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A Surlott Grá dics törzs ven dé gei ép pen a sze zon el sõ ko cso nyá ját et ték.
Bé kai ece tes li la hagy má val, a hor dár cit ro moz ta, a ha ran go zó fû szer -
pap ri kát szórt rá, s hogy min den ki nek íz lett, az már ab ból is ki tet szett,
hogy több mint ne gyed órá ja még pis  sze nést sem le he tett hal la ni.
Cson to kat szo po gat tak, szét da ra bol ták az abált fül és por cos kö röm ré -
sze ket, s mint ha min den ki a vé gé re hagy ná a ja vát, ma gá hoz az arany -
ló an sár ga rez gõ höz egyik sem kez dett hoz zá.

A ha ran go zó vil lá ján egyen sú lyoz va ki vett egy resz ke tõ fa la tot, s
mint ha sze re pet ját sza na, a ko cso nyá ra kö szönt, s azt mond ta:

— Ilye nek le het nek most azok is, akik ret teg ve vár ják, hogy nyil vá -
nos ság ra ke rül je nek az ügy nök lis ták.

Ak kor tájt, ami kor már sem mi tõl sem kel lett fél ni, leg fel jebb az új -
ság árus tól, aki ál lí tó lag egy fel szá mo lás alatt ál ló fém fel dol go zó ból vá -
sá rolt prés sel nyo mat ta az alu mí ni um ap ró pén ze ket, a vá ros ban olyan
han gu lat ural ko dott a meg ol dat lan ügy nök kér dés mi att, hogy az Ame -
ri ká ból ha za te le pült bap tis ta pré di ká tor azt mond ta:

— Mi ná lunk Dé len ilyen sza ga volt a le ve gõ nek a lin cse lé sek elõtt.
Az em be rek min den kit meg gya nú sí tot tak. Le gen dák ter jeng tek

olyan tit kos, föld alat ti bör tö nök rõl, ahol még most, a rend szer vál tás
után is tar ta nak fog va íté let nél kül em be re ket, s eze ket a volt ál lam párt
fe je sei ar ra akar ják föl hasz nál ni, hogy csú szó pénz, vá lasz tá si le fi ze té sek
he lyett hasz nál ják õket, s raj tuk ke resz tül a ro ko na i kat, a ha ta lom visz  -
sza szer zé sé re.

— Ott van pél dá ul Kós Da ni ese te. Õt pél dá ul az oro szok a há bo rú
vé gén vit ték el málenkij ro bot ra, ak kor har minc éves volt, már hét gyer -
me kes csa lád apa, s ami kor öt ven év után ha za ke rült, ak kor már negy -
ven két uno ká ja, s azok tól nyolc van hat déd uno ká ja élt a vá ros ban. Az,
ha be le szá mít juk a fe le sé gét, a gyer me kei és uno kái fér je it, fe le sé ge it,
ak kor az már száz nál is több sza va zót je lent — mond ta a te me tõ õr.

— Nem hi szem — mond ta a Meszticz-féle fû szer ke res ke dés hor dá ra.
— An nál jobb dol gok ra is fel le het hasz nál ni egy va ló já ban nem lé te zõ
em bert. Pél dá ul olyan ké zi mun kát le het vé gez tet ni ve le, ami ki fi ze tõ -
dõ. En gem, ami kor be du tyiz tak, mert azt hit ték, hogy azok a cso ko lá -
dé tal lé rok, amik arany pa pír ba vol tak cso ma gol va, em lé kez nek, amit
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Hall gat tak. Min de nik azon töp ren gett, hogy mi ért is úsz ták meg
an nak ide jén, pe dig nem tet tek la ka tot a szá juk ra, s még a sek res tyést is
csak ki hall ga tás ra vit ték, ami kor ré sze gen azt mond ta, hogy „a né pi de -
mok rá cia az ab szo lút sza bad ság, mert itt a sza bad ál lam pol gár sza ba don
mond hat ja azt, amit sza bad”.

És nem lett be lõ le sem mi baj, mert az a tiszt, aki a ki hall ga tást ve -
zet te, le for dí tot ta ro mán ra a fe let te sé nek ezt a mon da tot, aki tel je sen
egyet is ér tett ve le, s meg kér te, hogy ha a pa pok va la mi olyas mit
mon da ná nak, amit nem sza bad, ak kor azt je lent se. A sek res tyés pe dig
ele get is tett kö te les sé gé nek. Ami kor leg kö ze lebb hí vat ták, ak kor el -
mond ta, hogy a kis pap azt mond ta a plé bá nos nak, hogy a ta ní tó kis -
as  szony nem le het ne Má ria-le ány, mert meg gyón ta, hogy fû vel-fá val
le fek szik, és szent ség ká rom lást is el kö vet, mert sze ret ke zés köz ben,
ami kor a csúcs ra ér, azt szok ta vi sí ta ni, hogy „Jésszusmáriám”, ami
bûn.

