érdekében, amiről épp ezeknek a fiúknak nem szabad idő 
előtt tudomást szerezniük. 

Szóval a tanácskozás odakint nem a legfojtottabb hang-
nemben zajlott. Nem jó ilyenkor megvárni, hogy nekiesse-
nek az ajtónak; éppen eléggé ismeri őket Emmi, igyekszik 
is hát, hogy ő érjen oda előbb. A távolságot azonban rosz-
szul mérte föl, meg mérges is egy kicsit, sőt mintha a feje 
kezdene fájni - tehát épp mire lenyomná a kilincset, kicsa-
pódik az ajtó szárnya, s ott áll a küszöbön a nem túl hosz-
szúra nyúlt vezér, s a győzedelmi diadaltól szinte a szemük 
láttára nő tíz centivel magasabbra. 

Hát én itt magamban körös-körül járjak, 
Mint a nyomtató ló vagy a kerge állat? 

Szaval Indián, szavalná tovább is, ott a küszöbön; az orra 
hegye csaknem lila az örömtől (vagy a hosszú sétától a tél 
eleji hidegben). Arra számított legkevésbé, hogy ekkora né-
maság fogadja. 

Talán azt hiszitek, hogy utam vesztetten, 
Szándékomon kívül csak idetévedtem? 

Emmi szólal meg. De csak ennyit: 
- Toldi vezér . . . 
És jelezni akarná Dö-Sönek, hogy . . . Nem, semmit se 

akar jelezni, olyan zavarban van. Tehát a fiú mozdul meg. 
- Szevasz. Szevasztok... Nem jöttök be? 
- Idetaláltatok? - Ez a kérdés sikerül végre Emminek. 
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Belépnek hát. Mivel azonban ettől se válik beszédeseb-
bé senki, Zsiráf csuklik egyet, tekergeti a nyakát, majd 
valami valószínűtlenül vékony hangon, dallamosan bele-
kezd a versbe-

li mint mikor vesszőjét sejtve a mesternek, 
Az iskolás fiúk pisszenni se mernek... 

Indián azonban félbeszakítja: 
- Alij! Mikor tanultad meg? 
- Így születtem. 
- Emmi, hallod? Így született! ö is! 
Ennek a rákérdezésnek a hangsúlyában persze az is ott 

bujkált, hogy Indiánnak bizony egyáltalán nem tetszik a 
csöndes fogadtatás. Vagyis hogy Emmi meg ez a vörös srác 
ilyen néma itt, mintha megfogadták volna egymásnak. Em-
mi csak magában sziszeghet, hogy ni, milyen buta ez az 
Indián, ha egyenesen erre a Dö-Sö-re lesz féltékeny, épp 
rá, szegényre, aki pedig! . . . Na de ezt nem érdemes végig-
gondolni, érje be most mindenki ennyivel. 

- ö a Dö-Sö! - húzza maga mellé a fiút. - Helyesebben 
Dávid Sándor, de így nem lehet hívni, ezért Dö-Sö. A ba-
rátom. , 

Aztán Dö-Sönek: 
- ök meg a barátaim. Ugyancsak. Mondtam neked, hogy 

eljöttek . . . Kaposvárról, tudod. Az egész osztály. Első bé. 
Így már jobban tetszik a dolog a vezérnek, nem is töri 

tovább a fejét azon, hogy mit szavaljon megint a Toldiból 
- de azért valami változatlanul gyanús. Épp csak egy ki-
csit. Mert azért érdemes volna gondolkozni, vajon így 
van-e ez máskor is? Itt tanyázik Emmi minden délután? 
És azzal se törődik, hogy odaát tárva-nyitva az egész lakás? 

Folytatódik hát a bemutatás: 
- ö meg a Rozoga! Ha fölemeli a jobb kezét: nem szá-

mít, mert úgyis a ballal üt. 
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- Én meg a Hézagos! 
Végszóra toppant be - tárva az ajtó. 
Vagy úgy! A délelőtti srác! Aki „beszólt" a zsibongó-

ban; könnyű ráismerni. Nagy a szája, különben mindig 
szomorú. Ez utóbbit azonban csak Emmi tudja róla. 

Lengeti a feje fölött a barna iskolatáskát, mintha jóked-
vében hadonászna. 

Emmi ugrál, kapkod érte a magasba, de hiába,- mert nem 
éri el sehogy sem. 

- Elhoztad? 
- Mondtad, hogy hozzam. 
- Köszi. Akkor ideadhatnád! - hagyja abba Emmi az 

ugrálást; ennyi fáradozást nem ér az egész. Legyint is rá. 
- Kerestél otthon? 

- Tudtam, hogy jobb, ha mindjárt i t t . . . 
- Jé . . . Na'gyon okos vagy. 
- Valami bajod van, hát azért. 
- Nem! Nem igaz! - zavarja össze Emmi á szavakat 

majdnem. - Nekem nincs bajom! Semmi! Honnan veszed?! 
- Akkor! Akkor! - röpíti Hézagos a táskát hangosan ne-

vetve. - Akkor itt kell a kislányt megkeresni! 
Majd Dö-Söhöz, de tovább is nevetve: 
- Mi a baja?! Segítesz neki? Jól teszed, hapi; segíts sze-

génynek. 
Ez se tetszik Indiánnak, de egyelőre mindegy. Zsiráf le-

vágja magát a heverőre, és elnyújtózik, mintha az egész 
világ a terhére volna. Unja a világot Rozoga is, de ő az ab-
lakon néz ki, pedig odakint közben szépen besötétedett. 

- Neked van bajod! - védekezik Emmi. - Ottit keresed, 
tudom én jóL 

Dö-Sö elhúzza a szája szélét; hiszen a nővére már egy 
órája leköltözött a pincébe. 

- Lent van a kövér - jelenti ki szárazon: 
- Megint? 
- Nem egyfolytában, nyugodj meg. 
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Szóval most nem nyíratta magát kopaszra, s ez egyma-
gában azt jelenti, hogy kivételesen nem szerelmi bánat az, 
ami éppenséggel marja. Ez némi reménykedésre adhat 
oko t . . . Más a probléma, senki se számított rá. Apja igazán 
jót akart neki, Kari bá mindig jót akar, és megbeszélte előt-
te Kari nénivel is, hogy a negyedévi különpénznek (talán 
jutalom vagy egyszerű prémium csak) nem kell bevándo-
rolnia a háztartási csatornába, ahová az úristen pénze is 
kevés, tehát nyomtalanul tűnik el minden, hanem venni 
kell érte valami maradandót. került sor a hó elején ar-
ra, hogy egy új fekhely beszerzésé a legcélszerűbb. S a cse-
rére Ottília ágya szolgált rá leginkább, tehát így igazságos 
- megöregedett az árva, eleget élt, le vele a pincébe! Hiába 
tiltakozott Ottília, és hiába könyörgött, hogy ő annyira 
megszokta, gyerekkora óta ebben aludt, nem kell neki má-
sik, fáj a dereka, megbénul a nyaka, hagyják meg neki a 
régit - érvei nem hatották meg Kari bát, s Kari néni is 
azon a véleményen volt: „Nagylány vagy már, nem alhatsz 
örökké egy ilyen rokkant vacakságon!" A régi ágy tehát 
igenis lekerült a pincébe, Ottília pedig bánatosan és fájdal-
mas lélekkel, hűségesen le-lejárt hozzá, nem volt hajlandó 
megtagadni. Eleinte naponta, később hetente egyszer (de 
legalább egyszer okvetlenül) fölkereste elárvult barátját. 

Nem számított arra, hogy Hézagos rátalál, és arra sem, 
hogy éppen most fogja keresni. Nem tápászkodik föl, nyúj-
tózik hát a kopott jószágon tovább, bár a pincelépcsőkön 
elég hangosan kopognak a lépések, ha nem titokban bujkál, 
aki lemerészkedik... 

A fiú mellette ül, együtt nézik a sötétet. 
- T e . . . 
Keresi a kezét. 
- Megint? 
- Rég voltam. 
- Nem hagyod abba? 
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- Elhatároztam . . . hiszen tudod . . . hogy nem fekszem 
abba. Abba az újba, nem . . . , 

- Akkor? 
- Hanem inkább a padlón. . . ott mellette. Azért is. így 

becsületes. 
- De ha van ágyad . . . 
- Gyarló vagyok, 
i- Milyen? 
- Kemény a padló . . . 
- Igen. 
- Ügy nem lehet aludni. Anya meg veszekszik. 
- Az öcséd meg röhög. 
m Nem röhög senki. 
- Ez szép tőlük. Mindenkitől.. . 
Csak jó sokára dönt úgy, hogy nekiindul, és kitapogatja 

a villanykapcsolót. S közben egy sóhajtásra is futja. 
•» Azért mégse volt szép, hogy nem feküdtél a földre . . .• 

. . . Itt fönt a verandán is Ottíliáról beszélnek. Még mindig 
Rozoga fantáziáját izgatja leginkább a sok furcsaság, amit 
hallott, bár ő egyszerűen hülyeségnek minősíti a titokzatos 
lány valamennyi szeszélyét, a kopaszítást, a fogyókúrát; s 
a véleményét nem is titkolja. Ali továbbra is az ablakban, 
a sötét háttér előtt, nem lát ki a kertbe, tehát vissza-visz-
szafordul, hogy kijelentse újból: 

- Hülyeség! 
Mert például ez a fekvő mérlegféleség itt a terasz és a 

konyha között, a földön. Hogy akárhányszor átlép egyik 
helyiségből a másikba, kénytelen legyen minden alkalom-
mal ráállni és leolvasni a mutatóról: hízott-e az utóbbi 
órákban, avagy változatlan a helyzet tegnap óta? . . . Így 
ragadt rá a csúfos jelző, hogy a „Kövér". Mondani azonban 
vagy így szólítani a legnagyobb veszedelem volna! 
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- Mert először is: nem kövér. Csöppet sem! 
- Hát akkor?! - mutat Rozoga vádlón a mérlegre. 
- Nem számít. Csak méri magát, hogy ne legyen az... 

Félelmében, érted? 
A legbutább (és legbölcsebb) dolog mindig Zsiráfnak jut 

az eszébe. 
- Legyen akkor inkább Babos! 
Óriásit nevet, de senki se tart vele. 
- Hülyeség. 
- Még nem is láttad! 
- A bab nem is kövér! 
- Ha vízben ázik, megdagad. 
- Ennek semmi ér te lme. . . Mi az, hogy vízben ázik? 

Miért ázna éppen vízben? 
Ez a logikus okfejtés természetesen Indiántól származott; 

mindig ő az, aki az értelemre hivatkozik. Tehát nem érde-
mes vele sokáig vitatkozni. Zsiráf is csak ilyen bizonytala-
nul próbálkozik: 

- De ha ázna, akkor . . . 
Rozoga is letorkolja: 
- Hülyeség, mondtam már! 
S bár a vezér most éppen egy szót se szólt, Emmi mégis 

elfordul tőle. 
- Hű, de nagyon véded! - veti oda féloldalról, s gyor-

san lehunyja a szemét. 
- Én ugyan nem védem, de ez igazán hülyeség; igaza 

van Rozogának. 
- Itt sincs a drága, és ti másról se tudtok beszélni, csak 

róla! 
- Van rendes neve; téged is Emnünek hívnak, nem 

másképp. 
Ez némi elégtétel is lehetne; ezért tehát az következik, 

ami most már elég rég nem történt: az a bizonyos hegyes 
és harcias fújtatás fölfelé, röviden, csak annyira, hogy a ha-
ja kiröpüljön a homlokából. 
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- Akkor hagyjuk abba - mondja, és a zsebkendőjét il-
ledelmesen eldugja. 

Indián azonban még összegezni kívánja az előbbieket. 
- Különben is - kezdi a magyarázatot - , ő már nagylány. 

Nem kíváncsi, hogy mit mondtok róla! 
Emmi rándul egyet, akkorát, hogy csaknem körbefordul. 
- Szaladjatok hát utána! Le a pincébe, ti is! Megtaláljá-

tok! 
Ez már nem volt szép; merő rosszakarat. Csak Dö-Sö 

nem törődik vele: pengeti a gitárját, nem játszik semmi 
összefüggőt, legföljebb így: la-la és plam-plam - majd csak 
észreveszik, talán abbahagyják egyszer; la-la, plam-
plam . . . 

Mígnem valóban abbamarad minden. Hirtelenében nem 
is értik, hogyan lett ekkora csönd. És miért nem jut eszük-
be semmi. Ez egyáltalában nem az ő formájuk: ilyen feszé-
lyezetten és némán képtelenség sokáig b í rn i . . . A legmeg-
lepőbb mégis, hogy Emmi tér magához először; kétségtelen, 
hogy alaposan megváltozott nyár óta. 

Ráadásul amit mond, igazán elgondolkoztató; erre nem 
készültek föl: 

- Menjetek át a lakásunkba; rögtön jövök én is. 
- ö t perc! - bólintja Dö-Sö. 
Meglepetésükben szólni se tudnak. Nem is néznek egy-

másra. Alinak, lépnek egyet, visszafordulnak . . . Nem ér-
tik. 

Indián se mond semmit. 
- Nekünk ugyanis tárgyalni valónk van - jelenti ki Em-

mike, magyarázatnak szánva. 
- Titok! - pukkan a szó Rozoga szájáról, s a saját sza-

ván fölbátorodva, lép is egy komolyat Dö-Sö orra elé. 
- Nem . . . - ingatja amaz szelíden a fejét. - Nem az. 
•- Mert nem szeretem a titkokat, világos?! 
- Én sem. 
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- És én sem - húzódik Emmi oda melléjük. - Csak ép-
pen meg kell beszélnünk valamit. Beláthatjátok. Nagyon 
fontos. 

Rozoga mellett áll, de nem őrá néz, hanem Indiánra. Per-
sze olyan laposan csupán, ahogyan sikerülni szokott. 

- Várjatok meg. Nyitva hagytam otthon az ajtót. Kér-
lek szépen . . . 

Szégyellik magukat, amiért ilyen simán szót fogadtak. 
Nem is fogják megbeszélni, lehetetlen . . . Ügy ülnek és vár-
nak majd odaát, hogy amelyikük elsőnek szólalna meg, ki-
teszi magát annak, hogy ketten ütnek a fejére egyszerre, és 
azonnal . . . 

- Alaposan elküldted a barátaidat! - bólint Dö-Sö a 
kert felé, a gitárt pedig az asztalra fekteti. 

- Megvárnak . . . - néz Emmi oldalra. 
- Biztos vagy benne? 
- Meg szoktak vá rn i . . . 
- Ide hallgass! Én azért mondtam, hogy öt perc csak, 

mert már kitaláltam. Van egy ötletem, figyelj! 
- Jó. Én olyan buta vagyok, tudod . . . 
- Figyelj. Egy ilyen gitár kéne nekik! 
- Ilyen??? Dö-Sö, ilyen, d e . . . - hebeg Emmi, dörzsöli a 

homlokát, és kapkod izgalmában máris összevissza, gyűri 
az asztalterítőt, és egyik cipője sarkával tapossa a másik 
orrát. - De nincs! És hol? . . . 

- Nem pont ilyen, hanem elektromos.. . örülnének, 
elhiszed?! 

- Nincs . . . 
- Nincs. De lesz! 
- Lesz! Az égből? Jaj, ne hülyéskedj! 
- De! Csinálni mindent lehet! Várj. Figyelsz? Egy vala-

mirevaló elektromos citernyákot kell csinálni nekik! Tehát 
meg fogjuk csinálni! 

- Hogy jutott eszedbe? 
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És már mesél, mesél Dö-Sö; nézi közben a gitárját, nem 
pengeti, csak hát könnyebb magyarázni, ha a szeme rajta. 

És tüstént a lényegre tér, hiszen öt percet ígért. 
Hogy először is a faanyagot kell megszerezniük. Ez a 

legfontosabb. A gitár hangja miatt ugyanis egyáltalában 
nem mindegy, hogy mennyire száraz, mennyire rugalmas, 
lehet-e hőkezelni, mielőtt kiszabják. És még ezenkívül is 
rengeteg tulajdonságára kell tekintettel l enn i . . . Szóval ha 
elektromosát akarnak (márpedig az az igazi, ha egyszer 
ajándék lesz, és emlékül szolgál!), akkor hasznos volna 
szakértőbb illetőket is meghallgatni; Dö-Sö nem vállalhat-
ja a döntést egymaga, nem esküszik rá, hogy melyik fa a 
legalkalmasabb, csak az a biztos, hogy nagyon meg kell vá-
logatniuk . . . 

Például az öreg Fúrfaragos is segíthetne, bár eléggé fur-
csa emberpéldány, s nem könnyű a közelébe férkőzni. 
Az utcára is ritkán jár ki, ki se mozdul hazulról, legföljebb 
hajnalban, mert mindenkitől fél: erre mondják, hogy üldö-
zési mánia. Reggel hatra indul a székesegyházba, de az 
úton pillanatonként fordul hátra, hogy követik-e, s ha vé-
letlenül mögéje kerül valaki, arra bizony csúnyán rákiált, 
hogy hagyja őt békén! Nehéz lesz tehát szóra bírniuk, de 
előfordulhat, hogy sikerül, hiszen tavaly is ő segített ab-
ban, hogy megválasszák a legalkalmasabb fát ehhez a 
csöndes citernyákhoz; s ha ahhoz értett, akkor az elektro-
moshoz is fog érteni - hiszen olyan, amilyen kell, nem ta-
lálható ám akárhol! 

- Te főzöd meg! 
- Beszervezzük! 
Emminek villan a szeme (ami a legritkábban fordul elő). 
- Apa is segít, ha elmondom neki, miről van szó! 
- Mikola bácsi?! Pont ő maradna ki az összeesküvésből?! 
- És Kari bá! 
- Ha te kéred! Minden ős jobban hallgat a más utódjára; 

ez már így szokás! 
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- Apádat tehát vállaltam! 
- Mindenki segít! Ap^d, az enyém, a Fúrfaragos. . . Ki 

jöhet még? . . . A Falus például! Szólsz neki? 
- Briginek? 
Ez ugyan nemigen tetszik Emminek, de azért igyekszik 

uralkodni magán. 
- Ö aztán mit tud? - biggyeszti ajkát, s a vállát is meg-

vonja. 
- Beavatod? 
- Az olyan is lesz! 
- Miért? Rengeteg segítség kell, készülj föl rá! Tudni-

illik dob is lesz! 
- Dob??? - ingatja a fejét Emmi, mint aki nem érti. 
- Fogalmad sincs, milyen komoly dolog! 
- Egy dob? 
Dö-Sö átnyúl az asztal fölött Emmi kezéért. 
- Várj. Mindjárt megérted. - És föláll, kinéz a veran-

daablakon. - Belefér az öt percbe? Megvárnak? 
- Látod, ég a villany odaát! 
És mesél, mesél Dö-Sö máris megin t . . . Beletúr vörös 

.hajába, és szép kezét a homlokán felejti, hogy jobban fi-
gyelje, érti-e Emmi, hallja-e már az igazi dob szavát? 
Az igaziét, mely majdnem ősi, mint az ember maga. Talán 
még beszélni se tudtunk, de valahogy már hírt adtunk ma-
gunkról. A szomszéd völgybe is, de sokkal messzebbre, föl, 
a túlsó hegyekre meg a távoli erdők tisztásai felé is. Ké-
sőbb kígyóbőrből csinálták, és csörgőkkel szólaltatták meg, 
de a pápuák például még fából készítették, mert a fa több-
féle hangadásra jó . . . Igen, a dobnyelv! Igenis, nyelv; mert 
beszél a dob, s mindent elmond annak, aki érteni akarja! 
Uzenetközlő, messze hangzó, híreket röpítő, örömre hívó. 
Máskor meg fájdalmas, ha gyászt jelez, és sírásra biztat. 
Aztán tobzódó és nászi vigalom is! És ha kell, veszélyt is 
kiált, riadóztat! Szóval összeköt, irányít; mindent el lehet 
vele mondani! 
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- Tudod, hogy minek az alsó bőr, ott, a keretre feszítve? 
Azt hiszed, butaság? A föld felé hullámozza a hangot?! . . . 
Semmi se butaság, csak annak, aki nem tud arról a hajlí-
tott, hajókéményszerű csőről, amely a földről visszaemeli a 
ritmust, szembe a közönséggel!... És a lámpa, Emmi, fi-
gyeld meg egyszer. Nem azért kell odabent a dob belsejé-
ben, hogy világítson, hanem a fejlődő meleg feszesebbre 
húzza a bőrt! 

Visszaül, és mindkét tenyerét az asztal lapjára fekteti. 
- Figyelj, Emmi. Less már erre is. 
És mozdulnak az ujjai. Keze feje megemelkedik, majd 

visszasimul, s megint csak az ujjai kezdenek mozogni. Nem 
valamennyi, és nem is egyszerre. Az egyik csak csúszik a 
lapon, a másik koppan, a harmadik-negyedik egyszerre 
szól közbe. Dobol. 

- Hallod? Lehet szomorút játszani, panaszkodni, kérni, 
sóhajtani is . . . hallod? Érted? 

Hirtelen apró koccanások. 
- Megijedtél? . . . Na, akkor lassabban, így. Most ugye 

milyen jókedvű! Ha akarom, hát vidám is! 
Most másképpen aprózza. S valóban, mindegyik ujja vé-

ge más-más magasságot ad. Egyszerre kettővel pedig még 
cseng is. 

- És lehet rajta akár a gyerekekhez is beszélni. . . Így: 
ez az . . . Hallod? 

Abbahagyja. 
- Persze igazi dobon sokkal szebb! - mondja és sóhajt, 

mintha elfáradt volna. 
Nyögve tápászkodik, mint holmi öregember, s nyúl is 

végre újra a gitárjáért. 
- Mondd, megérdemlik? Ne háborodj föl, a legkomo-

lyabban kérdezem. 
Emmit a mesés, énekes szavak után valóban váratlanul 

érte ez a hang. 
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- Az iskola adja! - húzza ki magát. - Ha meghívnak va-
lakit, akkor így kell. Csak még nem jutott eszébe senkinek. 

S némi szünet után hozzáteszi: 
- Csupán nekem. . . Vagyis nekünk! És ha nekünk se 

jut eszünkbe, az nagyon csúnya lett volna! 
- Jó. 
- De akkor már muszáj elfogadnod a gyűrűmet! 
- Különben te meg ezt nem fogadod el? A citernyákot 

meg a dobot . . . Vagyis t i . . . 
Egyszerre nevetik el magukat; Dö-Sö azonban még egy 

akkordot is végighúz teljes erőből. 
- örülnek majd? 
- Kénytelenek lesznek zenekart alapítani!. . . 
De most aztán már futás! Letelt az öt perc! Ugrik is Em-

mi az ajtóhoz. 
Dö-Sö, utána. 
- Hél El ne áruld nekik frissiben! 
- Ha bolond volnék! 
- Mert annyira ugrálsz! 
- Hogyisne! • 
- Szia! 
- Szia! 
Az ajtóból Emmi visszadugja a fejét. 
- És köszi! Állati rendes vagy I 
- Csak ha erőltetem magam! 



Denevérháború9 szilvásgombóc-csata 
Ficere úr káprázatos 

kirándulása a csillárra 

Tulajdonképpen tehát mindjárt az első nap se sikerült a 
legfényesebben. 

Zsiráfnak már akkor sem tetszett az ötlet, amikor meg-
született. Nem mintha ellenkezni próbált volna - hiszen a 
vitatkozás nem az ő dolga. A tervek úgy szoktak kikristá-
lyosodni, hogy Indiánnak eszébe jut valami, Rozoga pedig 
tiltakozik, minek következtében hangos csetepaté keletke-
zik: elég érve van mindkettőnek ahhoz, hogy túl gyorsan 
meg ne egyezzenek; Zsiráf pedig áll és figyeli őket, s arra 
bólint mindig, aki hangosabb. Aztán ha a józanul megfogal-
mazott szempontok nem tudnak dönteni, akkor hatalmi 
szó következik, azért vezér a vezér - s Indián él is a jogá-
val. Zsiráf meg beleegyezik, és p o n t . . . Ez a felállás évek 
óta bevált, a gépezet hibátlanul működött. 

Pedig egyáltalán nem érti, hogy erre a csodaútra miért 
volt szükségük? Kirándulás, látogatás, nevezhetjük bármi-
nek - semmi értelme. Emmi nyilván ugyanolyan, mint 
nyáron volt, meg az előző vakációk alatt is mindig. Mitől 
is változott volna meg? Alighanem éppolyan lusta, kivonja 
magát mindenből, ahogyan nyáron is órákig csak nyújtó-
zik a napon, mozdulatlanul, s még a víztől is fanyalog, és 
a Balaton csak azért jó neki, mert szép idő esetén minden-
ki a hullámok közé tolakszik, őt tehát békében hagyják, és 
tarthatja az arcát zavartalanul az ég felé. Csupán a vezér 
rögeszméje, hogy törődni kell vele. Éppen elég emiatt a 
gondja, de meg kell bocsátani neki: van, aki fél karral szü-
letik, más viszont piszének. Egyiken se lehet segíteni. In-
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dián meg ilyennek született. Rögeszmésnek. Ahogyan 5 
hosszúnak. Zsiráfnak. S emiatt csúfolni fogják örök életé-
ben, ezt tudomásul kell vennie; jobb, ha eszerint rendezke-
dik be az ember az életre, mintsem hogy örökké megsér-
tődjék . . Igen, de a vezért nem lehet kicsúfolni. 

Nyáron mindez nem olyan nagy baj. Emmi olyan, ami-
lyen, a nyár viszont nyár, s emiatt sok minden kibírható -
a szép szabadság kárpótolja azt, aki örülni tud nek i . . . 

És a nyár azért is más, még Emmi is elviselhető, mert 
ott az apja, azaz Mikola bácsi, doktor Mikola Ervin, az 
arany koszorús, vénséges versenygépével, a hajlott hátú, 
tisztes Citroënnel, mely éppen azért képes elindulni még 
mindig, mert egész nyáron ápolják, ők, igenis ők: Mikola 
bácsi megmondja, mit kell csinálniuk, alábújik a járgány 
hasa alá ő is, és ahogy mutatja, abból érteni lehe t ! . . . Így 
hát elmúlik a nyár, észre se veszik, s már vége is - de itt, 
hol itt a Citroën, hol itt a vízpart, hol itt a terep a futásra?! 
Csak házak, hegyek, szürkeség, iskola . . . És Emmike! . . : 

Akadt a kollégiumban üres. szoba, a legfelső emeleten, a 
folyosó legvégén, a sarkon, úgy, hogy mindkét ablak az ut-
cára nyílt - ez lett a szállásuk, örültek is neki. A háború 
azonban azzal kezdődött, hogy Zsiráf tüstént előreugrott, 
viharos lendületével kétfelé döntötte a barátait, s egy nagy 
hasassal belevetette magát az első ágyba, cipőstül, a pokró-
cok tetejébe. 

- Utánam, magyarok! 
A riadókiáltás azonban hirtelen elcsuklott, és egy bődü-

letes nyögésbe torkollott; a hasasból hörögve hátravetette 
magát a szerencsétlen, és valami keserves vonításféle tört 
fel a torkából, mintha tépnék a fülét. 

Azt mindenki látta, hogy a bokáját verte be az ágyrács-
ba. Ha olyan irgalmatlanul hosszú az ürge, hogy kicsi neki 
a felnőttágy is! 

Rozoga gurgulázva kapkodott levegőért: istentelenül tud 
a gazember röhögni, le se lehet ilyenkor fogni. Indián se 
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állta a csodát nevetés nélkül, de azért közelebb nyomult, s 
két ujjával megmozdította a pokrócra vetett végtagok egyi-
két. 

Lélekrázó ordítás; Zsiráf összekapta magát, majdnem 
fölült. 

- Na! Kiengedtek a majomketrecből?! - lökte vissza a 
rövidre nőtt vezér. 

- Eressz! 
- Harasó! Nem tört el. 
Rozoga se állhatta szó nélkül tovább; sikerült ugyanis 

levegőt nyelnie végre. 
- A fejed verted volna be! - lóbálta mindkét öklét elég-

gé jókedvűen. 
- Szerencsére nem - nyugtatta Indián szelíden és 

megértést színlelve. 
- Pedig pont ott fönt lett olyan hosszú! 
- Világos. Csakhogy nincs igazság . . . 
S ezzel még csak el sem ült az esti riadalom. Vetkőzés, 

mosdás, ágyazás - előbb-utóbb készülniük kellett volna az 
esti szobarendre. Egymást nógatták, de egyikük se gondol-
ta komolyan, hogy vége a napnak. 

Vége? Dehogyis volt vége! Mintha megérezték volna, 
hogy valaminek még következnie kell. 

Paccs! 
- Zzzzannnyát!.. . Hííí! 
Paccs megint. 
- Állj! 
Indián azt hitte, Rozoga sodort le valamit a földre, Rozo-

ga meg azt, hogy Zsiráf végre valóban beverte a fejét az 
ágyrácsba. 

Paccs! - röpült most már egy pohár az asztalról, és utá-
na azonnal nekicsattant valami a falnak. Majd egy berá-
mázott képnek. 

- Ott van! 
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Egy barna folt kapaszkodott meg a félrehúzott függöny-
ben. 

- Denevér I 
- A nagynénéd! 
- Állj! 
- Vigyázz! 
- Őrhajó! 
- Beröpült! . . . Az ablak! 
Paccs. 
- A villanyt! 
" Vigyázz! A lepedőt! 
- Csapj rá! 
- Mondom, hogy denevér! 
- Ennek nem parancsolsz! 
- Még nem ismer! 
Abban a pillanatban a barna folt eltaszította magát a 

függönyről,• és vad csapkodásba kezdett: neki a falnak, 
vissza az ablaküvegnek, újra a falnak, zum bele a lámpa-
burába, durr a szekrény aj tónak, szinte derékszögben ciká-
zott, verte csontos szárnyaival a port, csak épp az ablakon 
nem talált ki. 

Zuhé! - indult meg az első párna (Rozoga volt a kezde-
ményező természetesen). Aztán máris valami más. Ami 
ilyenkor kézbe kerül. Talán az asztalterítő. Vagy a pokróc 
a nyavalygó Zsiráf alól. 

- Beleakad a hajadba! 
- Nem lát! 
>- Radarja van! 
•- Az romlott el! 
•- A denevér nem lát, kapcsolj már! 
•- Csak röpül. 
»- Meg csimpaszkodik! £s nem tudja elengedni. 
- Vigyázz! 

Megveszett! 
- Zuhé! 
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És megint egy párna. Nem lehet eltalálni. Paccs! - csat-
tan a fal, csattan a szekrény oldala, neki az ajtónak. Paccs! 
- fölverik az egész kollégiumot. 

Paccs! - neki a második párna; neki, de nem a cikázó 
őrültnek, ennek a megveszekedett gazembernek, hanem 
zuhé, a nyíló ajtónak, valakinek, akinek azonnal leröpül a 
szemüvege, s ettől visszatántorodik a folyosóra, a párna 
majd hanyatt dönti. 

- Mi ez itt?! 
Rémült is a hang, szigorú is, de legfőképpen vészjósló. 
Hanem a következő csatakiáltás már mindenféle méltat-

lankodást túlharsogott, mert két pokróc egyszerre gabalyo-
dott a függönybe, kiszakadt tán a karnis tiplije a falból, s 
az egész kalamajka roppant furcsa bukfenccel vetette ki 
magát az ablakon. 

- Hurrá!!! 
- Mi ez itt?! 
Egyszerre csak mintha befalazták volna valamennyiüket, 

olyan keménnyé merevedett a csönd. Még a zihálás is, 
akárha nem az övéké lett volna. A fújtató rémület sem. 
Az ajtóból az illető mégis azt kiabálta a szemüvegéért haj-
longva: 

- Csönd legyen! 
Persze hogy csönd. 
- Mi történik itt?! 
Csakhogy még hivatkozniuk se lehetett a denevérre! 

Mert hol a denevér? Ugyan miféle denevér?! Honnan ke-
rült volna ide egy denevér?! És egyáltalán: a városban, a 
belvárosban denevér! 

- Mi történik itt?! Hol vagyunk?! Mit gondolnak, hol va-
gyunk?! Ez város, itt emberek járnak az utcán! Kihajigá-
lunk a fejükre . . . mit? Ki merészeli?! Azonnal hozzák föll 
Indulás! Leoltani a villanyt! És holnap jelentik, hogy . . . 

Hát így kezdődött. Illetve így végződött az első nap, 
ilyen dicsőségesen... És ugyan mit jelentettek volna ma? 
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Kinek? A szemüveges ember, akit a párna hasba talált, biz-
tosan a gondnok volt vagy valami hasonló mókus; akkor 
pedig tudja, mit kell ilyenkor tennie. Vagy kialudta reggel-
re a fölháborodását. Vagy megtalálta a denevért, legyen az 
övé! 

. . . N e m baj, semmi se baj, reggel mindig szép az élet! 
örülnek is a meglepetésnek valamennyien. Pedig a jó hír 
egészen egyszerű. Hogy ugyanis a testnevelési órákat ösz-
szevonják az első osztályosok részére - afféle szabadfog-
lalkozás a tornateremben, a kaposváriakkal együtt. Nevez-
hetnénk holmi tapasztalatcserének, játékokból. Hadd lás-
suk, kiknek az ötletei mulatságosabbak: hol teremnek a 
csalafintább játékok, Pécsett vagy a szomszédban, Kapos-
várott? 

A lányokra hárul ilyenkor a legtöbb munka. Az ő fel-
adatuk a különböző kellékek biztosítása, aztán a bevásár-
láshoz szükséges pénz összegyűjtése, hazulról vagy a bolt-
ból lekvár, tejföl, csokoládé, kenyér, színes papír, ördögfü-
le meg minden . . . Az ötlet természetesen Mikola Emmitől 
származott, a mérget pedig Falus Brigittának, a padszom-
szédjának kell majd lenyelnie. Azt a dühöt ugyanis, hogy 
tippjei bizony bőven akadnak ennek a lustaságnak mindig, 
de szaladgálni a dolgokért majd más fog. „Kiugrálhatjuk a 
lelkünket, a hercegnő pedig áll szépen, fújdogál mérgesen 
a levegőbe, és megkritizálja, hogy nem elég híg a tejföl, 
vagy túl hurkos a zsineg!" 

Brigi duzzogásának azonban semmi értelme: haragosan 
nem lehet já tszani . . . i 

Nyilvánvaló, hogy azokkal a versengésekkel kell kezde-
niük, amelyeket mindenki ismer. Tehát a legszokásosab-
bakkal. Zsákban futás, madzagról himbálózó lekváros le-
pény alatti kínlódás, nyújtózás a nagyobb harapásért (ezt 
a versenyt épp hogy nem Zsiráf nyeri, pedig ő éri föl a le-
pényt legkönnyebben; a gigája tövéig lekváros már, a fü-
le összeragad az orrával, de pont harapni nem tud - mert 
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akkorára tátja a száját, hogy az óriási fújtatástól elhintázik 
a csemege, köröz egy nagyot, és a tarkójára csattan), aztán 
hordómászás, alagútcsata, kötélhúzás. 

De hát a tejföletetés! Ez somogyi találmány, lássuk már! 
Rozoga indítványa, tehát neki kell bemutatnia. Ahhoz 

azonban, hogy a játék értelmét megmagyarázza, társra van 
szüksége. Lengeti az öklét. Na, kit válasszon? Hopp, legyen 
ez a búbánatos! A Hézagos, aki mint tudjuk, lógatja a fe-
jét folyvást, akárha szomorú volna. Hát éppen ezért: ő! Is-
merős már úgyis tegnapról! 

Szemléltető és aprólékos magyarázat. Lássuk csak! A tej-
föl a tányérba, a tányér az asztalra. Kanál a kézben, és be-
kötött szemmel mindketten. Arccal egymás felé, az asztal 
ellenkező végén. Aztán hajrá! Vakon a kanállal beletalálni 
a tányérba! 

Első próbálkozásra máris egy virgonc fröccs a tányérból 
a terítőre. De ha netán maradna a kanálban, azzal az ellen-
fél száját kell eltalálni. Ez a legkörülményesebb manőver. 
Ha Rozoga jobb felé evez a maradék tejföllel, Hézagos ép-
pen ellenkező irányba tekergeti a fejét, ettől a halántékán 
csorog végig a nagykanál tartalma; ha meg szemből talál-
koznak végre, akkor a szájmagasság lesz hibás, s a nyaká-
ra kenődik minden. Ráadásul neki is ezt kell csinálnia, for-
dítva, a szemben állóval!. . . Kenik, maszatolják hát egy-
más képét irgalmatlanul, egyre kevesebb sikerrel. Ettől bi-
zony egyikük se fog jóllakni; a körülállók jobban híznak a 
szurkolástól! 

Aztán a „múmiacsinálás". Ez se holmi szokványos kaba-
ré. Sok papír kell hozzá, nagyon sok. Mégpedig szalagban. 
Egy-egy végtelen tekercs. Van-e kéznél ? 

Hogyne volna! Ha Emmi erre is gondolt! A vécépapírok! 
Hány guriga kell?! Olyan büszkén int át Falus Brigittának, 
hogy gyerünk, hozza már, mintha éppen főnöknek nevez-
ték volna ki . . . Négy, öt, hat, tíz guriga elég lesz?! 
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Majd meglátjuk. A leglényegesebb az, hogy ki-ki a tár-
sát teljesen körültekercselje, a bokájától föl a feje búbjáig. 
Fordítva is kezdheti: körbe-körbe, lefelé haladva, ha köny-
nyebbnek véli a versenyzésnek ezt a formáját. Tulajdon-
képpen mindegy; a fortély nem ebben van. 

Jó: ha Emmié az ötlet papírügyb^n, akkor kezdje 5. S ez 
csakis egyvalakivel lehetséges, Indiánnal természetesen. 

Brigi meg kapásból bök amarra: ő legyen az! Zsiráf, ha 
annak h ív ják! . . . Bár azonnal megijed, amint rádöbben, 
hogy a lehető legügyetlenebbül választott, hiszen ez a srác 
kétszer olyan hosszú, a világ papírja se lesz e lég! . . . Visz-
sza azonban már igazán nem léphet, ilyen ormótlan sértést 
nem érdemel a koma: nem tehet arról, hogy ennyire ki-
nyújtották. 

Kész a megegyezés, kezdődhet tehát. 
Forog mind a két fiú, helyben, a saját tengelye körül. 

Ügy kell tartani a gurigát, hogy maga a forgolódás tekerje 
a papírt a testre, a bokára, a lábszárra és föl, tovább . . . 
Csakhogy minduntalanul elszakad! A fene egye meg! 

- Ne olyan gyorsan! 
- Akkor nem haladunk! 
- Így meg elszakad! 
- Hű, de bölcs vagy! 
- Elszédülök! 
A középutat kellene tehát eltalálni. Éppen csak annyira 

forogni, amennyire a papír önmagától tekeredik, de azért 
valamivel gyorsabban mégis . . . Nem jó! Elszakad, leteke-
redik az is, ami megvolt! 

- Azt a búbánatos . . . ! 
- Ne forogj! - súgja oda Brigi a hosszúnak. - Állj csak 

nyugton, inkább én futok körbe. 
- A papírral? 
- Így könnyebb. . . 
Valóban könnyebb. Gyorsabban megy, és nem tépődik a 
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papír. Csak futkározni kell a fiú körül, s ha ő nem mozdul, 
nem is reped be a tekercs sehol. 

Futkározni! Éppen erre nem hajlandó Emmike. Szorgal-
mas igyekezetében ugyan átles a másik párra, látja is, hogy 
amazok jobban haladnak, és arra is marad ideje, hogy meg-
állapítsa, mitől megy nekik gyorsabban - de nem utánoz-
za őket, azt már nem! Sem az utánzásra nem hajlandó, de 
még kevésbé arra, hogy ő futkározzon, kapkodjon, pörgö-
lődjön - Indián meg csak álldogáljon, nézze őt, és várja 
nyugodtan, amíg sikerül majd végül az arcát is bepólyál-
nia! 

„Rendben van, ne is tegye! - hümmög Brigi magában 
némi kárörömmel. - Le fog maradni!" 

Le bizony! Csomózza már a hórihorgas fiú feje búbján a 
tekercs végét, amikor a barátnője még csak derékmagas-
ságban tart - és lám, elszakad a papírja megint, s bomlik 
szét az is, ami elkészült már, szerpentines hullámokat vet, 
gyűrűzik gyönyörűen; tiszta öröm, el se lehet kapni a sza-
lag végét! 

Ö a győztes vitathatatlanul! Pedig a nagy esküt is letehe-
ti bárki, hogy legalább kétszer annyit kellett dolgoznia ez-
zel a bámész Zsiráffal! . . . Nyakába ugrik a megbénult 
nyurgának, átöleli, védekezni se tud a jámbor - egyrészt 
azért, mert a szemén is papír, tehát nem láthatta meg ide-
jében, miféle( támadás indul ellene; másrészt azért nem, 
mert egy múmiának ugye nem illik mozgolódnia. Legfő-
képpen azonban talán mégis inkább csak azért nem tilta-
kozik, mert egyszerűen igenis jó, hogy így rácsimpaszko-
dott ez a Falus! Jó érzés, még ennyire bebugyoláltan is . . . 

- Győzelem! , 
- Éljen! 
- Nem igaz! - legyezi Emmi a homlokát bosszúsan. -

Csaltatok! 
- Ki csalt?! Halljátok, mi ba j a? ! . . . Rázd meg az agyad, 

gyönyörűség! 
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- Mert nem úgy kellett! 
- Nem? . . . Mozdultál volna meg! 
- Nem az a szabály! Csaltál! 
- Te voltál lusta! 
Ez viszont a Rozoga hangja, nyilvánvaló. 
- Nem voltam! . . . Nem úgy kell csinálni! 
Búbos tanárnő kerül elő; egyszerre csak ott áll közöttük, 

pedig a tornaterem nem az ő háza tája. De ha egyszer igaz-
ságot kell tenni! 

Ezúttal fehér szalag a kontyában, nem piros. Az igazság-
tevés meg így hangzik: 

- Ebédre, virágszálak! 
S a múmiákat is fölébreszti; megforgatja őket, mintha 

valóban évezredes álijiukból kellene fölráznia szegényeket. 
- Ti is, őseim! 
Ebben a pillanatban felbődül a folyosón az óra végét jel-

ző legfőbb dudaszó, s a zászlósán lobogó rengeteg papírsza-
lag vadul összegabalyodik, akkora szél támad, ahogy vala-
mennyi ajtó egyszerre csapódik föl. 

. . . Ebéd tehát. Előbb azonban illő valamennyire rendbe 
szedni magukat. Kézmosás, az inget visszatűrni a nadrágba, 
a sörényeket hátracsapni (az se baj, ha netán egy-egy fésű 
is előkerül a farzsebből), és nem szükséges rohanni, ne ti-
porjuk le egymást, jut hely az asztalnál mindenkinek! 

Azt valamiképp sejteni lehetett, a levegőben vibrált a re-
ménység, hogy ebéd, ebéd, igen - de nem akármilyen 
ebéd! Nem hát. Mert először csak a szokásos zöldségleves 
és utána h.íg főzelék, nem túl nagy feltéttel, de azért be-
csületes adag; eddig rendben volna minden. Hanem utána 
még valami. Szilvás gombóc! 

Ez viszont már nem százszázalékos tiszta játék! Előre is 
megmondhatták volna! Akkor nem kanalazza magát tele az 
emberfia csordultig zöldbabbal, sőt már a meleg lével is ta-
karékoskodniuk kellett volna a legelején! Igaz, egy-egy tá-
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nyérban mindössze két gombóc töpörög - egyelőre! s 
ennyi azért még mindenképpen betáplálható egy fegyel-
mezett és harcra kész szervezetbe, gyürkőzni se kell na-
gyon . . . De ha egyszer nekirugaszkodtunk - na, ki kér 
még kettőt?! 

- Bírod? 
Rozoga Zsiráfnak: 
- Hát te? 
- Kettőt? 
- Kétszer kettőt! 
Nem ijed meg senki. A lányok vinnyognak egy sort, de 

nekik ez a dolguk. Ettől igazán nem romlik az étvágy! 
- Hajrá! 
Zsiráf közben a szomorú Hézagosnak: 
- Hát te?! 
- Ali a verseny? 
- Ha kapok még! 
- Nem bírod sokáig. Ne nyeld egyszerre. 
- Majd rád várok! 
Rozoga melléejt egyet. Indián a fejére üt, szinte észre-

vétlenül. Nem is volna ez baj, csak az nem jó, hogy le kell 
hajolni. A gombóc nem a földre való, nem szeret ott tartóz-
kodni, hosszabb ideig semmi esetre sem - de hajlongani 
Bem könnyű ilyenkor. 