— De a gyó nás tit kot ki be szél ni nem sza bad. Ugye azt tet szett mon -
da ni, hogy je gyez zem, ha olyas mit mon da nak, amit nem sza bad —
mond ta a szekus ez re des nek, aki rög tön el kér te a ta ní tó kis as  szony cí -
mét, mert ar ra volt kí ván csi, hogy va jon ha ve le fek szik le, nem fog
olyan ál lam el le nes dol go kat vi sí ta ni, hogy pél dá ul „él jen a párt”, vagy
olyas mit, hogy „öt éves ter vet négy év alatt”, ami ter mé sze te sen ab ban
a hely zet ben ál lam el le nes iz ga tás.

— Van nak dol gok, ame lyek re so ha nem de rül fény — mond ta Ötö dik
Bé kai —, én pél dá ul csak a na pok ban tud tam meg bi zo nyos jólértesült
kö rök bõl, hogy az ame ri ka i ak mi ért men tek fel a Hold ra. Mert an nak
is meg volt a po li ti ku ma. Ugye bár, a há bo rú után el vit ték ha di zsák -
mány ként az ös  szes tu dóst, aki a fao egyen meg a fao ket te se sen dol -
goz tak. Azért vit ték el, mert a nürn ber gi pe rek ben sej te ni kez det ték,
hogy Hit ler nem lett ön gyil kos. Azt is ka pis kál ták, hogy a vád lot tak
pad ján nem az iga zi ak ül nek, ha nem az álterhugójuk. És va la mi ké mük
ada to kat ta lált, hogy Hit ler meg a töb bi ek fenn van nak a Hol don. Na,
azt men tek el len õriz ni, s vit ték ma guk kal az íté let szö ve gét, hogy ott a
hely szí nen vég re le hes sen haj ta ni. Hogy az tán ott volt Hit ler vagy
nem, ar ról nagy a csend. Öt száz év re tit ko sí tot ták a Hold-uta zás jegy -
zõ köny ve it, de az óta nem is men nek oda. Azt hi szem, egy bõl meg ta lál -
ták, az tán most nincs, ami ért ott ku ta kod ja nak.

Baloghné hát ra ment az üz let bõl a la kás ba, s ilyen kor sza ba dab ban
tud tak be szél ni, s mert a Meszticz-fûszerkereskedés hor dá ra ép pen úgy
ült, hogy lát hat ta az aj tót, õ szó lalt meg leg ha ma rabb.
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egy olasz hús fel vá sár ló tól kap tam, mert meg mos tam a ko csi ját, na, ar -
ról azt hit ték, hogy va ló di aranypénzek… De, hogy sza va mat ne fe lejt -
sem, amíg vizs gá la ti fog ság ban ra bos kod tam, ve lünk di ót tö ret tek.
Min den ki egy zsák di ót ka pott na pon ta, ar ról volt egy szá mí tás, hogy
men  nyi tisz ta dió bél lesz be lõ le, így még en ni sem le he tett, de a bör -
tön igaz ga tó meg trip láz ta a pén zét. Szó val, ha nem is ép pen dió tö rés re,
de va la mi ilyes mi re le het hasz nál ni a tit kos ra bo kat.

— Blab la — mond ta Baloghné. — Mi nek ezek nek tit kos föld alat ti
mun ka. Volt a há zi pénz tá ruk ban ren ge teg va lu ta, bank szám la szá mok,
meg min den. Az, aki a fõ té ren meg nyi tot ta azt az ame ri kai hús po gá csás
mû étel-tal pon ál lót, az is tit kos tiszt, va la mi fe jes volt, csak nem itt.
Ezek, akik most gyá ra kat vesz nek, üz le te ket, er dõ ket, föl de ket, mind-
mind va la hol más hol vol tak szol gá lat ban. Az tán az it te ni ek kel, akik
innen el me ne kül tek, szé pen ki cse ré lik a ta pasz ta la to kat. Lis tá juk van
ar ról, hogy ki volt ügy nök, s most az tán az zal tart ják sakk ban, hogy le -
lep le zik. Az ám a be fek te tés. Aki tég la volt, az most min dent meg tesz,
csak ne tud juk meg ró la az iga zat.

— Mind fel kel lett vol na köt ni õket — mond ta a ha ran go zó. — Fel köt -
ni õket a to rony ba, sós víz zel per me tez ni, hogy a nép so ká ig lát has sa õket.

— A ha lá los íté let nem he lyén va ló — okos ko dott köz be a sek res tyés.
— Mert te szem fel, ha ki de rül va la ki rõl, hogy ár tat la nul ítél ték el, ak kor
mi van? Már fel tá masz ta ni nem le het.

— Én ilyen eset ben az ügy véd jét ítél ném el — mond ta meg fon tol tan
Ötö dik Bé ka Pál nyu gal ma zott vas úti vál tó õr. — Az ügyész nek ugye bár
az a dol ga, hogy el ítél tes se a vád lot tat, az ügy véd nek pe dig az, hogy fel -
ment se. Na már most, ha ár tat la nul vé gez nek ki va la kit, ak kor az ügy -
véd nem ért a mes ter sé gé hez, iga zá ból olyan, mint ha õ kö ve tett vol na
el gyil kos sá got az el ítél ten. De most nem er rõl van szó. Ma reg gel a
pék nél hal lot tam, hogy a Zic cer ne vû lap ban le kö zöl ték, hogy egy fi a -
tal em bert nyolc éves ko rá ban szer vez tek be, s úgy de rült ki, hogy olyan
hely re akart men ni mun ká ba, ahol át vi lá gí tot ták.

— En gem is röggönyöztek, de elébb meg itat tak va la mi fe hér rel,
olyan volt, mint a gipsz. Az tán az or vos, ott az át vi lá gí tó ban meg is
mond ta, hogy gyo mor fe ké lyem van, pe dig csak az tör tént, hogy vé let -
le nül le nyel tem egy ap ró pénzt, ami a ke nyér be volt be le süt ve. Na eny  -
nyit az át vi lá gí tás ról.

— Ez más faj ta át vi lá gí tás — mond ta Bé kai. — Csak az a baj, hogy azok,
akik tíz vagy ti zen öt évet ül tek, azok nem han gos kod nak. Olya nok ki -
a bál nak ügy nök lis ták ról, akik még az is le het, hogy ügy nö kök vol tak.
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mint a folt ja — mond ta Ötö dik Bé kai, aki se hogy sem akart be le nyu god -
ni ab ba, hogy a szom széd asz ta lok nál, de a rá di ó ban, a te le ví zi ó ban sem
hal la ni más ról, mint ügy nök lis tá ról. — Fe renc jós ka ide jé ben ejsze nem
is kel let tek iga zi rej tet ten tit kos titkosrend õrök…

— Szent igaz — mond ta a sek res tyés. — Egy szer, még az el sõ há bo -
rú tá ján, va la mi na za ré nu so kat akart a ka to nai rend õr ség ki be szél tet -
ni, márhogy el mon dat ni ve lük, hogy me lyik hit té tel ük nem en ge di
meg, hogy ka to nák le gye nek, s eh hez kel lett vol na egy mi se ru ha vagy
va la mi pa pi öl tö zék. A fe ne se tud ja, hogy mért akart az a spi on mi -
se ru há ban flan gál ni az ut cán, az tán az apát plé bá nos fel öl töz tet te fe -
ren ces pá ter nek. De én egész éle tem ben, ezen az egy ese ten kí vül, a
ro má nok béjöveteléig, a ki rá lyi sziguráncásokig nem is ta lál koz tam
ilyes fé lé vel.

A do log úgy ke rült szó ba, s azért ke rül get ték a lé nye get, mert hogy
a Meszticz-fûszerkereskedés haj da ni hor dár ja nõ sül ni ké szült, most,
hogy vén sé gé re meg gaz da go dott, ke rült vol na vá szon cse léd a ház hoz,
de a sok-sok kü lön fé le vé le mény kö zött olyas mi is el hang zott, amit ko -
mo lyan vet tek a törzs asz tal nál.

Ami kor hí re fu tott a há zas ság le he tõ sé gé nek, a ha ran go zó azt ki fo -
gá sol ta, hogy nagy a kor kü lönb ség, hi szen az ifi as  szony még csak a het -
ve ne dik be jár, de az zal hur rog ták le a töb bi ek, hogy kell is an  nyi dif fe -
ren cia egy jó há zas ság hoz. Kell, hogy an  nyi év le gyen ket te jük kö zött,
mert:

— Aki ka pós volt a mi kor osz tá lyunk ból, az már el kelt, az tán mit szá -
mít az, hogy a lá nya le het ne — mond ta a te me tõ õr. — A lé nyeg az, hogy
tud jon fõz ni, ne akar jon nagy lá bon él ni. Bár szó, ami szó, ha min den -
nap in nen vi te tik az ebé det és va cso rát, még ak kor is ma rad az utó dok -
nak, amit a tej be ap rít sa nak.