- Bírod? 
- Még hogy én?! 
- Kérünk? 
Hézagoson mulatnak a lányok, hogy milyen lassan emel-

geti a villát a szájához - pedig legalább annyi fogy az ő 
tányérjából is; azzal nyer időt, hogy nem forgolódik köz-
ben, föl se néz rájuk. Csak amúgy tele szájjal szól át a ve-
zérnek, aki ugyancsak nem érzi mókázásra alkalmasnak az 
időt: 

- Ali a verseny? 
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Nincs válasz. De egy fél gombóc azonnal eltűnik Indián 
szájában. Bajtársai engedelmesen csatlakoznak a mutat-
ványhoz. Semmi vész, megy ez még! Rozoga ugyan kigom-
bolja az ingét, és szabad tenyerével a mellét dörzsöli. Zsi-
ráfnál ez is egyszerűbb: elég, ha a trikóját hajtja föl, s a 
hasa azonnal kiviláglik, jót tesz neki a levegő. 

- Na? Még kettőt? 
Ebből zűr lesz. Háború nem, de annál rosszabb. Györgyi 

néni épp idejében lép közbe, vagy egy kicsit táh megkésve 
is. Hiszen a tanári asztalnál étkezett, nem figyelt föl rög-
tön, hogy mi folyik emitt. Meg hát nem is a „szigorú" sza-
lag vitorlázik a kontyáról. 

Indián föláll, és kifelé igyekszik. Szeretne úgy lépkedni, 
mintha nem volna sürgős. Rozoga nem mozdul, csak néz a 
vezér után, és olyan fehér, mint a papírtekercs, amivel a 
múmiákat göngyölték kö rü l . . . Hézagos viszont még min-
dig falatozik, nem törődik a szemköztiekkel; végzi, amit 
vállalt. Pedig hallja, hogy koccan egy villa a földön. És rok-
kan a hosszú asztal. És lépések is csusszannak, meg furcsa 
nevetések és zökkenő sóhajok hallatszanak - de őt ilyen-
kor nem érdeklik a külvilág gondja i . . . 

A baj tehát megtörtént - nem tudta megakadályozni sen-
ki, még ők ketten sem, akik legalább gondolkoztak azon, 
hogyan lehetne elhárítani. 

- Mit csináljunk velük? - kezdte az aggályoskodást 
Emmi. 

Falus Briginek tetszettvbarátnője ijedelme; szúrt is a vá-
lasza: 

- Találj ki valamit! 
- Gondolkozzunk.. 7 - így folytatódott a kérés. 
- Neked mindig eszedbe jut valami! 
Csakhogy nem ötletekre volt itt most szükség, hanem 

cselekvésre! így került Búbos tanárnő intézkedésére mind-
három hős gyorsan a betegszobába (hogy Hézagos letehesse 
végre szépen a vil láját) . . . 
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S most hiába próbálnak fölállni: egy erős kéz mindig 
visszanyomja őket. Ha hátra tudnának fordulni! Legalább 
láthatnák, ki az! - De ekkora mozgásra még képtelenek. 

- Nyugalom, barátaim, nyugalom! 
Ez a hang ! Ja j ! 
- Nyugalom! 
Indián meg a kezet fedezi föl; azt a kezet, mely szorosan 

visszatartja, és fekvő helyzetbe kényszeríti -1 ott terpesz-
kedik a kéz az ő mellén . . . 

Óriási erővel a levegőbe akar rúgni, de nem elég a len-
dület hozzá. Vagy az a kéz sokkal keményebb. . . Igen, a 
kéz elég erős, így egymagában, nyugalomra intőn - de 
azért a fehér köpeny is meglibben, előrébb tolul a látó-
mezőbe. 

Nem, nem, ez lehetetlen! Szilvás gombóctól nem ugorhat 
ilyen magasra az ember láza, nem álmodhat! Ha belecsíp-
hetne a saját combjába, hogy ébren van-e! 

Miért éppen Mikola bácsi?! Most k io l t j a őket mindjárt, 
hogy lesántulnak tőle! Nem! De bizony, ez az ő keze! 
Az a kéz, amelyet olyan jól ismer, amely ott járt az ő keze 
mellett egész nyáron, olajosan, ahogy az akkumulátort ki-
emelte, ahogy a kuplung karja alá nyúlt; a kéz, amely tud 
tiszta is lenni, s olyankor műszereket illeszt, sebeket ta-
pint, tályogot n y i t . . . most meg az ő vállát szorítja i t t . . . 

Csak fölnézni ne kellene rá, csak válaszolni ne! 
Mit fog kérdezni?! 
Vége, több nyár nem lesz, se Citroën, se Balaton ! . . . 

El kell tűnni, mielőtt a szemébe néz, meg se mondani neki, 
hogy miért jött el hazulról. Jaj, most se sikerül a rúgás; 
nem szabad mozdulnia! 

- Mi legyen velük, doktor úr? 
- Egyelőre szégyelljék magukat. Ennyi elég. 
- Igen. Megmondom nekik. 
Ez más hang. A tanárnőé vagy az ápolónőé - ki van 

még itt?! 
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- És holnap látni akarom a díszmadarakat! 
Friss levegő. Ajtócsapódás. 
Elment. 
Minden fehér. És egészen kerek a csönd. 
- Szégyelljék m a g u k a t . . . 
Most már lehetne mozdulni, de nem könnyű. Nem tart ja 

vissza senki. Egyiküket sem. De azért jólesik még a fekvés. 
Amikor aztán sikerül végre némi testgyakorlás, akkor 

azonnal futni kell. Hol egyikük, hol másikuk lendül neki, 
Bzaladhatnékjuk van egymás után többször is; éB aki visz-
Bzasompolyog, fogja a hasát rendületlenül. 

Valahogy mégiscsak el kellene innen tűnni. Mihelyt 
könnyebb lesz az é l e t . . . A kanalas orvosság elvégezte föl-
adatát. A parancs ugyan a fülükben, hogy nyugton legyet 
nek, és maradjanak itt, vagy gubózzanak be a szálláson -
ez azonban tiszta képtelenség. Hogyisne!" Nem azért ru-
gaszkodtak neki a világnak, nem azért rándultak át ide, 
hogy egész nap egy befüggönyözött szobában őrlődjenek! 

Semmi haditerv nem szükséges a szökéshez. Csak egy kis 
erőgyűjtés még. S az első alkalom, amikor a fehér köpeny, 
akinek vigyáznia kell rájuk, kisuhan egy percre ebből a jó 
Bzagű szobából. 

Lábujjhegyen, nem forgolódva, szótlanul. 
Emmi és Brigi úgyis várja őket. Szent, hogy akkor se 

mozdultak volna el a túlsó járda széléről, ha netán késő es-
tig kellett volna lesniük. 

Nincs szemrehányás. Kérdezősködni is fölösleges. 
- Menjünk. 
- Gyertek! - indulna Emmi máris. 
Csakhogy erről szó se lehet! Mikola bácsi azt mondta, 

ugye, hogy ott kell maradniuk. Vagy a szálláson. Hogyan 
mehetnének hát Emmi után?! Pont oda! 

Így ez a lehetőség máris kizárva. Még egy lebukás nem 
kockáztatható meg! 
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- Akkor hozzánk! - indítványozza Brigitta magától ér-
tetődő hangon. 

Persze, a hasuk még olyan nehéz, mintha követ cipelné-
nek, de valamerre mindenképpen neki kell vágniuk; nem 
horgonyozhatnak itt, vacsorára várva. 

- Beszéld rá őket - kéri Brigi szépen a barátnőjét. - Rád 
jobban hallgatnak. 

- Ne hidd, nem olyanok. 
- Rég otthon kellene lennem, tudod. Anyu miatt. 
- Már úgy van? 
- Talán. Itt az ideje, azt mondják. 
- Kikapsz? 
- Apu egyedül van. 
Emmi most már nem tétovázik. 
- Gyerünk! - sóhajtja megadón. 
- Indulás! - adja hát ki a vezényszót a legilletékesebb, 

de inkább csak nyögés ez, mint harci szó . . . 
r 

. . . Jól érezte Brigi, hogy baj lesz. Ilyenkor ő már rég meg 
szokott érkezni: az iskola után általában azonnal haza-
indul, mert tudja, hogy mennyi munka várja. Mindig is 
úgy volt, a kezdet kezdetétől, hogy ott kellett toporognia 
anyu közelében, lesve-várva, miben lehet a segítségére, 
örült, ha megbízták valamivel, nem kellett ráparancsolnia 
senkinek, végezte ő szívesen, amire képes volt; mégis job-
ban ment, ha nem önállóan kellett dolgoznia, hanem szoro-
san anyu mellett. Gyorsan a keze ügyébe adni, amit kért, 
ellesni közben a tudományát, örülni jókedvének, és együtt 
várakozni este apura . . . Amikor aztán az öcskös megszüle-
tett, addigra ő már nagylánynak számított - tehát igazán 
elég feladat szakadt rá; nem is igen osztották föl a végezni 
való rengeteg mindenféleséget személyekre szabva, hanem 
odakapott ő is, anyu is, ahol éppen a legjobban összegyűlt. 
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Most meg különösképpen nem lett volna szabad így el-
maradnia! . . . 

Ahogy benyomulnak a kapun, már a földszinti első lép-
csőkanyarodóba is lehallatszik az emeleti csatazaj. A to-
ronyház panelfalainak vastagságát nem apu hangerejéhez 
Bzabták; Brigi tehát nekiiramodik, faképnél hagyja vala-
mennyiüket, és kettesével veszi a fokokat fölfelé, nem vár 
arra, míg ők a lifttel bajlódnak. 

Ugyan kivel is veszekedhetne apu ilyen jóízűen - senki 
mással persze, csakis az öcskössel! Ezzel az óriási kisgaz-
ember Ficerével! Nincs más kéznél, az első pillanatban föl-
mérhető, hogy rajtuk kívül üres a ház; egyedül a kölyök 
gubbaszt itt - jobb híján tehát vele kell apunak hábo-
rúznia! 

Szó, ami szó: biztosan rászolgált a szidásra megint, hisz 
valami disznóság mindig akad a számláján, erre látatlan-
ban is mérget lehet venni; okot ő félóránként is nyújt arra, 
hogy kitépjék a fülét, s naponta legalább egyszer késztet 
mindenkit őrjöngésre . . . Egyébként igazán jópofa vakarcs, 
iskolába még nem jár, de az iskola környékén már előre 
reszketnek tőle. 

Nem lehet rá szívből haragudni, még akkor sem, ha va-
lóban megérdemelne két jól irányzott fülest. Ami azonban 
a lehető legritkábban fordul elő - sikerül tudniillik idejé-
ben elhajolnia mindig. 

A legutóbbi találat is ugye milyen régen érte! Nyáron, 
bizony nyáron következett be, csupán egyszer, s azóta 
megint nem . . . Délelőtti vendégségben jártak nagyiéknál, 
ahol nem panel szegélyezi a szemhatárt, hanem kert meg 
fű meg virág meg fák, sűrűn is meg tágasan is egymástól, 
hogy mindennek elegendő helye legyen. Hinta is, homok 
is, árkok is. És másféle zajok természetesen. Nem motor, 
nem autóbusz. Hanem anyu például kétszer is rákérdezett, 
hogy mit hápognak odaát azok a valamik egyfolytában, mi 
a rossz bánat érte őket? Mármint a kacsasereget az ablak 
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alatt. S nagyi nem is válaszolt, talán nem értette, mi a baj. 
Vagy nem is hallotta, hogy hápognak? Mindig hápognak; s 
ami mindig van, azon nem lehet segí teni? . . . . Aztán anyu 
kiment a kertbe, majd visszajött, s egy perc múlva folyta-
tódott odakintről minden. Egyszerre azonban elcsöndesült 
a világ. Egészen váratlanul. Hiába, teljesen hiába, mert 
anyunak így is fájt a feje. Talán az erős levegő miatt, és 
nem is a kacsák . . . De azért csönd . . . És akkor, íme, meg-
jelenik a teraszajtóban őkelme, Első Ficere, győzedelmes 
mosoly az arcán, besündörög szépen, kitárja karját, s lóbál 
a kezében valamit, mindkét oldalról egy-egy pelyhes kis jó-
szág himbálózik, libegteti őket boldogan a felnőttek felé, s 
vigyorog már, szája a füléig ér. 

- Nem hápog! - csicsergi ártatlanul. - Nézd, anyu, nem 
hápog . . . 

Akkor bizony sikerült apunak fültövön találnia drága 
csemetéjét, s a kitekert nyakú szegény kacsák kiröpültek a 
gyerekujjak közül. 

Hogy mikor tűnt el a kölyök, hogyan tudott olyan észre-
vétlenül kilopózni, senki sem« értette. A szomszédék pár 
napja kikelt kacsái voltak; egyik se hápogott tovább . . . 

Jó, ez akkor történt, nyáron - de most aztán mit követett 
el a drágaság megint, hogy apu így kiabál vele? 

Kiabálás közben nincs titok, tehát tüstént kiderül min-
den. Vagyis annyi, hogy délelőtt (amikor anyu még itthon 
volt) elküldte apu a csibészt a boltba szódabikarbónáért. 

- És? - Igazán nem érti Brigi, mi ebben a zűrös. 
- Mi az, hogy és?! - horkan föl Falus Mátyás, és vádlón 

mutat amarra, ahol a szerencsétlen gubbaszt. - Most ért 
haza! 

Meg akarna nyilatkozni Ficere is, legalább nyikkanna 
egyet, persze hogy van mondanivalója, de a következő szó 
azonnal rácsap: 

- És nem hozott szódabikarbónát! 
- Elfe-elfelejtettem . . . - nyüszíti amaz. 
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- Elfelejtette! Hallod?! Elfelejtette!. . . Azért volt mos-
tanáig! Hogy elfelejtse! 

Csakhogy nem egészen így történt (igaz, ez jóval később 
derült ki). Ugyanis nem hozni felejtett el, hanem odaát, két 
utcával arrább kiröppent a fejéből ez a rettenetes szó. Ho-
gyan kérje a boltban, ha nem tudja a nevét?! Az se lett 
volna csoda, ha elcsavarog vagy világgá fut ijedtében. Nem 
a szégyentől, mert ő nem felejti el, ha azt mondják, hogy 
Diesel vagy Mercedes, azt se, hogy transzformátor vagy 
akár űrszonda - de mi az, hogy szódabikarbóna?! Ilyen 
rettenetes ronda hülyeséget mindenki elfelejt, hogy a cso-
da keserűségbe lehet azt megkérdezni?! Kitől?! . . . És hogy 
mennyire nem buta, az abból derült ki, hogy egyszerűen és 
bűntudat nélkül a legtermészetesebb dolgot cselekedte: 
megkérdezte a boltostól, hogy mit árulnak, gondolható, 
mekkora csodálkozás fogadta ezt a számadásra- késztető 
vizsgáztatást! 

- Soroljuk el? 
- Tessék szíves. 
- Mindent? 
- Mindent. 
- Hiszen az egymillió, tudod-e?! 
- Nem baj. Kérem szépen. 
- Nem lehet. 
- Nem tetszik tudni? 
Mások is nevettek, nemcsak a boltos, Pedig Falus Fice-

re igazán jól képzelte, teljesen logikus észjárás szerint. 
Ha ugyanis a boltos elkezdi neki sorolni, ami kapható - ke-
nyér, só, liszt, vaj, sajt, rizs, mosópor, szappan -, egyszerre 
csak sor kerül majd arra is, és mihelyt kimondja, amint ő 
meghallja, azonnal rá fog ismerni, hogy az az!. . . 

Rozogából pukkad ki a nevetés legelőször, miáltal jelét is 
adja annak, hogy megérkeztek; a lifttel bajmolódtak eddig, 
de már befutottak valamennyien. (Mellékesen: nem is ár-
tana egy kis szódabikarbóna, erre gondol nyilván a másik 
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két somogyi legény is; bár a kanalas orvosság után taná-
csosabb volna tán, ha egyszer a vacsorától is megtürtőztet-
nék magukat.) Brigi tehát illendőnek tartaná bemutatni 
őket, csak éppen a kellő pillanatra vár, egy kis viharszü-
netre, hogy szóhoz juthasson végre. 

- Anyádat egy órája vitték be! - könyököl apa az asztal-
nak, elég borúsan még mindig. 

- Rosszul lett?! 
- Ez nem rosszullét; így természetes. . . Hanem itt ma-

radt minden! 
- Annyira hirtelen? - rémül meg Brigi, és egészen ki-

pirul. 
- Szanaszét az egész ház! Nézz körül! 
Ebből érteni kell. Indul is Brigi a konyhába azonnal. 
Indiánék meg tipródnak, toporognak, nyújtogatják a 

nyakukat - na, ide nem a legmegfelelőbb pillanatban top-
pantak be, ez világos, mint a nyári ablak! És kapkodják a 
fejüket a csodálkozástól, hogy Briginek ilyen kölyököccse 
van! Meg hogy most ráadásul még egy kisebb is l e sz . . . 
De legfőképpen, ahogy Brigi azonnal nekilátott! Ugrik, fut, 
sürög, kapkod a dolgokért, nem győzik szemmel követni: 
máris alakul körülötte minden, a konyhaasztalon, a foga-
son felejtett ruhák tájékán, apa szobájában a helyére röpül 
a felgöngyölített szőnyeg, a bevetetlen ágy, a szellőzködő 
párnák . . . Kérdőn néznek Emmire, Indián is, Zsiráf is; s 
Emmi csodálatosképpen azonnal megmozdul", pedig igazán 
nem erre számítottak. 

- Segítsek? - indul a barátnője után. 
Épp jókor. Brigi a kezébe nyom egy törlőruhát, nem ma-

gyarázkodik; fordul, és eltűnik a kisszobában. 
Ügy hihető, hogy ezt-azt tán odabent is gyorsan a helyé-

re akar rakni - de akkor legalább megmondta volna Em-
minek, hogy mit csináljon addig idekint. Hiszen Emmi így 
csak tehetetlenül forgolódik, és valóban nem tud mihez 
kezdeni. Csak lóg a kezéből a törlőruha, s a gázon lobogni 
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kezd már a mosogatóvíz. Brigi pedig még mindig odabent. 
Ki oltsa el a fazék alatt a tüzet? . . . -

- Hamarosan jön - rántja apu a fejét a kisszoba felé. -! 
Beveszi a gyógyszerét. 

Nem értik. 
- Gyógyszerét? . . . 
Emmitől kérdezik, de 5 csak a vállát v o n j a . . . Minek az 

neki? Beteg? . . . Hiszen nem beteg! 
- Be kell hogy vegye - áll föl Falus Mátyás, és kiveszi a 

vendég lány kezéből a konyharuhát. - Csak bekapja. Aztán 
egy percig fekszik. 

- Fekszik??? 
- Mindjárt jön. 
- És . . . 
- Jól van! 
Igen. Végre előkerül. Milyen piros az arca! Nem zihál, 

dehogy. Mélyet szív a levegőből. És lép máris a gázhoz, le-
emeli a vizet a tűzről. Megy minden tovább, ahogy elkez-
dődött. 

- Figyelsz? - löki Rozoga oldalba hosszú barátját. - Nem 
mindenki lusta Pécsett! 

- Bölcs vagy, mint a galambok! 
- Csak nappal. Hogy észrevedd. 
- Tudod, miért galamb? 
- Az is állat, nemcsak a zsiráf! 
- Csillagos ötös! Megfelelsz alvezérnek! 
Indián nem hajlandó semmiféle összehasonlításra, még 

gondolatban sem. Hangosan igen - de majd máskor. Hiszen 
Emmi most nem is néz rá . . . 

Aztán, amikor minden munkának vége, valami még mindig 
hátravan: jól meg kell dögönyöznie apu hátát. Ezt nagyon 
szereti Brigi: amikor kisebb volt, két térddel rámászott a 
vállára, és teljes súlyával belenehezedett a derekába; ne-
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vetett, fuldokolt örömében, mennyire nyögdös közben apu, 
de bármennyire fáj neki a művelet, nem tud visszafordul-
ni, még visszahemperedni sem, hanem kénytelen úgy 
maradni, hason fekve, fújtatva, káromkodva, amíg bírja 
erővel. Ma mindez már nem jár ekkora háborúsággal, sze-
lídebb a gyömöszölés, de éppen ennyi szükséges belőle. 

Tizenöt évig dolgozott Falus Mátyás a föld alatt, csont-
jai közé befészkelte magát a reuma, ízületei érzékenyek a 
legenyhébb szélre is. Két hete levitte a lányát vasárnap a 
sikondai strandra, a zárt medencébe; langyos volt a víz, fű-
tött a levegő, mégis megfázott. Azóta hasogat a dereka me-
gint, meg a válla még jobban. De így majd jó lesz . . . 

Hanem Ficere „uram"! Eddig csak lábatlankodott, né-
mán hordozva bűntudatát, míg most, ni, miben mesterke-
dik az átok! 

A telefonkészüléket fedezte föl magának a pokolfajzat! 
A kábelt tekergeti, s elmélyült igyekezettel fáradozik azon, 
hogy csomókba hurkolja. Ez még csak a kisebbik veszede-
lem, elég volna a kezére ütni. Hanem a dugót ráncigálja 
már; fél pillanat, és sikerül kitépnie a falból! Pedig most 
aztán igazán szükségük lehet a készülékre: bármely pilla-
natban megcsörrenhet, megjön a nagy hír a klinikáról ta-
lán már éjszaka vagy holnap reggel, anyuról, az új ba-
báról . . . 

Nem is kell erről a fiúknak bővebben magyarázni, föl-
mérik Ficere őkelme jelenlétének társadalmi veszé-
lyességét, és megértik, hogy cselekedniük kell, méghozzá 
késedelem nélkül. Rozoga derékon kapja a zsiványt, aki a 
szigorú lendület következtében azonnal átérzi, hogy nyik-
kannia sem szabad; Indián meg alányúl, s közös erővel 
nagy ívben kivonják a forgalomból. 

Föl, minél messzebbre innen! Vagyis a mennyezetre! De 
legalább a csillárra! Ott aztán nem lesz útjában senkinek! 

Hallgat is a taknyos, sunyít, mint tök a bozótban. Nem 
azért, mintha túlságosan megszeppent volna — de a hely-
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zete valahogyan mégis szokatlan . . . ö, aki eddig csak alul-
ról látott az arcába a felnőtteknek - s milyen óriási on-
nan lentről mindenki —, most először ebből "a magasságból 
néz le rájuk. S milyen más a világ innen messziről lefe-
lé . . . És lebegve, hangtalanul. És ez a káprázatos nagy 
fény, szikrázik, vakít, nem is lehet belenézni; csak lefe-
l é . . . Hintázni és bámészkodni. Nézni, mi történik odalent. 
Csak kapaszkodjunk, vigyázzunk, két kézzel kell fogózkod-
ni, óvatosan elhelyezkedni a csillár karjaiban, minél keve-
sebb fészkelődés: nehogy kiszakadjon a falból! . . . 

Észre se vették, mikor állított be Dávid Sándor. Vagyis a 
vörös hajú Dö-Sö, aki olyan finoman jár-kél egyébként is, 
annyira hangtalanul, hogy föl se szoktak figyelni rá, csak 
ha kezében a gitár. Nem bánja ő; ebben a pillanatban örül 
is, hogy mindenki a mennyezetre összpontosít, legalább 
odasúghatja Emminek: 

- Te itt?! 
Még ilyen halkan is elég a szemrehányás; Emminek nem 

jut eszébe semmi kifogás. 
- Fúrfaragos vár minket! - bólintja a fiú, jelentőségtel-

jesen hunyorítva. 
- Most? 
- El kell kezdenünk, nem? 
- I - igen . . . De! 
- Mikor akarod csinálni?! 
- Hallgass . ; . 
- Van fa a citernyákhoz!.. . Es bőr is a dobhoz, azt 

mondta az öreg. 
- Menjünk? 
- Különben sose készülünk e l . . . Egy napot máris elve-

szítettünk! 
Szerencsére senki se figyel Emmikére. Falus Mátyás 

ugyanis megelégelte a dögönyözést - két apai csók járna 
Brigi homlokára, de ahogy erre sor kerülne, veszi észre ép-
pen, tápászkodás közben, hogy lóg a telefondugó a falból -
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6 természetesen azonnal fiúcsemetéje jutna az eszébe. Va-
lami hatalmas káromkodás is készülőben van, de Brigi 
egyetlen ugrással a készüléknél terem, s tenyerét rászorít-
ja a fali dugóra. Éles kattanás, és rendben van máris 
minden. 

A béke tehát helyrezökken - csak a mély némaság 
gyanús. 

Sokáig ugye nem maradhat titokban semmi. Sem Falus 
Ficere bérleti páholya a magasságos fényben, sem az, hogy 
Emmi eltűnt. Az események nem múlhatnak el következ-
mények nélkül: aminek meg kell történnie, az úgyis elke-
rülhetetlen. S a menetrend ilyenkor nem is túlságosan 
l a s sú . . . 



Emmi eltűnése. Fúrfaragos viszont 
megjelenik. 

Továbbá egy förgeteges szánkózás 
az első havon 

Ez a Dö-Sö valóban talpraesett fiú. Nem gyerek 6 már; lát-
szik, hogy a maga lábán él. Neki nemcsak ötletei teremnek, 
hanem ha egyszer elhatároz (megígér!) valamit, akkor nem 
nyugszik addig, míg meg nem valósítja. 

Belefogni azonnal! Semmi értelme annak, hogy csodára 
várjunk, .önmagától nem készül el semmi! A jJuszta ötlet 
nem elegendő arra, hogy ajándékba adjuk; attól Indiánék 
még üres kézzel térnének vissza Somogyba, s legföljebb 
savanyú tapasztalatot vihetnének emlékül Pécsről. 

A megvalósítás tehát. Először is ki kellett találnia, ho-
gyan szökteti meg az iskolából tanítás után Emmit és Falus 
Brigit a kaposvári srácok védőgyűrűjéből. Arra ugyanis 
nem lehetett számítani, hogy szépen bejelentik majd, mi-
szerint egy kis ideig most más dolguk lesz (ti addig találja-
tok ki magatoknak valami szórakozást!), vagy netán csak 
úgy elvonulnak a zsibongóban az orruk elől. Elég nagy 
gond ez tulajdonképpen, hiszen nem azért látogattak ide a 
fiúk, hogy napszámra ne törődjék velük senki - viszont a 
meglepetés csak úgy meglepetés igazán, ha titokban ké-
szül. Hézagos közbeiktatásával megérkezett hát a jel idejé-
ben a lányokhoz, hogy ne a főfolyosó felől közelítsék meg a 
kijáratot, hisz Indiánék nyilván a zsibongó lépcsőjéről le-
sik majd őket, hanem a tornatermen át ugorjanak az ud-
varra, aztán hátul, a vasrácsos kapun ki, az iskola mögötti 
kis utcára - ott fog rájuk várni, a gyógyszertár előtt. 

Mert azt jó előre kinézte Dö-Sö, hogyan nyitható ez az 
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udvari vasrácsos kapu, különösebb zajongás és erőszak nél-
kül, barátságosan. 

És gyorsan el az iskola környékéről, azonnal! 
Gyorsan persze, hiszen Briginek még más dolga is van 

közben. Hajnalban ugyanis megszólalt otthon a telefon -
körülbelül úgy, ahogyan számítottak is rá -, s ez a csönge-
tés azt jelentette, hogy megjött az új öcskös (öcskös, igen, 
bizony isten fiú lett!). Brigi tehát mindenáron be akar ug-
rani a klinikára, meg kell néznie a kis verebet, akármi tör-
ténjék i s . . . 

Kész csoda, hogy mi mindenre gondol ez a Brigi! És jut 
is ideje mindenre! Hiába figyelmeztetik, hogy nem fogják 
beengedni, ilyenkor még úgyse mehet be senki - ő váltig 
erősködik, hogy muszáj; belepusztul, ha nem láthatja! 

- Fölrobbansz a kíváncsiságtól! - fintorog Emmi. - Nem 
tesz jót neked. 

- Nem baj! - ugrik ő nagyot, jelezvén, hogy máris 
indulna. 

Dö-Sö is józan, próbálja észre téríteni: 
- Nincs is látogatási idő. 
- Majd belesek! Csak egy pillanatra! 
Alighanem meg kell adniuk magukat. Pedig amúgy is 

túl gyorsan múlik az idő. Ráadásul tudni való, hogy utána 
meg sietnie kell Briginek haza, különben Falus Mátyás 
megőrül otthon egyedül a Ficerével. . . 

Egyszerre csak veszett ugrálással feléjük ront egy szóló 
motorkerékpár. Ugrálással, igen, s dobálja nyergében az 
utasát, aki nem ura a kormánynak sem. Mert itt, a Dö-Söék 
kertje felől egészen a buszmegállóig, ez már nem is út, 
hanem voltaképp csak valami szurdokféle, vízmosásoktól 
fölszántott, köves, buckás, agyonrepedezett, vad lejtő, a 
gyalogos is bukdácsolva közlekedik, huppanóról huppanó-
ba szökken, vagy óvatosan keresgéli a szilárdabb, megkop-
tatott járatot; a motort azonban különös bűvészmutatvány 
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az országútra kitolni, férfierő és begyakorlott ügyesség 
szükséges hozzá, nem ám ráülni és ekkora gázt adni! 

És egyenesen nekik! Alig tudnak félreugrani, nem is si-
kerül másképp, csak úgy, hogy Brigi befordul az árokba, és 
magával rántja a barátnőjét is. Dö-Sö meg szétveti a kar-
ját, a motor majdnem nekiront, de talán derékszögben be-
rándult az első kerék, egy mozdíthatatlan nagy görgetegtől 
vagy az ijedelem reflexétől, s egy óriási zuhanás, ketten 
kétfelé röpülnek szerencsére, különben a fene tudja, hol 
köt ki a gép, a szakadéknál biztosan nem jutott volna to-
vább - a motor, a lovasa meg az útját álló fiú összegaba-
lyodva hempereg már, kiáltás se tör fel, csak a gép berreg 
szédült acsarkodással még mindig, s forog mindkét kereke 
a levegöBen, mintha a szél hajtaná. 

Dö-Sö ugrik fel először, és ködös, vak dühében neki-
ront a másiknak. Reggel dér lepte a földet, s még mindig 
csillog a fű: meg-megcsúsznak hát, és értelmetlenül elvá-
gódnak megint. Csak akkor eszmél arra, hogy lánnyal csa-
pott össze, amikor elhemperedve, sikerül az ütésre lendülő 
kezet elmarkolnia. 

- Eressz! - rángatózik a foglya, s ő lazít is ijedtében a 
szorításon, viszont az így fölszabadult leánykéz most már 
vígan odacsattanhat az arcára. 

Csak néhány perc múlva, ahogy kezdenének erőt gyűjte-
ni a tápászkodáshoz, cihelődve, fölülve, fél könyökre tá-
maszkodva a hideg földön, ocsúdnak egymásra. 

Azaz Dö-Sö a nővérére. 
Ugyanis Ottília volt a megőrült motoros! 
- Teee??? 
Nem is döbbenet ez, vagy nem csupán ennyi, hanem va-

lami mérhetetlen kétségbeesés. 
Mert hogy a jó keserűségbe ült föl rá?! Még egyszer se 

próbálta! . . . Hogyan rúgta be?! Hogyan indult el vele?!. 
Csak úgy elkötni az udvarból, ráugrani, és neki a lejtőnek; 
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guruljon, ahogyan bír, hajrá, és a fékhez se mert hozzá-
nyúlni ! . . . 

Dö-Sö jobb keze a magasba lendül megint, s majdnem a 
szeme közé sújt a síró lánynak. Aztán görcsbe rándul a 
karja, lehanyatlik, és tenyerébe rejti az arcát, marja ma-
gát, és fölcsuklik a hangja még egyszer, de most is csak 
ennyi sikerül: 

- Teee??? 
Inkább a haját nyírta volna le megint! Mi baja? Kire dü-

hös?! A világot akarja megbüntetni ú jbó l? ! . . . Ki bán-
totta?! 

- Összetörted?! 
- A motort? 
- Magadat! 
- Sajnos nem - ül a földön Ottília, s kezdi már fésülni 

vöröses árnyalatú, barna haját. 
- Akkor meg mi bajod?! Megőrültél?! 
Legszívesebben elkapná, megragadná két oldalról, és ad-

dig rázná, míg a szusz kifogy belőle, vagy lecsavarodik 
a feje. 

- Mennél inkább a falnak! 
. . . De hiszen semmi baj. Semmi az egész. Ha az ember a 

lényeget akarja, akkop semmi se jöhet közbe. 
Említés történt ugye arról, hogy Dö-Sö olyan fiú, aki 

tudja, mit akar, és ehhez az akaratához igazít mindent. Kü-
lönös képesség, ritka adomány. Most is: alig kellett néhány 
percnek elmúlnia, s higgadtan gondolkozik megint. És mo-
solyogni próbál csak azért is! 

Hát persze! Micsoda kivételes öröm, mekkora véletlen, 
hogy éppén itt a motor! Nézzük csak: állítsuk talpra - mi-
je törött, horpadt-e valahol, leszakadt-e a kipufogó, meg-
hajlott-e a kormánykör? . . . Nem? Valóban sehol? Akkor 
meg mi a vész?! 

Vagyis hajrá! És föl rá Brigivel! , 
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- Irány a kórház, nem ezt akartad?! Jössz már?! Ti ad-
dig beültök a cukrászdába - rendelkezik komoly nyuga-
lommal. - Ott várjuk meg a Fúrfaragost. Megbeszéltem 
vele, világos? 

Nem tehetnek másként: Emmi bólint, és Otti is ugyan-
úgy. Bár ő egészen más indíttatásból fogad szót, ez most 
egészen mindegy. Megkeresik egymás kezét, és ez a jelzés 
pontosan érthető. 

- Addigra mi is odaérünk! - kiáltja nekik vissza Brigi a 
hátsó ülésről. 

- Indulás! Fogj erősen! . . . 

. . . Fúrfaragos! Hogyan ragadt rá ez a név, mióta beszélnek 
róla így, ki kezdte? Kideríthetetlen, mint Emmi neve előtt 
a „lusta" jelző. Olyan természetes, akár a végtelenség. Kár 
az ilyesmin filozofálni; nyilván örök időktől fogva így van. 
Meg hát semmi különös az egészben, hiszen valóban így él: 
fúr és farag, vagyis talál magának mindig valami csinálni-
valót. Nyugdíjas-e, vagy csak abbahagyta a tanítást - ezt 
nem firtatják a gyerekek. Dö-Sö rég kipuhatolta, hogy ért 
a zenéhez (ha tehát tanár volt, akkor nyilván valami effélét 
tanított); s ez a fölfedezés a legfontosabb. 

Furcsa ember. Nem a külseje. Hiszen hogy sima és sár-
gás a haja, s az a pár szál úgy tapad csillogó koponyájához, 
mintha csak odafestették volna, és mégse hord kalapot, a 
legnagyobb hidegben sem - ez még nem ok arra, hogy csú-
folják. Ilyen alapon kifigurázható bárki. Hanem hogy min-
dig f é l ! . . . Ez nem ráfogás, nem találta ki senki. Egyszerű 
igazság. Látható, hogy mennyire fél. Valószínű, hogy min-
dig. De az utcán biztosan. 

Ahogy minduntalanul hátrafordul. Megy, megy, megáll, 
visszanéz és megvárja, míg elébe kerül a mögötte haladó; 
aztán továbblép, de csak lassabban, hogy lemaradjon . . . 
A baj mindössze az, hogy később megint úgy érzi, követi 
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valaki. Nem fordulhat meg pillanatonként; jobb, ha beáll 
egy kirakat elé. Az üvegből látja, mikor húz el mellette. 
Akkor továbbindulhat. . . Üldözési mánia? Lehet, hogy így 
mondják, de nemcsak erről van szó. 

Dö-Sö csaknem minden reggel találkozott vele a nyáron. 
Hajnalban, amikor a hegedűtanulást kezdte. Munkaidő 
előtt járt órára, vitte szorgalmasan a fekete tokban a zene-
szerszámot, át a Sétatéren, a székesegyház előtt, s úgy 
adódott, hogy a fasor alatt mindig a furcsa figura mögé ke-
rült, aki ilyen korán, hat órára járt rendszeresen a neveze-
tes templomba. Zenét hallgatni. Igen, hajnalban, amikor 
orgonaszó szűrődött ki a hűvösből, mert valaki mindig gya-
korolt, vasárnapi hangversenyre készült, vagy csak magá-
nak játszott; mindegy, ilyenkor szólt legtisztábban az ün-
nepi hangszer, a néptelen, nagy boltívek alatt. Fúrfaragos 
le sem ült, -leghátul állt, az oszlopos falnak vetve a hátát, 
hogy ne kerüljön mögéje senki. Ezért hihető, hogy zeneta-
nári . . . így képzelte Dö-Sö, s ebben a hitében egyre hatá-
rozottabb volt. 

őelőtte is mindig visszafordult a sötét ruhás, komor em-
ber, és eleinte vele is úgy történt, mint mással: meg kellett 
előznie, nem követhette. Csak ötödszörre-hatodszorra ala-
kult úgy, hogy amikor az idős zenész megállt, ő is leféke-
zett. Lássuk, mi lesz? - gondolta, s azért se lépett tovább. 
Csodálkozva meredtek egymásra, egyikük se szólt, percek 
múltak el, nem mozdultak, Dö-Sö nem volt hajlandó elébe 
vágn i . . . Aztán egyszerre indultak meg. Mégpedig egészen 
szokatlanul, így: az öreg bizony elöl, s ő változatlanul mö-
götte . . . 

A csodának ezután már meg kellett történnie. Mindjárt 
másnap. Akkor is reggel volt, hat óra. A komor, ünneplős 
ember nemcsak megállt, s az sem volt elég, hogy visszané-
zett. Hanem rá is szólt. Elég erélyesen, félelem nem resz-
ketett a hangjában. 

Ezt kérdezte: 
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- Mit akar tőlem azzal a vacakkal?! 
Dö-Sö ösztönösen maga elé lendítette a hegedűtokot. 
- Tanulni megyek - csúszott ki a száján érthetőn. -

Örám lesz. 
- Ilyenkor nincs óra! 
- De van! - erősködött ő, mást nem mondhatott. 
Akkor az a majdnem kopasz ember közelebb lépett, ter-

mészetesen hátrafelé. 
- Tanuljon más hangszertl - koppantak szavai. - En utá-

lom a hegedűt . . . 
Ettől fogva máskor is előfordult, hogy így megálltak haj-

nali hatkor egymás útjában. Néha csak egyszerűen tudo-
másul vették, hogy nem változott semmi, olykor viszont 
mégis esett egy-egy szó. Nem volt érthető mindig - vagy-
is az nem, hogy miért hangzik el, és miért pont ott. Az sem, 
hogy miért neki, őhozzá, aki nem tehet semmiről. 

Egyszer például ez: 
- Mindenkinek van egy keresztje, nekem egy egész erdő 

Ju to t t . . . 
Nem értette Dö-Sö; egészen természetes, hogy nem kel-

lett válaszolnia... De a hegedülés végül valóban befeje-
ződött. 

S akkor kezdődött a gitárkorszak. Szó, ami szó: valóban 
igen bátor ötlet volt az orgonahallgató, félő ember segítsé-
gére számítani. Először épp csak megfordult a fejében, 
hogy hiszen zenetanár, tehát értenie kell mindenhez; de 
hogy nem csupán a komoly hangszerekhez, hanem egy 
amatőr citernyák kimunkálásához is: ez mindenképpen 
csak amolyan fenegyerekeskedés lehetett, mint amikor va-
laki úgy veti magát a mély vízbe, hogy egye csoda, meg-
próbáljuk; aztán vagy kihúznak, vagy ott ful ladunk! . . . 

A fura mesék meg a mindenféle kitalálások persze azóta 
is szaporodnak Fúrfaragosról, bár teljesen világos, hogy 
egyik nagyobb hazugság, mint a másik, ö t nem zavarják 
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ezek a mesék (ha egyáltalán a fülébe jut némelyik), a híré-
nek pedig éppenséggel nem árt, akármit találnak ki róla. 

Még Dö-Sö is állítja például, hogy fél bajusszal látta egy-
szer: nem volt meg neki az egész, csak a jobb! Ottília vi-
szont éppily határozottsággal kitart amellett, hogy csupán, 
a bal oldalit viselte. Nos, ebből a kétféle bizonygatásból ví-
gan következhetne, miszerint valóban előfordulhatott, hogy 
a férfiasságnak eme külső jegyéből az egyik felét elfelejtet-
te szegény levágni - de mivel ketten pontosan kétféleképp 
látták, hát kételkedni is szabad valamelyest. Ez pedig Ottí-
lia dolga, az övé, igen, ő ilyen. Legokosabb, ha a végére jár 
- de hogyan? Ügy, hogy most aztán itt az alkalom, jönnie 
kell, meglát juk! . . . 

Ül tehát a cukrászda ablakában Mikola Emília és Dávid 
Ottília, és látják, hogy közeledik Fúrfaragos. Egyelőre még 
messze, a tér túloldalán lassít, ebből a távolságból nem ál-
lapítható meg a bajuszról semmi . . . Csak jönne már Dö-SöI 

Lassan, körülményesen készülődnek az események; nem 
baj. Megáll az öreg többször is, és forgolódik. Talán nem is 
olyan nagyon furcsa. Csak hosszan nézelődik, figyel kitar-
tóan, mintha minden járókelőt meg akarna jegyezni. Moso-
lyog, bólogat. Mint akinek minden tetszik. Érdekes, ha be-
szél vele az ember, akkor mindig méltatlankodik. Ezt 
mondják róla, de aligha igaz. Hiszen azonnal odaköszön an-
nak, aki ránéz . . . És percekig ácsorog a tócsa előtt: tetszik 
neki, ahogy egy kölyök beletotyog, szinte biztatja, szurkol 
neki, hogy üljön is a közepébe. Éppen ez hiányzana! Jön is 
már egy anyuka, és csattan a tenyere a csemete combjára 
azonnal - gyönyörködve szemléli e'zt is, szélesen moso-
lyog . . . nem, nincs bajsza, se jobb, se ba l ! . . . Majd ha be-
lép ide, itt is köszönni fog, mélyen és mosolyogva és min-
denkinek. Pedig úgy tartják róla, hogy goromba, és félni 
kell tőle . . . Majd meglátjuk. 

Egy házaspár ül a másik asztalnál, szemben velük. És öt 
gyerek. Kicsik és még kisebbek. 
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Ja j de csúnyák! - rázkódik össze Emmi. - Nézd! 
Ottília mérgesen elfordul. 
- Dehogy csúnyák! 
A mamának valóban olyan horgas az orra, mint amilyen 

talán egy római hadvezéré lehetett. És sajnos, mind az öt 
gyerek örökölte tőle. Pedig az ötből három lány; nekik lesz 
igazán bajuk, ha megnőnek . . . Mégsem ezért csúnyák leg-
inkább, hanem ahogyan esznek. S amit közben művelnek, 
míg a tortát összevissza turkálják. Az apjuk viszont annyi-
ra rendes, hogy az ő esetében már éppen az a csúnya, ami-
lyen szépen kiszolgálja a neveletleneket: ő hozza nekik a 
pulttól tálcán az édességet, és egyenként kínálja vala-
mennyiüket; még jó, hogy nem hajlong előttük. Legföljebb 
egy-egy simogatással fogja le a kezüket. 

- A villával eszünk - szól a figyelmeztetés. - De nem az 
ötágúval! 

- •ö tágú! - szisszen föl Emmi. - Ütne a kezükre! Az öt-
ágúra ! 

Ottília nem szereti, ha elmélkedésében zavarják. Szeret-
né elnémítani a kényeskedő kislányt. 

- Oltári, milyen finnyás vagy! 
- Csúnyák! 
- Nem a tieid! 
- Mindegyik csúnya! 
- Hagyd már abba, vagy fordíts nekik hátat! 
- Akkor is olyanok maradnak! 
- Taknyos vagy még, nem értesz hozzá! 
Bolond ez az Otti, komplett bolond! Letaknyosoz min-

denkit, hogy neki legyen igaza. Így a legkönnyebb, puk-
kadjon meg! 

Szerencsére betoppan Dö-Sö. Zihál, kapkodja a levegőt, 
mintha ugyan rohannia kellett volna végig. Pedig a motor 
hozta, s az nem szokta cserbenhagyni! 

Akkora lendülettel tárja föl az üvegajtót, hogy Brigi 
vissza is húzódik, s csak jóval mögötte merészkedik be a? 
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utcáról. Sápadt arcára azonnal kiülnek a rózsák, mihelyt ez 
a benti meleg megérinti. A szeme is tüzel, szinte szikrázik 
az örömtől; meg, se tudja várni, hogy rákérdezzenek, úgy 
újságolja: 

- Hogy megfiatalodott az anyu! - fut le két könnycsepp 
a szeméből. - Olyan szép! . . . 

- Szép? . . . Láttad, igazán? 
- Még sokkal szebb . . . 
- És a vakarcs? 
- ö t holnap! 
- Nem mutatták? 
- Először apunak . . . Majd . . . 
És ekkor Fúrfaragos is megjelenik az ajtóban. Mintha 

csak arra várt volna, hogy a gitáros fiú föltűnjön a láthatá-
ron. Lehetséges, hogy órák óta. járja a teret körbe-körbe, s 
míg oda-odaköszönt mindenkinek, közben titokban talán 
folyvást errefelé kémlelt. 