— Mi fé le utó dok — til ta ko zott a hor dár. — Nem aka rok gyer me ket,
mert az nagy fe le lõs ség, s az én ko rom ban az em ber már azt sem lát ná,
hogy mi lesz be lõ le.

— Ma ga fa tö kû! — szólt oda fog hegy rõl Baloghné, a Surlott Grá dics
nagy as  szo nya, aki ép pen ak kor lé pett a te rem be. — Ma ga azt hi szi, hogy
het ven éve sen Jo lán ka ti tok ban akar te her be es ni ma gá tól? Azért akar
férj hez men ni, mert tud ja, hogy ma ga va gyon ra tett szert, s ahogy az
öre gek szok ták mon da ni, ame lyik esztenán a sajt után ma rad sa vó, oda
disz nó is kerül…

Ezen el gon dol kod tak vol na hos  sza san, s a fris si ben ki ho zott fröcs  -
csök kós tol ga tá sa, hi szen ez volt az új bor fõ pró bá ja, idõt is adott vol na
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— Vis  sza tér ve a ta ní tó kis as  szony ra, az tán az ös  szes fe jes pró bál ko -
zott ná la, hát ha a sztá li niz must, a var sói szer zõ dést vagy a kágéestét
em le ge ti az ágy ban, de csak azt a kle ri ká lis szö ve get vi sí tot ta, hogy
„jésszusmáriám”, úgy hogy az tán ki is ne vez ték az ate is ta sze mi ná ri um -
ba párt inst ruk tor nak. Ott az tán õ volt a csaszi, mert olya nok közt dol -
go zott, hogy az már ma ga volt az anal fa bé ta csim bo ras  szó. Nem tu -
dom, em lé kez nek Bur ján elv társ ra? Na, ne ki be me sél te az egyik ve -
gyes ke res ke dõ, hogy azért nem le het fém tisz tí tó sze re ket kap ni, mert a
Doremifá el fo gyott, csak szidolt le he tett kap ni, ar ról pe dig egy éne kes
azt hit te, hogy hang fé nye sí tõ szer, mert ugye bár két hang jegy a ne ve,
Szi Dó, s a nyo mo rult meg mér gez te ma gát, ezért ki kel lett von ni for -
ga lom ból a ki lincs tisz tí tót.

— Ne kem még az el sõ há bo rú elõtt volt egy hölgy ese tem. Azt a
mádmázelt, ös  sze es kü vés vád já val a kom mu nis ták le tar tóz tat ták vol -
na, velemmel egye tem ben, mert az azt ki a bál ta, hogy „Ki rály vagy.
Te vagy a ki rály.” Jól is néz tem vol na ki, ha a tör vény szé ken azt akar -
ták vol na, hogy mu tas suk meg ezt a le gi ti mis ta ös  sze es kü vést. Sze -
ren csé re már ak kor sem volt fi a tal a ci cus, így nem ér te meg azt,
hogy ügy nö kök pró bál gas sák a mo nar chi á hoz va ló vi szo nyát —
mond ta Bé kai.

Jól rö hög tek eze ken a dol go kon, mert már azt is le he tett, sza bad
utat adott a rend szer vál tás a rö hö gés nek. Így, em lé ke ik pin cé i bõl fel -
szín re hoz va a kö zel múl tat, már cso dál koz ni tud tak azon, hogy a vá ro -
si párt tit kár hogy le he tett olyan ba rom, hogy ren de let ben akar ta el tö -
röl ni a dé li ha rang szót, mond ván, hogy az meg za var ja a szo ci a lis ta
mun ka ver senyt, mert az em be rek az ebéd re gon dol nak, ahe lyett, hogy
a Terv jár na a fe jük ben.

Las san ként vis  sza tért a be szél ge tés a má ba, ab ba a má ba, ami ben az
em be rek sem mi vel sem fog lal koz tak töb bet, mint ép pen a múlt tal.
Mint ha nem is len ne jö võ kép ük, s mint ha az ige ra go zá sá ban nem is -
mer nék a je lent.

— Ügy nö kök pe dig min dig is vol tak. Már az óko ri gö rö gök, ró ma i -
ak is hasz nál ták õket — mond ta a pe del lus.

— Ami kor én fi a tal vol tam, a tit kos rend õrö ket meg le he tett is mer ni.
Ame lyik ál ru hát vett föl, mond juk be öl töz tet ték kol dus nak, an nak, ké -
rem sze re tet tel, lát szott, hogy ren des he lyen, va la me lyik úri- és egyen -
ru ha sza bó nál varr ták a gön ce it, mert ak ko ri ban még ad tak a kül lem re.
Ha té te lez zük fel, da róc szür ke nad rág ra rá varr tak egy hupilila pöt  työs
fol tot, az úgy oda volt szer keszt ve, hogy a nad rág ha ma rabb el vá sott,
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Rosenfeld nem állt so ha szó ba sen ki vel, a tár gya lá sán még is olyan
dol go kat ol vas tak fel a jegy zõ könyv bõl, amit csak úgy tud hat tak, ha a
te le fon ja ak kor is le hall gat ha tó volt, ha a kagy ló ren de sen le volt té -
ve a vil lá já ba.

— Igen, ez már jó le het — hüm mög te Bé kai. — De azért va la hogy úgy
kel le ne lép re csal ni, hogy ész re se ve gye, hogy ne hogy gya nút fog jon,
s eb ben a do log ban az a leg ne he zebb, hogy aki nek ügy nök múlt ja van,
az, ahogy mon da ni szo kás, már egy kör elõn  nyel in dul. An nak, ké rem
sze re tet tel, ta pasz ta lá sa van ar ról, hogy mi lyen a csõ be hú zás. Az hát szél
el le né ben is meg ér zi, hogy pro vo kál ják.

— Ne kem az a ta pasz ta la tom, hogy ha az em ber va la mi na gyon nagy
tit kát meg oszt ja egy má sik kal, ak kor az szo kott tör tén ni, hogy az il le tõ
kény szert érez ar ra, hogy õ is gyón jon, s most már csak azt kel le ne ki -
ta lál ni, hogy mi le gyen az a ti tok, amit Ön, tisz telt ba rá tunk, már rég -
óta hor doz ma gá ban. Olyas mit is le het most már mon da ni, hogy te -
szem fel, a há bo rú alatt be lé pett a Nyi las ke resz tes Párt ba, de er rõl sen -
ki sem tu dott, mert ak kor ép pen egy má sik vá ros ban élt… — mond ta a
sek res tyés.

— Azt nem — til ta ko zott a hor dár. — Nem mond ha tok ilyes mit, mert
ak kor tájt még ál lo mány ban vol tam. Én szál lí tot tam Jolánkáékhoz
Meszticzéktõl a ren de lést, s a mi nap még fel is em le get te, hogy ami kor
le ha jolt, hogy a ko sár ban el len õriz ze, hogy meg van-e min den, ak kor
én be le csíp tem a fe ne ké be, s ak kor õ rá vá gott a ke zem re. Ilye nek a nõk.
Em lék szik ar ra, hogy ti zen nyolc éves ko rá ban meg csö csö rész tem, mert
en ge de lem mel le gyen mond va, nem csak a fa rát lel tá roz tam, ha nem az
el sõ fer tá lyát is, s ak kor most hat van év után úgy em lék szik vis  sza, hogy
a fe lét le ta gad ja, s köz ben úgy mó ri kál, mint ha ép pen most csi nál nám
ve le azt.

A csa pos el un ta, hogy nem tör té nik sem mi, s hogy megint olyan
dol gok ról be szél nek, ami ak kor tör tént, ami kor még a nagy ap ja állt
a sön tés mö gött, s a pult föl nyit ha tó lap ját hát ra lök ve ki lé pett a te -
rem be. Zse bé bõl pe pi ta fe de lû jegy zet fü ze tet sze dett elõ, s ol vas ni
kezd te.

— No vem ber húsz. A jobb ket tes asz tal nál Kis úr, az anya köny vi hi -
va tal tól, azt me sé li Dó sa mû szer ja ví tó nak, hogy biz tos for rás ból tud ja,
hogy Blau Elek ügy nök volt. No vem ber hu szon ket tõ. Bal hár mas asz -
tal nál Blau Elek, a me zõ gaz da sá gi bank al igaz ga tó ja azt me sé li Is pán
Dé nes nek, hogy vé let le nül olyan do ku men tu mok ra buk kant, hogy a
vá ro si kép vi se lõ ség re pá lyá zó Kis az anya könyv tõl a bel sõ el há rí tás
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a gon dol ko dás ra, de a pe del lus, aki sört ivott, tor kát kö szö rül ve meg -
szó lalt.