Áll a mögötte belendülő üvegszárnyak előtt, emelt fejjel 
néz körül, s tekintete fönnakad a „csúnyákon". Udvariasan 
feléjük bólint, pedig nem ismeri őket. Biztosan nem, mert 
amazok nem köszönnek vissza, hanem csodálkozva össze-
néznek. ö t ez csöppet sem zavarja: egyenként rámosolyog 
a gyerekekre. Sorra mindegyikre. Jókor, mert a legkisebb 
lány (akinek a legnagyobb az orra) éppen sírni kezdene. 
A tortája ugyanis teljesen szétmaszatolódott az asztalon. 
Az öregember odatartja a kezét a lányka feje fölé: gondol-
kozik, hogy megsimogassa-e a szőke kobakot; amaz érzi, s 
ez is elég ahhoz, hogy ne induljon be a bőgőmasina. 

Otti még mindig az előbbi kérdésnél tart. Csak azért is 
odasúgja Emminek: 

- Ugye, hogy nem csúnyák! 
Büszke és önelégült. 
- Neki is tetszenek, látod! 
Rajzpapír kerül az asztallapra, s föléje borulnak, követik 

a borús ember mutatóujját. A ceruzavonások nyomán sik-
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lik a tekintetük, mintha titkos erő vonná valamennyi ükét 
ugyanabba az irányba. 

A fölszolgáló pincér hiába áll a hátuk mögött. Szeretné 
tudni, mit hozzon a vendégeknek, de képtelen szóra bírni 
őket. Csak pusmognak, zabolátlan izgalmukban rögtön ki-
gyúlnak, s ez a majdnem kopasz úr is úgy hadonászik köz-
tük, mintha az ő feje lágya se nőtt volna még be egé-
szen . . . A magasságos Zebedeus kedvéért se fog itt ma 
fölnézni valamelyik legalább, nyöghet és udvariaskodhat 
nekik az ember akár záróráig! 

De az egyik mégis! No végre! Ez, úgy látszik, normáli-
sabb. Könyököl, nem a rajzlapot nézi, hanem a mennyeze-
tet. Tehát a fehér inges jóember arcát. 

- Parancsol a hölgy ? 
- Igen - hallatszik a sóhaj. 
- Éspedig? 
- Illatosított, pattogó züzüke. 
- Te-tessék??? 
A pincér rémült arckifejezése további megnyilatkozásra 

készteti a hölgyet. Vagyis Ottíliát, hiszen ő gondolkozik 
mindig máson . . . Meg talán valóban untatják ezek a gye-
rekek s az ilyen kamaszos nekivadulások. ö már igazán ki-
nőtt ebből a korból, régen túljutott azon, hogy ekkora sza-
márságokkal bajmolódjék. Játsszanak csak, jól van, azért 
gyerekek! - bocsát meg nekik nagylelkűen mindent, s el-
néző fensőbbséggel, szórakozottan legyint egyet. 

Pincérünk félreérti ezt az ártatlan mozdulatot, meg is 
sértődne, de ez összeférhetetlen a mesterségével. Moso-
lyogva megkérdezi inkább még egyszer: 

- Szabadna? . . . 
- Nem ismeri? - néz kihívó nyugalommal Ottília fölfelé. 
- Hogy tetszett mondani? 
- Hogyan? . . . Már nem is tudom . . . Várjunk csak. Pat-

togó züzüke, talán így. Illatosított, ha jól emlékszem, így 
kértem. 
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- ö, ó hogyne! - hátrál szépen a fehér inges, s a zavarát 
sehogy se képes leplezni. - Hogyne ismerném! - hajlong 
szolgálatkészen, s a szalvétával legyez maga előtt, így ke-
resi az utat a pult irányába. 

Ott aztán már biztos a dolgában. 
- ö t kólát kérek! - kiáltja, és csörömpölteti a pléhtálcát 

a márványlaphoz. 
- Pepsit? Cocát? - kérdi tőle a pultos. 
- Ahogy jön. Züzükét! Nem tudja, mi az?! 

. . . Leesett hát az első hó! Váratlanul! Reggel még a köd is 
feloszlott, mintha tiszta idő készülődött volna. Most meg, 
ahogy kinéznek a zsibongóból, csak úgy szikrázik ez a hir-
telen, óriási fehérség I 

Zsiráf és Rozoga legszívesebben azonnal kiugrana az ab-
lakon. Neki az utcának, hogy beledöngessék egymást a hi-
deg puhaságba! Nem olyan gyerekek ők, hogy megeléged-
nének a bámészkodással, csodálkozva ábrándozni a meleg 
szobában és nézelődni némán kifelé - hanem legalább ki-
tárni a kezüket és kapkodni a szálló pelyheket, s az arcu-
kat az ég felé fordítva élvezni, hogyan hullik, hullik, hullik 
egymás után mindenhová, a szemükbe, az orrukra, a nya-
kukba, s olvad el t ü s t én t . . . vizesen és könnyesen jóko-
rát nevetni, kiáltozni és megfürödni az itt-ott gyorsan nö-
vekvő kupacokban.. . 

Igen, rohannának, törtetnének kifelé az iskolakapun a 
többiekkel - ha nem volna az alacsony növésű vezérnek 
akkora hatalma még mindig, mely csak a hajdani indián-
sággal magyarázható, s képes arra, hogy fegyelmezetten itt 
tartsa őket; itt hát, s ne a korai télnek örüljenek most, lesz 
még hó elég, majd akkor ugráljanak - hanem figyeljenek, 
forogjon a szemük, mint a biliárdgolyó, különben egyen-
ként tekeri ki a nyakukat! . . . Hiszen erre jön le a folyosó-
ról mindenki, Emmi is mindjárt, csak hát a végére marad, 
80 



ezt rég megszokhatták volna. Lám, az a másik lány se ke-
rült még elő, a Falus, vagy hogy hívják, vele bajlódik tán 
odafönt; azért a barátnője, hogy együtt jöjjenek. 

Hézagos, az igen. A szomorú képű. Most se nevet, komo-
lyan lépked lefelé; azannyját, ez egyenesen bankigazgató-
nak készül, azért vág ilyen álmos pofá t ! . . . Itt van, nem ló-
bálja a táskáját; a másik kezével int nekik. És menne is to-
vább; na, szép kis vendéglátás ez! 

Ügy kell megállítaniuk, pár szóra legalább. 
- Iskolában nem is volt? - vonja felelősségre Indián, 

mintha ugyan tehetne szegény valamiről. 
- De. Egész nap - bólogat ő szorgalmasan. 
- Az utolsó órán is? 
- Hát! Miért ne lett volna! 
- Értitek? - néz körbe Indián a harcostársain. - Akkor 

hová tűnt megint? 
- Megint? . . . Nem értem. 
- Dehogynem érted! Mindig eltűnik! Miért bujkál? 
Nicsak! Most mosolyra szalad a jövendő bankigazgató 

szája. 
- Pont előletek bujkálna! . . . Lehetetlen. 
- Mondhatná, hogy menjünk a fenébe! 
A mosoly még tart, míg Rozoga jobb ökle a magasba 

nem lendül. Ennek a nekibuzdulásnak azonban az a vége 
mindössze, hogy az egyébként mindig is nyugodt ballal el-
kapja a fiú vállát. 

- Ide hallgass, barátom! Te tudsz valamitI 
- Valamit? 
- Pontosan azt fogod most megmondani nekünk! Értesz 

engem, nagyon reménykedem. 
Mint megfigyelhető volt, Mikola Emília neve egyszer 

sem hangzott el, de azért jól tudták egymásról mindany-
nyian, hogy miatta szomorú a világ. Hézagos mosolyán 
nem múlt semmi; ha nem figyelne olyan nagyon, akkor is 
észrevehetné, hogyan szontyolodik egyre borúsabbá a 
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nagyszájú vezér hősi kedve. Sajnálni persze mindenkit le-
het - de az igazán kár, hogy ennyire leereszt itt. Nagy a 
gubanc t e h á t . . . 

Azértis újra egy mpsoly, ez azonban hosszabbra sikerül; 
egyfolytában, végig, amíg a verset mondja: 

Tartani akarta magát, de hiába! 
Mintha tűt szúrnának orra cimpájába, 
Vagy mintha alatta reszelnének tormát, 
Tekerő nyilallást érze olyanformát. 

Rozoga úgy véli, gúnyolódik a koma, s azonnal újra kö-
zelebb lép hozzá, hogy. elvegye a kedvét a csúfolódástól. 
A rímelő sorok hallatára azonban váratlanul kigyúl a bá-
natos hős arca, s megvillan a szeme: nem szorul lovagias 
barátja védelmére, maradjon ő csak nyugton. 

Hézagos arcát sem hagyja el oly gyorsan a derű; gondol-
kozik is azon, hogy leüljön-e a lépcsőre. Ezt ugyanis a ba-
rátkozási szándék félreérthetetlen kinyilvánításának ven-
nék. 

- Mondták, hogy kívülről tudod a Toldit! - bólint elis-
merőn. - Igaz? 

Indián nem akar büszkélkedni fölöslegesen, inkább visz-
Bzakérdez: 

- Te is? 
- Nem végig. Csak ezt az éneket. 
- A hatodikat? 
- De te végig? 
- Igen. 
- Akkor meg mi a hézag? 
Zsiráf nagyot ugrik, és váratlanul fölkiált. Mert talán 

mégiscsak neki van a legtöbb esze: 
- Gyerünk ki Mikoláékhoz! 
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. . . Erre, a városon kívül csoda ám igazán, mennyire be-
burkolózott minden a fehér takaró alá! 

Milyen más, mint tegnap volt! Mintha még sohase jártak 
volna itt. A szakadék most nem is olyan ijesztő, a vízmosá-
sok nem torkollanak hirtelenül a mélybe, hanem szelídebb 
horpadások hullámzanak a ház mögött. Kedvesek és nyug-
tatók a dombok, s megnőtt, kinyílt a világ; minden kitárul, 
elterül, békésen hallgat. A fák ágai elnehezültek, megadón 
viselik érintetlen terhüket. Megvastagodott még maga a 
csönd is; a busz mormogása például alig hallható, mintha 
kilométerekkel távolabbra kanyarodott volna az út tegnap 
óta. 

A ház is megváltozott. A lépcsők a kertből. Szerencse, 
hogy legalább a zománctábla a helyén maradt a veranda 
ajtaján: Dr. Mikola Ervin belgyógyász és röntgenszakor-
vos. Egymásra néz a három fiú, egyszerre jut eszükbe 
ugyanaz: hogy tudniillik miért nem áll a táblán a teljes 
igazság? Vagyis miért maradt le, hogy iskolaorvos? 

Sokáig azonban nem tűnődhetnek, mert máris odabent 
találják magukat, s elmélkedhetnek tüstént mélyebben 
az iskolaorvosi emlékekről. Ugyanis ő áll előttük, Mikola 
bácsi. 

Lehetetlen válaszolni. 
Két hüvelykujját a nadrágszíja alá böki, így áll előttük 

csípőre tett kézzel - s ebből a mozdulatból azonnal meg-
értik, hogy nem haragszik. 

- Kell-e még a kanalasból? - kérdi, és megindul befelé. 
- Visszafordul. - És szilvás gombóc? 

- Mi győztünk! - bátorodik neki az egyik vitéz, termé-
szetesen Rozoga. 

- Nem biztos - csóválja hitetlenül a fejét Mikola bácsi, 
- Óva intem a tisztelt ifjúságot az elbizakodottságtól... 
Az eredmény, egyes állítások szerint, nem végleges. Ügy 
hallottam. 

Ez eléggé elszomorító hír, Indián azonban nem lobban 
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föl, ezúttal másra figyel. Meg kell állapítania ugyanis, hogy 
a nevezetes tolldísz vajon eltűnt-e a legutóbbi látogatás 
óta. No jó, az ágyon nem maradhatott, h iszen. . . de mégis, 
azzzannnyját! Ugyanott van! A fehér ágy közepén! Hí í í ! . . . 

Hiszen ez azt jelenti, hogy . . . hogy nem véletlenül ke-
rült oda múltkor, nem felejtődött ott csak úgy melléke-
sen . . . hanem Emmi minden reggel, igenis minden reggel 
visszateszi oda ! . . . Szeretné azonnal a fülébe kiáltani min-
denkinek, de legfőképpen ennek a két bárgyú birkának itt 
mellette, hogy mit láttok ott, ürgeváriak, kapkodjátok már 
azt a sánta fejeteket, eszméljünk végre, egyszer leg-
a lább! . . . 

Mikola bácsi se szokott néma maradni - tudja ő jól, 
hogy neki is számot kell adnia valamiről. Világos, hogy 
tartozik nekik ezzel. Vagyis hogy mi van a Citroennel, 
amelyet tavaly nyáron javítgattak. 

- Szét kell szednünk - mondja, és széles, jóleső karmoz-
dulattal nyugtázza a hirtelen döbbenetet. 

- Nem szabad . . . - tiltakozik Rozoga krákogva. 
Majd később: 
- Nem érdemli . . . 
Zsiráf egyetlen szóra se képes, csak az ádámcsutkája lif-

tezik az ijedelemtől. 
- Nem . . Még nem . . . 
- Mit nem? 
- Nem öreg . . . Azaz, vagyis . . . Szóval még nem olyan 

nagyon. 
- De. Éppen annyira, hogy a telet már nem szereti. 
És mutat Mikola bácsi kifelé a hátsó ablakon. Valóban 

ott áll az öreg harcos a kertben, egy fabódé és a használat-
lan kút között. Most igazán nem olyan méltóságos, ahogyan 
nyár óta az emlékeikben pihent. A kút sátor formájú tete-
jére diadalmasan megtelepedett a hó: szép, hogy így befedi 
- a rokkant járgány azonban szenved; érezhető, mennyire 
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nyomja a vállát az illetlen teher, nem készült föl rá, nehéz 
már neki az efféle öröm. 

- Jókor jöttetek! - tereli el a fiúkat Mikola bácsi az ab-
lakból. - Nekilátunk. 

Ez kegyetlenebb dolog, mint amit Emmi művel. Ha javí-
táshoz kellene a segítségük, akkor hajrá, azért jelentkez-
tek, ugrás neki azonnal! De szétszedni, kidobálni. . . nem, 
ez gyilkosság! Elfutni inkább azonnal! 

Úristen, mennyi idő kell ahhoz, hogy megértsék végre: 
nem gyilkosság készül! 

- Azt hittem, több eázetek van! Hibás az urak fölfogó-
készüléke? 

Így mindjárt más. Arról van szó csupán, hogy a tél miatt 
kell szétbontaniuk. Ideiglenes szállásra vonul a veterán 
bajnok, átalussza szépen a kegyetlen hónapokat, megér-
demli a pihenést. Aztán ha kisüt a nap megint: újult erővel 
állhat lábra! 

- Majd üzenek értetek. Jó lesz, ha összefogunk! 
- Éljen! - veti a magasba karját mindhárom gombóc-

evő. - Éljen! 
Jó, nem ma kerül sor a műveletre; tudja Mikola bácsi 

pontosan, hogy más dolguk van, nem ezért loholtak idáig. 
- Emmit keresitek? - kérdez rá egyenesen, hiszen min-

dig a legfájóbb pontra tapint, ha gyógyítania kell. 
Igencsak megkönnyítette hát a dolgukat; Zsiráf például 

már szemtelen Is: 
- A nagyhercegnőt, igen. 
- Nem hercegnő, öregem. És hogy nagy-e. . . De ha így 

gondolod . . . 
Nem gondolja már sehogy. Elhatározza, hogy egy szót se 

szól. Inkább nem. 
- Talán a barátnőjénél tanyázik, nem tudtátok? Mindig 

együtt vannak. 
Indián szeme tágra nyílik. 
- Mindig??? 
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- Ez nagy szó. Helyesebb így: majdnem. 
- A Faluséknál??? 
- Briginek hívják. Gondolom, már ismeritek. Brigitta. 

Szép név. 
Öriási megkönnyebbülés megint: 
- H á t . . . nem a szomszédban?! 
- Azzal a fiúval? . . . Ja igen: Dávid Sándor. - Mikola bá-

csi arca csupa derű. - Dö-Sö, igaz? 
Kemény és barázdák verte arc ez; a szája széle is erős, 

félig beharapja, ha gondolkozik. Most azonban nem türtőz-
teti jókedvét, nyíltan és hosszan nevet. 

- Nincs a szomszédban!... 

Falus Mátyás épp abban a pillanatban hagyta abba az őr-
jöngést Ficerével, amikor a három fiú megjelent. 

- Teljesen meggabalyodott a világ! - fújtatja, s jól ért-
hető, hogy ez a méltatlankodás nem is annyira Ficere őkel-
me újabb hőstette nyomán fakadt, hanem inkább a kétség-
beesését jelzi, nagylánya távolléte miatt. 

Ficere ugyan semmi egyebet nem művelt, csak a linó-
leum asztalterítő mintái közül kanyarította ki ügyesen az 
ollóval a csillogó piros almákat - ez azonban közel sem 
annyira dühítő, mint az, hogy szanaszét maradt reggel óta 
megint minden. Röpül az olló nagy ívben a legtávolibb sa-
rokba. 

- Mert ezt se rakják a helyére! 
A személytelen többes szám természetesen a távollévő-

nek szól. Zsiráf azonban, akiről köztudomású, hogy néha a 
legokosabb, gyorsan a védelmébe veszi. 

- Rögtön jön . . . 
- Rögtön! Te tudod, mi?! 
- Talán . . . 
- Rögtön a fenét! 
- Hátha csak beugrott a kórházba . . . 
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- Oda ilyenkor nem engednek be gyereket! - szól az erős 
hang megcáfolhatatlanul. 

ö mégis tovább kísérletezik: 
- Nagyon ügyes . . . Megpróbálhatta . . . 
Ficere dönti el a vitát. Odaáll eléjük, tiszta a lelkiisme-

rete. A szánkót vonszolta elő; komplett csoda, hogy hol ta-
lált rá. Húzza, cibálja, csikorog tőle a konyhakő, ő maga 
meg olyan büszke, mintha ő varázsolta volna ide a havat is. 

Rozoga elkapja a kölyköt, s a magasba emeli; majd egy 
óriási lendület, s már röpül is a sivító ördögverése át a má-
sik szobába, vagyis a hosszú nyakú fiú karjai közé! A szán-
kó természetesen egy pillanatra se válik gazdátlanná: a 
madzagot ő ugyan el nem engedi, akkor se, ha fejjel lefelé 
lógaszkodna a Zsiráf válláról - csak kiabál és sivít ijedel-
mében istentelenül, mintha a húsát vagdalnák. 

- Jól van! — tenyerel apja óriási erővel az asztal közepé-
be, de ettől se lesz csönd. - Vigyétek innen, vigyétek, leg-
alább nyugságom legyen! 

És még ezt is mondaná: „Ha már így vagyunk. . . " 
De mire újra mozdulna, már tépik és taszigálják egy-

mást ki a panelfolyosóra. Csattog a talpuk a lépcsőn, a mű-
anyag borítástól még hangosabb minden. Ugrálás kettesé-
vel lefelé, s nekiverődnek a kanyarban a falnak. A szánkó 
is ugrál, keresztbe, cikcakkba, mintha önállósítani akarná 
magát azonnal, s csak azért fogad szót nekik mégis, mert 
előre fél, hogy netán egyszerre fognak rávetődni odalent 
mindannyian. . . 

Ki is derül hamarosan, hogy a szegény jószág aggodalma 
bizony nem volt teljesen alaptalan: jól sejtette, mi vár rá. 
Csak éppen a házak közül kellett kiszabadulniuk, egy ki-
csivel kijjebb a kockaépítmények járdáiról - mondjuk, a 
Jakab-hegy lejtői felé. 

Mindazért tehát, aminek be kell következnie, nem okol-
hat Ficere senki mást, csak önmagát: magára vessen, ha 
megjárja. 
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Hiszen az ő bölcs helyismerete nélkül nem találtak volna 
rá ezekre a vadul száguldó, meredek csapásokra: az ő több 
évi tapasztalata hiányában talán csak az út szélén csúszkál-
nak estig, békésen kerülgetve a járókelőket. Ha nem hang-
zik el rögtön az első elágazásnál a vezényszó: 

- Húzzatok! 
S már hanyatt is veti magát, hogy véletlenül se marad-

jon hely a szánkón másnak. 
- Gyorsabban! 
Tehát futni kell vele. Mégpedig nem mindegy, merre. 

Hanem befordulni amarra, föl, ahol nincs járda. Vagyis 
hajrá, nyargalhat ki-ki, amennyire bírja! 

Fölfelé! Persze hogy fölfelé; Pécsett nincs is utca, ame-
lyik vízszintes - s ha lefelé akarunk száguldani, akkor 
előbb caplatni kell egy jókorát a:z ég irányába! 

Az ilyesmi viszont igazán nem érdemes más tájakon, 
csak leginkább erre, a szőlők közé szakadt, árkos mezsgyé-
ken; tessék kérem szót fogadni, egy ilyen Ficere jobban 
tudja ezt bármely hegyi vadásznál. És természetesen mind-
ama reszketős pincegazdánál is jobban, aki fontolgatva mé-
ri ki minden lépését, és igyekszik józan állapotban is szoro-
san a kerítések tövében araszolni, és kapaszkodva próbálja 
megközelíteni a kertek alatti enyhébb hajlatot. Igazuk is 
van, óvatosságuk megbocsátható, hiszen nincsen szánkó-
juk, ilyen csodatákolmányuk nem is lesz soha, ami nélkül 
valóban nehezebb az élet, különösen az első hó idősza-r 
kában. 

- Húzzátok! - nógatja szolgálóit a kegyetlen kis zsarnok, 
mert ő fölfelé is utazni akar, gyalog egy lépésre se hajlan-
dó. - Gyorsabban! 

Váltaniuk kell hát egymást, egyhuzamban a lánctalpas 
terepjáró se bírná. Zsiráf prüszköl, Rozoga káromkodik, In-
dián még egyszer nekifeszül. 

- Aki megáll, fázni fog! - hajtja önmagát. 
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- Bevágom a taknyost a hóba! - rugdalja Rozoga hátul-
ról az ősi találmányt. 

Hamarosan rájönnek azonban, hogy szó nélkül köny-
nyebb. Egy utolsó orrfúvás, és megállhatnak. 

- Húzzatok! - nyafog mégis a kölyök, és hajtaná őket to-
vább. Mutogat, és rázza a fejét. - Tovább! Gyerünk! 

Tovább a fenét! Egyikük lekapja a királyi trónusról, s a 
másikuk azonnal a helyére veti magát. Aztán rögtön amaz 
is, és abban a pillanatban a harmadik. Mind ráfér; van itt 
hely egy fél csapat katona számára is! Csak fogózkodni 
kell, szorosan egymásba, a levegőbe, a csapódó szélbe, kitá-
tani a szájat, nem letörölni a jégcsapot az orrunk alól, a 
förgeteges száguldásban úgyse csöppenhet el! Vág a föl-
fröccsenő jégszilánk, szűr, tűz, mint a szikraeső; ki tette le 
a sarkát?! Hííí, jobbra dőlj, most! Most! . . . 

Se kerítés, se cseresznyefa, semmi - csak egy akkora 
bukfenc a világűrben, mintha a cirkuszban tanulták volna 
be! Hárman háromfelé röpülnek; hiába is esküdöztek vol-
na, hogy hiszen kapaszkodtak ők, egymásba, mindenhová, 
amilyen szorosan csak lehetett. 

Percekbe telik, míg egyáltalán fölismerhetőkké válnak. 
Árok, kiugró kő, keresztbe hullott faág lehetett. Vagy a 
sarkát vágta oda valamelyikük a kanyarban; csak Zsiráf 
rémülhetett meg, más nem ekkora ló, hogy fordítva fékez-
zen ! . . . És ahogy hason fekve, előmászva eszmélni kezde-
nek, hogy hiszen nem is a fenyőfáról csüggenek alá, hanem 
puha hóban fürdőznek: már törnének is neki egymásnak, 
vagy legalább ketten neki a hempergő hosszúnak, hogy 
azonnal visszafojtsák oda, ahol a legmélyebb; s talán sike-
rülne közös erővel agyonverniük, ha idejében el nem ordí-
taná magát: 

- Hol van?! 
Ki?! Ki, hogy ho l? ! . . . Azzzannnyát! 
- A kölyök! 
Egyszerre talpon a három vitéz. 
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- A te öledben volt! 
- Te fogtad! 
Sehol. Se a kerítésen, se mögötte. A mennybe csak nem 

röpülhetett! 
- Elfutott! 
Lehetetlen. Akkor ordított volna. 
Nincs ordítás. Ijesztően néma minden. Mint maga a hó. 
- Ficereee!. . . 
- Agyonverem, ha nem jön elő! 
Nincs. Nem jön. Nem ordít. Hol lehet itt keresgélni?. . . 

Sehol egyetlen nyom, csak amit a szánkó vert föl meg az ő 
röpülésük. Ebből oltári botrány lesz. 

- Állj! 
A túlsó árok közepében egy fekete folt. 
Ugrás! 
Nem Ficere, csak egy függőlegesen mély lyuk. A lyuk 

bejárata. És két fölfelé néző cipőtalp. 
összekoccan a fejük, úgy hasalnak neki hirtelenében a 

lyuknak. Ásni, kotorni, szórni félre a havat. 
- Húzd! 
- Ne! 
- Rántsd már! 
Végre! Hogyan fúrta ez ilyen mélyre magát?! Mintha az 

égből. Függőlegesen. Zuhanórepüléssel, fejjel előre. 
Nem ordít. Meg se tudja próbálni. Zöld az orra, és fa-

gyott kemény a füle. Nem szabad dörzsölni. 
Fogd! Gyerünk! Valakinek a szánkóval is kell törődnie. 
Kiérnek a járdás világra, itt a szél se fú j annyira - ami-

kor fölcsikordul az első nyögés. Aztán a következő pillanát-
ban megindul a rég várt hangorkán. Sivít a kölyök, rikol-
toz már, mint kerge malac az idegen ólban! Fölengedett 
hát, alighanem megolvadt a vére. Istentelen kevergés szük-
séges, míg sikerül betapasztaniuk a száját. 

- Elverlek, mint jég a vetést! - forgatja Rozoga az öklét 
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a gyerek orra előtt. - Az egyiket most kapod, de azonnal! 
A másikat otthon. Ha egy szót mersz szólni! 

- Szeretsz szánkózni, nem? - nevet Zsiráf a szeme közé. 
- Jó volt, nem? 

Meg is rázza, kirántja a vezér kezéből. 
- Jót szánkóztunk! Érthető? 
Rozoga újra támadóállásban. 
- Hadd halljam! Jó volt, vagy nem?! 
- Szólalj meg, öcsi, vagy . . . 
A visítás mindenesetre abbamarad. Mintha megértette 

volna a csibész, mi a dolga. Sikerült tehát belétáplálniuk, 
hogy minden nagyszerű volt; a többiről egy szót se otthon! 

Szép, csöndes séta hazáig, a kockaházak irányába. 
Nem is köszön otthon, annyira elfelejtett beszélni. Nem, 

semmit, nagyon csöndben van. Csak nevet, a füléig szalad 
a szája, és rángatja a szánkóját a konyhából a kamrába. 

Ott is feledkezik, bent, a lucskos bajtárssal: szerviz és 
karbantartás következik talán, némán. S ezt a csöndet Fa-
lus Mátyás is díjazza. Azzal legalább, hogy ő is békén ma-
rad . . . 

Sajnos, a szokatlan fegyverszünet mindössze pár percig 
tart. Hallható ugyanis, hogy nyílik az előszobaajtó - s Fice-
re úgy tör elő a kamra zugából az első neszre, mintha tűz 
csapott volna föl. És azonnal kiabál, mihelyt a nővérét 
meglátja a küszöbön. Nekiront, átkapja a lábát; szegény 
majdnem elbotlik benne. 

- Eltűntem a hóban! - árulkodik 
Brigi nem érti, miről van szó, nem is értheti. Emmi is 

csak áll mellette, teljesen tanácstalan. 
- Megígértem nekik, hogy nem mondom meg, és nem is 

mondom, mert nem igaz, nem vágtak bele, kiástak, nem 
történt semmi, szeretek szánkózni, megígértem, hogy meg-
mondom, hogy jó volt, mert szeretek, tudod! . . . 

Természetesen egy szászra az egészet. 
Abban hibázott csupán, hogy elengedte a nagylány tér-

93 



dét. Mert apjának sikerült abban a pillanatban elrántania 
Brigi védelméből, és egy jól irányzott füles lendítőereje 
nyomában bizony röpült őkelme tüstént a másik szobába. 

Utána rögtön a lányoknak is' kijut, amit kiharcoltak ma-
guknak. 

- Ilyenkor járunk haza?! - lép Falus közelebb a lányá-
hoz. - Ez most már mindig így lesz?! 

- Csak véletlenül. . . 
- Véletlenül??? Adok én neked véletlenül mind já r t . . . 
Majd Emmihez: 
- Hány óra?! 
- Bocsánatot kérek - sóhajtja ő lehajtott fejjel. - Ne tes-

sék haragudni. 
- Ez a legújabb szokás?! 
Brigi tudja, hogy nem szabad vitatkoznia. Igaza van apu-

nak; majd este megmagyarázza neki. Most, a fiúk előtt 
nem mondhat semmit, apu meg fogja érteni. És segít is 
majd biztosan . . . Egyelőre gyerünk a konyhába; valóban 
nincs senki más, aki elvégezze ott, ami összegyűlt. 

Indiánnak meg nagyon is tetszik a keményebb szó, ami 
Emmit érte. Most már sokkal könnyebben megy, hogy ő is 
felelősségre vonja. Vagy nem is szemrehányás ez - hogyan 
is volna joga hozzá? - , inkább csak egyszerű, szomorú sza-
vak. Mindössze ennyi: 

- Hol jártatok? 
Emmi nem hazudik, dehogy tenné. 
- Dö-Sönél - válaszolja. 
Nem kihívó a hangja, mégis rá kell kérdezni: 
- Minek? 
- Csak . . . 
Nem vonja meg a vállát, ami pedig szokása. 
- Tudom, mire gondolsz - folytatja. - Egyébként a nő-

vére is jött, ha kíváncsi vagy. 
- Arra a hóbortosra aztán végképp nem! 
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Tulajdonképpen mindegy, ez már majdnem egészen 
mindegy. 

- A barátaid? - ráncolja Indián a homlokát; teljesen fö-
lösleges kérdés, hiszen sejtheti a választ. 

- Igen. 
Éppen ez a gubanc. Mert nem egészen érthető. Hogy ba-

rátok nyáron, és barátok itt i s . . . És hogy ez egyforma 
dolog. 

Nem tud mást kérdezni: 
- Milyenek? 
- Látod. 
- A régi iskolában is voltak barátaid, most meg az új-

ban . . . És közben a Balatonon is. 
Emmi haja megint a szemébe hullik; most azonban nem 

akarja a kezével elhessegetni, csak úgy fújdogál fölfelé, 
így aztán nem is marad ideje arra, hogy válaszoljon. 

- Azt hittem - kísérletezik Indián csöndesebben egy 
barátja van mindenkinek . . . 

- Az nem lehet! 
- Látom . . . 
- Hogyne! Nem mondhatom senkinek, hogy hagyjon 

békén. 
- Igen, tudom . . . Mert úgy sokkal könnyebb, ha nem-

csak egy barátja van az embernek. 
- Nem egy? . . . Ezt nem értem. Miért lenne könnyebb? 
- Akkor nem kell arra számítania, hogy az az egy csak 

úgy eljön egyszer . . . 
Most abbamarad a hajápolás. Hulljanak azok a makacs 

tincsek nyugodtan a homlokába, ahogy akarnak; Emmi már 
nem törődik velük. 

- Nézd, én . . . én igazán nem akarlak téged bántani -
hadarja, de nem néz a fiúra, hogy a továbbiakat már keve-
sebb izgalommal ejthesse: - Én számítottam arra, amit 
előbb m o n d t á l . . . . 

- Hogy . . . hogy én? 
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- Te! 
- Eljövök?! Tudtad?! Igazán, vagy csak m o s t . . . 
- Igazán is meg most is! Nem hiszed? 
- És ha nem lehetett volna? 
- Olyan nincs! Akkor nekem kellett volna kitalálnom 

valamit! 
Sajnos, abba kell hagyniuk. Zsiráf és Rozoga merészke-

dik ugyanis elő a másik szobából, miután tiszta lelkiisme-
rettel úgy érzi mindkettő, elvégezték odabent a fölada-
tukat. 

Nem ment könnyen: rengeteget kellett mesélniük meg 
más egyéb érvekkel hatni Ficere képzeletére, hogy elhigy-
gye végre, mennyivel hasznosabb, ha egyelőre abbahagyja 
az ordítozást, és sokkal egyszerűbb, ha hallgat rájuk. Vagy-
is forduljon a fal felé, és ne mozduljon addig, míg nem 
hívják. 

Egyszerre csak mélyről kezdett szuszogni, a legbiztosabb 
jelét adva annak, hogy sötét álomba zuhant. Mint az, aki 
iszonyú munkát végzett a nap folyamán, és igazán rászol-
gált a tudatvesztésre . . . Így azonban nem maradhat reg-
gelig az ágyban, ez világos; kezdték tehát leráncigálni a 
nadrágját meg a trikóját legalább. A művelet nem igényelt 
túlzott tapintatot: Ficere úrnak esze ágában se volt, hogy 
fölébredjen; forgathatták, nyúzhatták bátran.' 

Míg végül sikerült. Ott feküdt, befelé a falnak. Az inge 
is fölcsúszott, s a feneke gömbölyűén visszaverte az abla-
kon bemerészkedő havas holdfény kíváncsiságát. Nem baj, 
így maradhat, nem fog megfázni; jó meleg van FaluséknáL 

Csakhogy a legnagyobb könnyelműség volna egy ilyen 
viharos napot ennyire üresen befejezni, fikarcnyi jelet se 
hagyva magunk után! 

Az ötlet úgy született, hogy ott feküdt az asztalon szét-
szóródva (mert ugye senki se ért rá takarítani!) a rengeteg 
gyurma, Ficere festékdoboza, építőkockái, kiszerelt kocsi-
kerekei meg minden más fene. Az a sok repedezett gomb-
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festék! Vízfesték! Színek, színek és átlátszónak semmiképp 
sem nevezhető, szürke folyadék a pohárban! És piros fes-
ték is! 

Zsiráf tenyere már meg is telt vízzel, és maszatolta bele 
az égőpirosat, rettentő szakértelemmel és csodálatos gyor-
san, nehogy vitatkozni próbáljon valaki. És jól megpaskol-
ta vele Fiecre úr égnek meredező hófehér fenekét tüstént, 
mielőtt más gondolkozni kezdene . . . Szép, piros félkörök 
keletkeztek így azonnal, de a holdfényben művészibbnek 
ígérkezett a tulipánforma - aminek kivitelezésére viszont 
Rozoga vállalkozott. 

Említés történt arról, hogy a fiúk a legtisztább lelkiisme-
rettel léptek elő, hiszen szép munkát végeztek, csöndben és 
színesen hagyták magára a ház rémét. Arra igazán nem 
számítottak, a legelőrelátóbb közgazdász se tervezhette 
volna be, hogy az uraság még álmában se marad veszteg. 
No persze, nem kellett összevissza pörgölődnie, elég volt 
annyi is, hogy megforduljon egyszer: s a piros tulipánok 
vörös csatamezővé változtak a fehér lepedőn meg a pap-
lanhuzaton, annyira összekent nyughatatlan fenekével 
mindent. 

A fölfedezés csak azért nem fulladt harsány nevetésbe, 
mert éppen Brigi nyitott be - ő találta ott az ágyban az 
ördögfit vérben fetrengve. 

Egyszerre ugrottak hárman is, hogy elkapják a nagylány 
derekát, s így nem zuhant eszméletlenül a földre. És sike-
rült is gyorsan lefektetniük; Falus apuka pedig tüstént 
hozta az orvosságot... 

A legokosabb ilyenkor: eltűnni, amilyen gyorsan leheti 
Jobb nem megvárni, míg a vendéglátó kinyitja a száját. 
Brigi majd magához tér, Ficere meg úgyse ébred föl 
reggelig. 

Indián azonban nehezen fékezi magát, legszívesebben 
szétverné barátai fejét. Vagy az egész világét. Dühét még 
csak fokozza, hogy amúgy becsületesen rájuk se kiálthat. 
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Emmi is csak azt tudja, hogy indulnia kell. 
- Elkísértek? - kérdezi őket, és kéri Indiánt. 
- Ma már jártunk nálatok. 
Ez a vezér válasza. Tehát még mindig sértődött, azért 

beszél így. 
- Apával találkoztatok? 
- Mikola bácsival. 
- Megszidott? Túlestetek rajta? . . . Akkor miért nem 

jö t tök? . . . 
Rozoga nem szereti a köntörfalazást, és ilyenkor rögtön 

goromba: 
- Egyedül nem tudsz menni? 
Erre csak egyféleképp lehet válaszolni. Ügy, hogy azért 

is Büszkén: 
- Nekem holnap tanítanom kell! 
- Mit keü?! Tanítani?! Te?! 
- Én! 

Röhög a vakbelem! Halljátok?! Jó lesz, ha figyeltek! 
- És nem lehetek f á r ad t . . . Késő van. 
Jókat kuncog magában Emmi a fiúk csodálkozása láttán, 

ö k persze nem tudhatják, hogy ebben az iskolában év eleje 
óta így megy: egyes ismétlőórákat a gyerekek valamelyike 
vezet le. Próbaképpen meg pedagógiai meggondolásból -
így magyarázták meg nekik, hogy mire jó az egész. 

- Kaposváron ilyen nincsen, ugye?! 
Most nagyon büszke lehetne; mutatná is, ha nem volna 

valóban annyira fáradt. Inkább békésen fejezi hát be: 
- A Búbos megengedi, hogy megnézzétek! - nevetgél 

egy kicsit még. - Vagyis Györgyi tanárnő. Ha megké-
rem . . . Elfégre azért jöttetek, nem? 

- Snúr! - biccent rá Indián nagy nehezen. 
^ Akkor jó. Értettem. 



Hogyan tanít az ember, ha tanuló? 
Lógaszkodunk a kút fölött, hosszan, 

de némán 

Mikola Emília és Falus Brigitta közös fellépésére simán 
megszületett az engedély, miszerint a nevezetes órát a so-
mogyi fiúk is végighallgathatják. 

Az első zökkenő elmaradhatott volna, ha Brigi nem 
olyan aggályos. Szerinte "a dolgok nem olyan egyszerűek 
soha, mint amilyeneknek látszanak, és a legritkábban megy 
minden olyan könnyen, ahogyan józanul elképzelhető. Ép-
pen ezért: a segítség nem árthat, különösen ha jó szándékú. 
Még inkább ha lelkesen képviseljük az ügye t . . . Fogta te-
hát magát, és ő is odavágódott Györgyi tanárnő elé, ami-
kor Emmi már mindent elmondott, ami e tárgyra vonatko-
zik, valamennyi érvét fölsorakoztatta, s nyilván elfogyott a 
mondókája. 

Nagyon örült, hogy épp a közelükben tartózkodott, a fo-
lyosón, a tanári előtt, mert így szinte magától értetődött, 
hogy sürgősen átvegye a stafétabotot. Izgalmában kipirult, 
és kapkodva hadart, mélyebb lélegzeteket alig vett, hogy 
közbe ne szólhasson senki, s véletlenül se nyíljon Györgyi 
néninek lehetősége arra, hogy ellenkezzen. Gyorsan-gyor-
san, egyszerre akarta kitálalni mindazt, amire készült; vé-
gül azonban már annyira lihegett, hogy a tanárnő kényte-
len volt erőszakkal megállítani. Vagyis úgy, hogy hűvös te-
nyerével megérintette az ő piros arcát, majd ottfelejtette 
kezét a homlokán. 

- Hiszen rendben van, ha annyira akarjátok! - mosoly-
gott először őrá, aztán Emmire. - örülök neki. 

Almazöld rakott szoknyát viselt a tanárnő, barnássárga 
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blúzt hozzá, melynek a zsebéből, a melle fölött, halvány kis 
kendő kukucskált elő. Tűsarkú cipőben állt előttük, ettől 
valamivel magasabbnak látszott náluk. 

- Fölkészültél? 
Emmi is tud mosolyogni, néha sikerül is neki úgy, hogy 

aki nem néz mélyen a szemébe, nem veszi észre, mennyire 
erőlködik. Ilyenkor ugyanis nem válaszol, csak bólogat. 

- Akkor jól van . . . Remélem, nem félsz? 
- Nem. 
- Helyes. Szeretnék büszke lenni! 
Ez a szó bizony jólesett: lám, mégiscsak ő a fontos itt ma! 

De a folyosó túlsó végében azért kijár a vállrándítás Bri-
ginek. 

- Egyáltalán nem volt szükség arra, hogy beleavatkozz! 
— és igyekszik faképnél hagyni a barátnőjét.' 

Ezt nem egészen érti Brigi; a támadás annyira meglepte, 
hogy hátratántorodik. Hiszen csak jót akart! 

- Segíteni . . . - kezdené a mentegetőzést - szerettem 
volna . . . 

- Nem szorulok rá! 
- Nem.. . nem tudtam . . . 
- Az én dolgom, vedd tudomásul! 
Biztosan ideges, azért ilyen. Az ő helyében más is izgul-

na - nyugtatja magát Brigi kissé távolabb húzódva. Egy-
más közt, ha senki más nem ülne a teremben, akkor se vol-
na könnyű - de a szaktanárokon kívül néha idegenek is fi-
gyelik az ilyen órákat, tapasztalatszerzésből,. vagy ellen-
őrzés miatt, vagy- más rejtélyes célból. Most meg még a 
vendégek i s . . . Egyszer majd őrá is sor kerül, jobb még 
nem gondolni rá; akkor ő nagyon fog f é l n i . . . 

Csöngetés. Illetve dudaszó. 
Kezdődik tehát. 
Tolong máris mindenki befelé, mint máskor. A kaposvári 

vendégek a legutolsó padokban, nekikönyökölve várják a 

100 



fejleményeket. Csak Rozoga ül mereven, szálegyenesen, s 
arcára kiverődnek a gyanakvás jelei. 

Mikola Emília a folyosó felől érkezik; akkor nyit be, 
amikorra föltehetően mindenki a helyén ül már.-Ügy tárul 
föl az ajtó, mint a valóságos órákon. Hogy minden ponto-
san ugyanúgy szerveződjék, mint egyébként. 

Ni, szalagot is kötött! Megtanulta a Búbostól! Alig lehet 
ráismerni! Most nem röpdös a makrancos tincs a homloká-
ba - valamennyi haját egyetlen csomóba gyűjtötte, és föl-
kényszerítette oda a magasba. . . Mi a csodával sodorta így 
össze?! Hogy találta ki?! Kemény tanulmány előzhette meg 
a mutatványt, különben nem sikerült volna így! Hogy az 
az alkalmi búb ott fönt ilyen szelíden megtűrje a szalagot. 
A pirosat! Lám, a pirosat ő is . . . A „szigorú" szalagot! 

Kéri a jelentést. 
Áll a tanári asztal mellett, bal keze oldalra nyújtva a fü-

zetén nyugszik, a jobbjában meg egy golyóstoll - ezt ki-
csit a magasba emeli, így ad jelt arra, hogy megszólalhat, 
aki kiállt ide eléje. 

A mozdulat Györgyi tanárnő gesztusának halálpontos 
másolata. Annyira tökéletes, hogy senki se mer kuncogni, 
hiszen az igazi golyóstoll intésére biztosan megteremne a 
csönd - tehát így kell történnie most is. 

Kiss Zsuzsanna a hetes, ő jelent, 
- Rendben van! 
Egy nyugodt szemhunyás jelzi, hogy a hetes visszatér-

het a helyére. 
A következő művelethez le szokás ülni. És nem túl sokat 

lapozni a füzetben, hiszen máskor is csak pár pillanat szük-
séges ahhoz, hogy eldőljön, ki fog felelni. 

- Jánosi Irma! 
- Igen. 
- Lépj a táblához. Ismétlőóra. összefoglaljuk a kort; 

nagyon fontos, hogy fölvázoljuk. Rajzban, a táblán. 
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Magas, szőke leányzó emelkedett föl, s indul is azonnal a 
tábla felé. 

A „tanárnő" azonban addigra már megint az asztala 
előtt áll; nem ráncolódik a homloka, csak a szalag libben 
egyet a kontyáról. 

- Állj meg! - figyelmezteti Jánosit. 
Nincs lehorgasztott fej, inkább nagyon is hetyke és kihí-

vó tekintet. 
- Mi ez?! 
Fél perc szótlanság. Jánosi állkapcsa megmozdul, és ké-

rődző, lassú élvezettel őrölni kezdi, ami a fogai között van. 
Padtársai fészkelődve, talpukat csúszkáltatva, csikorgó iz-
galommal lesik, mikor ereszti már ki a száján a léggömböt, 
hiszen ebben a tudományágban ő a legképzettebb, akár 
nemzetközi versenyt is nyerhetne. 