— Ez a Jo lán ka az orosz és ro mán csa pa tok be jö ve te le kor, 1944
szep tem be ré ben a pa rancs nok sá gu kon dol go zott, tá vír dász volt, az tán
ami kor meg ala kult a szekuritáté, an nak is õ ve zet te a te le fon köz pont -
ját. Du gó ki, du gó bé, a fe jén fül hall ga tó, min den rõl tu dott, ami ott
tör tént, azt is tud ta, hogy ki je lent fel ép pen va la kit. Szó val, ilyen tit -
kos he lyen nem dol goz ha tott ci vil ként. És on nan is ment nyug díj ba.
Szó val ügy nök volt.

— Ez nem is olyan bi zo nyos — mond ta a hor dár. — Le het úgy dol goz -
ni va la hol, hogy az em ber nek ne le gyen kö ze ah hoz, amit ott csi nál nak.
Ott van pél dá ul Ferbájsz. Õ ugye éj jel õr volt az Édeslyuknál, még sem
mond juk ró la, hogy õ volt a kup le ráj üd vös ké je.

— Még jó, hogy ezt a Ferbájszt em le ge ti — mond ta Bé kai. — Mert
ma ga most pon to san olyan mar ha, mint ami lyen õ volt. Ami kor meg -
lát ta az el sõ göm bö lyí tett szél vé dõ jû au tót, azt mond ta, hogy az a jó az
ilye nek ben, hogy di opt ri á ra árul ják, s ak kor a ve ze tõ nem kell szem üve -
get hord jon. Mert van egy-, két-, há rom di opt ri ás Ford.

— Én ammondó va gyok, hogy pró bá ra kel le ne ten ni Jo lán kát —
mond ta a pe del lus. — Ná lunk el rak tá roz va meg van nak a ré gi új sá gok,
azok ban ta lá lunk olyan ese mé nye ket, hogy pél dá ul az ame ri ka i ak
krump li bo ga rat szór nak a föld je ink re, meg olyas mit, hogy az im pe ri a -
liz mus ügy nö kei olyan víz mér ge zõ sze re ket jut tat nak az it te ni fo lyók -
ba, ami tõl csök ken a te he nek tej ho za ma. Na már most, ma ga meg hív ja
Jo lán kát a fõ té ri cuk rász dá ba, ká vé ra, sü te mény re — mond ta a hor dár -
nak. — Az tán egé szen mel lé ke sen be le kezd, hogy azt mond ja, em lék -
szik, drá ga Jo lán ka, hogy ezek az im pe ri a lis ták mi ket csi nál tak. És ak -
kor, mond juk, azt kez di fej te get ni, hogy meg fer tõz ték apá ca-lep ké vel a
feny ve se ket, de azt úgy csi nál ták, hogy vol tak it te ni cin ko sa ik. És ak kor
Jo lán ka rá ha rap a té má ra, és ki ko tyog ja, hogy bi zony, õ tud ja, hogy kik
vol tak az er re be szer ve zett osz tály el len sé gek.

— Ez nem jó — mond ta a te me tõ õr. — Le het, hogy õ is hal lott va la -
mi ilyen mar ha sá got, s az tán vé ge-hos  sza nem lesz a gyü le ke ze ti pa -
po lás nak. In kább va la mi konk rét dol got kel le ne ta lál ni. Pél dá ul ott
volt Rosenfeld, akit az zal vá dol tak meg, hogy ro ko na volt az a ci o nis -
ta or vos, aki meg akar ta mér gez ni Sztá lint, s ezen az ala pon le tar tóz -
tat ták, az tán el vet ték a la ká sát. Rosenfeld fe le sé ge pe dig ön kri ti kát
gya ko rolt, be lát ta, hogy a fér je el tá vo lo dott a mun kás moz ga lom esz -
mé i tõl, be ad ta a vá ló pert, az tán férj hez ment egy bör tön õr höz. Ez a
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igaz. Hogy ma ga nem volt ügy nök? Az olyan len ne, mint a ka bát lo pá -
sos do log, hogy a meg ká ro sí tott ról az jut eszé be a vi lág nak, hogy volt
va la mi ka bát lo pá sos ügye.

Ma guk ba ros kad tan hall gat tak, bár Bé kai agyán át fu tott az a gon -
do lat, hogy Baloghné azért el len zi ezt a há zas sá got, mert egyik öz vegy
ba rát nõ jét akar ja min den áron férj hez ad ni, az tán el hes se get te ma gá tól
a gon do la tot, s jel zett a csa pos nak, hogy még egy utol só kört min den -
ki nek.