De alighanem leakadt a nyelve; vele is megtörténhet 
egyszer, hogy kihagy a motor. Vagy nem készült föl az 
órára. 

- Kiveszed a szádból! 
Nem kiáltás ez, nem is haragvó szó. Csöndesen kell ilyen-

kor; éppen elégszer figyelte meg, hogy ha föl sem emeli a 
hangját (aki ugyan képes erre), akkor biztosan nincs vita. 

Ali is Jánosi Irma, olyan meglepetten, mintha görcs rán-
totta volna mozdulatlanná. 

- Hallottuk?! 
Oldalba kellene lökni a nagy lányt, hogy csináljon már 

valamit. 
- Nem itt! Kimész, és odakint. 
Lenyelte, biztosan lenyelte, azért olyan sápadt. De azért 

megindul végre mégis. Tétován, mint aki nem ismeri a já-
rást. Nagy nehezen éri el a kilincset, onnan visszapislog; de 
nincs kegyelem. 

És a legtermészetesebb dolog, hogy azonnal folytatás; 
lássuk a következőt. 
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Nincs is fönnakadás, nincs több rágógumi. Pallér Mari áll 
a táblánál, ügyesen használja a krétát, és tudja, hol kell 
kezdenie. A tanárnő ilyenkor féloldalt áll, a golyóstoll ki-
kerül az ujjai közül, fél szeme az osztályon (Indián még 
mindig könyököl!), a másik szemével mégis látja, mi készül 
a táblán . . . Tisztára érthetetlen, hogyan megy ez Györgyi 
néninek mindig olyan könnyen, de tény és való, hogy egyi-
küknek se sikerült még „átvernie", más napokon se, aluli-
kor nem is a piros szalagot köti f ö l . . . 

Meg kell dicsérni Pallért. Szépen végzi a dolgát, össze-
függő és áttekinthető, amit mond. És helyes; könnyű ébren 
tartani a többiek figyelmét. 

Ha valaki megérdemli a dicséretet, akkor soha nem sza-
bad elmulasztani... Hogyan is mondta imént a folyosón a 
Búbos? Neki, persze; pedig még meg sem érdemelte . . . To-
vábbadni tehát gyorsan, az a legjobb. Milyen könnyű, hi-
szen megvan rá a szó is! 

- Büszke vagyok, Pallér! - s emelkedik a golyóstoll. -> 
Elég volt. Jeles. 

És beírja. 
- A következő folytatja! 
Csakhogy épp ebben a pillanatban nyílik az ajtó. Jánosi 

Irma az, senki más - nyilván elintézte a rágógumit, igye-
kezne tehát vissza a helyére. Rendben van, ez nem okozhat 
fönnakadást. 

De Falus Brigitta is nyújtja a kezét; majd anélkül, hogy 
a neve elhangzana, azonnal föláll. És indul a tanári asztal 
felé, sőt igyekszik gyorsítani a lépéseit. 

- Falus! - állítja meg a kemény szó. - Nem szólítottalak 1 
- Tanárnő, kérem, tessék kiengedni. 
- Vissza a helyedre. Fegyelmezd magad! 
Brigi csak áll a „tanárnő" előtt szerencsétlenül, és nem 

tud megszólalni. 
Ez a némaság határozottan feszélyezi Emmit. így még 

kellemetlenebb a helyzet, hiszen szigorú szóval nem vág-
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hat vissza. Lehetne méltányosabb is, de éppenséggel nem a 
barátnőjével szemben. Meg hát miért is kivételezne? Ugye, 
a piros szalag sem éngedi meg a t r é f á t . . . Ha egyszer bele-
kezdett, akkor nem hátrálhat meg; az a gyengeség jele vol-
na. Kimondja hát, ahogyan az első pillanatban elhatározta. 

- így lesz ez mindig?! - hallatszik a korholó szó. -
Ugyanabban az időpontban! 

- Ne-e-em . . . 
- Tudhatnád! 
Ezt azonban már nem hallja Brigi, mert valami vissza-

tarthatatlan kényszertől megrándul egész testében; annyi 
ereje marad, hogy két lépés után nekivágódjék az ajtónak, 
és kiszédüljön. 

- A hetes segítsen! Indulás! 
. . . Az óra végén, kicsöngetés után, Indián fedezi föl Bri-

git a folyosó végén, a falnak dőlve. 
Igaz, Emmi első gondolata is az volt, hogy megkeresi a 

barátnőjét, de nem indulhatott azonnal, mert először is: 
ekkor tört ki rajta a visszafojtott izgalom, s annyira resz-
ketett már, hogy a végén nemcsak azért támaszkodott a 
tanári asztalon nyugvó füzetre, mert így tanulta Györgyi 
nénitől, hanem hogy össze ne essen; másodszor pedig: iga-
zán természetes, hogy á fölszabadító dudaszó után meg kel-
lett várnia a Búbost az ajtóban, legalább az első szavát. 
Addigra a haja újra a homlokába borzolva, s ahogy kitépte 
kontyából a tanítószalagot, úgy fölfújta magát, majdnem 
kipukkadt: a tincsek nekiveszekedve röppentek a szeméből 
a magasba. 

- J a j ! . . . - nyögte, és remegett a szája, majdnem sírt. 
Györgyi néni csak állt előtte, s mosoly nélkül, türelem-

mel figyelte. 
- A pirosat, látom, lebontottad már! 
Gyűrte Emmi, egészen apróra gyűrte, aztán hagyta még-

is, hogy kisimuljon a szalag. 
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- Elteszem emlékbe. 
- Remélem . . . 
Ez a „remélem" elég biztatóan hangzott. De hát hogy: 

büszke vagyok! - ezt nem fogja mondani? Soha? 
- Megbeszéljük - hallatszott még ez is, és érezhette a 

tanárnő nyugtató kezét, ahogy lapogatta a karját. - Az 
osztályfőnöki órán erről lesz szó . . . 

így, mire ezek után elszédelgett a folyosó végére, olyan 
kimerült már, hogy fogalma sincs, miképpen fogja tovább 
bírni. Indián időközben mindent kihúzott Brigiből, ennek a 
vissza-visszatérő elgyengülésnek az okát, hogy milyen sú-
lyos betegséget győzött le gyerekkorában, aminek késői 
hatására történik rendszeresen mindez; semmi vész tulaj-
donképpen, csak a gyógyszer legyen kéznél, hogy a szük-
séges pillanatban gyorsan bekaphassa . . . Ott szobroznak 
körülötte mindannyian, Rozoga is, Zsiráf is, és olyan rész-
vétteli áhítattal lesik: legszívesebben talán ringatnák. Pe-
dig semmi baja már, láthatóan rendbe jött, megy ez nála 
gyorsan . . . De hogy ő az alkalmi tanárkodás után hogyan 
érzi magát, s hogy néhány jó szóra sokkal inkább rászorul-
na - azt bezzeg egyikük se veszi észre! 

Sőt! Szépen állunk, talán még szemrehányást is kap: 
- Igazságtalan voltál. 
Éppen Indián jelenti ezt ki?! 
Emmi le se ülhet, neki se támaszkodhat a falnak. Hogyan 

vágjon vissza ?-
- Azért csinálta, hogy leégessen! - fintorog, és igyek-

szik olyan utálatos lenni, hogy mindenki szégyellje magát. 
Brigi védekezne is azonnal, de Indián megelőzi: 
- Tudod, hogy ha r á j ö n . . . Mert izgult érted, nem ért-

hető?! 
- Énértem?! ö?! 
- ö ! A barátjáért mindenki izgul! De neki nem szabad. 

Mert akkor így jár . . . Erre te, pont te nem gondoltál? 
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- Nem énmiattam, nem igaz! Mert mindig! És mindig 
ugyanakkor! 

Most már csöndesebben, mert valami nagyon fáj. Hogy 
őt semmiért nem sajnálja senki. 

- Tudhatná . . . És fölkészülhetne rá. Ez az igazság. 
- Te is tudhatnád! - okoskodik még Zsiráf is. 
Helyesebb tehát, ha erősebb hangnemben folytatjuk 

mégis: 
- Be kellett volna írni az ellenőrzőjébe! 
- Állítsd le magad, kis aranyos! - vág furcsa, ijesztő ké-

pet Rozoga; a vezér irányítja hátrább. 
Emmi tehát gyorsan megtoldja az előbbit: 
- Osztályfőnöki figyelmeztetést... A Búbos is így tette 

volna! 
- Igazságos lett volna. 
- Te! Te nem vagy igazságos! - indul végre a sírás, nem 

lehet visszafojtani. - Én ezt nem érdemlem.. . De azt 
nem veszi észre senki! Az nem érdekel téged se és senkit! 
Én kínlódhatok magam! Az én dolgom.. . oldjam meg 
é n ! . . . Azt mondod, a barátjáért mindenki izgul! A barát-
jáért! Értem senki, az ugye más . . . én nem számítok . . . 

Mire idáig ér, rég elfordult, befelé a falnak; nem szük-
séges, hogy az egész folyosó idefigyeljen. De amaz is abba-
hagyhatná, a vezéri bölcsességeit lenyelhetné már, tartsa 
meg magának; semmi értelme annak, hogy békítőbb húrok 
pengetésébe kezdjen! 

Hiába igyekszik hát Indián tárgyilagos lenni, a szavai 
akkor is fájnak. 

- Lásd be, Emmi - győzködik. - Hiszen te is tudod, mi-
lyen gyenge. És hogy ennek ellenére mennyit dolgozik. 
Otthon meg mindenhol; tisztában vagy vele, igaz? Közben 
meg mégse vonja ki magát semmiből! 

Na, erre visszaperdül a faltól Emmi mégis. 
- Én talán igen?! - kiáltja. - Én miből?! 
- Majd meglátjuk. 
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- Mit látunk meg?! Mit kell meglátnunk?! 
Indiánnak egyáltalán nem szokása a ravaszkodás. Sem a 

színlelés. Most is: amint kicsúszik a szó a száján, máris tel-
jesen elárulja magát, és menthetetlenül föltárul, mi bántja 
annyira. Nem csöndesebb, mint máskor, csak olyan nagyon 
szomorú, hogy a bőrön át is érezni lehet a keserűségét: 

- Eltűnsz, E m m i . . . Miért tűnsz el mindig? 
- Nem, nem! - röpködnek szanaszét a tincsek a riadt 

szempár fölül. - Én nem tűnök el! 
- De, Emmi, emlékezz csak . . . 
- Látod, hogy milyen igazságtalan vagy ? . . . Te vagy 

igazságtalan, mondtam. 

. . . Szerencsére azért véget ért ez a délelőtt is. 
Csak még egy meglepetés. Az utolsó óra végére kint a 

hirdetőtáblán. Hogy holnap délután a FEK-ben (amiről 
mindenki tudja itt is, hogy a Fegyveres Erők Klubja) tűz-
védelmi előadás lesz, mégpedig bemutatóval. A kétkedők 
természetesen azonnal lóbálni kezdik csekélyke agyteker-
vényeiket, mert ugyan hogyan rendezhető ilyen természe-
tű bemutató egy zárt klubban; nyilván csak be akarják 
fűzni a jó népet, hogy minél nagyobb létszámban toborzód-
janak össze. Nem baj, majd meglátjuk; ha nem kötelező, az 
máris jelent valamit! 

- Te például? - áll Indián a hirdetőtábla tövében, szo-
rosan Emmike mellett. 

Kihívó a tekintete, merész és pontos választ váró. Emmi 
azonban fáradt, reggel is korábban kelt a megszokottnál, 
nem aludta ki magát az előzetes izgalom miatt; szeretné, 
ha "békében hagynák, elege volt mára. 

- Holnap?. . . Nem tudom, mi lesz holnap - szontyolog. 
- Látod, most is . . . 
- Mit látok?! 
- Holnap se . . . 
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Emmi egészen másra gondol a holnap délutánt illetően, 
de természetesen nem mondhatja meg. Marad inkább a fa-
nyalgó hangnál, azt könnyebben elhiszi mindenki. 

- Félek, hogy nagyon kimerítő l e sz . . . - hunyja le a 
szemét. 

- Akkor mit fogsz csinálni?! Lustálkodni egész délután?! 
Ez fáj. Végeredményben azonban ő kény szeri tette ki. Te-

hát csak rábólint. 
- Az is l ehe t . . . 

. . . Emmi természetesen megint sehol. Itt a délután, még 
nem is sötétedik, s már eltűnt, ök meg állnak itt. Somogy-
ból ideszakadtan, tétlenségre ítélVe . . . Éppenséggel nem 
teljesen tanácstalanul, hiszen a legkézenfekvőbb dolog a 
világon, hogy ilyenkor a szomszédnál kell kezdeni a nyo-
mozást. 

Vagyis Dávidék portáján. Akkor viszont nyomás! . . . 
Hanem ami itt a szemük elé tárul! 
Az üvegezett, óriási terasz teljes hosszában végignyújtó-

zik az alkalmi műhelyasztal, mindenünnen összehordott 
kisebb zsámolyokkal megtoldva, hogy még több csodabo-
gár férjen el rajta. Körülbelül mindannyian jelen vannak 
- de mintha nem a szóváltással volnának leginkább elfog-
lalva. A toldalékasztalokra sem azért van elsősorban szük-
ségük, mert annyian gyűltek össze, hogy a szokott rend 
szerint el se férnének - hanem miféle rengeteg összevisz-
szaság mindenki előt t ! . . . ' Cérnatekercsek, üvegfiolák, ki-
égett villanykörték, pattogatott kukorica, üres tégelyek, 
gyufásdobozok, kartonpapírból kivágott minták, ceruza-
csonkok, meghajlott szögek, eldobált vackok, kupakok, ba-
nándugók, gurigák - és legfőképpen sok-sok csillogó, szí-
nes papír mindenki keze ügyében, csokoládé-ezüst, cukor-
ka-arany, zörgő celofán, sztaniollemez szépen kisimítva, tű, 
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hurkolófonál, olló, bicska, kapcsok, függők, ördögharagja, 
angyalhaj, konfetti, szerpentin, és maga az ezeregyéjszaka, 
gyertyákkal és vattapamacsokkal. 

Mert ebben a házban már most el kell kezdeni a fölké-
szülést karácsonyra. A tegnap lehullott első hó ugyan még 
nem jelent semmit; egyelőre kitart, igaz, és hideg ígérkezik 
- de az ünnepig rengeteg dolog van hátra, háromszor is 
megfordulhat az időjárás. Nem is gondolnak rá ilyenkör 
még sehol, csak itt. ök tulajdonképpen már kora ősszel 
elkezdhetnék, akkor talán idejében elkészülnének szentes-
tére, legalább egyszer!. . . A karácsonyfa tudniillik akkora 
lesz, hogy a padlón állva a mennyezetig kell érnie! Szép, 
szép, mondhatnánk, csakhogy ez a ház ugye nem úgyneve-
zett modern lakhely: itt bizony régiesen magasabbak a szo-
bák légköbméteradatai - következésképp az Árpád-tetői 
erdőség sűrűjét alaposan föl kell kutatni, míg megfelelő 
óriás fenyőre lel az ünnepelni akaró családfő. 

Igen ám, de ekkora fát földíszíteni ugyancsak nem egy-
napos munka. Mert egy: nem épp csak hogy, hanem olyan 
becsületesen pakolandó meg, s addig-addig hordandó rá 
mindenféle, míg végül semmi se látszik a tüskés ágakból 
szabadon. Kettő, és legfőképpen erről van szó: ez a mérhe-
tetlen mennyiségű dísz nem lehet ám akármilyen! Nem, 
hiszen a szaloncukor például nem jó úgy, ahogyan az üzle-
tekben kapható, hanem színes szalvétapapírba lesznek cso-
magolva, a szalvéták széleit bajuszosra kell nyirbálni, és 
egyenként összeborzolni őket. 

Meg hát különben is: ez az „egyenként" okozza a legfőbb 
fejtörést, és emiatt annyira időigényes a fölkészülés. Ne-
vezetesen azért, mert semmiféle díszből se lehet az égig 
érő fán két egyforma! Ezért gyűjti mindenki egész évben 
a különböző alakú orvosságosüvegeket, erre jók az elhányt 
ceruzakupakok, játékok kiszerelt darabkái, szögek, csava-
rok: mert színes papírral minden bevonható. Aztán az 
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egyik alakzatra egy kivágott apró kép kerül, holmi pötty 
ragasztó segítségével, a másikra kicifrázott, bolyhos taka-
ró, a harmadikra egy óramutató, s ha keresztbe akasztjuk 
föl, hinta lesz belőle - és így tovább, tovább, míg ötlettel 
bírják. 

Ezért kellenek a munkához annyian. A mennyiség miatt 
és az ötletekért. 

Ha pedig munkáról van szó, akkor ott kell lennie doktor 
Mikola Ervinnek; s mivel kimeríthetetlen a szükséglet öt-
letekből, természetes, hogy Fúrfaragos is az asztalhoz ül. 
Elegánsan, nyakkendősen, tiszta ingben, ö beszél a legke-
vesebbet, viszont mihelyt eszébe jut valami, azonnal mu-
tatja, hogyan csinálják. Átnyúl az asztal fölött, s a kezébe 
adja annak, akit kiszemelt. És irányítja is mindjárt a mun-
katárs ujjait, ügyesen vezeti a kezé t . . . 

Egyébként azonban nem a családfő az, aki a tempót dik-
tálja. Dávid Károly (azaz Kari bá) föladata elsősorban a 
beleegyezés. Vagyis hogy ne zümmögjön túl korán, és ne 
akarja idő előtt abbahagyni. A fantázia és a leleményesség 
első számú megkövetelője Kari néni, aki ugyan a közelébe 
se megy a fának, amikor a díszek elhelyezése beindul (he-
tek múlva!), hanem kellő távlatból vezényli szeretteit, ezt 
az alkalmi angyalseregletet, abból a célszerű meggondolás-
ból kiindulva, miszerint némi távlat és rálátás föltétlenül 
szükséges annak eldöntéséhez, hogy például egy narancs-
színű cirmokkal hintázó sörnyitó közelébe odaillik-e hábo-
rítatlanul az élénkzöld, csillogó sztaniol, mely egy össze-
kuporodó csigaház púpos hátára feszül . . . Erre a majdani 
dolgára valamelyest most is gondol: kényes pontossággal 
kísérli rendszerezni azt, ami elkészült, színek és formák 
követelőző összhangja szerint elkülöníteni egymástól bizo-
nyos csoportokat - ezért is olyan fontos a végtelen terüle-
tű asztallap: hiszen az ízlés nagy törvényeinek engedel-
meskedni csak bő terepen lehetséges. 
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Elfelejtettük megemlíteni (de csak azért, mert oly na-
gyon nyilvánvaló), hogy.e leleményes sokféleség egyike 
sem őrizhető meg a következő évre, hanem minden ünnep-
re mindig új kerüljön - Kari néni szerint ezért érdemes 
é l n i . . . 

Ennél csak az természetesebb, hogy Emmi nem fedezhe-
tő fel a gyülekezetben. Igaz, Brigitta sem, sőt Ottília, az 
idősebb lány sem - bár ez utóbbi kettő távolmaradására, 
külön-külön és együttesen is, egészen más magyarázat ta-
lálható. 

A srác viszont igen. Az a bizonyos. A Dö-Sö - legyen az 
a neve, ha más is így hívja! 

Az első pillanatban reményt keltő, hogy jelen van. Azaz 
inkább, hogy: nem másutt v a n . . . Hogy ez a másutt hol 
volna föltételezhető, egyelőre talán mindegy. Amíg itt 
szöszmötöl, ragaszt, nyír és fényez a többiekkel. Amíg más 
nem jut az eszébe. 

Nem az, hogy asztalhoz ültesse az érkezőket (újabb 
munkaerőket szerezvén így a családnak), hanem ellenke-
zőleg: ő is föláll. 

Apja mögé húzódik, ott egyengeti a derekát, ahogy az 
öregemberek szokták. Nagy nyújtózás következik, aztán 
lehajol Kari bá vállára. 

- Rég nem énekeltem magának! - mondja, és tralláz 
egyet máris. - Nem akarja? 

Fölnéz rá mindenki, de csak a kérdezett válaszol: 
- Éppenséggel nem ártana. 
De gyorsan fölnyúl, és eléri idejében a fiú nyakát. 

A szerszámot ne hozd, jó lesz anélkül is! 
- Ahhoz nem kell a gitár, apám, dehogy! Csak úgy! 
- Csak úgy! Akkor tudom, mit akarsz . . . 
- Persze hogy tudja! Mindig is tudja! - nevet ravaszkod-

va, majd hátrább húzódik; alighanem fontos ez a lépés ah-
hoz, hogy belekezdhessen. 
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Nem lalláz, nem krákog, nem játssza az eszét, hanem 
egyenesen belevág. 

Érdekes, hogy milyen szép a hangja! Nem reszketteti 
meg a falakat, de igazán jó hallani. 

Eltörött a hegedűm, nem akar szólani... 

Búg, bánatos, mélyről hullámzik. Férfias . . . Énekelhet-
né még egyszer, hiszen ha Kari bá kedvenc nó tá ja ! . . . 
így, ilyen halkan. Lassan. 

Szerencsére második szakasz is létezik: 

Hozok mosdóvizet én gyöngypaták vizéből... 

Aztán: 

Törülközőkendőt is, rózsa leveléből... 

De egyszerre csak vége. 
Csak nem akar elmenni?! Hová készül?! 
- No jó, ezt még eléneklem magának, aztán dolgom van. 
Kari bá egyáltalán nem tartóztatja, s ez bizony eléggé 

furcsa. 
- Apró nem is kell érte? - hunyorít a fiára, mintha 

cinkosok volnának. 
S ő vissza is kacsint rá. Beletúr vörös hajába, abba a ke-; 

mény és engedetlen boglyába, és harsányan nevet. 
- Ma ingyen volt, öreg huligánrejtegető, egészen in-

gyen ! 
v - Mi a kő! Sok a zsebpénzed?! 

- Megengedhetem magamnak . . . 
Meg? - gyömöszli Indián a háta mögött egyik öklét a 

másikba. - A fene rá, hogy milyen boldog! Még ingyen is 
énekel! . . . Jó lesz, ha gyaluljuk kicsit az agyunkat; kon-
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centráljunk csak, különben lecsorgunk szépen a tartalék 
mezőnybe! 

A hangja is elszállt - meg a helye is üresen maradt az 
asztalnál. Mi ez?! Ilyen egyszerűen eltűnni?! 

Mikola nagy ívben körbehordozza a tekintetét; nem tet-
szik neki ez a hirtelen befulladt jókedv. Az ilyen csönd 
nem hoz áldást; a füstölgő kanóc csak a levegőt rontja. 
Mert vagy lobbanjon ki, vagy tapossunk rá; vagyis történ-
jék már valami, ne bámuljuk egymást fölöslegesen! 

- Ezt most fölfüggesztjük! - tereli el keze ügyéből a ka-
catokat, és megemelkedik lassan. 

A karácsonyi előkészületek mai szakasza ezzel valószí-
nűleg le is zárult. 

Mindenesetre megnyugtató, hogy rfiire ellép az asztaltól, 
és odaáll eléjük, két hüvelykujja már a nadrágszíjába 
akaszkodik - tehát látni való, hogy elhatározott valamit. 

- Nekem ezekkel az urakkal ma még dolgom van -
mondja. - Munkába kell fognunk öreg bajtársaimmal! 

Közben Fúrfaragos is félreérthetetlen tanújelét adja an-
nak, hogy neki se fűlik a foga a továbbiakhoz. Húzogatja a 
nyakkendőjét, tekergeti a zakója gombját, tenyere lapjával 
egyengeti sima koponyáján azt a pár szálat, ami már nem 
mondható hajzatnak. Tud talán valamit ő is. (Persze hogy 
tud, arról például, hogy mi folyik a ház mögött, a műhely-
ben, s hogy neki is rég ott kellene lennie; ez a Dávid fiú, 
lám, kiszökött már, ügyes a csibész, jól v a n ! . . . Alkalom 
kell, a megfelelő alkalom arra, hogy távozhasson az ember: 
ott nagyobb szükség van rá, mint itt, elvégre ami ott fo-
lyik, az fontosabb, mint száz karácsonyfadísz!) Menne már, 
indulna, de fészkelődéssel nem visszük semmire. Na, a ke-
tyegő óra átkerül a mellényzsebből a külső felsőbe: ez iga-
zán érthető l e sz . . . Gyanús, ez is gyanús. A mocorgás, a 
tehetetlenkedés, a lapos pislogás, minden . . . 

Mikola bácsi tehát nem tétovázik tovább. A kemény hó-
ban csak egymás nyomában lépkedhetnek a kerten át. Leg-

113 



elöl ő, mindjárt mögötte a vezér, aztán Rozoga, leghátul a 
nyurga, aki hosszú lábaival a legkönnyebben kerülhetne az 
élre, de semmi értelmét nem találja annak, hogy különö-
sebben igyekezzék, jól érzi magát a sor végén. 

Ahogy a fehér ajtón belépnek, Indián azonnal fölmérhe-
ti, hogy Emmike bizony még mindig nem került elő. Füstö-
lög is magában, nemcsak a puszta tény miatt, hanem mert 
az apja nyilván tudja, hol bujkál a lánya napok óta (lehe-
tetlen, hogy ne kérte volna számon !) ; miért nem intézkedik 
tehát? Vagy miért titkolja el ő is?! 

Mikola Ervin alighanem pontosan érzi, mi háborog a fiú 
lelke mélyén - s az ilyesmi ugye nem beszédtéma férfiak 
között - , gyerünk hát, csináljunk valami érdemes dolgot! 

- Ide figyelni, vademberek! - csillan a szeme, s össze-
futnak homlokán a barázdák. - Három föladatunk van. Eb-
ből kettőt ma bevégzünk, a .harmadikkal legközelebb bir-
kózunk meg. 

Nagy a hallgatás, várják a további szót. Ketten mozdu-
latlanok, s a harmadiknak is csak az ádámcsutkája liftezik 
föl-le. 

- Az első: a kötélhinta! 
H m . . . így szól a parancs. Csak éppen nem érthető vilá-

gosan. Kötélhinta . . . Hm . . . Hol?! 
Hát nem a Citroën?!. . . 
- Edzett bajtársaim! - fordul két bozontos szemöldök 

egyenesen nekik. - Mi az ördögöt kerestek a falon?! Le-
gyeket?! Gyerünk innen kifelé! 

És tereli őket maga előtt, mintha ostort suhintana. Ki, a 
lépcső elé. 

- Ott lesz! - nyújtja mindkét karját előre, a domboldal 
irányába. 

Még mindig nem értik . . . Ott? Hol? Mi vai}.,f>tt? 
- Nem látható?! ^ ' 
- Mi??? 
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Ezt a tétova kérdést is csak a vezér merte megkockáz-
tatni. 

- Semmi? 
- Semmi. Fa. 
- Két fa! 
- I-igen . . . 
Kettő! De mekkora! Az égig! 
És nem akárhol! Szakadék, árok, vízmosás, világ vége! 

Annak a két partján pontosan két fa. A két legnagyobb. 
Röpülés a világ közepe fölött! Az űrben! 
Így már más . . . 
Igen, de legelőször is kötél kell hozzá. Ami 'természete-

sen van. Nincs mentség és nincs menekvés: egy ilyen ház-
ban minden található, mégpedig bármikor. 

Sőt keresni sem kell; tessék, itt hever készenlétben!... 
Hogyan került ide?! 

Kérdőn, várakozón tekintenek föl Mikola bácsira. 
- Idekúszott! - harapja be a szó után a szája szélét azon-

nal. - Tudta, hogy mi vár rá. 
A kérdő tekintetek nem fordulnak el. 
- Csak azt nem tudja még mindig, hogyan kerül föl oda 

öt perc alatt. 
- A csúcsára? 
- Nem egészen. De majdnem. - Egyszerre megemeli a 

hangját, csak úgy reccsen: - Somogyban nem tanítják a 
fára mászást?! Vagy elfelejti az ember, mire ekkorára nő?! 

Ezt épp a legjobbnak szánta: a legkisebbnek ugyanis. 
Aki menten akkorát ugrik, mint kétszer önmaga, hogy el-
érje a kemény kötél egyik végét. 

- Megállni! A hu rko t . . . 
- Majd fönt! 
Nyáron sokkal könnyebb. Nem azért, mintha a Balaton-

nál másképp nőnének a fák, vagy mert a lombos ágak biz-
tosabb kapaszkodást jelentenének. S az se számíthat, hogy 
a hidegben csúszósabb minden. Ilyen semmiségektől nem 



ügyetlenedhetnek el annyira egy valamirevaló indián u j -
jai. Meg az ember combján se sokkal vastagabb a nadrág 
szára, mint napsütésben; az a gyászos keserűség se érti hát, 
miért ellenség itt minden! 

Hí, hí, a gyér krapek, hát nem ott akaszkodik már a túl-
són ! . . . A Rozoga persze ordítozik közben, mintha vernék 
alulról, mégis halad! Mi lesz ebből?! Messze még az ég?! 

Addigra már Zsiráf is nagylegény odalent, mire amazok 
a világ fölött a hurkolással kezdenek bajlódni. Szerencsére 
azonban semmiféle vasat hajlító vagy igazságtevő erő köz-
belépése nem szükséges, hogy ne éppen ő lendüljön mégis 
elsőként a lengő kötélen a világűrbe. Nem, ő egyáltalán 
nem tolakszik; talán nem mondható egyenesen, hogy gyá-
va, csak éppen izgalmasabbnak véli, ha félreül szépen egy 
fagyott bucka hegyére. Szebb innen alulról nézni, és szorí-
tani annak, aki röpül. És lesni Mikola bácsi arcát, aki jól 
tudja, mi engedhető meg . . . Nem, semmi baj se történhet 

de azért csak röpüljön más! 
Dr. Mikola Ervin a szakadék partján áll, két keze csípőre 

vágva; csak a szél fújja a kabátját, különben majdnem 
olyan, mint egy nagy szobor. Még az őrületes ív legmaga-
sából is nagynak látszik! Csak ő, mert egyébként minden 
más milyen apró!"Kockák és csíkok, játékdobozok. Az egész 
város itt van, a négytornyú templom is, a bástya is, a két 
hórihorgas kémény is, ahogy füstöl. És melyik az iskola? . . . 
Minden ott van, és minden odalent! Csak a torony, mintha 
a világ legmagasabb tornya lenne, a körkörös tévétorony, 
az van úgy fönt az égben, ugyanúgy! Különben az egész 
világ . . . át lehet ölelni az egész világot! Ne a zuhatagot 
nézd a lábad alatt, a világ fölött vagy, azt öleld! Most! Más-
kor és máshonnan úgyse tudod, csak ha röpülsz!. . . Hajtsd, 
röpülj, az égbe, ne f é l j ! . . . Érzed a szelet? Vágja az arco-
dat? Beszúr az inged alá? Hajtsd! Győzd le! Szembe vele! 
A magasságért! A világért! Hogy lásd! . . . 
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Ki figyel ilyenkor Zsiráf nyüszítésére?! Kár szegényért, 
kár, mert hiszen nem magáért reszket, hanem őket félti 
odafönt, s el is kapná a kötelet, de a közeléből is menekül 
inkább. 

- Állj meg! - kiabál hadonászva. - Rozoga, állj meg! 
Annyit ért a jámbor a magasság varázsából mindössze, 

hogy a végtelenbe törő lendületet úgyse lehet megállítani. 
Aki a magasba vág, azt ugyan soha! . . . 

- Hé, Indián, gyere le! Lezuhansz! H é ! . . . 
. . . Mikola bácsi második parancsa is jókor hangzik el: 

vagyis még a teljes besötétedés előtt. 
És furcsamód ez sem érthető első hallásra. A vezényszó 

ugyanis a somogyi hős űrrepülők és kozmoszkutatók piros 
arcát és keményre hegyesedett fülét (a legjelentéktelenebb 
körülményeket) hozza összefüggésbe. Azazhogy melegedni 
is kéne valahol. 

Hogyhogy a szobában?! Majd vénségünkre! 
- Kunyhót építünk! 
- Az égben? 
- A földön. Itt. 
- Hol? 
- Ahol akarod. Tizenöt perc alatt! 
- Snúr! 
- Jégből! 
Zsiráf összerándul. 
- Az hideg. 
- A szíved, bajtárs! 
Tanácstalanság és óriási bámészkodás. Ennek a csodavá-

ró mozdulatlanságnak örül doktor Mikola Ervin mindig a 
legjobban. S ha örül, akkor rögtön nagyobb a szeme. 

- Jó ez a hó; első hó, de azért tapad! - mutatja, hogy 
ha beletapos, a nyomában hamarosan csillogni kezd. - Te-
hát aki velem tart? Építünk? 

Egyszerű. Ha tudja valaki: hová kapjon először, mihez 
nyúljon, hová tegye, meddig tartsa, hogyan tovább? És azt 

119 



a legfontosabb tudni, a legfőbb dolgot, hogy nem várhat 
csodára, sem valami titkos hatalom közbenjáró segítségére. 
Mert ahol a fenyőfák nem fogták föl a hulló pelyhek elit-
jét, ott úgy megült a horhosok oldalában a hó, hogy nem 
puha és ritka vattacukor már, hanem keményen vágható 
és jól dönthető mező, tisztességes darabokra kihasítható, 
ölbe emelhető, kockára ritkítható, deszkasaroglyára pakol-
ható, vagyis vihető, összegyűjthető, egymásra halmozha-
tó! . . . Somogyban éppen úgy értik ezt, mint a pécsi szőlő-
hegyek meredekében; csak neki kell buzdulni! 

Emelkedik tehát a kunyhó fala, púposodik a teteje. 
Négykézláb be lehet mászni. Nem kell túl széles bejáró, 
ekkora elég; az a fontos, hogy odabent legyen tágas, ülni 
lehessen, s aki akar, meg is fordulhasson . . . Na de mégse 
fognak a jégre telepedni! Szalma is akad a ház mögött, jó 
lesz legalulra; rá azonban már szőnyeg kerül. Odabentről a 
konyhába vezető rongycsomózás éppen ide illik a legszeb-
ben! Aztán egy polc az előszobából, egy másik a padlásföl-
járóból; egyik se töltött be fontosabb hivatást eddigi he-
lyén; itt jobb oldalra a festett zöld, szembe vele a pácolt 
alkalmatosság helyezendő. Edény, nyilván hogy néhány 
tányér, bögre és legfőképpen gyertya is helyet találjon 
magának. Gyertya, meg lehet gyújtani; világos van, fehér 
világosság, fehérebb, mint egy nappali szobában. Később 
majd mécses is lesz. 

Zsiráf két zsámolyt vonszol; bejut mindkettő - négyen 
elférnek rajta. Ki lehet nyújtózni, kigombolhatok a kabá-
t o k . . . 

- Fáztok még? 
Zsiráf sem. De azért akad egy aggályoskodó kérdése: 
- Nem olvad el ? 
- Amíg t>enne ülünk, nem. 
- És holnap sem, kisfiam! - veri hátba Rozoga a bizton-

ság kedvéért. 
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Mikola bácsi az érvelésnek ezt a meggyőző, keményebb 
formáját sem szokta kifogásolni - most is csak némi ki-
egészítésül fűzi hozzá: 

- Mert rengeteg a csoda a világon, vitézeim. Az egyik 
éppen az, hogy ha mindenütt hideg van, akkor nem érez-
zük . . . Ne bámulj, most mondtad, hogy nem fázol! Persze 
ha egyedül próbálnád, az más. De így, amikor együtt va-
gyunk . . . 

Rozoga teszi ki a pontot: 
- Megértetted! 
Indián nem szól. Egyelőre nem. Nagyon kényelmesen ül, 

s egy vékony, hosszú léccel vonalakat húz a falra. Senki 
sem érti, mit ábrázolnak e mulandó műalkotások, de nem 
is érdekli őket. 

Az ősembernek is ez volt az első dolga. 
- Barlangrajzok! - vonja meg Rozoga a vállát. - Működj 

csak nyugodtan. 
Abbahagyja 5 mégis. Semmi másért, hisz valóban jól ér-

zi magát, akár egy fejedelem a vezérkar törzsével - csak 
éppen eszébe jutott egy igazság: hogy Emmit nem fogják 
behívni ide. Nem érdemli meg, hogy lássa, ez az igazság. 

Mondani viszont csak annyit merészel, hogy nem ártana 
a középre egy kis asztal. Holnapra majd szereznek pár 
konzervdobozt, üreseket, és a táskarádiót is behozzák a 
szállásról. Meg a szánkó is itt pihenhetne, és azok a szer-
számok mind, amelyekre télen naponta szükség lehet. Ak-
kor igazi „otthon" lesz! 

- Na, az igazi otthon egészen másutt lesz! - veti szét 
Mikola bácsi ültében nagy kényelmesen a lábát. - Ez a 
harmadik föladat, ahogyan mondtam . . . De nem ma. 

- A fa tetején! - csikordul Zsiráf torka. 
S csodák csodája: valóban! 
- Eltaláltad! - ül ki a játékos döbbenet a kemény ember 

arcára. - Honnan tudtad, mire gondolok?! 
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- Sugallat! - forgatja a fejét a leghosszabb vitéz, s a 
megdicsőülés előtt fölveti arcát még egyszer a gyertyafény 
felé. 

Jó. Mindenbe bele lehet nyugodni. Ebbe is. 
És abba is, hogy a fa teteje következik! Leginkább pedig 

abba, hogy nem most, hanem. . . Hanem csak holnap. Vagy 
ha nem holnap, akkor holnapután. Mihelyt lehetséges. 
Vagyis legközelebb... És ahhoz másféle fát kell majd vá-
lasztaniuk; nem szükséges sudárnak lennie, ne bökdösse az 
eget, hanem bő koronája alatt nyújtózkodjanak az ágai az 
út fölé szélesen, s terjeszkedjenek kényelmet ígérve, tá-
rulkozón, vendégvárón, szeretettel. . . 

A jégkunyhó természetesen más. Az is megmarad; ott 
lesz a harcálláspont, a pihenő, a csönd. Erre jó a fehér-
ség . . . 

De most aztán már gyerünk a kályha mellé! Futás! 
S ugrálnak is, egymást csapkodva rohannak neki annak 

a pár lépcsőnek, onnan meg trappogva a verandára. Két 
nagy lendület kellene már csak, s bent is lennének a fűtő-
test közelében, ha nem állná útjukat a szobaajtóban a leg-
félelmetesebb közellenség. Vagyis a leginkább Ficere név-
re hallgató nyughatatlan veszedelem. 

Igaz, egyelőre meg se szólal. Sőt nem is mozdul. A sze-
mét meg azonnal lehunyja, mihelyt a nagyfiúk elébe top-
pannak; nem húzza össze magát, hanem első ijedelmében 
gyorsan a földre ül. A szobába nyíló ajtó küszöbére. 

Egyszerűen át kellene ugraniuk. ö azonban nyújtja a 
kezét, átkozottan jámborul s olyan ártatlan képpel, hogy a 
hideg kőnek is megindulna a szíve. 

- Hát te?! - ripakodik rá Rozoga, és vészjóslóan lengeti 
az öklét. - Ki pöttyantott ide?! 

A bűntelen ábrázat még sugárzóbban kezd fényleni, pe-
dig már nem is a nagyszájú nógatja, hanem maga a vezér 
szól: 
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- Honnan a pokolból kerültél elő?! 
S föltárul a mélységből a csodálkozó fekete szempár, 

csillogva, reszketőn. 
- Vigyetek szánkózni.. . 
Zsiráfnak tüstént kihegyesedik az ádámcsutkája, és ide-

gességében imbolyogni kezd a feje: vékony nyaka alig bír-
ja a súlyos terhet. Rozoga beletép saját bozontos hajába, s 
csak egy pillanattal később jut eszébe, hogy megfeledke-
zett összeszorított ökléről. Hirtelenében ugyanis kinyújtóz-
tak az ujjai, és égnek lendül mind a két karja - dühében 
azonban egyetlen kiáltó hang se fér ki a torkán. 

Csak egyvalaki hajol le hozzá, s tenyerét a fésületlen ős-
erdő buckáin járatja. 0 az - Indián. 

Nézzük csak: mit akar? Valami oka csak lehet arra, hogy 
nem dühöng! 

- Figyelsz? 
- Ühüm. 
- Emmit nem láttad? 
Rozoga közbevág: 
- Mennybe szállt! 
Az az ideges is mond valamit, elég halkan, mintha nem 

volna fontos, hogy más is meghallja: 
- Ha idejében elindult, azóta megérkezett. 
- Elég! 
Ebből érti Ficere tisztán, hogy csak ő beszélhet. 
- Az a lusta? 
Hanem abban a pillanatban vállon ragadja két kéz, és 

talpra rántja. Fáj ez a szorítás, de nyivákolásra most nincs 
idő. 

- Mit mondtál?! Ki a lusta?! Kitől hallottad, hogy lus-
ta?! Vigyázz, m e r t . . . 

Erre érkezik be Mikola Ervin. Elég, hogy megjelent, Fi-
cere máris kiszabadul, s közel sem fújtat olyan fölhevül-
ten, mint aki fogva tartotta. 

- Ne bántsd a kölyköt! - tereli a felnőtt ember békésen 
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a fűtőtest felé fiatal barátját. - Az a lány csakugyan lusta, 
nem most találtuk ki. 

Belenyugodni azonban képtelenség; Indián nem is arra 
született, hogy lenyelje, ami másképp is lehetne. Keserűen 
ingatja a fejét, és nagyon reménykedik abban, hogy sike-
rül kicsikarnia pár töredék mondatot legalább, ami útba-
igazítaná. Mert ugyan kiben bízhatna rajta kívül? Az egész 
világon senkiben. 

- De most másról van szó - kezdi. - Ha lusta volna, ak-
kor itt ülne valahol, és lógatná a lábát. 

- Tehát nem ez a baj. Értem. 
- Nem tetszik érteni. Vagy ha igen, akkor akkor pont 

az az, ami nem s n ú r . . . Mert nyáron is mindig csak feküdt 
a napon, a verandán a nyugszékben, és nem jött velünk. 

- Jobb volna úgy most is? 
- Akkor volt lusta, az valóban lustaság! 
- Megálljunk! Jó, igazad van. Tudom. 
- De hát? 
Mikol^ bácsi mélyet sóhajt. 
- Ha vendége van az embernek, akkor . . . 
Indián viszont megfeledkezik az illemről, és erélyesen 

közbevág: 
- Aki ezt nem érti, azt meg kell győzni! És ha nem megy 

simán, akkor . . . 
- Akkor? Nos? Akkor hogyan? 
- Akkor amúgy! 
Nagyon is pontosan tudja Mikola Ervin, hogy mi a bök-

kenő. Csakhogy a titoktartás kötelező. Nem azért avatta be 
a lánya a haditervébe, hogy éppen ő árulkodjék. A megle-
petés csak úgy igazi, ha valóban nem derül ki e lőbb . . . 
Majd. Akkor majd mindent elmos az öröm . . . Addig azon-
ban nagyon nehéz okosnak maradni. 

- Parancsoljak rá? - tűnődik^ szinte önmagának beszél. 
De azért örül, hogy a fiú is hallja. - Mi a véleményed? Pa-
rancsszóval elintézhető? 
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r- Hát mindegy, hogy hol van? 
- Nem, öregem. Egyáltalán nem mindegy. 

És hogy mit csinál?! 
- Az sem, gondolhatod. 
- Akkor pedig nincs másképp: Mikola bácsi igenis tudja, 

hogy mi dolga van! Hogy mi olyan sürgős neki! 
A kemény és csak néha mosolygó embernek tulajdon-

képpen tetszik ez a hegyes beszéd. Vidám tekintettel azon-
ban mégse válaszolhat, azzal valóban megalázná azt, aki-
nek nem tréfa a kimondott szó. Annyit mégis megenged 
magának, hogy közelebb lépjen hozzá. S egy őszinte kar-
szorítás is kijár. 

- öreg harcostárs. Nézd c s a k . . . Ugye, mi nem hazu-
dunk egymásnak? Mégse mondhatok mást: te vagy az oka 
az egésznek! Most aztán törd a fejed, ezt akartac1' 

Zsiráf, akiről többször kiderült, hogy ő a legbölcsebb, s 
ennek bizonyságául naponta legalább egy alkalommal cse-
lekszik e rangjához illően: most elkapja a szabadon ténfer-
gő Ficere bal fülét, és a helyszín közepére vonszolja a bűn-
bakot. 

- Tehát nem lusta! - krákog élesen. - Az ürgevári vi-
szont hazudott! 

- Világos! - nyúlkál Rozoga a jobb szélen árválkodó 
másik fül után. 

- Engedj el! 
- Megbüntetjük? 
- Rászolgált! 
- Ítélet? 
- Odakint! 
- Engedjetek! 
- Ne rugdalj! 
- Indulás! 
Mikola bácsi nyilván arra gondolt, hogy szánkózás lesz 

ebből, vagy másféle havas háború kezdődik. Nem avatko-
zik hát közbe, esze ágában sincs. Vaduljanak, rohanjanak, 
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nyúzzák egymást, csinálják csak, ami eszükbe jut - azzal 
is múlik az idő. Nem is megy utánuk, elege van mára. Meg 
a könyvei is várják a fehér szobában; napok óta eléggé 
hűtlen hozzájuk . . . 