Fe szül ten mé rics kél ték ma guk ban, hogy mit is je lent het ne, ha va la -
ki ró luk ál lí ta ná, hogy ügy nö kök vol tak, de ez a gon do lat va la mi fé le
szel le mi spa nyol fa lat hú zott a va ló ság elé, s így nem is ju tott egyik nek
sem eszé be, hogy õk már ak kor is ér dek te le nek vol tak a kom mu nis ta
rend szer szá má ra, ami kor az ép pen di a dal it ta san a gyõ zel me it ün ne pel -
te. Az em be rek pe dig nem né zik más nak õket, mint amik a va ló ság ban.
Az el múlt rend szer elõt ti el múlt rend szer s az azt meg elõ zõ el múlt
rend sze rek kö vü le té nek. Oszt rák—ma gyar mo nar chia, ro mán ki rály ság,
Hor thy -Ma gyar or szág, Mi hály ki rály li be ra liz mu sa, a kom mu nis ta
rend szer, most pe dig ez… Ki nek le het tek vol na az ügy nö kei? Érez ték,
hogy va la mi te her ne he ze dik rá juk, va la mi meg ha tá roz ha tat lan rossz -
ér zés, mint ha va la mi olyas mit et tek vol na, ami nem ked vük re va ló. Az
ital sem esett jól, nem ol dot ta a fe szült sé get, ami azért ke let ke zett ben -
nük, mert nem tud ták, mint ahogy az or szág sem, azt, ho gyan kell le -
lep lez ni egy ügy nö köt.

Bé kai két te nye re kö zött for gat ta a po ha rát, olyan moz du la tok kal,
mint ha a hen gert még hengerebbé akar ná ten ni, az tán na gyon meg fon -
tol tan, hal kan, mint ha sa ját ma gát kér dez né, han go san ki mond ta:

— Hol szok tak õszin ték len ni az em be rek?
— A gyón ta tó szék ben — vág ta rá ka pás ból a sek res tyés.
— Per sze, ott is, már aki — dün  nyög te Bé kai. — De van még egy sok -

kal biz to sabb hely. Az ágy. Ura im, az ágy ban sok min den tit kot ki fe -
cseg nek az em be rek, olyas mit is, amit az tán utó lag meg bán nak. Azért
vég zõ dik sok há zas ság tra gé di á val, mert a vesz tes fél a vá lás he lyett azt
vá laszt ja, hogy in kább meg öli azt, aki min den tit kát tud ja, nem csak a
szo ká sa it.

— Szó val ve gyem el fe le sé gül, az tán majd az ágy ban ki de rül? — kér -
dez te fa nya log va a hor dár, de még mi e lõtt Bé kai vá la szol ha tott vol na,
Baloghné, aki nek már na gyon a be gyé ben volt ez az ügy nök-té ma, s aki
fél álom ban a té vé éj sza kai mû so ra i ban ál lan dó an ügy nök lis ták ról, ügy -
nök tör vé nyek rõl hal lott, most in ge rül ten csat tant fel.
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ügy nö ke volt. No vem ber har minc. Jobb ket tes asz tal. Is pán Dé nes
meg hív ja egy sör re Dó sa mû sze részt, ahol mind ket ten el mond ják friss
ér te sü lé se i ket, hogy Blau Elek és Kis az anya könyv tõl ügy nö kök vol tak.
De cem ber ket tõ. Blau Elek, szo ká sa el le né re, két de ci ru mot ren del
egy vi zes po hár ba, az tán be jön Kis az anya könyv tõl. Egy más nak es nek.
Min de nik ki ké ri ma gá nak, hogy õ nem volt ügy nök. Az tán a má so dik
kör után ki bé kül nek, és meg egyez nek ab ban, hogy Dó sa, a mû sze rész
és Is pán Dé nes zon go ra han go ló ügy nö kök vol tak — a csa pos ha tás szü -
ne tet tar tott, majd kis sé pá to szo san foly tat ta. — Ura im, eb bõl a fel jegy -
zés bõl az de rül ki, hogy min den ki be sú gó, ügy nök volt. Olyan ez,
mint ha egy me den cé ben úgy ül né nek, hogy min den ki egy má sik há tát
szap pa noz za. De kér dem én, ha en  nyi ügy nök volt, rend ben, hát ilyen
so kan vol tak, de hol van a meg bí zó?