. . . Nem szánkózás, nem hócsata, nem embernyúzás. 
Mikola bácsi nem lát ide ki a kútra a függönyei mögül. 

Emmike annál nagyobb bajban van. 
ö ugyanis mindent lát. Mert a szomszéd ház műhelyé-

nek hátsó ablakán nincs függöny, Dö-Sö nem szereti, soha 
nem is tűrte a műhelyében a flancot; így a kiáramló fény a 
Mikola-kert felé vetődik, egészen a kútig. Addig a sátor-
tetős kútig, igen, melyet nem lehet használni, de azért fe-
neketlen, ezt a rémséges tulajdonságát híven megőrizte az 
idők sodrásában. 

Látja tehát, végigfigyelhette az egész manővert. Ahogy 
a vödörbe állították a megszeppent nebulót, és himbálják 
széles örömmel a rémes mélység fölött. Egyetlen szó se 
hangzik, megértik egymást a gazemberek amúgy is; a srác 
meg nyüszíteni se mer, alighanem ráparancsoltak, hogy 
azonnal leengedik, ha csak megnyikkan i s . . . Rettenetes! 
Üristen! Ha kicsúszik a kút kereke a kezükből! Az az átko-
zott fémabroncs! Hiszen vizes és fagyos! Ha valamelyik 
csak úgy hátba veri a másikat, s az elvágódik, és a henger-
ről futni kezd a lánc terhével lefelé - az a vadember meg 
nem ordít! Miért nem üvölt?! Tele a nadrágja máris, vagy 
agyonverték?!.. . Ha megbolondul az egyik! Jaj! Megőrül-
tetek?! Hagyjátok abba! örültek! Jaj! Vigyázz!... 

De nem kiabálhat ő sem. ö a legkevésbé. 
Ha fölsikoltana, ha kiroptana, hogy fejbe vágja a hosz-

s z ú t . . . Nem, nem lehet; megijednének, megcsúszna a ke-
zük, kiugrana a szorításból a kerék, és lezúgna a vödör a 
mélységbe . . . Elég! Hagyjátok abba! Gazemberek! 

Nem. Sunyítani kell, itt bent, némán . . . örültek! 
Hogyan vihognak, röhögnek hangtalanul! Meg fogják 

keserülni!. . . Hagyjátok abba! 
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Szerencsére nincs baj. Nem történik semmi. Nem történ-
het, mert valaki közbelép. Méghozzá idejében. Akad hát 
mégis, akinek több esze van, mint a két megkergült fene-
vadnak! 

Indián az, persze hogy ő! Egyetlen lendülete elég, hogy 
Rozoga jó messzire el tántorodjon, pedig csak a fél karját 
használta a vezér; de hát kell is, hogy elég legyen az az 
erős kar, mert a másikkal a láncot kapja el, s kirántja a 
vödröt a mélység fölül. Aztán fordulásból a nyurga barát-
ját is oldalba kell taszítania, legalább annyira, hogy bele-
hemperedjen a csúszós vízmosás közepébe. 

Egy tized pillanat, s mire elkiáltja magát, hogy állj! -
amazok már négykézláb tenyerelnek a sárban. 

- Megvesztetek?! Másnak az élete nem játék! 
Emmi mélyeket lélegzik, s alighanem könnyes a szeme. 

Annyira megkönnyebbült, s olyan váratlan boldogságot 
érez, meg se hallja, hogy Dö-Sö közben már harmadszor 
figyelmezteti: 

- Lazsálunk, lazsálgatünk? 
Elfordul az ablakból, mert a következő szó komiszabb: 
- Odakint kellemesebb volna? 
Fúrfaragos csak a fejét ingatja rosszallóan, de erre az 

időre se hagyja abba a színezőpác keverését, s inti is, ho-
gyan csiszolja dörzspapírral Brigi a mintára szabott, len-
dületes formát: finoman, nem szabad erőlködni, ne kar-
colódjék a fa, hanem tisztuljon. 

Neki, Emminek a húrfogó csavarmenet áztatása jutott, 
de rég kipottyantotta a kezéből, és nem eszmélt föl, hogy 
mennyire összekente vele a védőkendőt maga előtt. Erre 
még Ottília is talál helytelenítő szavakat, aki nagylány 
már, igazán más dolga lehetne, szokott is bajlódni a világ-
gal eleget - most azonban csak ez bántja őt is. 

- Ilyen hamar elfáradtál? - vonja égnek a szemöldökét. 
- Mi az, szívem, mi történt? 
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Dehogyis szólhat! Hogyan árulná el?! Menten kiderülne 
minden! 

Örültek! 
Egyetlen kiáltás, ki az ablakon, és azonnal megtudnák 

ott mind a hárman, hogy nem tűnt el, hanem pont itt van! 
Inkább lehunyja a szemét. 
- Ne haragudjatok. Kérlek szépen . . . 



Tűzriadó! 

Tűzrendészeti nap! Ma lesz! Illetve délután! 
- Haláli! • 
- Snúr! 
Csakhogy minden, ami jól sikerül, kanyargósan szokott 

beindulni. Minél egyenesebb a vége, annál cikcakkosabb 
az eleje. Pedig a tegnapihoz képest alig-alig történt némi 
változás. Mindössze néhány sorral bővült a szöveg a zsi-
bongóra vezető földszinti folyosó hirdetőtábláján. Mikola 
Emília fölfedezte, hogy a somogyi fiúk neve is szerepel a 
jegyzéken. 

- Ezt megint ki intézte el?l 
Nyilvánvaló: Falus Brigitta! 
Egymás mellett ülnek, ugyanabban a padban, s Emmi 

nem vette észre, mi készül. Másrészt: Brigi sem igen mu-
tatta, mi jár a fejében. Legfőképp azonban úgy igaz, hogy 
Brigi szerint neki éppen olyan vendégei ezek a srácok, 
mint Emminek - s miután ezt meg is mondta, persze hogy 
kitört a lányháború! Aminek lényege ebbe az egyetlen szi-
szegő tiltakozásba sűrűsödött: 

- Nem a te dolgod! 
- Nem is azért, mert a dolgom.. . - próbált Brigi vé-

dekezni, ahogyan tudott. 
- Mit avatkozol bele mindig?! 
- Ha neked nem jut eszedbe! 
- Nem igaz! Ki mondta, hogy nem jutott eszembe?! -

csapkodta Emmi a haját a homlokából jobban, mint más-
kor. 
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- Akkor is! Joga van mindenkinek ahhoz, hogy . . . Kü-
lönben pedig: nem pont hozzád jöttek Kaposvárról! 

- Talán hozzád? 
Brigi arca kipirult, de azért sikerült nevetnie. 
- Az iskolához, nem? 
Emmi is nevetett, vagy legalább megkísérelte. 
- Buta vagy! Tudd meg, hogy nagyon buta! És vedd tu-

domásul, hogy igenis eszembe jutott! 
- Hiszen nem is jössz! 
- Én? . . . Ezt meg ki mondta neked, te mindentudó?! 
- Te! 
- Nem igaz! Ez sem igaz! Nézd meg: ott vagyok a név-

sorban ! 
S amint ez kifutott a száján, diadalmasan körülnézett, és 

a folyosó ablakában óriási nyújtózkodásba kezdett. Mint 
aki azért csinálja, hogy mindenki sajnálja, aki arrafelé jár. 

- Pedig semmi kedvem hozzá . . . Olyan fáradt vagyok, 
hogy el fogok a ludni . . . 

Ezek a bánatos szavak a kaposvári különítménynek szól-
tak; sikerült ugyanis idejében észrevennie, hogy megér-
keztek. Pontosan a szóváltás végére. 

A fölizzott kedélyvilág persze nem csillapulhatott le 
ilyen egyszerre, aminek következtében bizony elég tüské-
sen viszonozta barátai csodálkozását: 

- Mi az? Egészen idáig futottatok?! 
Egyikük sem érti, mi lelte. Se szia, se jó napot, se apád 

füle; csak mindjárt ilyen szemtelenül!... No, kishúgom, 
még te ugrálsz?! 

Csakhogy ő rögtön kipakolt, ki az első percben, hogy mi 
az oka ennek a váratlan haragnak. 

- Örültek vagytok! És gonoszok! 
Egymagában így ez teljesen értelmetlennek tűnt. Nézték 

a fiúk egymást, forgatták a fejüket, vakarták a nadrágju-
kat. 

- Hallottad? örültek vagyunk! 
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- Én mindig sejtettem . . . 
- Kinek jutott eszébe a hinta?! - csapta Emmi hátra a 

karját, és igyekezett minél tágabbra nyitni a szemét. Meg-
villant, hogy ettől ugyan elcsúnyul az arca, de semmiképp 
se hagyhatta, hogy elvicceljék a kérdést. Tessék komolyan 
venni, hogy haragszik. - Miért nem feleltek?! 

Zsiráf tátotta legszélesebbre a száját. 
- Hinta??? 
Rozoga magabiztosan krákogott. 
- Miféle hinta?! Ki álmodott hintáról? 
Csak Indián nem hülyéskedett. Fölcsillant a szeme; azt 

hitte, most rajtakapja Emmit. Nyomatékosan, lassú neki-
buzdulással nyújtotta a szót: 

- Láttad??? 
- A kút fölött! Este! örült! 
- A kút fölött? Akkor te ott voltál! Hol?! Honnan lát-

tad?! 
Emmi már észrevette, hogy elszólta magát. Kiült arcára 

a döbbenet, s nem maradt más választása, nem hátrálha-
tott meg, hanem gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, 
azonnal hazudoznia kellett. Hogy ő ugyan nem látta, sem-
mit se látott, nem is tud semmit, csupán a Ficere mondta, 
h o g y . . . 

Indián azonban nem ingott meg azon nyomban, csak hal-
kabban kezdte ismételni: 

- Hol voltál?! Ott voltál! Miért nem kiabáltál?! Honnan 
láttad, ha nem voltál ott?! 

Zsiráf még közbe is röffentett: 
- Helikopterről! 
Megjegyzésére viszont oda se figyeltek; folyt a huzavona 

tovább: 
- Nem voltam ott! 
- És tudod! És láttad! 
- A vakarék mondta! Még reggel is bőgöt t . . . Es mond-

ta! 
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Nemigen hitte el a vezér, nem is hihette, hiszen a kis-
gazember nem szokott árulkodni; nem létezik, nem igaz az 
egész! 

- Semmi mondanivalója se volt! - védte meg lovagia-
san a barátait, pedig még mindig haragudott rájuk. 

Persze önmagát is korholhatta, amiért nem fegyelmezte 
őket szigorúbban; főleg az utóbbi napokban volt hozzájuk 
túlságosan elnéző és engedékeny. Ezé^t most már nem 
dönthetett másképp, csak úgy, hogy ezentúl egy szót se 
szól. 

Csakhogy Emmike még nem fejezte be, némi kis szünet 
után megtoldotta előbbi szavait: 

- És azt is mondta a kölyök, hogy t e . . . te nem enged-
ted nekik. 

- Éééén?! 
- Azért nem történt semmi. 
- Hülyeség. 
- Rendes tőled. 
Falus Brigitta aztán csöndesen zátonyra futtatta a kér-

dést. Észrevétlenül odahúzódott a barátnője mellé, hogy 
„besegítsen" neki, vagyis tanúsítsa: bizony úgy van min-
den, ahogyan mondja. Tette ezt legfőképpen azért, hogy 
Emmi le ne bukjon, hiszen ő maga is úgy szerette volna, 
ha nem tudják meg a fiúk a közösen készülő meglepetés 
tervét idő előtt. Ebben egyek voltak ők ketten, mindennek 
ellenére is. Ez a titok összekötötte ő k e t . . . Maga Emmi 
csodálkozott először legjobban, hogy hívatlanul is milyen 
gyors védelmezőre talált, de villámsebesen megértette a 
helyzetet, s attól fogva már a legtermészetesebb húzásnak 
fogadta eL A vitának ez a fejezete így szépen megfeneklett 
volna, ha nem indul egy másik csapáson az egész tovább. 

S ilyen helyzetben nem is lehetett más a kajánkodó har-
cos, csupán az erős öklű, de verekedni soha nem hajlandó 
Rozoga, akinek nem épp az a legnagyobb hibája, hogy a 
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tekintetét napok óta Falus Brigittán felejti] Most egyene-
sen Emmike arcába nevetett. 

- Hiszen téged bántott a kölyök, azért járt a büntetési 
Most boldog vagy?! 

Emmi szeme akkorára tágult, mintha annak a bizonyos 
kútnak a mélyéből kíváncsiskodna föl. 

- Engem??? - És kezdett talán tetszeni is neki. - Bán-
tott? Hogyan?! És nagyon??? - hintáztatta szőke varko-
csát. 

- Hűűű! 
- Nagyon? Olyan nagyon? Hogy kútba vele?l 
- Hűűű! 
Zsiráf türelme fogyott el leghamarább. 
- Megmondjuk neki? - húzogatta barátja karját. 
- Állati ciki! - jelentette ki amaz rém sejtelmesen, vész-

jósló fejcsóválással. 
- Fájni fog, kishúgom; ne akard, hogy eláruljuk. 
Emmi a vesztét érezte talán, bizsergett a talpa, tehát for-

golódni kezdett, és összecsapta tenyerét. 
- Ja j de izgi! 
Pont ezt a boldogságot unta meg Rozoga, és leintett 

mindenkit. 
- Ügyis tudod! - dobta a kemény szót maga elé. 
- Annyira rettenetes? Mondd márl 
- Hogy lusta vagyl 
Csodálatosképpen egyáltalán nem tört meg Emmi jóked-

ve. Érthetetlen! Nevetve forgolódott tovább. 
- Ez olyan csúnya? 
- Lustaság! 
- Honnan tudja?! A gyerek is tudja? 
Vezéri szó kellett volna ismét, hogy vége szakadjon en-

nek a buta ijesztgetésnek; ahogy azonban Indián most 
megszólalt, attól a hangerőtől még a verebek se rebbentek 
szét. 
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- Álljatok már le - nyögte. - Hagyjátok abba! 
De Emmi még tartozott egy visszaszúrással: 
- Leskelődött! Máshonnan nem tudhatja! Vagy kihall-

gatott titeket, nem? 

. . . Fogadni lehetett volna rá, hogy Györgyi néni érkezik 
elsőnek, s az újságospavilon előtt fogja várni a csemetéit. 
Azok a lányok, akik a szebben öltözködők közül valók, 
megelégedéssel állapíthatják meg, hogy a kalapja karimá-
jának milyen lendületes az íve (vagy csak azért ilyen, mert 
6 mindent másképpen hord; ahogyan ő viseli, azt úgyse le-
het utánozni!), s hogy nyilván szalagot se kötött, hiszen a 
búbja nem férne el a kalap alatt. Mindebből az következik, 
mégpedig teljesen világosan, hogy a szalag egyértelműen 
délelőtti holmi, azaz csakis az iskolának szól. Még határo-
zottabban fogalmazva: ezzel is jelezni kívánja, hogy ez itt 
most nem iskolai foglalkozás, kivételesen tehát nem va-
gyunk gyerekek. s 

Rendben van, érthető. De akkor aszerint kell viselkedni. 
Érzik ezt a fiúk is természetesen, bár eszük ágában 

sincs, hogy Györgyi néni utcai öltözetét elemezzék. Vere-
kedés mindenesetre nem alakul ki, s nem telepszenek le a 
járda szélére vagy a színház lépcsőire. 

Emmike nem érkezik, nem, az istennek se! Egymás után 
megjön mindenki, szaporodunk, sokasodunk, a hetes sor-
ban kipipázza a névsorban azt is, amazt is - csak Mikola 
Emmi nem kerül elő! 

Valamire mégis föl kell figyelni. Hogy most már a ta-
nárnőnek is éppen ugyanez a gondja. Szerencsére nem 
őket kérdezi (ez furcsa is volna), hanem Falust. Lehet per-
sze, hogy másról érdeklődik. Talán épp az anyukájáról. 
Hogy mikor engedik ki a kórházból? Briginek ma még be 
is kell ugrania hozzá, egy percre legalább, hogy olyan 
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szép-e még mindig. Es hogy milyen a kisöcsi?.. . De nem, 
most már világos, hogy nem erről beszélnek. 

Brigi talán föl is készült arra, hogy kérdezni fogják, 
olyan folyékonyan beszél, pörög a nyelve, mintha leckét 
mondana föl. 

Csak az nem érthető rögtön, hogy miért mentegeti olyan 
meggyőzőn a barátnőjét, hiszen Emmi ebben a pár napban 
többször is komiszul bánt vele. (Vajon máskor is?) 

Rozogának elegendő, ha elkönyvelheti magában: lám, 6 
más. Ez nem olyan. Hanem ilyen. Vagyis rendes lány; 6 
nem áll bosszút azon, aki bántotta . . . 

Indián az ilyesmit nem tudja díjazni; az 6 baja, s ne cso-
dálkozzék, ha összetöri a fejét. 

Igen, de a Búbos alighanem meg fogja kérdezni Emmi-
két is! Majd. Nem valószínű, hogy beéri a Falus magyaráz-
kodásával. Es akkor Mikola Emíliának bizony számot kell 
adnia arról, hogy ha egyszer nem érdekli a FEK meg a tűz, 
akkor miért iratkozott föl a névsorba! 

. . . Jó, a tűnődésből most már elég; nem egyetlen ember 
körül forog a világ - gyerünk befelé! 

A bejárati folyosón, a portásfülke mellől a csoport elé 
siet valaki. Se bajusza, se szakálla, se sisak a fején. Trikó-
ban van, nem is bőrkabátban. 

- Ez nem tűzoltó! 
- Várj! 
Kezet fog a tanárnővel; két s2ó, s már terelődnek az első 

nagyterem ajtajáig. 
Búbos, aki most nem is búbos, hátraszól a kalapja alól: 
- Csöndesebben! 
Persze. Csak éppen lehetetlen. 
- Hozzányúlni tilos! - Semmihez se szabad hozzányúlni, 

ez áll a legnagyobb táblán. - Érinteni sel 
- Kigyullad! , 
- A fejed! 
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Tűzbiztonság. Ez az első terem. Valaki vezetni fogja a 
csoportot. Három csillagot visel az egyenruháján. Ez már 
tűzoltó! 

- Figyelem! A százados elvtárs elmagyarázza, mit lá-
tunk. 

Tehát százados. Ez már valami. Lehet, hogy tűzoltóék-
nál nem így hívják, akinek három csillagja van, de a Búbos 
nem tudhatja pontosan; aki szoknyában jár, egy se ismeri 
ki magát a rangjelzések logikájában. 

Sokkal nagyobb baj, hogy nincs itt tulajdonképpen sem-
mi. Vagyis csak tablók, fényképek, rajzok, katonás rend-
ben. Fölrámázva a falra, kiteregetve az asztalokra. Tűzbiz-
tonság, hm. 

Nézzük csak; álljunk meg, ez m á r . . . Jaj, mi ez?! Már 
nem csak fényképen! Kidőlt kábelű hősugárzó, megfekete-
dett falidugó, s fölötte a fénykép a leégett szobáról. 

- Csak a csavarokat kellett volna meghúzni! - véleke-
dik Rozoga, akit a butaság mindig fölháborít. 

- Ügy van! Meglazultak, és ezt okozták! 
Arrább egy vasaló. Közönséges háztartási vasaló. Meg 

az asztal, amin ottfelejtődött. Ügy beleégett, hogy a fiók-
ját is átverte: ott gyulladtak ki a konyharuhák. 

- Ez mi? 
- Hülyeség! 
- Aminek igazán nem kellett volna megtörténnie. Meg-

előzés! Megelőzés! Ha oltani kell, az már nagy baj! 
Ezen érdemes lesz gondolkozni. De ők mégis inkább arra 

volnának kíváncsiak, hogy az oltás, az micsoda. Hát nem 
azt mutatják be?! 

A lányok persze továbbra is ott tömörülnek, ahol a min-
denféle apróbb vackok okozta tüzeket magyarázzák. Mosó-
gépek helytelen kezeléséből keletkezett balesetek, nyitva 
felejtett gázcsapok, égve maradt sütők, vizes kézzel hasz-
nált hajszárítók és az élethű fotók a helyszínről. 
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Jaj, az ott! 
Félig elüszkösödött gyermekholttest fényképe! Egyetlen 

ezál gyufa és a szalmazsák. Ennyi! Jaj! 
Brigi rémülten fordul el, meg is tántorodik kicsit; jobb 

lett volna, ha nem látja. Fogja a fejétT de nem akar föltű-
nést; észrevétlenül áthúzódik a másik csoporthoz. 

A fiúk inkább emerre tolakszanak. A huszonhat emele-
tesről beszél a százados, a legmagasabb házról. Hogy itt 
egyetlen kupacban annyian laknak, mint egy valamirevaló 
községben, s emiatt különleges tűzbiztonsági berendezé-
sekkel szerelték föl. Ami a legkézenfekvőbb: bármely eme-
letről közvetlenül riasztható az ügyelet. Ez már igen, itt 
igazán meg kell állni: ez nekik való! Ennek a közvetlen 
riasztóhálózatnak a tervrajza, a jelzők szalagos működése, 
ahogy az egyik biztosítja a másikat, s egyúttal tartalékja is 
mindegyik az összesnek. 

Már nem is az egyenruhás szakember magyaráz, hanem 
éppen Rozoga a leghangosabb. Hirtelen támadt szereplési 
kedvének leginkább az a rugója, hogy éreztesse a maga-
fajta „hozzáértők" fölényét a puhafejű „széplelkekkel" 
szemben. Legfőbb ideje, ha észreveszi ez a büszke gimna-
zista népség, hogy az élet keményebb területét azok törik 
föl, akik más iskolát tanulnak, s nem a szavakkal bajlód-
nak folyvást, hanem például ilyesmivel. Vagyis: ti csak bá-
mészkodjatok, úgyse értitek, tojás ahhoz a kobakotok! 

Rozoga tehát nagyon boldog, hogy így megjátszhatja 
magát; legföljebb az a lehangoló, hogy két társa nem segíti 
kellően. Meg is volna róluk a véleménye, ha ráérne foglal-
kozni velük. Ha nem vette volna idejében észre, hogy Brigi 
bizony ott szobroz mellette, olyan kitartó figyelemmel, 
mintha meg is akarná tanulni, amit hall. Ráadásul még az 
is beüt, hogy éppen akkor bólint a százados az ő magyará-
zatára akkora megelégedéssel, amikor Brigi a legközelebb 
került hozzá. 
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- Te fiam, hogy kerülsz ide? - kérdi tőle a tűzoltő, ami 
természetesen azt is világosan jelzi, hogy íme észrevette, 
mennyiben különbözik a többiektőL 

Brigi válaszol helyette, olyan gyorsan, hogy biztosan 
megelőzze: 

- A mi vendégünk. - Majd kicsit később: - Mind a hár-j 
man. 

- Honnan? 
- Kaposvárról! - igyekszik Zsiráf is beleszólni. Eléggé 

szűkszavú; nem lehet ráfogni, hogy szerénytelen vagy ne-
tán fölvágós. - Szakközép. Építő. 

- Ezt még nem tanultátok, nem valószínű. 
- De nyáron dolgozni szoktunk. 
Nagy hümmögés, még nagyobb bólintás. 
- Értem. 
Kár, hogy ezt már nem hallották elegen . . . 
Mert közben fölnyílt a másik terem ajtaja, s most mind 

egyszerre szeretne átjutni. 
Itt ugyanis már nemcsak tablók és fényképek, nem az 

apróbb figyelmetlenségek következményei - és legfőkép-
pen nem a puszta elővigyázatosság higgadt intései, azaz 
nem a megelőzés szemléltető példái a legfontosabbak 
hanem maga a tűz! A tűz, amely a legkegyetlenebb hata-
lom. Mely nem ismer szépséget, nagyságot, okosságot, sem-
mit ! Egyformán emészti el a jóságot, a gőgöt, az irigységet, 
a legyőzhetetlent. Ki tud szembeszállni vele, mit ér az elé-
be feszülő erő, mihez kezd a legnagyobb hős is?! Nincs az 
a bölcsesség, nincs az a rang, melyre tekintettel volna. Be-
lekap a szél, s ő fölnyergel rá, fölizzanak a házfalak, re-
cseg-ropog a tető, égig ér az erdő vörös nyelve - ki fékez-
heti meg, ki mer az útjába állni?! Ki az, aki tudja, hová 
kell suhintani a csákánnyal, merre kell irányítani a töm-
lőt, merről kell bekeríteni a lángokat, s földön kúszva vagy 
létrát támasztva honnan kell megkerülni a szelet?! Nézd a 
sisakját! Nézd a páncélját! Nézd a derekán a hevedert! 
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Rozoga is elnémul, és fogja Brigi kezét. Itt csak jó pár 
perc múlva merészkednek elő a szavak. S akkor sem a be-
széd sok, hanem nézni, szinte derékszögben nekihajolva a 
látványnak, megfeledkezve az időről, tátva maradt szájjal, 
szorongó, akadozó lélegzettel! 

A tanárnő tudja, mikor kellene visszaindulniuk - de 
nem lehet. Képtelenség abbahagyni. Lányok vagy fiúk, 
most már teljesen mindegy - olyan megbabonázottan áll-
ják körül a makettokat vagy egy-egy harci állás ábráit, ar-
rább a manőverező bábuk tevékenységét, s egymáshoz hoz-
zá se érve járják körbe újra meg újra, hogy hatalmi szóval, 
szigorú paranccsal úgyse menne velük semmire. Ekkora 
érdeklődésre igazán nem számított, s valóban mély jó érzés 
kerülgeti. Meghatja ez a nekifeledkezett elmélyülés, ö így 
mondaná: íme, ez a boldogság - látni ezeket az érdeklődő, 
izguló, fölhevült arcokat! A tisztaság jele; még ezt is mon-
daná talán. A bizonyítéka. 

De nem is szükséges megszólalnia, egyáltalán nem, akár 
bele se fogjon. Teljesen fölösleges, mert a százados is 
ugyanarra gondol. Aki ismeri a tüzet, aki állt már a lángok 
táncában: tudja, mit ér egy-egy tekintet, s hogy a kérdő 
pillantások melege olthatatlanabb. 

- Van egy ajánlatom - tágítja meg a gallérját. 
Nem a gyerekeknek mondja, hanem a kísérő tanárnő-

nek. Meghallja azonban mégis mindenki. Mert erős, férfias 
ez a hang, parancsosztáshoz szokott és nem sugdolózáshoz. 
Nem kell megemelnie, s nem kell hangsúlyoznia; így is 
fölfigyelnek rá: 

- Ajánlat csupán, nem kötelező - mosolyog; lám, ez is 
sikerül neki! - Ha meghívhatom a jelenlevőket a lakta-
nyába . . . 

Eddig se volt lárma, ez gondolható. Ami azonban az 
iménti szavakat követte, az még a síri világnál is mélyebb 
csönd. 
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- Boldog leszek, ha eljönnek . . . 
A tanárnő is elnémult a váratlan ajánlatra. Szerencsére 

azonban ő tér magához idejében. 
- A százados elvtárs tehát olyan kedves, hogy fölkínál-

ja nekünk a lehetőséget.. . Hogy igaziban is láthassátok . . . 
Erre tör ki az általános éljenzés. Most már égnek lendül-

nek a karok, s egyik-másik cimborának bizony nagyot csat-
tan a hátán a szomszéd tenyere. 

- Hurrá! 
- Tűzoltólaktanya! 
- Snúr! 
- Tűzriadó! 
- Az is lesz. De most csöndesebben... Ha a tanárnő el-

intézi, hogy az iskolából eljöhessetek. Ez már nem az én 
dolgom.. . 

Csöndesebben - dehogyis! Pont ettől némulnának ell 
Ügy körülugrálják a Búbost, hogy kivételes kalapja azon-
nal félrecsúszik; jobb, ha sürgősen megígéri nekik, külön-
ben itt fognak előtte táncolni napestig . . . Mellesleg tudni 
való, hogy bármit ígér is, nem tőle függ egészen; ilyesmi-
hez igazgatói engedély kell. Csakhogy éppen ennyire tudni 
való az is, hogy ha Györgyi néni legalább félig megígér 
valamit, akkor ki is hajtja! 

Ezt a nagy igazságot még Rozoga is megsejti, bátran ki-
áltja hát: 

- Snúr! 
S miután pár nap óta már a többiek is tudják ennek az 

egyszerű sóhajnak a jelentőségét, kiáll a középre, úgy ve-
zényli nekik: 

- Snúr! Snúr! Snúúúr ! . . . 

. . . Itt a reggel, itt a délelőtt - de legfőképpen az enge-
dély, hogy irány a tűzoltólaktanya! 

Puff! Most aztán beütött Emminek! Mert mindez a ren-
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des, délelőtti tanítási időben történik - nincs hát mese, 
ezen bizony neki is részt kell vennie! Váratlanul érte; föl-
készült a szokásos órákra, hozta is a könyveit, a füzeteit, 
mindent. Nem tudott előre semmiről, Brigi nem értesítette 
este. Igaz, el se lehetett várni szegénytől, hiszen a kiállí-
tást követően még beszaladt a klinikára anyuhoz, utána 
meg várta "otthon mindaz a tennivaló, ami apja jóvoltából 
egész nap összegyűlt. Ilyesmit illik megérteni, s Emmi meg 
is értette, hiszen amikor este fönn járt náluk, láthatta, mi 
dolga lesz még a barátnőjének, mire hazaér. Egy cédu-
lát hagyott hát a részére mindössze, megparancsolva Fi-
cerének, hogy azonnal adja át a nővérének, mihelyt elő-
kerül. 

S a főveszedelem valóban az ajtóban várta Brigit, és 
óriási buzgalommal nyújtotta neki a levelet. 

- A Lusta küldi! 
Ennyi állt csak a papíron, golyóstollal: 
Köszi, hogy megvédtél! 
Túlságosan fáradt volt már ahhoz, hogy elgondolkozzék 

ezen a soron. Mindenesetre elhatározta, hogy elteszi a no-
teszlapot az emlékei közé. Majd. Egyelőre jó lesz a blúz 
zsebében. 

Onnan húzza most reggel elő, és kiteszi Emmi elé. Aki 
meghökken először, és nem érti meg rögtön, hogy mi szük-
ség erre a tetemrehívásra, hiszen ő jó szívvel írta. Csak 
később jön rá, hogy azért ez a mozdulat, mert fölösleges itt 
a sok szó, most nem l ehe t . . . Majd megbeszélik. Egyelőre 
csak lopva s csupán ennyit: 

- Honnan tudtad, hogy megvédtelek? 
- Búbosnak meg kellett kérdeznie . . . 
- Megkérdezte. 
- Te miért mentél el? 
- Különben ki védett volna meg? 
Kicsit hallgatnia kell, mert figyelik. S mert fojtogatja a 
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sírás. Mindenáron könnybe akar borulni a szeme, Brigit is 
egész homályosan látja. 

- Az fontosabb, mint amiben megállapodtunk? 
Nem akar mélyebbet sóhajtani, de nem sikerül más-

képp kimondania: 
- Nem lesz kész a citernyákl 
És ellenállhatatlanul kibuggyan a sírás; be kell fordulnia 

a fal felé. Tenyerével eltakarja az arcát, úgy sziszegi: 
- Mert mind ilyenek vagytok!. . . Csak megígéritek, és 

nem jöttök segíteni! 
Ugyan mivel vigasztalhatná Brigi, méghozzá nagyon 

gyorsan?! Kétségbeejtő, hogy ilyenkor semmi se jut az em-
ber eszébe. Próbálja okosan megmagyarázni, de így még 
rosszabb. Valóban helyesebb lett volna, ha egy szót se szóL 

- Amúgy se készülhet el pár nap a l a t t . . . - kísérletezik 
ennyivel. 

- Fújd föl! 
- Tudtuk előre, hogy . ; : 
- Hagyj békén! 
- Majd kitalálunk valamit. Lesz megoldás, csak csilla-

pulj. 
- Csillapulj te! 
Persze. Előbb azonban a sírás nyomait is el kell tüntet-

nie, észre ne vegyék. Más se hiányzik, csak hogy csúfolják 
is! A hosszú már jön is, tekergeti a nyakát, mint egy igazi 
zsiráf, folyton szimatol, és örül, ha valami furcsaságra buk-
kan. Rozoga meg akkora röhögésbe kezdene, végighado-
nászná örömében az egész folyosót. 

Indián viszont ide se jön. Haragszik. Akkor pedig a sírás 
is hiába. 

Épp hogy eldörzsöli ErUhii az arcát, és sikerül fölnyitnia 
a szemét, már ott is áll előtte a fő-fő számonkérő, vagyis a 
legbölcsebb krapekja e kerek világnak. 

- ö nem is érdemli! - mutogat kétszer-háromszor egy-
más után Emmire. 
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- Mit nem érdemel?! - csattan vissza hegyesen, de nem 
annak a szava, akitől várható lett volna, hanem a pirosodó 
arcú másik lányé. 

- Aki tegnap nem volt, az nem érdemli, hogy ma eljö-; 
hessen. Zsiráfnak igaza van. 

Mire azonnal elhangzik nagy büszkén: 
- Ugye! . 
- Ugye a fejed! Az a hosszú! 
Most már sikerül Emminek összeszednie magát, s levált-

ja a barátnőjét: nincs szüksége arra, hogy más védje meg. 
Előrecsücsörített alsó ajkával fújdogál egy percig fölfelé, 
hogy a haja mind kiröpüljön a homlokából, s akkor megy 
is már minden simán. Csak arra kell vigyáznia, hogy amaz 
is meghallja ott hátul, a legkisebb, azaz a vezér. 

- Nem te mondod meg, hogy ki menjen a laktanyába! 
Világos? 

- Nem világos, aranymadár! És jobb, ha hallgatsz. 
- Akkor ide figyelj. Először: tetszik neked vagy sem; 

igenis benne vagyok a névsorban! Kettő: ez ma kötelező! -
S most már csak azért is többes számot használ: - Ha nem 
tudnátok! . . . 

. . . Indulás tehát! 
Hiánytalanul az egész első bé. Teljes létszám plusz há-

rom fő. És a kísérő tanárnő; ezúttal természetesen kalap 
nélkül, szalagosan, hiszen délelőtt van, magyaróra lenne, 
majd történelem. A sárga szalaghoz barna cipő illik, még-
hozzá tűsarkú megint, különben eltűnne a sorban a nagy-
lányok között. Buták a fiúk, csak ezt veszik észre. Pedig 
látni való, hogy annak a tűsaroknak ezerszer fontosabb a 
szerepe! Györgyi néninek nem is volna szabad lapos cipőbe 
bújnia! Soha! Vagy pláne csizmába! A csípője ringása, de 
még a nyaktartása is kecsesebb így; és milyen egyenes a 
háta és a válla íve . . . és mindez a hegyes cipő miatt! 

Nem túl hosszú a gyalogút - pár perce -indultak, s már 
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itt is a laktanya. A téglák valaha vörösek lehettek, most 
csúnya és barna már minden. 

Épp ahogy bekanyarodnának - abban a pillanatban fel-
bődül a sziréna. A háztetőről szól vagy az ablakokból, a 
kapualjból, az udvar valamennyi oszlopáról, magából az 
égből talán I 

- Riadó!!! 
S a hatalmas, szürke vaskapu már tárul is! A vezérkocsi 

mintha a levegőből született volna, a semmiből került elő. 
A hangár mennyezetéről, rohamöltözetben, fémoszlopokon 
zuhannak alá, egymás nyakába, vállára, embereknek alig 
hihető súlyos alakok, azbesztköpenyben, sisakban, mászó-
övekkel, csákánnyal, hevederrel. Az utolsó még le sem ért 
a mászórúdon, az elsők már feszesen ülnek a rohamjármű-
ben, szigorúan, mosoly nélkül, szótlanul. A szerkocsi is be-
gyújtva; még a sziréna se tudta abbahagyni, amikor az osz-
tag kigördül az utcára. 

ök meg félrehúzódva, nekiszorulva a falnak, a lányok 
egymás védelmét keresve, s reszket a lábuk. 

- Két perc! 
Ezt Zsiráf merte megkockáztatni, a barátja rá is ripako-

dik azonnal: 
- Mérted? 
Nincs válasz. Semmi sincs; rémülten kalapálnak a szívek. 
És akkor, amint az utolsó tűzpiros kocsi is kiront a vas-

kapu szárnyai közül - újra fölsikolt a sziréna. 
Csakhogy most szaggatottan. S csikorgó fékezéssel, sú-

lyos pufogással torlódnak egymás nyomába a dögnehéz 
sárkányok máris, és mint valami láthatlan pórázzal vissza-
rántott, türelmetlenül toporzékoló, ziháló sereg: az imént 
még mindenre elszánt, félelmetes erő szelíd és méltóság-
teljesen várakozó, büszke és ártalmatlan látnivalóvá cso-
portosul. 

Tűzriadó lefújva!!! 
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Most kerül elő a háromcsillagos. Az a tegnapi, ök pedig 
már meg is mernek mozdulni. Lassan, egyenként előrelép-
nek a faltól, és a szavára várnak. 

Mosoly, kézfogás a tanárnővel. 
- Be akartuk mutatni, hogyan történik a riadóztatás. 
Hogyhogy hogyan? Hiszen akkor . . . 
Azért fújták le? 
Hiszen sejtették, hogy nem igazi! 
Mindig igazi! 
Igazi, de csak próba! És tudta mindenki, hogy próba. 

Mindenki? Játék - az ő számukra . . . Tudták, hogy nem 
igazi - és mégis csinálták. Mintha igazán igazi lenne! 

- Két perc! Mértem! 
A pihenő legénység végezte. A pihenők! Föláldozták a 

pihenésüket! 
Mire mindannyian végiggondolják ezt, illetve ráeszmél-

nek, hogy pontosan miattuk fordult föl pillanatok alatt a 
világ - indulhatnak is beljebb. Talán hallatszott is vala-
miféle vezényszó, de arra se tudnak figyelni. Mert a fő ria-
dókocsi épp elállja az útjukat. 

Mintha minden aszerint történne, ahogyan a százados el-
rendeli. (Természetesen, az ellenkezője elképzelhetetlen!) 
Csak épp kilesni nem sikerül, hogy mikor adja a parancsot. 
Valószínű, hogy amikor odanéz valakire, az illető rögtön 
tudja, mit jelent az a tekintet. így kell lennie, igaz, hiszen 
a tűzben sem igen érnek rá szavakkal hajigálózni. 

Nyugalom, mindenre sor kerül, meg fognak mutatni sor-
jában mindent. Lecsatolják a fecskendőt, hogy láthatóvá 
váljék, milyen gyorsan fut le a csévéről a tömlő - gyerek 
is kell hozzá, legalább kettő; na ti! Fogjátok a végét, de ne 
olyan szelíden, hanem megragadni, mint az ördög nyakát, 
és futás, hajrá, gyorsabban! Nem megy gyorsabban?! Zsi-
ráf is, a másik is vele, Rozoga a párja, együtt vágódnak 
hasra: a tömlő gyorsabban tekeredik, nem győzik rohanás-
sal. - Hát még ha nem is ebben a puha kabátban ugrálrté-
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tok, hanem így! - így, de hogyan?! Mi ez?! - A védőruha! 
Belebújsz? Azbeszt. Hideg, a tüzet nem engedi át. A forró-
ságot sem. Tudod, mibe kerül ilyenből egy emberre való? 
Annyi ezrese nincs is az apádnak, de kettőtöknek összesen 
sem! 

Aztán a habbal oltó i s . . . Akkora hóhegyet fú j rögtön, 
mint maga a ház. Nyomni kell, itt nincs szükség nagy erő-
re, légsűrítés vágja kifelé; de az irányítás az már kemény 
dolog, hogy ki ne tépje a kézből a hidraulika, és meg ne 
forgassa a tengelye körül az óvatlan tűzoltót! 

A szerszámosláda pedig végképp nem titok! Hogy mi-
lyen kattanó pontossággal fér el minden a maga helyén. 
Próbáljuk; nem is fér máshová - ez a rend: pusztán a hely 
biztos meghatározása is félannyi időt jelent, mint ameny-
nyire különben biztosan szükségük lenne. Tudod, milyen 
sok a fél idő? Egy ember megmentéséhez is elég lehet! Egy 
egészen kicsi idő: fél idő - ennyi egy életért. Ha ez a ka-
pocs pontosan itt van, és nem amott. 

- Na, ki mászik be először? 
Nem jut idő arra, hogy mindenki. És bármekkora is a 

riadókocsi, azért mégse fér el benne egyszerre egy komplett 
osztály plusz három fő. Meg különben is: mindig akad 
olyan, aki a legritkábban adódó örömöket se képes kihasz-
nálni. Mert például lusta arra, hogy fölkászálódjék ide a 
platóra. Igaz, a lépcsőül szolgáló vaslétra nem olyan ké-
nyelmes, mint egy verandai följáró vagy egy toronyház 
liftje, s a fokai bizony becsületes távolságra vannak egy-
mástól, tehát erőlködni kell. Erőlködni, igen - s ezt nem 
mindenki szereti. 

Mikola Emília szerint fölösleges is. Nem mondja, de tud-
ják, hogy így indokolná, ha kérdeznék. 

Nem is nógatja senki. Ugratására legföljebb annak okán 
kerülne sor, hogy Indián megfogja a kezét, és bátorítja; de 
a vezérrel nem akarnak kötözködni. 
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- Te csak menj! - igyekszik a fiútól szabadulni, s már 
el is fordulna, ha nem éppen Brigi lépne elő. 

- Téged nem érdekel? 
- Tudod, hogy fáradt vagyok - sóhajtja Emmi, mintha 

fájna is valahol. 
- Hallod?! - csattan föl egyetlen ugrató hang. - Ügyse 

tudsz fölmászni! 
S a kaján hang tulajdonosa már el is rántja mellőle Bri-

git, majd ugyanazzal a lendülettel sikeresen föltámasztja a 
vaslétra legfelső fokára. 

Ülnek hát odafönt mind, akik fölfértek, megilletődött ko-
molysággal, szigorú ábrázatot erőszakolva magukra. Egy 
sor jobbról, a többiek s?emben velük. 

Ha most visítana föl a sziréna!. . . Nem játékból! Nem 
próba gyanánt! 

Öriási igyekezettel erőlködik ki-ki, hogy fölidézze: mi 
l enne . . . ha rohanna a kocsi, adná a vészjelzést az úton. és 
félrehúzódnának a járművek, előnyt kapnának a piros 
lámpánál, és roham! . . . Riadó! Nem próba! . . . így kellene 
ülniük itt, mozdulatlanul, és nem gondolva másra, csak az 
első lépésre, ahogy leugranak majd a platóról, mihez kap-
nak legelőször - mekkora a tűz? Hányadik emeleten? Ki 
szorult meg odafent?! 

Lent közben a tanárnő szeretné megköszönni, és bizto-
sítja a századost, hogy a gyerekek sohase fogják ezt az él-
ményt elfelejteni. Boldog lenne, ha meghálálhatná a fára-
dozásukat, a szívességüket - de hogyan? 

Nem ravasz ember a százados, dehogy. Csak a szeme 
olyan, néha, amikor örül valaminek. S egyenruhában az 
ilyen tekintet különösen megnyugtató. 

- Írni tudnak a gyerekek mind? - ezt kérdezi. 
Erre Györgyi tanárnő is mosolyog. 
- Hát én csak arra gondoltam - indul a nehézkes mon-

dandó hogy ha írnának nekünk valamit . . . Olyan kis 
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fogalmazványféléket. Ami a kiállítás alatt vagy itt az 
eszükbe jutott. 

- Élménybeszámolókat? 
- Csak úgy. Egyszerűen. Amire közben gondoltak . . . 

Elrettentő példát vagy . . . No de igazán mindegy . . . 
. . . Ebbe könnyű volt beleegyezni. Hogy mi fog kiderül-

ni az egészből - majd meglátjuk. Nem kell elkapkodni 
semmit, nem a sietés a fontos, hisz ez nem lóverseny! 

Hanem itt az ideje, a legjobb alkalom Mikola Emília „ki-
oktatására". 

Mert arra ugyebár joggal kíváncsi mindegyikük, hogy 
Emmi vajon miféle angyali szózat ihletésére írja majd meg 
a maga „élménybeszámolóját". Még hogy élménybeszá-
moló! Milyen élményei lehettek annak, aki ott se vol t? ! . . . 
Hiszen az csak nem elegendő, hogy a tűzoltóudvarban ott 
léceit, mint egy fogságba ejtett hercegnő, és nem is érthe-
tett az egészből semmit, az szentség, hogy semmit, nem is 
várható el szegénytől, hogy fölfogja, ha mással volt elfog-
lalva tegnap! Gőze sincs, várhatja a mennybéli intelmet! 