— Iga za le het — mond ta a ha ran go zó. — De itt és most Jo lán ká ról be -
szé lünk, mert sen ki nem akar ja el ven ni sem Blau, sem Kis, sem pe dig
Is pán urat, Dó sá ról nem is be szél ve. A lé nye gi kér dést nem le het szá -
mí tá son kí vül hagy ni. Ne ve ze te sen, hogy ha Jo lán ka te per tõs po gá csá -
ját, disz nó vá gás kor sa ját ma ga ál tal fû sze re zett má jas-, véreshurkáját,
pá colt és abált sza lon ná ját a mér leg egyik ser pe nyõ jé be tes  szük, a má -
sik ba pe dig az ügy nö ki múl tat, ak kor mi lesz sú lyo sabb, me lyik nyom
töb bet a lat ban? Mi fon to sabb egy mai ha lan dó võ le gény, az el jö ven dõ
férj szá má ra? Az, hogy osz tá lyon fe lü li há zi as  szony, vagy eset leg az,
hogy haj da ná ban ér te sü lé sei vol tak olyan dol gok ról, olyan sze mé lyek
vi selt dol ga i ról, aki ket már ré gen el ha ran goz tam?

— Ne dug ják a fe jü ket a ho mok ba — mond ta Baloghné. — Ha va la -
hogy meg tud ná néz ni a nyug díj szel vé nyét, ak kor min den ki de rül ne.
Mert ha ak tív ál lo mány ban volt, ak kor tisz ti nyug dí ja van, de ak kor már
el me he tett vol na rég, de ré ges-ré gen, nem kel le tett vol na vár jon hat -
van éves ko rá ig. Mert azok nál egy év más fél nek szá mí tott, te hát húsz év
alatt har minc mun ka év nek meg fe le lõ idõt gyûjt he tett, de ez most lé -
nyeg te len. Ha ügy nök volt, s ezt nem vall ja be, ak kor mél tat lan a sze -
re tet re. Ak kor más tit kai is van nak. És sze rin tem van nak. Azért akar
ilyen na gyon férj hez men ni, mert nem bír ja a múlt ter hét egye dül ci -
pel ni, az tán majd rá lõ csö li sze gény urá ra a lel ki is me ret-fur da lá sa it.
Ezek tõl min den ki te lik. Hogy õszin te le gyek, kap egy fér jet, aki akár -
hogy is ves  szük, a vá ros in tel li gen ci á já hoz tar to zik, arany éle te lesz,
mert nem le het nek anya gi gond jai. De mi lesz a férj ho zo má nya? Õt is
kö rül len gi a gya nú, hogy már a ré gi rend szer ben is egy kö vet fúj tak, s
ak kor, kér dem én, majd el mond juk az egész vá ros nak, hogy ez nem
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— Csak nem azt akar ja su gal maz ni, Bé kai úr, hogy min den ügy nök-
gya nús egyént meg kell ket  tyin te ni, is ten bo csás sa meg ne kem, hogy
ilye ne ket mon dok. Hogy ágy ba kell vin ni? Hogy azt, aki ki izélt ve lünk,
azt meg kell izél ni?! Na lát ja, ez egy ilyen el izélt vi lág. Jól ide izél tek ne -
künk, s te gye még hoz zá azt a né hány ige kö tõt, hogy be, fel, le, ki, át,
meg, el. Hogy be ba szott ne künk ez az ügy nö kö zés, mert el basz ták ezt
a kur va rend szer vál tást — si pí tot ta, s a törzs asz tal tag jai meg kö vül ten
hall gat ták. Hi szen a Surlott Grá dics nál ed dig még azt sem le he tett
Baloghné je len lét ében ki mon da ni, hogy „ket  tyin tés”, „comb he ge dü -
lés”, s most ép pen az õ szá já ból hang zott el a csa lád sza po rí tó moz du la -
tok nak ez a köz ke le tû meg ne ve zé se.

— O, tempora, o, mores — só haj tott fel a pe del lus, aki oly kor la ti nos
mû velt sé gét sze ret te fi tog tat ni. — Ó, idõk, ó, er köl csök — is mé tel te meg
ma gya rul, az tán mint ha ez nem len ne elég, bi zony ta la nul hoz zátet te: —
Ahogy a nagy Shakes peare mon dot ta, szín ház az egész vi lág.

Tiszatáj, 2008/2.

(Vá ri At ti la 1946-ban szü le tett Sárom ber kén. Ver set és pró zát is ír.
Jó zsef At ti la-dí jas.)
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