- ö ne írjon! 
- Nem igazság, Mikola ne írjon! 
Hézagost szomorítja el az eset leginkább, ö tegnap sem 

és ma délelőtt sem ugrált túlságosan, nem tolongott, nem 
is szokása. Tudja, hogy ha szükség van rá, akkor mindig 
előkerítik. Most azonban semmi kedve ahhoz, hogy butá-
nak tartsák. De azt se szereti, ha az ugratások hosszúra 
nyúlnak. Azonkívül az a tévhiedelme, hogy ő szolgáltathat 
igazságot legkönnyebben. 

Alig nyílik föl a szája, amikor közbeszól. Csak úgy oda-
veti, nem gorombán, inkább keserűen: 

- Majd ő megírja! 
Mármint a vezér. 
Emmi hátrafordul. 
- Ö a sajátját írja! 
- Meg a tiédet is . . . Kérd meg. 
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Rosszul számította ki Hézagos. Mert ezzel nem fejező-
dött be semmi. Sőt éppen arra ingerelte vele Rozogát, hogy 
jókorát nevessen. 

- Túl jó volna nekif 
Zsiráf tehát szépen rákontrázhat: 
- El se hinnék, hogy ő írta! 
- Épp azért nagyon is elég lesz, ha te írod meg, fiam, és 

nem mindjárt a vezér! 
Csodálatosképpen nem a Hézagos szomorúsága, hanem 

Rozoga iménti jókedvű megnyilatkozása zárja le végül a 
szájtépő esetlenkedést. 

Tágulni kezd hát a kör, csak ketten állnak még ugyan-
ott. S ugyanúgy. Hogy láthassák egymást. Szavak nélkül 
és mások szavai nélkül. így, csak így. . . 

Hány perc múlt el vajon, mire Emmi mégis megmoz-
dult? . . . Nem a hajtincseket fúj ja föl a homlokából, most 
nem a vállát vonja meg, nem is az ajkát biggyeszti le, ha-
nem a kezét nyújtja. 

- Rég nem jutott eszedbe a Toldiból semmi . . . - súg-
ja. - Miért? 

Most azonban Indián az, akinek nem futja egyébre csu-
pán a vállán rándít egyet. 

- Igazán nem jut eszedbe, v a g y . . . vagy csak nekem 
nem akarod . . . ? 

- Nem akarom??? 
- Mondani . . . - segít neki Emmi, és végre eléri a kezét. 
- Nem jut eszembe. . . Nem . . . Semmi . . . 

; . . Szerte a városban errefelé, hányan, de hányan ülnek 
most ugyanígy, egy füzetlap fölé görnyedve, és törik a fe-
jüket ugyanazon. Vacsora után vagy vacsora előtt, 
mindegy. Ugyanilyen kemény gondban, mint ő itt, a szál-
láson. 
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Talán pár nap múlva már könnyebben menne, mint így, 
ennyire frissen, mindjárt első este, hiszen az élménynek is 
szüksége van arra, hogy beérjen. Az is lehet, hogy csak el-
kezdeni olyan nehéz, később aztán már ömlenek majd az 
emlékek ellenállhatatlanul, mint a zuhatag. De ha egyszer 
abban állapodtak meg, hogy holnap beadják a búbos tanár-
nőnek, akkor nincs kifogás: ennek ma este meg kell szü-
letnie! 

És ha valóban ennyire nehéz belefogni, akkor Indián 
kénytelen régi és jól bevált harci eszköztárához folyamod-
ni. Kinek-kinek mások ugye a módszerei az akadályok le-
győzésére - neki azonban semmi szüksége a kísérletezés-
re: jól tudja ő, hogy mi segít ilyenkor, és hűséges marad az 
annyiszor kipróbált gyakorlathoz. Szépen, nagy betűkkel 
fölrajzolja hát a tiszta papírlap felső bal sarkába, hogy 
mottónak hihesse majd, akinek igazi szív dobog a bordái 
alatt : 

Hirtelen nagy lárma, nagy rikoltás támad: 
Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat? 
Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő ellenség, 

* Hanem van egy másik rémítő jelenség. 

Amazok ketten csak ülnek közben az ágyuk szélén, és 
rettentően unatkoznak. Ha már így alakult, hogy sehová 
se mentek, a legegyszerűbb volna leoltani a villanyt és 
aludni. Zsiráf már fönnakadás nélkül elfér a szabvány vas-
ágyban: sem a lába nem lóg le, sem a fejét nem veri be; 
nem azért, mintha nagyobbra cserélték volna a fekhelyét, 
hanem ő tanulta meg az összehúzódzkodás célszerűbb tech-
nikáját . . . Azért egyelőre mégiscsak ül és gondolkozik. 
Aminek eredménye, hogy meg is szólal nemsokáfa: 

- Az öreg hiába vár ránk . . . 
- Kicsoda? 
- Mikola . . . Mikola bácsi. 
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Rozoga se maradhat néma: 
- Mikorra készülünk el az „otthonnal"? Ha még.bele se 

fogtunk! 
- Fölhordani a fa tetejére - bölcselkedik az előbbi — 

nem öt perc. Magas a fa, nem láttátok? 
Indián azonban nem fordul el a papírlaptól. Csak amúgy 

maga elé ejti a szavait: 
- Ti mehettetek volna. Ketten vagytok, féltek? 
- Félünk. 
- Két madár is több a semminél! 
- Csakhogy . . . mi, kérlek szépen, főnök, ugyebár, nem 

szoktunk külön . . . Nem azért van vezérünk . . . 
Ezt hallgatás követi. Nem számítható ki előre, hogy az 

elhangzott eszmefuttatás megemésztésére mennyi idő 
szükséges. Tény viszont, hogy ama fehér papírlapon a Tol-
di sorai után még mindig egyetlen betű se született meg. 
És ugyanígy tény az is, hogy a némaságot Zsiráf viseli el 
nehezebben most is. 

- Nekünk nem is kellene írni - sóhajtja panaszosan, 
mint aki nehéz elhatározás küszöbére érkezett. - Ránk 
nem vonatkozik. 

Erre fordul szembe a vezér. 
- De azért megnézted. Az se vonatkozott ránk. 
- Hívtak. 
- Nem volt kötelező. 
- És nem mondták, hogy írnunk ke l l . . . Tehát hogy ne-

künk is. Vagy te hallottad? 
- Sumák szöveg! - csap rá Indián most már elég har-

ciasan, hisz csakugyan elérkezett az ideje annak, hogy 
végképp lezárja ezt az okvetetlenkedést. - Kérdezte vala-
ki, hogy kell-e? - néz körül, mintha többen is tartózkodná-
nak a szobában. 

- Ne tedd már magad! 
- Állj! Arról van szó, hogy akar-e az ember vagy nem! 

Csak az akaratról, semmi másról. 
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Rozoga: 
- Te például akarsz . . . Ki nem vette tudomásul? 
- Kösz. 
- Pont. 
Ezzel fölkapja Indián a papírlapot az asztalról, s az orra 

elé emeli, mintha olvasna belőle. 
- Figyelj! Te is. Nem baj, ha nehezedre e s ik . . . Égni 

kezd egy ház. Valaki bent marad t . . . 
- Egy lány. 
- Jó. Például egy l á n y . . . Várj. A címe: Tűzriadó!... 

Tehát bent maradt egy lány. Akkor veszi észre, mikor a 
tűz már bekerítette. A szomszédok se tudnak a közelébe 
férkőzni. Nem vesztegethetik az időt. Értesítik a tűzoltósá-
got telefonon . . . A téma: a kimentés! 

- Kinyúlok az izgalomtól! 
- Rajta! 
- Ezt írod? 
- Mondtam a témát. A kimentés, az a legfontosabb! 
- És mi mit csinálunk addig? 
- Ha nem hallgatsz, belefojtlak a párnákba! 
- Vagy beengedjük a denevért! 



A haditanács döntése. 
A csőkutya „beépül". 

Egy divatbemutató tanulságai 

Haditanács. 
- Megbüntetjük őket! 
Vagyis a lányokat. Még pontosabban: kettőjüket. Mikola 

Emíliát és Falus Brigittát. A döntést egyhangú szavazással 
hozták. 

Nincs a világon olyan tanácskozás, ahol a határozat meg-
születését ne előzné meg a különféle nézetek összecsapása. 
Még a legnyilvánvalóbb egyetértés esetén is birokra kel-
nek egymással a gondolatok. Ez a mostani tehát az egyet-
len kivétel. 

A helyzet ugyanis annyira egyértelmű és mindenképpen 
büntetendő, hogy a kétségek és az esetleges mentő körül-
mények (ha léteztek ilyenek) rég sutba dobandók. A türe-
lemnek és a jóindulatnak is vannak határai. Ha akadt a 
fiúk között olyan, aki hajlamosnak mutatkozott eddig arra, 
hogy elnézze a lányok megismétlődő és udvariatlan eltűné-
seit, és szerette volna újra és újra megbocsátani nekik: 
most már a legbizakodóbbja is elűzte lelkéből az irgalmas-
ság gyakorlásának gondolatát. Indián ugyan lovagias ma-
radt, de ő is csak annyiban, hogy szidalmak nélkül, néma 
fej bólintással szavazott a határozat mellett. 

S mivel legbelül jó előre tisztázódott minden: az ítélke-
zésre összeült haditanács már alig tartott pár percnél to-
vább. Mégpedig a zsibongó leghátsó sarkában, az utolsó ta-
nítási óra lecsöngetése után, abban a pillanatban, amint bi-
zonyossá vált, hogy Emmike a barátnőjével együtt ismét 
mennybe szállt, fölszívódott a kéménynyíláson át, kámfor-
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rá változott, kiugrott az ablakon, vagy valami más titkos 
képességgel rendelkezik mindkettő." 

Jő. A határozat tehát egyhangú. Meg kell büntetni őket. 
De hogyan? 

Nem mindegy. A legfontosabb, hogy valóban büntetés-
nek érezzék. Fájjon nekik. Annyira, hogy ne is titkolhas-
sák el. 

Ez a nehéz. Mert panaszt nem tehetnek. Be nem árulha-
tok semmiért. Ugyan kinek? Meg nem szégyeníthetők (ha 
egyszer nem is találhatók). Kibabrálni, kicsúfolni - ez 
igazán gyerekdolog volna . . . Mi legyen hát? 

S ekkor, az óriási tehetetlenség kellős közepén, egyszer-
re csak kigyullad a Zsiráf feje; persze hogy éppen az övé. 

- N®m törődünk velük! 
Semmi lelkesedés, a csönd még képtelenebb. Föl se lehet 

azonnal fogni, megérteni pedig még annyira sem. Mi az, 
hogy nem törődni? Hogyhogy nem?! Mit jelent az, hogy 
nem?! Nem törődni! 

- Bámulsz, mint tyúkszem a húslevesből! 
- Hallgass! 
- Állj! Gondolkozzunk. 
- Semmi értelme. Egyszerűen csak nem törődni . . . 
- Mintha nem történt volna semmi. 
- Nem is! Miért, te észrevettél valamit?! 
- A, á . . . én? 
- Én semmit! Vak vagyok! 
- Na ugye?! 
- Rettenetes. . . 
- Snúr! 
Ez a kiáltás azonban egészen mást jelent most, mint 

amit egyéb alkalmakkor szoktak vele kifejezni. Semmi 
esetre sem azt, hogy a határozat végrehajtási formájának 
ezt a kegyetlen mibenlétét netán fölfogták volna végre, 
hanem csupán a meglepetés szülte, a puszta meglepetés: 
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Ficere került ugyanis váratlanul elébük, rendkívül aláza-
tos képpel. 

Három mély lélegzetvétel után viszont tüstént fölforr 
megint, hiszen észre kell vennie, mennyire megörültek itt 
neki. Ennék okát nem kívánja elemezni; nem is az ő dolga. 
De tény, ami tény. S ami látható, azt nem érdemes eltit-
kolni vagy letagadni. Mert valóban: kész boldogság, hogy 
vége az önmarcangolásnak, nincs tovább fejtörés, elég a 
tépelődésből! Nem kell megérteni semmit! . . . Nem törőd-
ni . . . Ez az! 

Ficere éles és tévedhetetlen megfigyelése be is igazoló-
dik egy másodperc alatt; az ő hirtelen fölbukkanása csak-
ugyan eloszlatta a felhőket. S ez mindjárt vissza is hat -
amazok fölpattanása meg őt ugrasztja a magasba. 

- Snúr! 
S ha ilyen jókedvű mindegyik, akkor most kell nekik 

szegezni a ki nem hunyó kérést, de nagyon sürgősen, hát-
ha egyszer mégiscsak ráállnak megint: elő a szánkóval! 

Igen ám, de pontosan ez az, ami lehetetlen. A szánkó 
ugyanis a következő helyek egyikén volna föllelhető: Fa-
lusék kamrájában, Mikoláék verandáján, Dávidék hátsó 
műhelyében, ha Dö-Sö oda rejtette. A haditanács határoza-
ta értelmében viszont épp ezeken a terepszakaszokon til-
tott a közlekedés, vagy legalábbis veszedelmes. Az ottani 
bóklászás könnyen járhat azzal a következménnyel, hogy 
szembetalálkoznának "életlenül a lányokkal, s akkor vajon 
hogyan érvényesülne az egyhangú döntés büntető szelle-
me? Miből derülne ki, hogy ők bizony nem törődnek ve-
lük?! És legfőképpen: mi fájna nekik?! 

- Szó se lehet róla!. 
- Hátakkor? 
Szerencsére mégse görbül le a kölyök szája: sírni is, si-

vítani is elfelejt, olyan érdekeset fedezett föl! Voltaképp 
semmi világrengetőt - csak az első téli cinkét a portás-
fülke ablakában. Nem a kifüggesztett madáretető párká-
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nyán ugrabugrál, hanem egy vacak madzagon lógaszkodó 
szalonnabőrkén himbálódzik. Pörgölődik, hintázik, s köz-
ben tűhegyesen oda-odacsíp a csőrével. Szinte fejjel lefelé, 
alulról is kitapasztalja a bőrke hátát. Kapaszkodik, üteme-
sen jár a feje, mint egy színes, túlhúzott rugó, s oldalra is 
csapkod a csőrével; ez pedig hétszentség, hogy a boldogság 
jele! 

Dönteniük kell, hogy a madárkát nézik-e sötétedésig, 
avagy elindulnak valahová. 

- Majd te vezetsz! 
- Én??? 
Ügy megrémül a kitágult melegítőben, hogy menten 

megfeledkezik a cinkéről meg a szalonnáról is. 
Elindulnak hát. Mindegy, merre. Egyenesen a járdán. 

Néznivaló mindenhol terem, csak kedvünk legyen a lá-
tásra . . . 

A hólapátoló emberefc például. Némelyik ronggyal csa-
varja be a cipőjét vagy a csizmáját. Akad, aki zsákkesztyű-
ben markolja a lapátot. Először csak letolják a havat az út 
közepéről, oldalra, kétfelé. Aztán kezdik kupacokba, szórni. 
Pihennek is közben. Egy rettenetes szakállú vénember ci-
garettát kotor elő, erre a szomszédja is leáll; tüzért for-
golódik. Az óriási lapátot szurkálja a hórakás közepébe, 
ötödszörre megáll benne a szerszám, ráhúzza hát a kesz-
tyűt a nyelére, hadd ingassa meg a szél. 

Szép a világ! - egyikük se mondja, de lehetetlenség, 
hogy ne találják gyönyörűnek. Hogy ennyi fehérség telep-
szik el mindenen. . . Nemcsak a házak tetőin, nem a csu-
pasz ágakon, hanem ahogyan a szobrok is átöltöztek. 
Bronzból és kőből meredeznek mozdulatlanul, mégis tud-
ják, hogy ilyenkor mi illik. A bronzpüspök hermelin palás-
tot kerített a nyakára, a gimnázium sarkában a nagy festő 
fehér kucsmát nyomott a fejébe, a tér alsó sarkában két 
kőnővér tiszta lepellel burkolózik be szemérmesen a kíván-
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csiak tekintete elől, és Hunyadi János a lovát biztatva, az 
ércbuzogány mellett hógolyót szorongat a kezében . . . 

Gyerünk, kapaszkodjunk hát föl a barbakán mellvédjé-
re, a lőrésekből kilátni, a város fölé: azért építették ide, 
hogy betekinthető legyen az egész világ! Mindenhová, 
ahonnan ellenség törhet e lő! . . . Semmiség följutni: lép-
csők és korlátok terelik a bámészkodót arra, ahol a strázsa 
figyelt valaha, vagy ágyúcső meredezett a szakadék fölé. 
Kifér a fejük a bástya fogazatán, s ha türelmesen figyel-
nek, föl is tűnnek tán onnan alulról a lándzsákkal, tűzzel 
és kanóccal támadók, a lovasok, a létrát állítók . . . pusztul-
nak, hengergőznek vissza, újabbak hullámzanak elő, lán-
got vetnek a falra - de itt is, ott is, a hátuk mögött is csat-
tognak a kőlépcsőkön a patkós csizmák, és tűz viharzik 
már lefelé is! Csak egyvalaki ökle hadonászik a magasban, 
pedig tudja jól, hogy azzal itt úgyse megy sokra; de hisz 
nemigen szokta használni erejét, mert tapasztalta, hogy a 
puszta ijedelem is elegendő néha; csakhogy most nem fi-
gyelnek a szavára, nem akarják látni, hogy nem onnan 
félhető a támadás, soha nem alulról, hanem a hegy felől, 
roham a magasság lendületével - hátra, megfordulni! 
Vissza!.. . 

Akkorát kiált Rozoga, hogy valóban hátrakapják a fejü-
ket. A vezér is meg a hosszú nyakú is. És meg is penderül-
nek a tengelyük körül azonnal, olyan nagyot kell bámul-
niuk. Nem ellenség, nem lovasroham, nem ágyúüteg. Fice-
re vágtat a hajdani vizesárkon keresztül, a fölvonóhídon át 
feléjük. Nem csapatostul, de nem is egyedül. 

Valami rondaságot vonszol madzagra kötve. Nem ugatás 
ez, ami hallatszik, csak holmi nyamvadt, csaholó nyüszítés. 
És ugrál a foglya, mintha megkergült volna, pedig akkora 
csak, hogy a hasával a havas sarat maszatolja közben. Ilyen 
vacak kis görcs lábakkal hogy a fenébe ugrik akkorákat, 
mintha a gyalázatos kölyök rángatná a madzaggal a ma-
gasba?! . . . Pedig dehogyis rángatja; fél tőle, mintha em-
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berhúson élne egy ilyen vakarcs! Fél, de el nem engedi; 8 
is foglya ugyanannak a póráznak, csak a másik végén. 

Ficere pislog, rángatózik amazzal együtt, s bár igyekszik 
nem engedelmeskedni neki, kénytelen körültáncolni vele a 
többieket. Ügy merednek fölébe a nagyfiúk, mint a végzet 
megtestesítői. 

- Mi ez?! 
- Kutya - nyög hősiesen egy keserveset. 
- E-e-ez??? 
Kisebb a lába, mint egy hüvelykujj, a feje azonban már 

majdnem akkora, mint egy valóságos állatnak, a füleiből 
viszont kétszer két normális liffentyű is kitelne. És hosszú, 
mint a kályhacső. 

- E-e-ez??? 
A gazdája pedig még mindig pislog, rettentő szaporán, 

igen-igen ártatlanul, de most már igazi tudós módján. 
- Tacskó! A tacskó mind ilyen hosszú. Ez a f a j t á j a . . . 

De azért kutya. 
- Törpe! - vélekedik Rozoga. - Nem ér semmit. Elszab-

ták. 
Zsiráf már helyesel is: 
- Zsugorított, nem igazi. Korcs. 
- De! Igazi! Igenis igazi! Igazi tacskó! 
- Csőkutya. Legföljebb. 
A vezér a pórázért nyúlna, de így még kevésbé csönde-

sül a nyughatatlan átok. 
- Hol szerezted? 
Nincs válasz, egyelőre semmi. 
- Állj már egyenesen, ne kalimpálj, mint a falióra! 
Nem engedi el a zsivány, nem, az istennek se adná oda a 

rabszíj végét, nemhogy a nagyfiúk valamelyikének. 
- Oda jö t t . . . 
- Utolért! Ilyen csutaklábakkal! ' 
- Nem is hívtam . . . Jött. 
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- Látom, milyen jól érzi magát! De azért inkább csak 
engedd el. 

- Nem! 
- Amíg szépen kérlek. 
- Ne kérj szépen . . . Ügyse megy, én t udom. . . Meglá-

tod. 
- Próbáljuk. 
- Akkor visszajön.. .• 
S ez a nyomorék szabású jószág mintha egyszerre meg-

értette volna, micsoda veszedelem fenyegeti, valóban ab-
bahagyja az ugrálást, nem tépi már a madzagját, hanem 
hosszan odadörgölődik a gyerek bokájához. És jól lenyalja 
a rondára nyűtt cipők orrát, szépen egymás után vala-
mennyit. 

Tehát mindegy. És az is egyre megy, hogy a kutya vonít 
a póráz végén - vagy ez az ördögnövendék kezdene siví-
tani, ha kitépnék a kezéből. Ez utóbbi alighanem még elvi-
selhetetlenebb volna. Meg sokkal hosszabbra nyúlna . . . 
Most tehát megnövekedett az állomány. Három fiú, egy 
kölyök, egy csőkutya. Ez öt fő összesen. Így már indulha-
tunk. Fura logika, de nem cáfolható. S eszerint a jogossága 
se tagadható. 

Mint ahogy fölösleges kérdezni, hogy hová - nem is kér-
dezik, nem is néznek egymás arcába. Pontosan tudják 
mind a hárman, mind a négyen, sőt valószínű, hogy mind 
az öten is - hogy merre. Szóval hogy csakis egyfelé le-_ 
hetséges. . . 

. . .Rémes így! Hogyan lehet ennyire egyedül maradni?! 
Ebben a magányban úgy ténfereg Emmi egyik szobából 

a másikba, hogy szinte reszket a félelemtől. Azzal már 
nem is törődik, hogy a haja rég beleizzadt a homlokába, 
hiszen úgyse látja senki. Le is ülhetne, akár le is fekhetne 
- így egymagában nem foghat bele semmibe. Ez a legbor-
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zasztóbb érzés. Hogy a csöndben milyen tehetetlen. Csak 
jönni-menni, ablaktól ajtóig, szerszámosládától asztalig, 
asztaltól szekrényig, szekrénytől kapcsolótábláig, aztán 
ugyanígy visszafelé, majd elölről újra az egész, s közben 
nem is nyúlhat semmihez. Nem szabad, vagy nem m e r . . . 
Képtelen megfogni valamit; fogalma sincs, mit tehetne. 
Még kiabálnia sem érdemes. 

Az idő meg c^ak múlik, menthetetlenül eltűnik ez a nap 
is, és megint nem haladnak előre! Dühében már .toporzé-
kolna is, hogy hová párolgott egyszerre mindenki?! Legfő-
képpen Dö-Sö! A félig kész citernyák a satupadon szárad 
- mozdítani sem meri, valami titokzatos rendeltetése bizo-
nyára van, hogy pontosan olyan helyzetben fekszik - nem 
véletlenül hagyta úgy Dö-Sö!. . . De hol a fenébe csavarog 
ilyenkor?! 

Senki! Apa betegeknél, Kari bá szolgálatban. Aki itthon 
maradt: semmi haszon belőlük - mindannyian mást csi-
nálnak. 

Kari néni használhatatlan, mert rátört a keresztrejt-
vényfejtés! kényszer; ilyenkor már kora délután készülőd-
ni kezd, hogy aztán föltérdepelve a székre, nekihasaljon, s 
az asztal fölé nehezedve, hajnalig böngéssze a számozott 
kockákat az újságokban. Körülbástyázza magát a hadiesz-
közeivel, és megközelíthetetlenné válik a szertartásos rend-
ben kihelyezett irónok, radírgumik, vonalzók védelmében, 
az óriási lexikonok, értelmező szótárak, idegen nyelvű út-
mutatók tekintélyes tornyai mögött. 

Igaz, valaki azért még tartózkodik a házban: Ottília, Dö-
Sö nővére. De hát éppenséggel ő az, aki pillanatnyilag a 
legkevésbé képes arra, hogy segítsen. Alig pár centis a ha-
ja, olyan csutakrövidre nyírta, mintha fertőző betegségben 
szenvedne, vagy a rabkórházból szabadult volna - tudni 
való, hogy ez mit jelent az ő esetében. Ilyenkor nagyon ke-
serű; keserűbb, mint amikor egyáltalában nem gyötri a 
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szerelem, s igyekszik bosszút állni a világon - adott eset-
ben úgy, hogy nem hajlandó csinálni semmit. 

Potyognak Emmi könnyei; nem sír hangosan, de így a 
legrosszabb. Fojtogatóbb ez az egyedüllét, mint a félelem. 
Megfogná, amit lát, fölemelné - de érinteni se meri, hátha 
elrontja; ellenségesen néz rá minden: ne közelíts!.. . Hát 
valóban ennyire tehetetlen?! Ha nincs itt ez, vagy nincs ott 
amaz, akkor már nem ér az ember semmit? És ha ezt tudja 
magáról: hogyan lehet mégis elviselni? Nem, nem, ezt nem 
lehet kibírni - a sírásnak muszáj föltörnie, mert az a leg-
szörnyűbb, hogy tudja, szinte látja magát, mennyire szá-
nalmas í g y . . . jaj, ha kilesnék a fiúk! Nem, nem sikerül 
visszafognia a szipogást, rémületében prüszkölni kezd és 
köhög és krákog, és mindent megpróbál, csak a bőgés múl-
jon el! 

A műhely mosdójánál meglibben a függöny. Egy kar és 
félig a váll bújik elő a nyíláson. 

Emmi köhögése és krákogása el sem akad, pedig sikítani 
jobb lenne. 

A másik kar is előmerészkedik, de a fej még nem. Csak 
jóval azután. És csillogó rémület ugrál a szempárban. 

- M i . . . mi történik itt?! 
A Fúrfaragos! A mindenkitől félő és mindenféle üldözé-

sek elől menekülő, örökké gyanakvó, vén mester! 
Valaki hát mégis maradt itt! ö egyedül. Hogy elkészítse, 

amit megígért! Segítséggel vagy segítség nélkül: az hatod-
rendű kérdés. A lényeg, hogy ne álljon le a munka, ha egy-
szer elkezdődött... 

- Mi történik itt, kérem?! - forgolódik riadt tekintettel. 
- K i az?! 

- Se-semmi.. . - sikerül Emminek most már dadognia 
legalább. - Csak féltem. ' 

- Te . . te vagy itt?! 
- Egyedül, Fúrfaragos bácsi, én . . . egyedül! 
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- Hogyan mondtad? - tárja az öregember végre széle-
sebbre a függöny nyílását. - Féltél? Mitől féltél? 

- Csak . . . Csak féltem. 
- Helyes. A félelem, lányom, jó. Sosem árt. 
- Nem . . . nem jó . . . 
- Nem jó. Rendben van. Most mitől félsz? 
Valami hallatszik kintről. S csodák csodája: abban a pil-

lanatban megszűnik a félelem. Érzi Emmi, hogy más dolga 
lesz azonnal, nem a sírás. 

Ficere tűnik föl a kert végéből, hajlongva és botladozva, 
bolondul hadonászva, mintha tüzes piszkavassal üldöznék. 
Soha nem tudható, mi lelte, és miféle veszedelem közele-
dik vele; az az egy azonban valószínű, hogy nem magányo-
san tér majd be. 

Tanácsos tehát vigyázni. Legyünk csak óvatosak: nehogy 
idevezesse a barátait a ház mögé; itt egyelőre még igazán 
semmi keresnivalójuk! 

Jókor is indul Emmi, a legutolsó pillanatban hagyja ma-
gára Fúrfaragost, hogy elrejtőzve a mosdó függönye mögé, 
dolgozhasson szegény egymagában tovább. Mire ugyanis a 
házat megkerülve a téli verandára ér, a fiúk már ott hor-
gonyoznak Kari néni asztalánál, s épp a legidőszerűbb ki-
oktatásban részesülnek. Vagyis: mielőtt őfelőle kezdtek 
volna tudakozódni, Kari néni sürgősebbnek vélte, hogy el-
oszlassa csodálatukat. Egyrészt tehát a keresztrej vényei 
köré fölgyülemlett könyvtorony használhatóságát sietett 
bebizonyítani nekik, ezzel a fölszólítással: 

- Mit bámészkodtok?! Nézzetek bele, és minden kide-
rül! Nincs olyan rejtvény, amit ne lehetne megfejteni a se-
gítségükkel! 

A másik manőver azonban már sokkal nehezebben in-
dult be. Kiderült ugyanis, hogy a somogyi legények csodá-
latát nem is annyira a rejtvények segédeszközei kötik le, 
hanem éppen Ottília megjelenése. Az a merev, réveteg te-
kintet, ahogy észre se vesz maga körül semmit. Hogy olyan 
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sima és fényes az arca, akár egy kaucsuk babáé . . . Meg a 
haja! Hogy végre így láthatják, ennyire kopaszon! A feje 
búbján, a középen az a pár vöröses szál, egyenesen az ég 
felé! Ügy rajta felejtették a tekintetüket, mintha valóban 
csodát látnának és nem egy bolondot! 

Emmi tehát igen-igen jókor lépett be, hogy segítsen Kari 
néninek: vagyis hogy közös erővel magukhoz térítsék az 
olvadozó vitézeket. 

Épp azt akarta volna csúfondárosan odavetni nekik: „Na, 
ilyen szépet talán nem is látni Kaposvárott!" - amikor vá-
ratlanul az a ronda kutyus is begurul a gazdájával együtt, 
és ezzel a kopaszság csodálata egyszerre megszakad! Min-
dennek vége; még Kari néni is kénytelen arrább rántani a 
székét, Ottília pedig sértett méltósággal, némán elvonul, a 
levegő se libben utána. 

Sok magyarázkodásra nincs lehetőség, mert a kutya pon-
tosan tudja, mit akar, s mi lesz neki a legjobb. Rövid, cson-
ka lábait úgy megveti a veranda kövén, hogy egy lépegető 
exkavátorral se lehetne elmozdítani Emmi mellől. Ahogy a 
homlokát ráncolja, a füle is a földig lóg; ebből érthető, mi-
lyen elszántan gondolkozik. 

- Találta! - mutat Zsiráf Ficerére, aki azonnal helyes-
bíti: 

- Nem igaz! Odajött! 
- Pont őhozzá, érted? 
- És neve van? 
Rozoga dühös; szeretne másról kérdezősködni. Például 

arról, hogy Brigitta miért nem látható i t t . . . Gorombán rá-
vágja hát: 

- Csőkutya! 
Emmi meg nevet, persze hogy nevet, mintha pár perccel 

előbb nem is sírt volna. 
- Az nem név! Hogyisne! 
Akkor hát az okos Zsiráf: 
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- Hurka! Legyen Hurka! Pont olyan! Csak kinövései 
vannak a föld felé. De az nem számít! 

Ez igazán sértő. Le is hajol Emmi, de nem veszi ölébe; 
elég neki a simogatás. 

- Bolond vagy te? Hát olyan ez, mint a hurka?! 
- Akkor mi legyen? 
Ilyenkor kell fújdogálni fölfelé. Hasznos egy kis szünet, 

könnyebb még gondolkozni is. Utána a leghatározottabban 
ki lehet jelenteni: 

- BIP-PIM! Ez lesz a neve. Természetesen. 
Egyszerre kiáltanak föl ketten, mintha egymást rúgták 

volna bokán: 
- Mi az, hogy BIP-PIM? 
A harmadik pedig így (nyilván Rozoga): 
- Fölfogtátok, hogy mit mondott?! Jámbor népség! Azt 

mondta, hogy természetesen! 
Emmi a vállát is alig rántja föl. 
- Tudom, hogy te nem érted! Reménykedtem is benne. 
- Mit lehet itt megérteni?! BIP-PIM! Ez semmi! Nem 

jelent semmit! Te talán érted?! 
Igyekeznie kell Zsiráfnak tehát megint. Ha nem lép ide-

jében közbe, menthetetlenül leszavazzák. 
- Mondtam, hogy a Hurka jobb lesz! 
- A fejed! - löki arrább Emmi, hogy egyenesen Indián 

elé léphessen. - Mert igenis jelent valamit! Ha tudnátok 
gondolkozni... Rövidítés. 

- BIP? 
- Balatoni Ifjúság Pártja! 
Erre csak hümmögni lehet. 
- De a másik vége? Az, hogy PIM? 
- Ugyanaz! 
- Nem, figyelj, Emmi, az nem jó. 
- De. Ugyanaz. Csak fordítva. 
Indián már hajlandó volna arra, hogy tudomásul vegye. 

A leghosszabb somogyi azonban még mindig okoskodik: 
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- Fordítva sem jó. Nem ugyanaz. Az M betű a végén 
nem jó. 

- Az M betű jó, te vagy a b u t a . . . Száraz a fantáziád, 
mint a tapló! Azért kellett így, hogy ki ne találd! 

- Hurka! 
Emmi, mintha meg se hallotta volna, már fogja is a pó-

rázt. 
- Miért kapom? 
- Te kapod??? 
- Tudom, hogy meglepetés . . . Még arra is gondoltatok, 

hogy mennyire csodálkozom majd. Köszi . . . De azért meg-
mondhatnátok, hogy miért. 

- Arról szó sem volt, hogy a tiéd! 
Rozogának most nyílik alkalma arra, hogy viszonozza ba-

rátjának az iménti kisegítést: 
- Igaz is, miért kapnád pont te?! 
Ezt a kötekedő hangot föl se kellene fognia, tulajdonkép-

pen lerázhatná magáról, fütyülhetne Rozoga „jóakaratára". 
De nem így történik. Nagyon is elgondolkozik, furdalja a 

lelkiismeret, és igencsak bántja, hogy ő még semmivel se 
lepte meg a vendégeit. Mert mindent arra az egy lapra tett 
f ö l . . . És mi lesz, ha nem is sikerül? Ha ennyire egyedül 
hagyják, akkor mi lesz a gitárral meg a dobbal?! Most még 
fokozottabban érzi, hogy tartozik nekik, s ahogy a kétség-
beesés megint a hatalmába keríti, majdnem elárulja magát. 

- Mivel viszonozzam nektek? 
Szerencsére idejében összeszedi a gondolatait, és amazok 

se vettek észre semmit. Indián komolyan bólint. 
- Majd megtárgyaljuk egyszer. 
És a barátja is folytatja a hülyéskedést: 
- Lakni is fog valahol? Ez a Hurka! 
- Természetesen velem. 
Mire Rozoga azonnal fölszisszen: 
- Már megint, hogy: természetesen! Süketek vagytok, 

abszolút süketek?! Nem hallottátok, hogy azt mondta?! 
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Vezéri szóval lehet csak megnyugtatni, de ezt igazán 
ügyesen kell intézni, valahogy Emmike hála mögött. 

- Hagyd. 0 lesz a tégla. 
- Mifene! 
- Bip-Pim. A mi beépített kémünk. Tégla. 
Amennyit ebből más is meghallhat, azon csak nevetni 

lehet. 
- Szeresd a gazdit, rajta! Jelezni fogod mindig, hogy 

hol jár. Értetted?! 
- Hogyisne! 
- Nocsak. Tanuljuk meg szépen! - nyomorgatják a föld-

szintes jószágot, és nógatják a leendő hűségre; odadörgölik 
az orrát a farmernadrághoz, sőt Rozoga föl is kapja, és kí-
nálja Emminek, vegye a karjába, Zsiráf meg egyre mor-
zsolja a tenyérnyi füleket. - Szépen, okosan! Na, szagold 
csak: ő a gazdi . . . És mi vagyunk, akiket szolgálsz! Rend-
ben van? 

Ráncolja is szegény kutya a homlokát, nagy gondban 
van; jól meg kell jegyeznie, amit hall, nem tréfa ez, már 
régen nem tréfa . . . 

Emmi gyanakodó kedve azonban eközben sem oldódott 
föl. Mert mégiscsak az a legfurcsább, hogy Dö-Sö így itt-
hagyott mindent. Igazán nem szokása. Ha mégis megtette, 
akkor komoly oka lehet rá 

És éppen arról nem beszélhet, hogy miért dühíti ennyire 
az eltűnésük! Hiszen igaz, egymagában az se tetszik már, 
hogy mi a csoda összeesküdni-valójuk van nekik külön is?! 
Szóval mit jelentsen, hogy Dö-Sö meg Brigitta éppen 
együtt nincs itt?! De ez csak hülyeség, legföljebb a libák 
féltékenyek, hogyisne! Ezt könnyen tisztázza az ember ön-
magával. Hanem hogy a műhelyben senki (csupán az öreg 
Fúrfaragos), és hogy ez mekkora baj, arról ugyan kivel be-
szélne?! 

Leghelyesebb, ha azonnal indulnak. 
- Megkeressük őket! 
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- Persze Bip-Pimnek talán ennie is kéne - jut eszébe 
mindenkinek. 

Ilyenkor azonban keménynek és kegyetlennek kell ma-
radni; a nagy cél érdekében olykor a szívtelenség sem ak-
kora bűn, hogy ne volna később megbocsátható. Emmi te-
hát nem tűr ellentmondást. 

- Majd! - jelenti ki határozottan. - Ha most átmennénk, 
ti ott ragadnátok apuval! - toppant egyet a cipője sarká-
val. - Pedig nekünk most mennünk kell! 

. . .Busszal, gyalog, majd megint busszal, végül újra gya-
log. Akármerre indul az ember, előbb-utóbb úgyis a bel-
városba jut. Ilyen ez a város: mindenképpen a Széchenyi 
térre keveredünk, onnan pedig végig kell sétálni a Kossuth 
Lajos utcában legalább egyszer. A színház előtt, oda és 
vissza. 

És az első percben, a legelső kereszteződés előtt, azonnal 
rá kell döbbenni arra, hogy nem közönséges nap a mai. 
Csütörtök! Ilyenkor sokkal tovább tartanak nyitva az üzle-
tek, mint egyébként. Legalább nyolcig. Bevásárlónap! -
így mondják. Ezért aztán körülbelül ötször annyian tolon-
ganak a járdán. Az üzletek legtöbbje minden héten kitalál 
valamit csütörtök délutánra, hogy becsalogassa a kintieket, 
ha már ilyen sokáig üzemelnek. Adódik meglepő árleszál-
lítás, és előkerül egy-egy hiánycikk is erre a pár órára. 

Mindegy, a csőkutyával bóklászó kis csapat egészen más-
ra kíváncsi. Pontosan ugyan meg nem tudná mondani egyi-
kük se; éppen ezért alakulhat úgy a menet, hogy az éhes 
rabszolga vonszolódik az élen, pórázon rángatva maga után 
a farmeros kislányt, aki, nem hajlandó átadni őt senkinek, 
még annak a bő gatyás hajcsárnak se, pedig vele jobban 
megértetné magát; eddigi tapasztalatai nem a legbiztatób-
bak az új gazdinál, de majd levesszük a lábáról, nem lesz 
mindig ilyen mérges! 
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Valahol még zene is szól! Tekergetik a nyakukat, néze-
lődnek fölfelé." De nem: az emeleteken minden zárva; té-
len nem táncolnak nyitott ablaknál. Akkor honnan?! 

Ni! 
Bip-Pim is lefékez, szőke gazdája hiába rángatja. A tüs-

kefejű ördögfi pedig máris a kivilágított üvegajtóban te-
rem. 

Ifjúsági Áruház. 
A bejárat teljesen nyitva. Szélesen látható minden. 

Ahogy a pultok elé sorakoztatott székeken ülnek: papák, 
mamák, ölükben a kabátjuk, a sáljuk és a térdükhöz szo-
rulva a hozzájuk tartozó kamasz vagy még kisebb csemete. 
Különben minden félretolva az útból. Nyilvánvaló, hogy 
történnie kell valaminek, arra vár ott bent mindenki. Hi-
szen az elárusítók is csak ácsorognak, kigombolva a köpe-
nyük, és nézelődnek a falnak támaszkodva. És szól a zene. 
Igen, innen hallatszik k i . . . Csak nem akarnak táncolni?! 
Annyi ruha és kabát között minek kellene táncolni?! 

Nem. Egy kislány kerül elő, hátulról, a raktárak felől. 
Sétál, nem siet. Ahogy a zene engedi. És körülnéz, és meg-
fordul háromszor is, és pipiskedve vonul tovább a székek 
előtt, hosszában a pultok mentén. Rakott szoknya, blúz . . . 
Aztán egy másik is, ni, még egy; ez milyen szépen jár, mi-
lyen kedvesen mosolyog, biztosan jól érzi magát abban, 
amit visel! Télikabát, szőrmés fehér gallérral. Le is veti, és 
mutatja a bélését. 

- Divatbemutató! - állapítja meg a tacskó vezette csa-
patból az egyetlen, aki érti az ilyesmit. - Fiataloknak. Nem 
látjátok?! 

- Gyerekholmik, zenére! Hülyeség! 
- Nem értesz hozzá! Zöld vagy! 
- Vetíthetnék is a falra színesen! Diafilmen! Minek 

annyit ugrálni hozzá?! 
- Hallgass! 
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S nézné is Emmi szívesen tovább, ha nem ütne át min-
denen az a bizonyos sürgető érzés, és nem kellene folyvást 
emlékeztetnie az alkalmi expedíció többi tagját arra, hogy 
mi is a dolguk tulajdonképpen. 

- Itt akartok horgonyozni karácsonyig? Megvárjuk a 
csillagszórókat?! 

- De ha olyan szép! - nyüzsög-forog viszont a legkiseb-
bik. - Emmike, neked nem tetszik?! - mutogat is szemte-
lenül, s csak azért hallgat el, mert a Zsiráf nevezetű ke-
gyetlen testőr keze túl hirtelen nehezedik a kobakjára. 

- Igazad van, lustaság - nyögi a másik rettentően okos 
srác. - Az is gőzös, aki kitalálta! 

De a következő pillanatban éppen ő ugrik akkorát, hogy 
e váratlan megnyilvánulástól legalább három hasonló bá-
mészkodó lódul neki teljes testszélességében a kirakat-
üvegnek. S tán fejjel rontana az ajtónak, ha vigyázó tár-
sai vissza nem rántanák. 

- ö az! - kiáltja (mi az, hogy kiáltja? süvölti!), de senki 
se ugrik föl a helyéről odabent, szerencsére: a döbbent fel-
hördülés talán éppen beleillett a zene ritmusába. - ö ! 

- A Koncz Zsuzsa! 
- Brigi! 
- Meglágyultál! Nem ismered meg a hangját?! 
- Bolond vagy. Nem aki énekel, az magnó. Hanem ott 

ment! 
- Zzzzannnya! 
- Brigi! - jajdul föl Emmi is, de ez a sóhaj még annyira 

se hallatszik be. 
Tiszta fehér ruhában, népi hímzésű övvel és ugyanilyen 

zsebekkel, fehér térdharisnyában, egészen egyszerűen . . . 
És a magnóról az ének valóban Koncz Zsuzsa . . . 

Egyvalaki mégis előkerül - de nem a kiáltásra. Hátulról, 
odakintről. Békésen mosolyog, nyugodtan hát, hiszen tudja, 
hogy ebben az esti utcahomályban nem is olyan vörös, 
mint otthon a lámpa alatt. Dö-Sö. 
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Most még nagyobbat kellene kiáltani. De egyiküknek se 
futja, még nyikkanásra se. Annak a hurka formájú nyomo-
réknak a legkevésbé, pedig ő nem is tud semmiről. 

Igaz, a többiek is csak azután, ha Dö-Sö majd megma-
gyarázza nekik. 

Mit keres itt, hogy került ide, miért ténfereg erre?! Pont 
itt?! ö is?! 

Nem, másról van szó. Nem keres itt semmit, nem került 
ide, és nem ténfereg erre. Csak annyi igaz, hogy: pont itt. 
Igenis. Azaz nem véletlenül. Hanem ezt a „munkát" ő sze-
rezte Briginek . . . ö - Brigittának . . . 

Érthető. Emmi óriási lélegzetet vesz. Sikerül is annyira 
fölfújnia magát, hogy Dö-Sö kénytelen védekezésre emelni 
a karját, mielőtt valóban nekirontana ez a lány. A paprika 
azonban nem olyan csípős, vagy idejében hagyta abba a 
vörös srác a mosolygást. 

Különben is: ugyan miért esett volna Emmi neki? Azért, 
hogy nem őt „szervezte be"? Vagy egyszerűen csak azért, 
mert a háta mögött történt? Nagyon átlátszó és nevetséges 
indok a verekedésre. Megharagudni pedig - na, azzal is vi-
gyázni kell, ne hamarkodjunk el semmit! 

Meg aztán az érvek! Dö-Sö a legnagyobb lelki nyugalom-
mal sorolja őket elő. Olyasmire hivatkozik például, hogy 
ezt a bemutatót most bakfis méretű holmikból rendezték, a 
jövő héten pedig a gyermekruházatra kerül sor, s akkor az 
öcskös jön majd. Ficere révén tehát másodszor is haszno-
sítható az ötlet, összesen kétszer! S hogy ez miért olyan 
fontos, azt majd máskor mondja el, itt most lehetetlen. 

Ebből tehát meg kell értenie Emminek annyit legalább, 
hogy ártana a közös titoknak, ha a kérdést tovább fesze-
getnék. Abba is hagyja megszeppenve, egyetlen szemrehá-
nyásra fut ja: 

- Erről nem beszéltél . . . 
Dö-Sö nagyot nevet; csoda tudja, mitől olyan jó a kedve, 

vagy milyen rejtett célt szolgál ez a hangoskodás! 
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- Egyébként semmi vész. Minden oké! Brigi nagyon 
ügyesen mozog, nem? 

Ez fáj. Ta lá l t . . . Talán 6 nem mozogna olyan ügye-
sen?! . . . 

Akad azonban, akinek súlyosabbak a gondjai. Rozogának 
például. Az egészből csak a lényeg érdekli, az azonban na-
gyon. 

- Mikor lesz ennek vége? 
- Jövőre! - nyögi Zsiráf éppoly türelmetlenül. 
- Akkor betörünk! 
- Megvárjuk, míg a fürdőruhák következnek! 
Vezér is van itt szerencsére, tehát nem történhet baj. 

Viszont amíg az ügybuzgalmuk leköti a gyanakvásukat, 
addig Dö-Sö odavethet Emmikének pár szót különösebb 
föltűnés nélkül: 

- Azt hittem, más dolgod van . . . Sürgős, nem? 
- Te is otthagytad! 
- Én . . . azaz m i . . . Dehogyis hagytuk! 
- Hát? 
- Szóval itt is azért dolgozunk! 
- Azért? . . . És éppen itt? . . . Nem értem, drága Dö-Sö, 

hogy miről beszélsz; igazán mondd meg! 
- Éppen! És itt! - hunyorog a fiú, és beletúr engedetlen 

hajába, mintha nem is volna fontosabb dolog a világon, 
csak rendbe hozni egyszer. - És jobb lenne, ha kevesebbet 
mászkálnál el; segíthetnél többet az öregnek! 

Ezek az utolsó szavak viszont igenis örömöt szereztek 
Emminek! Lám, szükség van a segítségére. Igenis az övére! 
Akkor az tehát mégis valami; akármennyi, de segítség.. . 
És ha elkészülnek vele, akkor igenis neki fogja adni a gyű-
rűjét! Hiába tiltakozik majd, el kell fogadnia tő le ! . . . 

Dö-Söről természetesen nem mindenki tudja, hogy ha 
egyszer elhatározott valamit, akkor mekkora csodákra ké-
pes „az ügy érdekében". Alighanem százezer embert ismer 
a városban, és talán valamennyien hajlandók ténykedni 
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neki. Valószínű, hogy így van, hiszen az események őt iga-
zolják. Elintézhetetlen probléma ugyanis nem létezik az ő 
gyakorlatában. 

Jelen esetben például az a helyzet állt elő, hogy a citer-
nyák meg a pergődob jövője bizony kezdett kétessé válni. 
Cikis! Igen, ilyenkor van szükség ötletekre. Hiszen nem 
akármi hiányzik ám ahhoz az átkozott gitárhoz, csak éppen 
a húr meg a kábel az elektromossághoz. Azonban az áru-
házban, itt, főszabász az egyik „havernő" (Dö-Sönek min-
denki haver vagy havernő, akire számítani lehet), akinek a 
fiával ugyanabban a műhelyben állták a sarat a tanonc-
években, az ő apja viszont eladó a hangszerüzletben, ahol 
előzőleg azt ígérték, hogy két hét múlva kapnak új szállít-
mányt, vagyis új árut, talán ilyen húrt is (két hét, úristen, 
hol lesznek már a somogyi fiúk!). Nos, húr mégiscsak lett, 
aminek ellenében Brigi az áruházban ingyen vállalta a ma-
nökenszerepet. Szóval nem kap érte pénzt, pedig éppen-
séggel szüksége volna rá, hiszen szeretett volna venni va-
lamit anyunak, mire hazajön a kórházból a kicsivel. . . 
ö azonban ezt áldozza a barátnőjének az „ügyért"; Emini 
egyelőre nem is tudhat róla, ez lesz az ő meglepetése. Hogy 
aztán az anyu részére veendő házi ajándékra miképpen 
lesz pénz mégis? Majd erre is kitalál valamit Dö-Sö! Igaz, 
előbb még pácot is kell szerezni a vegyianyag-boltból (de 
talán ott is föllelhető egy haver!). 

Így volt ez mindig, valahányszor új probléma termett a 
Falus-Dávid-Mikola szögben; s ugyan miért éppen most 
kéne új szokásokat fölvennünk?! 

Elvben tehát a legnagyobb rendben volna minden; nem 
kell okot keresni a sírásra, de még a veszekedésre sem. 
S akármit találnak is ki az okos emberek, hogy ezek a csü-
törtöki „bevásárlónapok" minél hosszabbra nyúljanak, vé-
gül mégis kilép Brigi a sötétedő üvegajtón, régi, kinőtt 
télikabátjában, szorosan összefogva a két szárnyát, kötött 
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sapkája mélyen a homlokában s a nadrágszár vége ugyan-
olyan szélesen visszahajtva, ahogyan délelőtt az iskolában. 

Sikerül a helyzetet azonnal fölmérnie, s egy fél percre 
sincs szüksége ahhoz, hogy belássa: bármit szabad inkább, 
csak meglepődnie nem. Épp ezért egyelőre még azt a sose 
látott fura kutyát se hajlandó észrevenni, ahogyan Emmi 
körül tekeregve, szép módszeresen a lábára hurkolja a 
madzagot. Hanem a legtermészetesebb boldogsággal az ar-
cán, elvárva a nyílt téri ünneplést, rákérdez a csodálkozó 
csapatra: 

- Szép voltam? 
Van-e nagyobb öröm a világon, mint az ilyen ámuló ar-

cokba nézni?! Kivárni nyugodtan, kiélvezni a percet, s tü-
relemmel lesni ezt a tanácstalanságot... Amíg kiderül, 
hogy Emmi például irigy is. Különben nem mondaná eztj 

- Így könnyű! 
Nem pirosodik Brigitta arca, most valóban nem. Mert 

nagyon boldog. 
- Könnyű ám! - illeg-billeg. - De milyen könnyű! Lát-

tátok? 
- Idegen ruhákban! 
- És ötpercenként másikban! Az a legjobb, hogy egy-

más után . . . Miért nem jöttetek be? 
Zsiráf van a legnagyobb zavarban, mert érzi, mennyire 

elérkezett az ideje annak, hogy valami okosat is szóljon, 
aki képes rá. 

- Itt jobb volt! - jelenti ki élesen. - Tudod, kedves 
Brigi, mi nagyon szeretjük a hideget! 

- Kár. Ott szebb lett volna . . . 
Rozoga csodálkozása egészen mást jelent. Azon igyek-

szik, hogy a csoportban legelöl álljon. 
- Hol tanultad? - kérdezi. Emmi azonban máris közbe-

lép, hogy tüstént kijózanítsa, olyan gyorsan, ahogy csak 
lehetséges. 
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- Az ilyesmit nem kell tanulni! - fintorog, és kapkod 
közben a kutya póráza után. - Miért? Te hogy fogod a ka-
lapács nyelét? Azt hol tanultad?! Mégis tudod. Mindenki 
tud valamit! 

Abbahagyja,- mert ketten is néznek rá, mégpedig nem 
akárhogyan. Dö-Sö is, Indián is. 

Nincs is hirtelenében más ötlete: a vakarék kutyát, ezt a 
toprongy állatot kell megrendszabályoznia. Elég sok időbe 
telik, míg sikerül kiszabadítania magát a. lába köré csava-
rodott póráz fogságából; foroghat összevissza, senki se se-
gít neki. 

Éppenséggel el is keseredhetne tehát, ha nem kellene 
ügyelnie arra, hogy föl ne fedezzék, mennyire dühös. 

A visszafojtott méreg pedig a legveszedelmesebb, s ezút-
tal csak azért nem robban, mert utóbb mégiscsak akad a 
csatában egy lovag - bár ő még rövidnadrágos lehetne. 
Az is igaz, hogy nem őérte teszi - hanem viszket már 
mindene, hogy engedjék végre őt is a nővéréhez, hadd mu-
tassa meg neki az új szerzeményt - micsoda dolog, hogy 
még oda se vakkantott?! 

No hisz, ennél ugyan lángolóbb elcsodálkozást érdemelt 
volna! 

- Tiéd? - nézi Brigi a törpe hasonmászót csaknem kö-
zönyösen. - Apu szétveri a fejed, ha hazavisszük! 

De a többiek is - mintha a köd fojtogatná őket, úgy el-
halkultak mindannyian. S Emmi is csak mondja, ahelyett 
hogy büszke lenne rá: 

- Én kaptam . . . Ne félj, nem kell hazavinned. 
- Hallod?! - figyelmézteti Zsiráf a keményebb öklű 

barátját. - Tényleg azt hiszi, hogy az övé! 
- BIP-PIM. 
- Az mi? 
- Így hívják. 
•- Szerinte! Nézd meg: Hurka! 
- Csőkutya! 
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- Ok nem tudják. BIP-PIM. Hidd e l . . . Azért csúfol-
ják, mert nem értik. Hogy természetesen BIP-PIM a nevel 

Ficere nem tűrheti, hogy a legfontosabbat elhallgassák: 
- Én találtam. 
- Igazad van, a tiéd is! - hadonászik Rozoga. - Érthető? 

- fordul Emmihez. - Lásd be, hogy az övé is!. 
És ölbe kapja a rémüldöző tacskót, amúgy madzagostul, 

mintha a gazdája nem is ráncigálná. Nem törődik azonban 
semmivel, elvégre ő erősebb mindkettőjüknél. S dugdossa 
a csökött jószágot amahhoz a kabáthoz: ismerje csak meg 
azt is! 

- ö t is szagold! 
- Na! Vidd innen! - szabadkozna Brigi, de hiába tilta-

kozik; Rozoga úgy forgolódik a zsákmányával, hogy nincs 
szabadulás. 

- Jól nézd meg! - tömködi a kutya nedves orrát a kabát 
kiforduló bélésébe. - Itt maradsz! Szagold, vagy levágom 
a füled! 

Menekvésről tehát szó se lehet! Egy ilyen vacaksággal 
csak elbírunk valahogy! Meg aztán nem is olyan rossz hely 
ez így, a meleg ölben meg a kabát védelmében! - kezdi 
alighanem ő is megérteni a helyzetet, s már békésebben 
ráncolódnak azok a vastag, hosszanti ráncok a kutya-
homlokon. 

- Így . . . így! Szagold szépen . . . Szimat, kiskutyám, a 
fene a ronda fajtádat; szimat, ha már itt vagy! - S egy 
mozdulat a békesség kedvéért a lustábbik gazdi felé is. -
Na, szépen . . . mind a ke t tő t . . . nagyon szeresd őke t ! . . ; 
Szimat! 

És épp ebben az idilli békességben sikerül az elvetemült 
csavargónak kitépnie magát! 

Zsupsz! - és máris lent a földön. Egy lusta, de annál ki-
számíthatatlanabb mozdulat, s nincs is már sehol I 

Ahányan vannak, annyifelől vetik magukat a nyomába. 
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Illetve mégse mindannyian. Emmi és Brigi például úgy 
megijedt, hogy mozdulni se mer. Egymásba kapaszkodnak, 
és nekidőlnek egész szorosan a kirakatüvegnek. 

S ezt a rémületet még csak meg lehetne valahogy érteni 
(Rozoga alighanem úgy magyarázná, hogy hát lányok, 
azért ilyenek!), hanem a vitéz idomár is gyökeret eresztett 
a járdaszélen. Idétlenül elformálódott melegítőjében olyan 
diadalmasan és fensőbb boldogsággal tekint a nekivaduló 
sereg nyomába, mintha az ő vezényszavára lángolt volna 
föl ez a csodálni való, ritka harci kedv! . . . 

Azért még az ilyen általános fejetlenség közepette is szü-
letnek meghitt pillanatok. Indiánnak például sikerül az 
óriási tolongás és lökdösődés áradatában is szigorú tekinte-
tet vetnie a vigyorgó kölyökre. 

- Ezért szerezted neki? 
Mármint Emmikének természetesen. 
- Kicifrázom a képed! - kiált rá egy utolsót, aztán ő is 

eltűnik. 
Csak Emmi látja még. Vagy ő se már - csak azt, hogy 

ilyenkor ugye igazán olyan szigorú, mint egy vezér . . . 
Ficerének így aztán már csak a lányoktól jár néhány 

búcsúszó. 
- Hol találod meg? 
- Sehol! - hangzik fölényes magabiztossággal. - Vissza-

jön. 
- Honnan tudod ? 
- Nem hiszed? Mondta! 
- Neked? Akkor jó. 
- Haláli fix! 
Egy kis fenyegetőzés mindenesetre nem árt. 
- Különben. . . - kezdi rá az egyik, mégpedig éppen a 

nővére. - Hisz hallottad! Szép mintásra faragnak . . . 
A másik csak unottan legyint. 
- Színesre . . . 
- ö lesz a giccstörpe a kertben! 
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- Ha megígérték! 
Erre viszont nincs válasz. Hanem egy hegyes "ugrás a 

magasba, aztán mindjárt egy másik - de az már pontosan 
a semmibe. Vagyis úgy, hogy már nem is látni, hová tűnt; 
csak a vihogása hallatszik valahonnan: 

- Ha utolértek! 
- Várj! Állj meg! 
- Jövőre! 



A nagy nyomozás. 
Kutyaól a fa tetején 

Vasárnap. Mégpedig reggel. Az utolsó előtti nap! 
És Emmi? . . . Ma talán otthon érhető, elvégre ünnep van. 
Ezzel a gondolattal viszont gyorsan birokra kel egy 

másik: 
„Munkaszünet! Ma nem nyomozunk!" 
A két gondolat szívós és néma küzdelme a végtelenségig 

elnyúlhatna, ha e korai gyalogtúra eredményeképpen nem 
állnának máris a Mikola-portához vezető vízmosásos út tor-
kolatában, ama nevezetes szakadéksorozat előtt. 

Alinak, igen, mert meg kellett állniuk. Nem azért, mint-
ha a veszedelmeket rejtegető útszakasz rémítette volna el 
őket a továbbhaladástól - nem, ilyen hétköznapi nehéz-
ségektől igazán nem szoktak visszariadni: legyőzték ők ezt 
az akadályt már az emlékezetes kötélhinta segítségével is! 
Hanem a váratlan látvány, attól kellett olyan hirtelenül le-
fékezniük, hogy minden gyötrő gondolat egyszerre kiállt a 
fejükből. 

Csak annyi látható egyelőre, hogy valami óriási daru 
emelkedik doktor Mikola Ervin kertje közepén, a nagy, 
szürke, téli ég felé, sárgán, kihívón és kevélyen, olyan 
szemtelenül hegyesen, mintha az üveges verandát készülne 
megemelni, vagy magát az egész házat akarná fölkapni 
mindjárt! 

Indián Rozogára tekint - az Zsiráf felé fordul -, ő meg 
vissza a vezérre. Aztán a kör még egyszer, ugyanígy. 

- Leakadt a rugód?! 
- Ne lóbáld az agyad, hanem gondolkozz! 
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- Köszörüld magad! 
- Az égből szállt alá, azt hiszed?! 
Zsiráf tehát kénytelen megszólalni. Hiszen minden jel 

arra mutat, hogy kíváncsiak a véleményére. 
- Karácsonyi előzetes! - sóhajtja. - Figyelmeztetésül, 

hogy meg ne feledkezzünk a rendkívüli nap örömeiről. . . 
Különben lehetséges, hogy rosszul sejtem. 

Rozoga ökölbe szorított keze megemelkedik, pedig elég 
korai az idő ahhoz, hogy elnémuljon az, akinek gondolatai 
vannak. Kicsivel arrább kell húzódnia tehát, és úgy foly-
tatni : 

- Ebben az esetben méltányos, ha megbocsátotok ne-
kem . . . 

Barátai azonban olyat rándulnak, hogy most már való-
ban helyesebbnek véli, ha abbahagyja a filozofálást. Csak 
még megjegyzi félvállról: 

- Mindenesetre meg kellene győződnünk róla. Ezt ne 
felejtsük el bekarburálni a terveink közé . . . 

Végre fölharsan hát a vezényszó: 
- Indulás! 
S az árok túlsó oldaláról, a töltés magasságából már lát-

ható, hogy csakugyan nem akármi az a citromsárga szörny, 
hanem kerekeken nyugszik. Ezek szerint kétségtelen, hogy 
nem a mennyekből ereszkedett le, hanem az út felől érke-
zett. 

- Daruskocsi! 
Mindannyian érzik, hogy valami igen fontos dolognak 

kqjlett történnie ahhoz, hogy Mikola bácsi eltűrje ezt a sér-
tést. Azt is érzik - vagy legalábbis olyasvalamit - , hogy 
nekik itt most segíteniük kell. 

Még egy-két árkon kell átjutniuk, s már látható is, ho-
gyan hadakozik Mikola bácsi a kert közepében. Dehogy 
adott ő engedélyt erre a gyalázatra, miféle betörés ez! Tel-
jesen nyilvánvaló, hogy becstelenség készül, különben nem 
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ágálna a méltóságos Citroën feltárt ajtajában amaz embe-
rekkel olyan kemény hangon a verandája előtt! 

Az ám : a Citroën ! 
- Autómentő. . . - nyögi Zsiráf. 
- Minek?! 
Kiderül minden azonnal. Megértik kérdezősködés nélkül, 

az első percben, mihelyt a kerítésen belül odatömörülnek 
a veszekedők elé. 

Tehát: az öreg bajtárs, annyi hajdani verseny bajnoka, 
az örökké szürke Citroën múzeumba kerül. Ki döntött így, 
és miféle tárgyalások előzték meg ezt a határozatot, és ho-
gyan született a megállapodás - egyelőre nem lehet kíván-
csiság tárgya. Fogadjuk el véglegesnek. S eddig talán rend-
ben volna az ügy. Az általa nyert aranykoszorú úgyis itt 
marad, odabent a fehér szobában a falon, a csillogó műsze-
rekkel teli üvegvitrin fölött. Hiszen olyan sokan furcsáll-
ták mindenfelé a doktort, aki betegei ellátása után órákig 
is képes volt a rokkant járgány hasa alatt bujkálni, és nem 
szégyellte soha, hogy könyékig olajosan találják, amikor 
sürgős rosszulléthez h ív j ák . . . 

Jól van, hadd csodálja a kiszolgált harcost más is; lehet, 
hogy okos a döntés - múzeumban a helye! 

Csakhogy - szállítani akarják! 
A daruskocsi, igen. A sárga sárkány! Jól érezték, hogy 

veszedelmet jelent! 
- Nem! - kiáltja Indián a kerítés tövében, és törtet már-

is a gép felé. - Nem lehet! 
Forgolódik mindenki, emelgetik a tekintetüket arrafelé: 

nem értik, mit akar itt ez az alig megnőtt kamasz! Mit hő-
zöng, ki hívta ide?! 

- Nem! 
Vezényszó ez vagy kétségbeesett tiltakozás? Elcsuklik, 

alig képes arra, hogy megismételje: 
- Ne-e-emü! 
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És jókor. Épp amikor Mikola Ervin hangja fölcsattant: 
- Elvinni! Az ördögöt! 
Amazok munkaruhában, sárga, vízhatlan kötényben, ar-

rább lépnek, tiltakozni próbálnak, de nem juthatnak 
szóhoz. 

- Mikor kellett ezt vinni?! 
- Vinni??? 
- Hová nem ment ez el a maga lábán?! 
És hiába bólogatnak olyan szorgalmasan a kötényesek, 

bizonygatva, hogy őket iderendelték, utasításra jöttek, és 
teljesíteniük kell, amiért a fizetést kapják - Indián ilyen-
kor nagyon erős, bármily kicsire nőtt is: sikerül közébük 
törnie, elállja útjukat, testével fedezi a világhírű és éppen 
ezért bölcsen hallgató versenykocsit, s karját két oldalra 
tárva, szinte hátraveti magát a karosszériára. 

Zsiráf is. 
Rozoga is. Nem emeli meg a jobb öklét, s így, mozdu-

latlanul sokkal félelmetesebb. 
Nincs olyan hivatalos papír, amelynek a fedezéke mögül 

rájuk támadhatnának. 
Dr. Mikola Ervin nem is veszekszik már, hanem olyan 

megint, mint maga a legyőzhetetlenség. 
- Mindig eljutottunk oda, ahová kellett - mondja alig-

alig megemelt hangon. - Hát akkor most is el tudunk 
menni! - Megfordul, a hátsó sárhányóra támaszkodik. -
Az utolsó útjára is . . . 

Nyújtózik; a homlokán vízszintesen összetüremlenek 
a ráncok, árkok és hegyek váltják egymást. 

- Délre menetkész! - S egyenként belenéz a fiúk arcába. 
- A barátaim segítenek . . . 

Jókor érkeztek tehát! Ez a legnagyobb boldogság. 
Az egyik sárga ruhás mindenesetre megkérdezi, most 

mindjárt, amíg még figyelnek rá: 
- Aztán mivelünk mi lesz itt? 
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- Megvárhatják. Ha nézni aka r j ák . . . Meg ha van egy 
kis idejük . . . 

Akkor hát hajrá! Kabátot le, ingnyakat kigombolni! Ma-
szatos köpenyek kerülnek elő, s gumiszőnyeg a sáros-havas 
földre. Szerszámos tartozékok a csomagtartóban. Ahogyan 
régen is és minden nyáron a balatoni kertben. Megy ez ke-
vés szóval, összeszokottan. Nem kérdezni kell, hanem fi-
gyelni Mikola bácsi kezére; tudják ők jól, hogy melyik 
mozdulat mit jelent, s ilyen vagy olyan szemhunyoritásra 
mit kell előásni a tartalék alkatrészek rengetegéből. A válla 
hajlásából is érthető, mikor kell odaguggolni, alátartani 
egy feszítésnek, ellennyomni a csavaróerőnek, vagy ron-
gyot nyújtani, egyenesre kalapálni a tömítőlemezkét, be-
reszelni a csapszeg élébe. Nem kell itt fölállni egyszer sem. 
Nincs hideg, nem fú j a délelőtti szél; nem számít . . . Majd 
pihenünk, s majd pihen a harcos is büszkén, ahogy kiérde-
melte: a leghíresebb helyen. De utoljára még egy dicsősé-
ges kivonulás, ünnepnap delén, ahogyan minden hős-
nek jár! 

Díszmenet! 
Előbb még a helyére mindent! Szerszámok, alkatrészek 

katonás rendben. Kócok, rongyok, tartalék olaj, vöröske-
resztes doboz - mint máskor. Nincs első feladat és nincs 
utolsó: minden út olyan, hogy végig kell járni. Azt pedig 
csak egyféleképp lehet, nem is érdemes máshogyan: töké-
letesen. 

Gyújtás: az első kulcspöccintésre! Ámulhatnak amazok 
a kevély daruskocsi védelmében. Bámészkodjanak csak 
nyugodtan: túl sűrűn úgyse lesz alkalmuk arra, hogy meg-
lessék - a csodát! . . . 

S fogja már a verseny kormányt, igen, nem akárki ke-
zébe való; aranykoszorút nyert kezek pihennek rajta! Tü-
relmesen, amíg á három vitézjelölt eldönti egymás közt az 
ülésrendet, illetve legfőképpen azt, hogy ki ül előre a ve-
zető mellé. Semmi értelme a kapkodásnak, nem is alakul 
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ki vita: néma megegyezés is elég - természetes, hogy a 
vezért illeti a jog. Láthatná Emmike, láthatná b á r k i . . . -
de a dicsőség így is tökéletes, egyszer történik meg az em-
ber életében, ezért lesz felejthetetlen. 

Felejthetetlen! Nem maga az autózás (ugyan mi abban a 
rendkívüli?), hanem amint kiérnek az országútra, majd in-
kább ahogyan ráhajtanak onnan a városi főútra - s ki-
nézve az ablakon szinte érezni lehet a járdán ácsorgók cso-
dálkozását! 

Díszmenet! 
Mindenki leáll, a siető, az ácsorgó, ez az egész behemót 

város! És kifelé fordulnak a kirakatok elől is, elengedik 
egymás kezét a párok, s apjukért kapaszkodnak a legkiseb-
bek . . . Áhítat? Irigység? Ki-ki a maga módján adózik a 
méltóságteljes vonulásnak. 

Díszmenet bizony! Büszke és diadalmas. Mert íme: nem 
kell szállítani a veterán bajnokot, mint egy roncsot; nem 
kell csörlőre emelni, mint a tehetetlen rokkantakat - nem 
szorul segítségre, még mindig n e m ! . . . Ide nézzetek! Me-
gyünk! Haladunk! És célba érünk! v 

Indián úgy érzi, virágokkal integetnek feléjük - ez aztán 
a vasárnap! 

Rozoga az előtte ülő széles hátát csodálja: milyen merev, 
milyen biztos a dolgában, nem törődik senkivel. 

Egyedül Zsiráf kuncog magában: a visszapillantó tükör-
ben, jóval mögöttük caplat a daruskocsi. De nagyon kínlód-
hat, üresen, árván - úgy kell neki, miért volt annyira biz-
tos a dolgában!. . . 

. . . Nem jutalomképpen, amiért segítettek délben a dicső-
séges elvonulásban, s nem is azért, mert az utolsó előtti 
nap érkezett el, tehát illene elkészülniük azzal, amit tervbe 
vettek - hanem azért csupán, mert boldogságában az em-
ber talán okvetlenül építeni akar. Vagyis semmi másról 
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nincs szó, mindössze arról, hogy annak a bizonyos „otthon-
nak" a megalkotására épp ez a mai délután a legal-
kalmasabb. 

Nem akárhol, hanem mint tudjuk: Mikola bácsi ígérete 
szerint a fa tetejére! Arra a terebélyes koronájú vadgesz-
tenyére: az szépen elbírja, s úgy fogja viselni, mint egy 
kupolát. 

A jégkunyhó megmarad odalent harci raktárnak, mele-
gedőhelynek, szél előli menedéknek és meghitt pihenő-
nek; emez pedig, itt fönt, éppen ellenkezőleg. Nem arra 
kell, mint ahogyan a moziban játszották: azok a szerencsét-
lenek kénytelenek voltak a fára menekülni, s mindenféle 
veszedelmek elől húzódtak meg odafönt - itt azonban más 
a cél. őrhely lesz, nem is csak otthon. Ahonnan be lehet 
látni a világot az országútig, sőt azon túl is. Emerre meg 
a kertek alját és a domboldal sűrűjét. Igaz, a szomszédok 
háza táját is; ezen azonban nem szabad megütköznie sen-
kinek. „Vele jár" - gondolja alighanem legalább az egyi-
kük. „Természetes tehát!" - így talán a másik. És a har-
madik? ö nem gondol semmire. Ha gondolna valamire, ki 
is mondaná. De nem szokott ellenkezni, ismerjük. 

Nem kimondottan magasles - de aki titkos utakat keres, 
annak oda lehet majd kiáltani, utána lehet e redni . . . egy-
szóval könnyebben jutunk nyomra, mint gondolkozva s a 
körmünket rágva. 

Jó, de hát akkor gyerünk, nekifogni, különben kifutunk 
az időből! 

Először is a hozzávalók! Minden munka úgy indul, hogy 
össze kell gyűjteni a szükséges holmit. A szerszámok itt 
igazán nem okozhatnak gondot - hanem miből is lesz az 
otthon tulajdonképpen? Fából, rongyokból, szalmából? 
Mindenből! Fából is, rongyokból is, szalmából is! 

Meg elszabdalt műanyag platóból, kidőlt ablakkeretek-
ből, szétzilált szőnyegpadlóból, behorpadt bádogkürtőből, 
fölhasadt ládatetőből, gazdátlan képrámákból, fölvágott 
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hasú kannákból, kettényílt szekrény oldalából és csorbult 
csempelapkákból. Ácsszögekkel és villámhárító-huzallal, 
rozsdásodó lámpakarral és megritkult ruhafogassal. To-
vábbá éggel, pokollal, istennyilával. Vagyis mindazzal, 
amit a különböző viharjárások szétszórtak, majd a forgo-
lódó világ négy égtája felől éppen ide, a Mikola-kert lom-
tárába hajigáltak, hogy mihamarabb a tetőgerendát is el-
érje ez az óriási, kincses kupac. 

Nézelődni tehát, megfogni, fölemelni és arrább dobálni 
- egyedül ez a játék is megérne egy napot ! . . . Bogará-
szással azonban semmire se jutnánk. 

Valami viszont mégiscsak sürgős, sürgősebb mindennél: 
- Mi a neve? - tűnődik Zsiráf, s a félhomályban is lát-

ható, hogy mennyire gondterhelt emiatt. 
Mikola még mindig az ajtóban, Indiánnak tehát vissza 

kell vonulnia a rozsdás forgácskupac tetejéről, hogy elébe 
álljon a legégetőbb problémával: 

- Tényleg? Nincs neve? 
- Biztosan van - hunyorog a felnőtt ember. - De nem 

mondjátok meg nekem. 
Fejvakarás, ádámcsutka-liftezés. 
- Mi mondjuk meg? 
- Nem számítottam arra, hogy eltitkoljátok előttem. 
Gyorsan rá kell vágnia tehát, nem is juthat a vezér 

eszébe jobb. 
- Lom-lak. 
- Hogyan? - vonja Mikola bácsi szorosabbra a nadrág-

szíját. - Valóban! Emlékszem már . . . így hívták mindig! 
Lom-lak! 

Rozogának egyetlen apróság miatt nem tetszik: 
- Nincs kiírva. 
- Letépték a varjak! Megtalálhatod a helyét. 
- Az más. Akkor rendben. 
- Tudomásul vettük. Lom-lak. 
- Megírjuk az újságnak!. . . 
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Most aztán végképp semmi gond. Cihelődhetünk, s kez-
dődjék a guberálás! Hogy mi mire lesz jó? 

Minden jó mindenre. Illetve valamire biztosan. Neki 
kell feszülni tehát és kiemelni. Először a léceket. Egy-egy 
rúd, gerenda: tartóoszlopnak. Egy divatjavert mosóteknő 
meg a Citroën itt felejtett vontatólánca. És ez a széktámla. 
A ponyvát a középre, abba az apróbb holmit, hogy ne kell-
jen minden darabbal külön sétálni. 

Sűrűsödnek a verítékgyöngyök - kabát, zubbony lefelé, 
jól van, de sál és sapka maradjon! 

S megy, persze hogy megy már a körforgás fennakadás 
nélkül. 

Hiszen ha áll valaki mögöttük, és pontosan mondja, hogy 
mi következzék!... Mikola bácsi talán két éjszaka is ezen 
törte a fejét egyfolytában, előre fölleltározta magában, 
hogy milyen céllal mi veendő igénybe a Lom-lak kincsei 
közü l . . . Hátha! Még az is lehetséges, hogy megtanulta kí-
vülről. Azaz: nemcsak rendszerezte, hogy mire lesz szük-
ségük az építkezésnél, hanem a sorrendet is meghatározta, 
annyira, hogy itt most már nem is kell tépelődnie, hanem 
egyből mondhatja nekik, mi következik, mit ráncigáljanak 
elő, s hogy ki mivel induljon kifelé. Kész öröm így a 
munka: csak a szavai szerint kell cselekedniük. 

Egyáltalában nincs szükség kapkodásra; ki van számolva 
az ideje mindennek jó előre - tudják ők és érzik is az első 
perctől, hiszen nem most dolgoznak először együtt! Meg-
lesz a magasles, avagy az „otthon" (hívjuk csak így, ha a 
terv megszületésekor erre szánták); akármilyen sietős is 
a földgolyónak, hogy abbahagyja napi munkáját, nem sike-
rül korábban sötétbe burkolóznia, hanem igenis meg fog-
ják előzni fekete tervének keresztülvitelében . . . 
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. . . A Dávidék műhelyéből közben semmit se vesznek észre 
abból, ami a szomszédék kertjében történik a gesztenyefa 
tetején. Akkora szorgalommal folyik a munka itt is! 

Jó korán kezdték valószínű; erre való a vasárnap. S hogy 
Fúrfaragos érkezett elsőnek, teljesen biztos. Dö-Sö is szé-
pen összehordta mindazt, amit különböző szívességek árán 
meg az ismeretes csereberealapon a haverjaitól időközben 
begyűjtött. 

A legnagyobb baj ebben az összpontosított munkafolya-
matban mindig az, hogy Emmi tulajdonképpen alig jut 
föladathoz. Ha kérnek tőle valamit, igyekszik gyorsan oda-
nyújtani, és készséggel dolgozna a kezük alá: várja, hogy 
szóljanak neki, és örül, ha ezért vagy azért elküldik a mű-
hely másik végébe. Mindez azonban korántsem tölti ki az 
egész napot. Igazán nem tehet arról, hogy nem akad olyas-
mi, amit önállóan csinálhatna! Hogyan találná ki magától, 
hogy mi következik, ha egyszer nem ért hozzá? De azért 
itt van velük, nem tágít, nem kívánkozik sehová. Ugye, ez-
zel is segít? Ha ez a dolga, akkor ezt kell pontosan végez-
nie. Itt lenni! Így aztán nem marad más hátra, mint hogy 
csodálkozzék. Nézi, elnézi, nyitva felejtett szájjal lesi ama-
zok keze járását. Milyen szép: a teremtő mozdulat, a ko-
molyság! Milyen szépek így, ilyen okosan, elszántan és 
ügyesen!. . . 

Még az is szép, igen, "talán még az is, ahogyan a Fúrfa-
ragos csinálja. Ahogyan fél. Hisz mindig fél, tehát itt is. 
Csinálja azonban mégis. Itt. Ez a mégis: ez a legszebb.. . 
Csak a háta mögé nem szabad kerülni. Erre rettentően kell 
vigyázniuk: mögötte nem állhat, nem ülhet, nem mászkál-
hat senki, ilyesmit képtelen elviselni. Akkor föláll, kiejt a 
kezéből mindent, és visszahúzódik a műhely sarkába, 
hogy a falnak vesse a hátát. Fölfogható ez bogarasságnak, 
idegbajnak, különcködésnek, bárminek - mindegy, tudo-
másul kell venniük, s jobb, ha ennek megfelelően rendez-
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kednek be. Ezt hívják úgy, hogy tiszteletben tartjuk a má-
sok furcsaságait (hátha a mieink sem különbek). 

Igen ám, de nem mindenki tud erről. Például Bip-Pim 
sem . . . Teljes csőkutya mivoltában és még teljesebb gya-
nútlansággal totyorog elő, valamiféle rejtett hasadékon át 
a kertből, és ártatlanul odacsoszog éppen az idős ember 
munkazsámolya mögé. 

Mire Emmi észreveszi, már késő. Félrefordított fejjel és 
szabálytalanul oldalra hulló füllel buzgón pislogat fölfelé, 
a legtiszteletreméltóbb igyekezettel, hogy kiprovokálja a 
barátkozást, és igazán nem érti a jámbor, hogy mitől borul 
föl a zsámoly olyan hirtelen! Alig sikerül elvonulnia: kis 
híján agyonverhette volna a rázúduló alkotmány, hiszen ő 
nem az a fajta, aki könnyen elugrik a váratlan veszedelem 
elől! 

-Szerencsére már itt -van a gazdi, és segít. Habár neki se 
megy könnyen. Mert az a jóember már az ajtóig hátrált, 
csak ott sikerül megállítaniuk a visszavonulását. 

- Mi ez itt? 
- Ne tessék félni, nem bánt! - kezdi Emmi rémülten a 

békítést. 
- Ki engedte be?! 
- Egy ilyen kicsi kutya nem is tud bántani. 
- Minden képes arra, hogy bántson! Csak ti nem tud-

játok. 
- Ez igazán nem 
- Minden . . . Aki él, az legfőképpen I 
- Nem, ő nem. 
- Akkor minek jött?! 
- Fúrfaragos bácsi, drága, tessék megnyugodni I Vigyá-

zok rá . . . Bip-Pim. Így hívják. Az enyém. 
- Itt fog lábatlankodni?! 
- Hol hagyjam? Nem . . . 
- Otthon! . 
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- Nem . . . Éppen otthon nem lehe t i . : : 
- így meg dolgozni nem lehet! 
- tJgyis utánam jön, tetszik látni. Ha bezárnám, ak-

kor is. 
Rettentő nehéz megmagyaráznia, hiszen nem készült föl 

arra, hogy logikusan és éppen most elemezze végig a na-
pok óta kialakult helyzetet. Többet se tud mondani és oko-
sabbat se: 

- Én . . . én itt akarok lenni 1 . . . És akkor ez, vagyis a 
kutyám nem lehet máshol . . . Ne tessék haragudni . . . 

Fúrfaragos bácsinak persze körülbelül sem elég ennyi. 
Hogyan is érthetné, miért olyan kemény titok, hogy Emmi 
hol van? 

Dö-Sö közben egyetlen percre se zökkent ki a munka-
tempójából. ö nem. Ha beszakadna a háztető, akkor sem. 
Végzi folyamatosan, ami soros. Nem szokta ő csipre-csupra 
abbahagyni. A dolgok majd elintéződnek önmaguktól is, 
kár az időt vesztegetni.. . Föl se nézne, ha Emmi nem pont 
az időért kezdene toporzékolni. Helyesebben: a fogyó 
időért. 
" Igen, ez a pánik elkapja néha (mostanában elég sűrűn), 
kétségbeesetten próbálja visszafojtani a könnyeit, de végül 
mégiscsak kibuggyan a sírás, s olyan rémülten és csúnyán 
maszatolja az arcát, hogy ilyenkor meg ezért nem szabad 
fölnézni a munkából. Most azonban nemcsak sír és topor-
zékol, és nemcsak az arcát gyötri, hanem csuklani is kezd. 
Szinte fulladozik a nagy némaságban. Mégiscsak szólni 
kell hozzá. 

Csakhogy mire Dö-Sö eddig jut a gondolataival, Emmi 
már előreborul az asztalra, és sikerül végre kiöntenie ma-
gából: 

- Utolsó n a p ! . . . Az utolsó . . . És semmi 1 
Fúrfaragos meg is sértődhetne. 
- Semmi? - kapja föl a fejét, de nem néz hátra. 
- Hogyan fogok elbúcsúzni tőlük?! Ha semmi . . . 
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Most már mindenképpen szükség van Dö-Sö komoly 
nyugalmára. 

- Figyelj, Emmi, és ne kiabálj - kezdi úgy, hogy n$m is 
fordul a lány felé. - Nem tudom, honnan veszed, hogy ez 
az utolsó nap. 

- Utolsó e lő t t i . : : 
- Látod. Ma még rengeteget lehet dolgozni, nem? 

Akkor sem . . . 
- Dehogynem! Egyszerű a téma: meg kell mutatni 

nekik! Annyit, amennyi kész! Világos, nem?! 
- Nem, ne, kérlek, n e ! . . . Ügy nem meglepetés! 
- Meglepetés vagy sem! Láthatják, és p o n t . . . És akkor 

mégis meglepetés. Meg fogják érteni. 
- Ne-e-em . . . 
r Miért nem? Nincs fejük?! Vagy annyira nyomottak?! 
- Hogyisne! 
- Na látod! 
A sírás nem múlik el azonnal, csak csillapul. Józan ész-

szel ritkán lehet rendet teremteni, s a fölzaklatott lányfan-
tázia csitítására sem mindig elég . . . Jelen esetben például 
pusztán azért csitul el hirtelenében, mert váratlan nesze-
zés indul a deszkaajtó irányából, amit rossz csikorgás vált 
föl máris - s az egyáltalán nem hiányolt tűzfészek nyo-
makodik be, vagyis Ficere úr, egy fehér nagytányérral, 
óvatosan egyensúlyozva, hogy ki ne löttyintse a tartalmát. 

- Tejet a Hurkának! - süvölti a harmadik lépés után. 
Általános a meglepetés, s most már bizony meg kell 

egyezniük abban, hogy öt perc szünet. 
- Még nem is ebédelt! - hallatszik a szemrehányó ítélet. 

§- Mert nem törődtök vele! 
Dö-Sönek tetszik a srác szemtelensége. 
- Remélem, nagy fülest kaptál érte? 
r Aputól? De akkor már kint volt a tányér a fa alatt! 
- Jó, tedd le, hagyd a barátodat táplálkozni! - nyom 
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közben egy nehéz búbot a kócos főre. - A cipődet az óriási 
izgalomban el is felejtetted befűzni! Nem veszed észre, 
vagy ettől leszel szép?! 

Lassan, nagyon lassan emelkedik a gyerekkobak, s a két 
szem akkorára tágul, mint egy-egy kék szilva. 

- Ez nem cipő! - hangzik sértődötten; és rendre is kell 
utasítani a nagyfiút tüstént': - Ez csónak. 

- Ühüm. De akkor minek ott a fűző? 
- Fűző? . . . Hol ítt a fűző?! 
Valóban eléggé rosszalló ez a hang, de Dö-Ső azért még 

megpróbál ellenkezni: 
- Elbotlasz benne, ha ilyen összevissza lóg, és fejre állsz! 
- De hát ez nem fűző, hanem kígyó! 
- Nocsak. Kígyó? 
- Hegyi kígyó! A kövek között bujkál, de szereti a na-

pot, és azért előjön. 
- Sütkérezni persze . . . Hol tanultad? 
- Nem tanultam. Hanem látom . . . Te nem látod? 
- De, hogyne látnám! Éppen azért add ide; segítek neki 

tekeregni. 
- Csakhogy ez nem kígyó, hanem kolbász! Hogyhogy te 

nem látod?! 
Most aztán már igazán nem adhatja föl Dö-Sö; ilyen szé-

gyennel nem maradhat alul. 
- Nagyszerű! Kolbász! Bip-Pimnek tej, nekünk kol-

bász! . . . Megesszük! 
És kezdődik a kapkodás, de hiába: ebből ugyan nem lesz 

ebéd! Képtelenség kiragadni a kisebbik kezéből; sokkal 
fürgébb annál, nem lehet legyőzni. 

- Mit akarsz?! - neveti a nagyobbik ügyetlenkedését. • 
!V-gyázz, mert kígyó, amelyik megette a kolbászt! 

Dö-Ső türelme még tart egy darabig. 
- Helyes. Tehát ideadod azt a kígyót, amelyik megette 

• kolbászt, és bekötjük vele szépen a cipődet, amelyik csó-
nak. 
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- Én nem értem, hogy miket beszélsz.. . Hol itt a kol-
bász meg a kígyó?! Ez? 

- Hát mi a fene?! Meggyalulom az agyadat, de azonnal, 
ha tüstént meg nem mondod, mi ez! 

- Érdekes. . . - illik ilyenkor ártatlanul körbenézni. -
Ti se látjátok, hogy cipőfűző? 

Eme nemes, fennkölt, mély bölcsességről árulkodó és 
igen fontos tanulságokkal szolgáló eszmefuttatás közben 
természetesen nem is lehetett egyéb külső tényezőkre fi-
gyelni. Az ügy komolysága nem engedte meg, hogy a je-
lenlevők esze másfelé is járjon. Az összpontosított agy-
munka következtében így aztán senki se vette észre azt a 
csekélységet, hogy mikor osont ki a tejjel táplált besúgó. 

Hová tűnt?! 
Hol fért ki?! 
Ebből baj lesz! - villan meg talán más gondolatában is; 

Ficere viszont az egyetlen, aki nem tétovázik. Itthagyja 
emezeket, persze hogy itt; minek maradna tovább? Ülje-
nek nyugodtan, csinálják békével, amit eddig. Ha egyszer 
nem tudják, mennyivel jobb odakint! . . . 

. . . Emitt, ideát a fa tetején is megszakad a munka. 
Az ilyen nehéz körülmények között serénykedő építőknek 
legalább annyira jár a pihenő, időnként tehát meg is kap-
ják. A mostani fennakadás azonban egészen más termé-
szetű. Ráadásul ugyanő okozza. Vagyis ugyanaz a csőkutya. 

Megjelenik, oson, döcög a jeges ágyásokon keresztül, 
himbálja hurkás-hosszú törzsét, s ügyetlenül küszködik a 
hóval. Jön, közeledik, irányt változtat. Leáll, meggondolja 
magát, visszafordul. 

Nem is a jelenséget kell figyelniük, nem a puszta tény 
csodálatos. Hanem hogy valóban visszajött! Ahogy az átok 
kölyök megjósolta! Meg bizony, mindjárt az Ifjúsági Áru-
ház kirakatánál; emlékezzünk csak! Honnan tudta, hogy 
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vissza fog jönni? Nem, nem, ez így túl egyszerű; Ficere úr 
biztosan „ügyeskedett" megint, s így került elő a csavargól 

Csimpaszkodnak, helyezkednek hát a fa ágain; jól számí-
tották, hogy figyelőállásként lesz ez az „otthon" a leghasz-
nosabb. 

Zsiráf meg is állapítja közben, hogy mindez tulajdon-
képpen nagyon szép dolog. Mármint az, hogy Ficerének 
igaza lett. 

- Elvégre visszatért - okoskodik. - Becsületes fajta. 
Az. Becsületes. Vitán fö lü l . . . Indián azonban nem hagy-

hatja szó nélkül: 
- Emmihez jött vissza. . . Gondolkozz, ö a gazda, nem? 
Bip-Pim viszont nemcsak becsületes, hanem okos is. 

Méghozzá láthatóan. Élő cáfolata annak a tételnek, hogy az 
ész megnemesíti az arc vonásait. Bölcsességében még moz-
gatná is a fülét, ha nem volna külön-külön akkora mind a 
kettő, mint egy-egy falusi lángos. Világos, hogy gondolko-
zik. Nem általánosságban, hanem meghatározott céllaL 
Összefüggéseken töri a fejét. Míg végül eljut addig a fölis-
merésig, hogy a jégkunyhó felé kell folytatnia az útját. 

- Biztosan akar valamit! 
- Már mondja is, csak nem jön hang a torkára! 
- Nem olyan a rizsája, mint neked! 
- Ideges. Zavarban van. 
- Segíthetnénk neki. 
Ott bóklászik már a jeges építmény előtt. Körbejárja, 

fölfedezi a bejáratot. Körülnéz, nem lát senkit, elővigyáza-
tosan belepózik. Boldog, amikor kikerül megint a világos-
ságra. Valami fölfedezés azonban nem hagyja nyugton, 
visszamerészkedik a hideg sötétségbe még egyszer. 

- Zzzzannnyja! Mit akar ott?! 
- Otthagytad a szagod! 
- Elképzelhető. . . De miért pont én? 
- Hurka! Idejössz! 
- Szimatot fogot t . : : 
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- Ez nem vadász-, csak csőkutya. 
Mikola Ervin eddig nem szólt közbe. Túlságosan nagy 

szerencsétlenségnek ugyan nem tartja, hogy a szervezett 
tevékenységnek a menetüteme megbillent, és átmeneti ki-
térő következik - csak hát jól tudja, mi lesz abból, ha ba-
rátai a tacskó nyomába szegődnek. 

Mert hogy vadászkutya-e az ilyen földszintes teremtés 
vagy sem, bizony egész könnyen elválhat. De hiszen nem 
is baj! Miért volna baj? A végtelenségig úgyse maradhat 
sötétben, aminek elő kell bújnia! 

- A kutya nem szereti a titkot - mondja sejtelmesen, és 
jólesőn szemléli, hogyan kezdenek gondolkozni a szavai ér-
telmén. 

Pedig egyáltalán nem akar kétértelmű lenni. Próbál is 
segíteni nekik: 

- Nagy kutya vagy ilyen ortopéd: mindegy. Kész nyo-
mozó mindegyik. 

Rozoga meg is rázza maga alatt az ágat. 
- Figyeld! Fölfedezett! 
- Fára mászni azért nem tud! 
- Errefelé vánszorog mégis! Lesed már? 
- Mit akar? 
- A te szagod is érzi! 
Indián már ereszkedik is tehát a földre. Nem elég elővi-

gyázatos, magasabbról engedi el az utolsó ágat, s túl na-
gyot kell ugrania. Alig sikerül kinyújtóznia, akkorát 
huppant. 

Aztán megérkeznek odaföntről a többiek is, csak óvato-
sabban, egymás után. 

Bip-Pim alig bírja bevárni, míg az utolsó tetőlakó is föl-
det fog. Körbejárja őket egyenként, érkezésük sorrendje 
szerint. Megáll, veri magát a hóba. Végignyalja a létező 
összes cipő orrát. Indul, bizonytalan a dolgában, nem moz-
dul a nyomába senki; vissza kell térnie hozzájuk. Hosszú 
percekbe telik, mire kezdik megérteni egymást. Csak mi-
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után az a fekete nagy ember hátat fordított, s ők magukra 
maradtak. 

Jó! az arcába kell néznie mind a háromnak még egyszer. 
Rettentően nehéz fejűek. Hát a kutyák dolga a gondolko-
zás is? Nem elég, ha látják, amit látni kell? Csárdást nem 
járhat nekik! Meg kell induln! végre, gyerünk! 

- Gyerünk! - Most már az a legkisebbik is ezt mondja; 
hál' istennek, hogy elhatározta magát. 

- Utána! 
- Nyomon van, azért bólogat . . . 
- A beépített kém! Ébresztő! 
- Kém? 
- Az ám, a tégla! A téglánk! 
- Nyüzsgés utána! 
- Most lebukik valaki I 
Kezdődik hát a nagy nyomozás. Végre! Mert tud ez a 

korcs vacak valamit, és akar i s . . . Akar, hűm. Csak követni 
ke l l . . . Biztos, hogy tud, bÍ7*os, hogy akar; különben ml 
baja?! 

Ismételten körbejárja a jégkunyhót. Mögötte lehajolva, 
ugyanúgy körbe, egymáshoz egészen közel: a vezér, a jobb 
öklű, az emeletes nyakú . . . Be a jeges, jói fagyott nyíláson 
újra. - Mi baja ennek?! Mit akar itt?! Hason csúszva be 
utána. 

Pontosan ebben a sorrendben ki. Aztán tovább. Merre? 
A másik kert felé! Nocsak! 
Mit akar? Nincs a házban senki! Valamennyi ablak sötét! 
Nem a házba! 
A nagy nyomravezető! Hm. Majd meglátjuk . . . Csak 

utána! Türelem! 
Mi ez? 
Visszanéznek a megtett útra. Hol vagyunk?! Kert. Kert 

vége. Ház. A ház mögöt t . . . Pár perc volt. Fekete. 
- Bunker! 
- Titkos összeesküvés;:; 
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- Fegyvered van?! 
- Téged váglak be kézigránát helyett! 
Vonszolja magát a terepjáró csodanyomozó kutya to-

vább. Körbe talán itt is - de nincs értelme követni. Első-
sorban azért, mert már el is tűnt. Valami rejtett résre buk-
kanhatott; lehet, hogy réges-rég fölfedezte magának, és 
úgy jár már ki-be, mint más az előszobaajtón. Másodsor-
ban - s ez a legfontosabb - , hogy hiszen éppen a bejárati 
palánkfedezék előtt toporognak, a vaspánt nincs is kereszt-
ben: csak föl kéne rántani valamelyiküknek, és máris be-
toppanhatnának. Rajtaütés! 

Ha egyszer idevezette őket a szimat! Valami oka csak 
van annak, ami történt! 

Mert hogy mekkora ürgék és valóban milyen gyámol-
talan verebek, hogy innen, a szomszédból se vették eddig 
észre! . . . Amíg egyenként, sorra rádöbbennek arra, hogy 
hiszen itt jártak a tövében naponta, és pont ez a bódé nem 
tűnt gyanúsnak. . . Mi ez itt?! Hogyhogy itt van?! Mi fo-
lyik itt?! 

Nyivákolás. Odabentről. 
- A Hurka! 

Indián nem gondolkozik tovább. Nekifeszül a deszkaaj-
tónak, akkora erővel, mintha úgy kellene betörnie. 

Pedig nem kell, nincsen bereteszelve. Kulcs se zárja. Épp 
csak egyet reccsen, nyikordul, amennyire illik, s teljes szé-
lességében kivágódik - ő meg beröpül az óriási lendülettől 
a középre, ott sikerül végre megkapaszkodnia a satupad 
szélében. 

Lehetetlenség megszólalni; egyelőre nem is lát semmit, 
csak azt érzi, hogy ugyanolyan erőszakosan nyomkodja 
valami a cipője orrát, mint imént, amikor leért a fáról. 

Amazok is itt állnak már a tárt világosságban. Éppoly 
szélütötten. 

Különben egyáltalán nincs idebent csönd, sem mozdulat-
lanság. Az öregember például azonnal kirúgja maga alól a 
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széket, és háttal a falnak szorul. És tenyerelve, araszolva 
oldalog a mosdó függönye mögé, onnan kiált ki: 

- Itt ma nem lehet dolgozni! Ki az?! 
A kutya vakkant valamit odalent, de nem értik. 
- Rátörnek az emberre, mint a rablók! 
Állnak tehát hősen és megszégyenülten. Zsiráf már gon-

dolkozik is, hogyan kellene megfojtaniuk a nyomorult kor-
csot! Legyenek talán hálásak a nyomra vezetéséért? Milyen 
győzelem ez?! 

Mert valaki itt még jobban megijedt, mindannyiuknál 
jobban. Emmi. Persze. Ugyanis olyan elmerülten dolgozott 
éppen. Pont egy perccel előbb mutatta meg neki Dö-Sö, 
hogy a dörzspapírral mi a teendő: csak figyelje az ő keze 
járását, próbálja utánozni, türelmesen, vigyázva, hogy 
megfelelő dőlésben maradjon a lapocska. És éppen akkor 
ment a legjobban, amikor beroppant az ajtó, s ahogy neki-
vágódott Indián az asztalnak, majdnem elröpült az egész. 

Talán nem is kell külön hangsúlyozni, hogy nem a puszta 
ijedelemtől bukik tehát előre, eltakarva az arcát, és hogy 
most igazán s í r . . . Egészen más így, amikor őszintén sike-
rül, és nem mérgében. 

Indián pedig még mindig csak áll ott, mellette, fölötte -
szedelőzködik, igyekszik kiegyenesedni, rendbe szedni a ru-
háját . . . És nem ért semmit. Abból sem, amit lát; abból 
meg még kevesebbet, hogy miért. Ha azt kérdezné, vagyis 
ha egyáltalán kiférne valami a száján, hogy - mi ez? ! . . . -
mondanának-e neki valamit? Á, ócska szó, nem ér semmit, 
nem kíváncsi semmire. Egészen más az, ami fojtogatja. 

Ahogy Emmi az asztalnál. . . Hogy szerszám a kezében, 
vagy mi a fene! És igy, ennyire nekibuzdultan! Velük. 
Munkapadnál. . . Érthetetlen. 

Nem, nem az a legfontosabb most, hogy megszólaljunk -
a tekintetével parancsol a vezér, ennyi is elég. Inti nekik, 
követeli tőlük, hogy ők is nézzék. Lássák. Rozoga is, Zsiráf 
is . . . Aztán egyszer majd megbeszélik. 
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De hát a sírás nem akar abbamaradni. Ezért kötelessége 
megszólalni mégis. Csak némi torokköszörülés, bevezetőül: 

- T e ? . . . Te csinálod?.. . 
Emmi még nem néz föl. Jól tudja, hogy Dö-Sö ebben is 

mindjárt segíteni f o g . . . Véletlenül Indián is a másik fiú 
tekintetét keresi, s csak azért nem talált rá eddig, mert ő 
az egyetlen, aki ezalatt se hagyta abba a dolgát. Most is 
csak bólogat. Rozogának ugyan megfordul a fejében, hogy 
ekkora pimasz nyugalomért alkalmasint legalább egy hát-
baverés járna holmi zökkentőül, de idejében fékez. 

- Te csinálod? - kell,tehát újra rákérdeznie. 
Most már készül valamiféle válasz, hiszen halkul a sírás.' 

Talán. Lessük h á t . . . És föl is emeli Emmi a fejét; vár-
ható, hogy a haját is kifújja a homlokából, és megtöröli az 
arcát. 

- Te? 
- Nem. M i . . . - szipogja. - Brigi is, Kari bá meg apu 

is . . . Mindenki csinálja. Ok . . : 
Az ökre is oda kell nézni megint. Arra a fiúra meg az 

öregre . . . Ennyien?! Minek?! Kinek?! 
- Hát mi lesz ez?! 
Váratlanul milyen egyszerű kimondani! Ez a legcsodála-

tosabb, hogy ennyire könnyű! Erre Számított Emmi a leg-
kevésbé. Hogy egyszer ilyen simán sikerül majd: 

- Nektek! 
Meg se kellett emelnie a hangját. 
Hirtelen azonban óriási dadogás és forgolódás. Nem, 

nem, lehetetlen; most csinálnak belőlünk bohócot igazán! 
Mi ez?! összeesküdtek, csúfolódnak; gyerünk a fenébe! Mi 
ez?! És mi az, hogy: nektek?! Mi az, hogy: mindenki?! 
Mit?! Miért?! 

- Meglepetésnek. 
- M i . . . m i . . mit mondasz?! 
Az a fiú mosolyog. Az öreg meg előjön a függöny vé-

delme mögül. 
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- G i t á r . . . Az lesz. Elektromos . . . És dob is . . . Majd. 
- E-e-ez?! 
- Túl jól sikerült a meglepetés, látod! - nyújtózik Dö-Sö 

is, mert végre kitett a kezéből mindent, és Emmi előtt is 
rendbe rakja, ami szétszóródott. - Ha már ennyire kellett 
s ie tnünk. . . Most aztán szépen tetten értek! A saját have-
rod árult el! 

Bip-Pim ugyanis ott várakozik a lábuk előtt. Teljes hur-
kahosszúságában boldog, ez a szőre csillogásából is megál-
lapítható. Meg ahogyan megpróbál fölfelé nézni, s amilyen 
türelemmel lesi a hála jelét. Egy egészen kicsi bólintás leg-
alább nagyon jólesne. 

A gazdi azonban alighanem úgy véli, ezzel az elismerő 
bólintással nem ő tartozik. Hanem az a legkisebbik nagy-
fiú. 

- Nem is dicséred meg? - kérdezi tőle. 
Aztán végre mégis lehajol. 
- Te! Te ronda! - korholja, igaz, de a fültő vakarása fél-

reérthetetlenül jelzi, hogy a goromba szavak is szeretetből 
hangzottak el. - Szégyelld magad! 

Ráadásul még védelmébe is veszi valaki: 
- Hiszen csak jót a k a r t . . . 
Persze! Hát persze! - eszmélnek közben amazok is. Las-

sanként. Egyik is, másik is. Külön-külön. S még mindig 
nem mernek egymásra nézni. Ezért volt hát a nagy titko-
lózás! A bujkálás! Az eltűnések . . . 

Meglepetés.. . Jaj! Ez azzal jár, hogy előbb a titok 
v a n . . . 

- Nem is örültök?! 
Nem, egyelőre még nem. Az még nem megy. Ez is szé-

gyellnivaló. 
Hanem megköszönni. De hogyan? Kinek?! 
- Elektromos citernyák. És egy dob . . . Szerveztek hozzá 

zenekart? 
- I-igen . . . Habár . . . De! 
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- És . . . és kösz! 
- Nem kösz! Arról még szó sincs, hogy kösz! Majd! Ha 

készen lesz . . . 
De hát bevallani! Mit?! Mindazt, amire gondoltak? Ami-

re nem is gondoltak egészen, csak annyira, hogy . . . hogy 
be kellene vallani. 

Hogy . . . hogy hát nem lusta?!... 
Szóval nagyon egyszerű volna, nem is kellene többet 

mondani, mindössze ennyit: „Tévedtünk, Emmi, azt hittük, 
még mindig lusta vagy, ne haragudj!" 

Avagy még ekkora szövegelés is fölös; megértené Emmi 
egyetlen verssorból is - csak épp ilyenkor nem jut az em-
ber eszébe semmi a Toldiból. 

Bevallani tehát? Ilyent még nem próbáltak. Még nem 
adódot t . . . nem, soha még. 

Csodálkozni sokkal könnyebb. Körülnézni, elámulni és 
bánatosan sóhajtozni. Hogy micsoda perfekt műhely e z ! . . . 
Nem irigység, dehcgy. Viszont mégis, milyen jó nekik, pél-
dául ennek a gitáros krapeknak, hogy amikor akar, csak 
úgy beállhat ide! Majdnem olyan, mint nyáron otthon a 
Josó gépműhelye, ahol mindent meg lehet javítani, bármi 
történjék is. Ez ráadásul: magán! A Kari báé. Hány élet 
kellett ahhoz, amíg összegyűjtötték? . . . Szóval némi irigy-
ség azért mégiscsak cikázik a szemükben. Nézelődnek, for-
golódnak, számba veszik a falipolcokat, s jó volna tisztába 
jönni a szekrények tartalmával is; beletúrni, kézbe venni, 
mep^melni. . . Ez valóban elit. Nem olyan, mint a Lom-lak 
odaát. 

Emmi meg alighanem eközben kezd ismerkedni azzal az 
érzéssel, hogy mi a boldogság. Elnézni őket, hogy milyen 
kitűnően megnémultak. Hogy sikerült! Mi is? Nem több, 
csak annyi, hogy a meglepetésével ilyen kicsire varázsolta 
a hősöket. 

Ráadásul (ez hozzátartozik az igazsághoz) még az is eszé-
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be jut, mekkora pluszszerencse, hogy Brigi pont ma nem 
lehet itt. Nyilvánvaló, hogy nem tehet róla, hiszen vasár-
nap lévén éppen elég a dolga otthon: anyuja ugye még 
gyönge a pár napos kicsivel, s így több hárul a nagylányra, 
mint máskor; mindegy, végül mégis az a legfontosabb, 
hogy így aztán egyedül gyönyörködhet a vitézek tehetet-
lenkedésében. Szégyelli magát ezért a gondolatért, el is 
szomorodik egy percre, de gyorsan megnyugtatja a lelki-
ismeretét: hiszen így van rendben, nem? Elvégre az ő öt-
lete volt, hogy meg kell lepniük valamivel a vendég isko-
l á t ! . . . Akkor tehát ő érdemli meg, elsősorban ő, hogy ki-
élvezze a sikert! Briginek pedig majd szépen beszámol hol-
nap; neki az is elég lesz. 

Minden varázslat időleges. Jelen esetben mintha Zsiráf 
telt volna el legelőször a csodálnivalótól. Persze, az ő moz-
dulatai gyakran megtévesztőek, s így most se biztos, hogy 
azért veti terpeszbe a lábát, mert unja már az ácsorgást, és 
rendkívüli testtartásával kívánná figyelmeztetni a bará-
tait arra, hogy elolvadni talán nem föltétlenül szükséges. 
Nagyon is lehetséges, hogy sokkal pozitívabb nyugtalanság 
gyötri. Előfordulhat, hogy valamiféle szerencsés sugallat 
érintése folytán érezni kezdi, hogyan lehetne mégiscsak 
jóvátenni egy árnyalatnyit a múltból. Különösebb föltűnés 
nélkül természetesen. Hátha elegendő lesz egy ilyen tétova 
kérdés, félvállról, mintha csupán véletlenül futna ki a szá-
ján: 

- Akkor . . . akkor megmutatjuk neki? . . . 
És azonnal földerülnek az arcok! Valóban, akárha a nap 

sütött volna ki! Rögtön megértik, miről van szó, és egy-
szerre gondolnak ugyanarra. 

- Jössz? 
- Gyere! 
- Na, nem jössz?! 
Dö-Sönek kell figyelmeztetnie: 
- Hívnak, Emmi. Menj! 
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Nemcsak ketten fogják a két kezét, hanem mind a hár-
man. És rohanás. Ki a deszka műhelyből, keresztül a ker-
ten, át a másikbal 

Ja igaz: a csőkutya utánuk. Dülöngélve, vonszolódva, 
szuterén módra. Egyszer azért majd utoléri őket, hiszen 
előbb-utóbb csak lefékeznek; nem a világ végét vették 
célbal 

Emmi ennyi futás után nagyon liheg, alig bírja kimon-; 
dani: 

- Láttam márl 
- Mit? 
- Aztl - mutat a jégkunyhóra. 
- De nem aztl - ugrál Zsiráf a gesztenyefa tövében. ^ 

Hanem eztl 
- Hol? 
- Föl, föl, fölfelé! - igazgatják hárman is Emmi fejét az 

ég felé. - Ne félj, nem süt szemedbe a nap! Ezt még nem 
láttad! 

Most aztán rajta a sor; csodálkozhat legalább annyira, 
mint emezek imént odalent. Ilyent még senki se talált ki! 
A mesékben sem! Brigi nem is fogja elhinniI 

- Ez se kész még! - sóhajtja Rozoga, pedig neki igazán 
nem természete a sápítozás. 

- Ja j de szép! - tapsol Emmi, és ugrik is kettőt, ami vi-
szont éppen tőle a legszokatlanabb. - Olyan magasbanl Mi 
ez?! Hogy csináltátok?! 

Zsiráfra tartozik a tudományos magyarázat. Rövidre 
fogja, és tömören, magabiztosan kijelenti: 

- Otthon. 
- Otthon? Hogyhogy otthon?! Az égben? Milyen szépl 
- Nincs igazad, mert nemcsak szép. Műremekl 
- Valóban I - mímeli Emmi, hogy mindjárt elájul a gyö-i 

nyörűségtől. 
- Világos. Azt hittem, több érzéked van hozzá. 
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- Mondom, hogy állati! 
- Legalább ennyi értelme legyen annak, hogy itt jár-

tunk . . . - kondul Indián szomorúsága; az első pillanatban 
furcsa is, hogy mitől borult el újra, hiszen senki se bán-
totta. - Hagyunk valamit magunk után. Emlékül . . . 

Emmi azonban nem hajlandó elkeseredni. Nem, ma nem 
akar másra gondolni, csak arra, hogy boldog. 

- És mi van benne? - nevet, s csúfondárosan forgatja a 
szót: - Otthon? . . . Az otthonban? 

- Minden. 
- Minden! Otthon minden van! Jaj de jó! Nagyszerű! 

És akkor be is lehet menni? Hazatérni?! 
- Vagyis fölmászni. 
Ez a józan szó a vezértől eredt. Pedig semmi oka a he-

gyeskedésre - észre is veszi azonnal, hogy hibázott. S ha 
így van, akkor nyilvánvaló, hogy ő tartozik helyrebillen-
teni. Azaz: haladéktalanul meg kell tennie az előkészüle-
teket ahhoz, hogy segítsen Emminek föl jutni oda. 

- Megpróbáljuk? - nyújtja a kezét. - Nem akarsz föl-
mászni? Belépni? 

Csönd. Várakozás. 
- Nem lesz könnyű. 
- Segítesz? 
- Gyere . . . Ne félj. 
Rozoga azonban útjukat állja. Nem komiszul, csak ret-

tentő komolyan. 
- Beengednéd a lustaságot? 
Zsiráf is csatlakozik, csakhogy ő nem tud viselkedni. 

Egyáltalán nem szigorú, képtelen vigyázni magára, pedig 
elhatározta. Alakoskodni viszont nem könnyű, bármeny-
nyire szükséges is néha. Vigyorog hát az egész feje. 

- Nem érdemli. 
- így gondoljátok? 
- Majd ha dolgoztál benne valamit! 
Indián föladata, hogy igazságot szolgáltasson. 
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- ő mást cs inál t ; : : 
- Pont azért! Ha nem lus ta : : : vagyis ha tud dolgozni; 

akkor ugyebár itt is szabad neki! 
Semmi értelme folytatni, zátonyra futunk megint. Leg-

jobb ilyenkor, ha elkanyarodunk egy kicsit. Indián prob-: 
lémája ugyanis valóban komoly; ezen kellene elgondolj 
kőzni, hiszen az ügy kézzelfogható intézkedést követel. 

- Nyárra tönkremegy - mondja, s a higgadt szó fele-; 
letre vár. 

- A nyár még messze van; a telet is meg kell úsznia. 
Most érkezett el a nagy perc, ha sikerül Emminek meg-

ragadnia. Kivonja magát a fiúk gyűrűjéből, és átöleli a 
gesztenyefa törzsét. 

- Majd én vigyázok rá! - jelenti ki a magasba nézve." 
- Te??? 
- Én! 
- Jó vicc! 
- Nem jó vicc. Hanem télen is és nyáron is. Amíg újra 

jöttök. 
Jaj! Azért jaj, mert ez megint olyan, amire nem számí-

tottak. Hányszor akarja ma még meglepni őket? 
Válaszolni egyelőre tehát nem tudnak neki. így aztán 

nincs más hátra, ő toldja meg: 
- Ha fölmehetek! 
Zsiráf meg a legjobbkor kezd kiabálni, mintha megütöt-

ték volna (talán meg is történt, például Rozoga által, hátul-
ról, nógatásképpen): 

- A Hurka is megérdemli! 
Igaz is, elvégre ő vezette nyomra a csapatot; nem szabad 

hálátlannak mutatkozni. 
- Valahol neki is laknia kell! 
Ekkor veszik észre Mikola bácsit. A Lom-lak felől cipe-

kedik, két szál deszka a vállán. 
- Hozzátoldunk... Az otthonhoz kutya is tartozik. En-

nek nem is kell túl nagy! 
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- Kutyaól a fa tetején! 
- Éljen! 
- Snúrl 
Rozoga föl is kapná a vakarcsot, sokáig azonban nem le-

het ölben tartani. 
- Na, Szimat, laktál-e valaha az égben?! 
Inti is a csenevész fajtája; halálfix, hogy érti: 
- Megpróbálhatjuk! 
- Akkor készülj föl rá! 
- Megmondtam, hogy szükségünk lesz még erre a két 

nyüves vacakra is! - ejti Mikola Ervin a hátáról a léceket 
a lábuk elé, s a legtermészetesebb, hogy Zsiráfnak tüstént 
akad pótlékos ötlete: 

- És az a viaszosvászon vagy m i ! . . . A linóleum abrosz 
az ól tetejére! - ágál, és érzi, hogy komolyan kell bizony-
gatnia, különben nem hisznek neki. - Nem szereti az esőt! 
Ilyen a természete a nyavalyásnak! Fél, hogy még hosz-
szabbra nyúl ik! . . . Csak ti nem gondoljátok át a dolgokat 
előre! 

Végre elérkezett hát annak is az ideje, hogy rendbe 
szedje Emmi a hajzatát (ami tudjuk, könnyen megy,- csak 
fújni kell egy nagyot fölfelé), meg a garbóját is meg kell 
igazítania. Mindezt azért, hogy lássák, mennyire komolyan 
gondolja. 

- Érthető? Ketten vigyázunk az otthonra! 
És Bip-Pim okos szemében ott ül a magyarázat (ha ne-

tán rászorul valaki): 
„A gazdi meg én! Legyetek nyugodtak . . 



Búcsú a diszkóklubban 

Kinek jutott eszébe, hogy szilvás gombóc legyen búcsú-
ebédre? 

Gyanítható, hogy Falus Brigitta járt utána: ő az, aki 
mindig azon töri a fejét, hogyan lehef örömöt szerezni. És 
ha ilyen természetű ötlete támad, olyan szívósan tud kö-
nyörögni, hogy képtelenség megtagadni a kérését. Sikerült 
tehát a terve most is: ezúttal a konyhafőnököt vette le a 
lábáról . . . 

Csöndben, föltűnés nélkül jelent meg az első adag gom-
bóc az asztal végében. Akkor még nem is fogta föl minden-
ki, hogy mi történik. Az eszmélés lassú folyamat, különö-
sen .ilyen jeles napon. Csak miután már mindenki előtt 
ugyanolyan cukros halom púposodik, fordulnak az arcok 
egymás felé. Kérdőn és csodálkozón. Aztán, mintha meg-
állapodtak volna valamiben: nagy egyetértéssel, egyenként 
keresni kezdik a találkozót Brigi tekintetével. 

El kell ismerni, hősies teljesítmény, ahogyan Brigi ezt a 
néma harcot állja. Amúgy se szokott félrenézni, csak min-
dig fölfelé és előre. Most is: olyan piros az izgalomtól, any-
nyira jólesik, hogy az a sok kérdő szempár milyen kíván-
csian kapaszkodik... ezt ki kell élvezni, nem szabad azon-
nal elárulni magunkat, csak, hadd nézzenek még egy dara-
big; látjátok, nem fordulok el, engem csöppet sem zavar, 
hogy meg se tudtok szólalni! Hadd múljon az i d ő . . . 
Egyetek! 

Emmi úgyse bírja sokáig némán; majd ő mindiárt föl-
szisszen, ne féljetek! 
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Na nem, ezt az örömöt nem engedélyezzük neki! Hogy 
megint ő kezdje! 

Leteszi hát Brigi a kést meg a villát szépen a tányérja 
mellé, és nagy ártatlanul, teljes forrósággal visszanéz a so-
mogyi fiúk arcába. 

- Leszondáztátok végre? - teszi föl a megválaszolhatat-
lan kérdést nyílt hadállásból. 

Krákogás, hümmögés, óriási tanácstalanság. 
- Hogy én intéztem el' 
Most döbbennek rá arra, hogy gyorsan felelniük kell va-

lamit. 
- Tudtuk! - néz el Zsiráf mindenki feje fölött. 
- Emlékszem, hogy szeretitek . . . 
- Snúr! Nagyobb vagy, mint Einstein! Éljen! 
Emmi tehát csak egy általános hurrá után juthat szóhoz,' 

s a nagy zsivajban alig hallható: 
- Akkor gyömöszölhetnétek már befelé, különben 

mind kihűl! 
S bár eszükbe villan, hogy ezúttal is majdnem pontosan 

úgy történt, mint első alkalommal - vagyis megint csak 
elfelejtették előre bejelenteni (a leves és a főzelék előtt), 
hogy mivel zárul a lakoma, s így most se maradt kellő üres 
térfogat a gombócok fogadására - azért végre elhangzik 
halkan és őszintén: 

- Köszi . . . 
Mindegy, hogy ki mondta. Mint ahogy az is mindnyá-

juk véleménye, ami kóstolás közben, csaknem érthetetle-
nül, pusmogva szállingózik az asztal fölött: 

- Jó, de most vigyázunk . . . 
S kényszeredett, fagyott vigyorral fognak neki. 
- Na, azért kettő még lecsúszik, nem? 
Ez a Búbos volt! Azonnal megismerik a hangját. A hátuk 

mögül szólt; fölébük hajol, mosolyog. Egyiknek-másiknak 
megérinti a vállát, biztatja, hogy abba ne hagyja, amibe 
belekezdett. 
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- Láttalak benneteket tegnap a kocsibanI 
Félúton a levegőben himbálóznak a villák. Zsiráf torkán 

megakad a gombóc a sértéstől. 
- Kocsiban? - forgolódik ültében, mintha parázsla-

na a szék a feneke alatt, s a tányér is arrább csúszik az 
asztalon. 

A vezér is érzi, hogy sürgősen igazságot kell szolgál-
tatnia. 

- Citroen, tetszik t u d n i . . . 
Rozoga a leghatározottabb: 
- Múzeumba ment! Illetve oda vittük. 
- Múzeumba? 
- Díszmenet! Száz verseny, ezer verseny után! Ezer 

győzelem után! 
- Arany koszorú . . . tetszik tudni; Mikola bácsi arany-

koszorúja . . . 
- Díszmenet! 
- És ott megnézheti akárki! A múzeumban! Hogy min-

denki láthassa! 
Györgyi néni nemcsak komolyan mondja, hanem úgy is 

gondolja: 
- Meg fogom nézni. 
- Iskolai kirándulás! Ogy, mint a tűzoltókhoz! 
Ezalatt épp arra maradt idő, hogy figyelmeztesse Brigi a 

barátnőjét, milyen szép a tanárnő megint! Csodálatos, hogy 
nem kötött szalagot a kontyába, pedig tanítási nap van. 
Csak mégsem egészen olyan, mint a többi; ezért a szigorú 
tanítójel helyett barna csonttű fogja össze a búbját, őbenne 
ez a nagyszerű, hogy valamivel mindig érzékeltetni tudja 
az adott pillanat jelentőségét, csak észre kell venni. 

- Teknőc - jegyzi meg Emmi a szakértő pontosságával. 
- Teknősbéka páncéljából csinálnak ilyen csatokat. 

- Üzletben? 
- Ott nem. 
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- Tudsz szerezni? 
- Megkérhetem. 
- Aput? 
- Dö-Söt, te szamár I 

: : . Valami még hátravan. A búcsúzás mindig ünnep is. Hát 
csak nem érhet véget a szilvás gombócokkal?!... Nem. 

Indulás a táruló ajtókon kifelé, á zsibongón át - de most 
nem az utcára, hanem egészen más irányba. Vagyis lefelé! 

Akkor kezdenek pislákolni, erőre kapni a színes neon-
csövek, amint a csapat az alagsori folyosót eléri. Seregle-
nek, tolonganak, egymás válla fölött lesnek előre, hogy mi 
a helyzet odabent. --

Pinceklub - ez az első pillanatban megállapítható. Ro-
zoga érkezik leghátulról, de máris megszületett az elhatá-
rozás, hogy ilyent ők is csinálnak Kaposvárott! Ha lilára 
rügyezik a füled tája, komám, ezt kiverem belőletek ak-
kor is! 

Mert a színes falak! Az a legcikisebb az egészben, hogy 
minden falsík más színű. Erősek: pirosak, kékek, zöldek. 
A dobogó mögötti felület fekete. Persze! Így, ha elébe áll 
valaki, és rásüt a reflektor, tüstént csillogni fog. Meg ami 
odakerül, minden csillog. Legföljebb a lámpákat lehetne 
élesebb szögben irányítani a háttér felé. Valószínű, hogy 
ők is tudják, nem nagy találmány, de itt a helyi adottsá-
gok nem tették lehetővé. . . No, majd otthon! 

Zsiráfnak a zsámolyok tetszenek legjobban, és a kis asz-
talok elhelyezése a fal mellett - olyan ügyesen, hogy az 
ember legalább kinyújthatja a lábát! 

- Diszkó lesz? 
Rettentő nagy a boldogság annak láttán, hogy a búcsúzó 

vendég srácok ilyen leplezetlenül ámuldoznak. Hiszen ami 
igaz, igaz: ilyen klubja nem minden iskolának van még Pé-
csett s e m . . . Folyik hát a rendezkedés, futás, nyüzsgés, 
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mindenki csinál valamit, mint akik jó előre betanulták a 
tennivalójukat: gyorsan, gyorsan! 

Hozzájuk egyelőre nem is szól senki - hadd kapkodják 
a fejüket! 

De hát a lemezlovas asztalán valami más fekszik, nem a 
diszkóhoz szükséges holmi. Nem tanyasi nebulók ők, láttak 
már ilyen csodát máshol is; tudják tehát, hogyan indulnak 
ezek a délutánok, és mi mindennek kéne már ott heverni 
ahhoz, hogy belefoghassanak! Mire készülnek itt?! Ügy 
osonnak, ugrálnak, mintha titkos .szertartást szervezné-
nek . . . 

Tekercs papír az asztalon. És még valami. Az is olyan 
papírfé le . . . És a Búbos foglal helyet. (Csak nem ő lesz a 
lemezlovas?! Nem, ő nem vállalkozhat ilyesmire, nagyon 
furcsa volna. Itt más fog történni.) 

Ul már mindenki, ök is találnak helyet. 
A tanárnő viszont föláll. Mert elcsöndesült a világ. 
- Ügy terveztük és úgy tartjuk helyesnek, hogy akik 

vendégül jöttek hozzánk, nem térhetnek üres kézzel haza! 
- keresi mosolygó tekintettel a somogyi fiúk arcát, s a 
félhomályban is megállapíthatja, hogy íme, mindhárman 
azonnal fölálltak. 

Magához veszi a tekercs papírt, megbontja, és mutatja 
nekik. 

Nem értik, mi az. Illetve értenék, hiszen a nyomra ve-
zető csőkutya jóvoltából tegnap óta tudják, hogy meglepe-
tés készül a számukra. Látták is, hogy körülbelül mi lesz. 
Éppen azért kideríthetetlen egyelőre, hogy mit akar a ta-
nárnő azzal a valamivel. 

- Sokat gondolkoztunk, mi legyen az emlék? És addig 
gondolkoztunk, míg akkora ötlet támadt, hogy egy ilyen 
rövidke hét alatt meg se lehetett valósítani. Egy hét bizony 
nagyon kis idő. Különösen, ha ennyire értékes dologról van 
szó. 

És tartja azt a papírt még mindig a kezében. Értékes! . . ; 
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- Mikola ötlete volt - folytatja, s Emmi arra sem ér rá, 
hogy a haját igazgassa. Félárbocra engedett szempillája 
mögül figyeli a fiúkat, mert tudja, hogy Györgyi néni még 
nem fejezte be; a dicséret következik ezután. - Köszön-
jük meg neki, hogy ilyen okosan gondolkozott... Emmike, 
mondd el a barátainknak, mi lesz ez. 

Most már föltárul Emmi szeme. Indul az asztalhoz a te-
kercsért, de aztán meggondolja magát, és a helyiség kellős 
közepén megálL 

- Elektromos citernyák! - emeli meg büszkén a fejét. -
Vagyis egy gitár. Amit be lehet kapcsolni a villanyba. Te-
hát az erősítőbe.. . És egy dob. Több hanggal, zenekarhoz. 

Brigi érzi, hogy neki is szólnia kell. Sürgősen! 0 nem 
áll föl, marad a helyén, de onnan is érthető: 

- Az egész osztály nevében! 
- Ügy van! - veszi vissza a szót a tanárnő. - És a töb-

bieknek is köszönöm, köszönjük, hogy az iskola nevében 
annyit dolgoztak.. . Mondjátok meg neki is, annak a Dö-
Sönek, ha így hívjátok, meg mindenkinek, hogy köszönjük. 

Most már valóban a legfőbb ideje, hogy közülük is meg-
szólaljon valaki! Rozoga vesz erőt magán legelőször, talán 
azért is, mert fél, hogy Emmi netán tovább folytatja a di-
csekedést. 

- Tudjuk! - jelentené ki szárazon, de bármennyire vi-
gyáz, mégis megcsúszik a hangja. - Kinyomoztuk. 

Erre senki se számított. Ijedelem, morajlás, általános 
fészkelődés - a legcélszerűbb volna tehát, ha azonnal foly-
tatná. Zsiráf azonban megelőzi, hiszen tudjuk, milyen fürge 
ő, mihelyt valaki már letette a garast. 

- A kémünk! - néz körül nagy büszkén, és jelentőség-
teljes szünetet tart. - Bip-Pim, a hurka. A téglánk. . . 
Príma fej, első osztályú nyomozó! Majd egyszer bemu-
tatjuk. 

így aztán senki sem ért már semmit. Legföljebb páran. 
Hézagos például. És természetesen Emmike. 
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No meg Brigi! Előbb még ott ült hátul, most mégis őhozzá 
kerül az a bizonyos tekercs az asztalról - jj csoda érti, ho-
gyan sikerült megkaparintania! 

- Szóval ha nem lett készen, legalább rajzban vigyétek! 
- nyújtja át hármuknak (mert egyszerre nyúltak érte). 

S amíg még mind a hárman fogják: a Rozoga agyában 
megszületett gondolatot egyikük ki is mondja már, Indián 
az természetesen, azért vezér még mindig: 

- Majd ha ti jöttök . . . ahogy mi itt voltunk . . . akkor 
elhozzátok magatokkal Kaposvárra! A kész valódit. 

- Addig meg ez . . . 
És ahogy kézből kézbe kerül a furcsa szabású tekercs -

széthengerítve, elsimítva - , látható, hogy valóban gitár ez, 
arra a formára metszve, mint az igazi . . . így már igen; ez 
már elvihető haza. Pontosan ilyen lesz . . . 

De nemcsak ezt kell fölfedezniük, hisz önmagában mind-
ez csak külsőség maradna, formát rajzolni bárki tud. Ha-
nem két sor írás. 

Lássuk csak! 
Két sor. Két egyforma hosszúság i sor. 
Emmi nem vár arra, hogy megkérdezzék. Pontosan előt-

tük áll, meg tudja magyarázni: 
- Rádolgozzuk majd az igazira is. Belekarcolva. Vagy 

rávésve . . . Hézagos megígérte. 
- ö találta ki? 
Emmi nem válaszol, tehát a második vezéri kérdés kö-

vetkezik: 
- Te kérted? 
Ilyenkor (vagy hasonló esetekben) szoktak lehunyódni 

azok a szemek . . . Valaki azonban áll még a közelben, nyil-
ván azért, hogy megszólaljon helyette, ha szükséges: 

- Ö. 
Együvé gondoltak, együtt sóhajtottak, 
Amiről magok is tán semmit se tudtak. 
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Ezen el lehetne tűnődni. 
Tovább is, mint néhány percig. 
Meg azon, hogy ki bukkant rá erre a két sorra; Emmi va-

jon maga választotta pont ezt a kettőt? . . . 
Ennek a megállapítása igazán nem másodrendű kérdés, 

jó volna mielőbb tisztázni. Most azonban arra is alig jut 
idő, hogy ezt mondja: 

- Szép . . . 
Mert váratlanul begerjed az erősítő. Ijesztő búgás meg 

egy reccsenés is, és valaki máris lekapja a hangot. 
Hogyan került a lemezjátszó az asztalra, és mikor kötöt-

ték be a hangszórókat?! Meg hát az egész berendezés egy-
szerre a helyén! 

S a lemezlovas is . . . Mindig ő az? Máskor is? 
- Gyerekek, azt ajánlom - hullik kék és zöld fény az ar-

cára - , és vegyétek komolyan: ragadjátok meg az alkalmat! 
•Vigye mindenki a párját, szaporán, mintha nem is kérném 
rá! Szűcs Judit legújabb nagylemeze forog a korongon! 

Gyere táncolj, gyere táncolj még!.;: 

- Hiszen ez a főszomorú! 
Vagyis Hézagos. Mert ő nem szokott táncolni. 
- Soha? 
- Itt nem. 
- övé a szöveg! 
- Az se mindig. 
- Jössz? 
Indián nem tud tánc közben beszélni. Igyekszik figyelni 

arra, amit csinál. Emmi nem is bánja, hogy ennyire némán 
járják, legalább kipördülhet, elkeveredhet; úgy kell ráta-
lálni a körben, és visszaterelni a középre. Mégis olyan 
gyorsan szaladt le a Szűcs Jutka lemeze, vagy Hézagos ke-
veri nekik ilyen kajánul?! 
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- Itt a nagy pillanat! Több pécsi lány küldi több kapos-
vári srácnak! Figyelem! Ezt azonban nem emlékül, hanem 
jelen időbeni Hadd forogjon háti 

Hogyha elindul a vonat, 
a szivem majdnem megszakad ... 

Emmi épp jókor néz Indiánra. Tudniillik a vezér Is pon-
tosan akkor fordul feléje egészen. Mintha a legfontosabb 
dolgot akarná megkérdezni. 

Fennhangon azonban mégis mindössze erre fut ja: 
- Ki énekel? Te tudod? 
- Az Omega? Vagy a Piramis? 
- Te se tudod? Különben nem is lényeges. 
- Pedig van más isi - dicsekszik Emmi. - Sok. És új. 

A Boney M-től is. Repülj a Vénuszra I Meg a Hurrá, va-
káció! 

- Akkor jó itt. 
- Jó. 
- És most? 
- Most is. 
Majd gyorsan, megint a dicsekvő hang: 
- És az ABBA együttessel a Fernando. Az is megvan . . . 

Szép, lassú . . . Ismered? 
- Nem hiszem. 
Aztán gondol Emmi egy merészet, és mégiscsak másra 

tereli a szót: 
- Kaposváron hol táncoltok? Kénytelenek lesztek zene-

kart szervezni 1 És ha mi megyünk, ott nem magnóra fo-
gunk táncolni I 

- És nem lemezre! 1 

Ezt azért mondta Indián olyan hegyesen, mert nem tet-
szik neki a diszkórendszer. A sok hetyke szöveg meg min-
den . . . Vagy másért mondta, az is lehetséges. Mindeneset-
re érdekes, hogy pont akkor hangzott el, amikor a tánc 
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rendje szerint úgy összeütköztek a szomszédos párral, hogy 
utána alig találtak vissza egymáshoz. 

Magától értetődő, hogy Brigi az, a félelmetes öklűvel. 
S talán az ütközés se volt véletlen. 

- Szia, fővezér! - harsogja Rozoga, s a jókedvénél csak 
Brigi öröme föltűnőbb. 

- O lesz a dobos a szakközépben! 
Emmi is boldog. 
- Megígérte? 
- Meg! Most! 
- Ilyen öklökkel?! 
Mindegy, hogy milyen öklökkel, mert Indián már jóvá is 

hagyta, s akkor valóban úgy kell történnie. 
- A fejét is megpuhítom, ha nem tanulja meg! 
Hézagos pedig nyomja közben a süket szövegeit a lemez-

korong mellől, ha egyszer elvállalta. Állandó szomorúsága 
talán az ilyen vak mondókákon is átüt; alighanem a leg-
harsányabb zenén is meg a legpergőbb dobszólón is De 
hogy mire gondol közben - hát legalább azt nyomja el a 
mások jókedve! Nem baj, egyszer vége lesz a táncnak, en-
nek is. Ünnep volt, vendégek jártak itt - de azért hadd 
menjenek, hátha visszaáll a rend, ahogyan vo l t . . . Emmi 
táskáját majd hazaviheti megint, ha újra elhagyja. Más 
lány is elveszíti, és örül, ha előkerül . . . 

Mielőtt azonban a szomorú gondolatok végképp elszürkí-
tenék, eszébe jut, hogy neki itt most beszélnie kell; ez a 
föladata, nem a bánat. 

- Gyerekek, óriási indítványom van: ne pihenjünk! 
Halljátok a szót, és örüljetek a dalnak! Kovács Kati üz^ni, 
hogy aki együtt énekel vele, annak röpül a csók a világ-
űrön á t ! . . . 
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