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A nehéz döntés

Nem volt könnyű a végső határozathozatalig eljutni; ügyrendi-bizottsági ülések egész sora előzte
meg, s még így is országos szenzációnak számított, hogy a Tisztelt Ház egyáltalán napirendjére
tűzte a törvényjavaslatot. Mostanság ritkán esett meg, hogy egy ellenzéki képviselő önálló
beadványát tárgyalásra méltassák. Harcoltak is ellene körömszakadtáig, jobb híján, még az
írásjeleket is kritizálták. Végül úgy oldották meg a kormánypárti többségi frakciók vezetői, hogy
közülük is beadattak egy gyors módosító indítványt, s így már volt miről tárgyalni. Sietős volt az
ügy rendezése, mert vészesen közelgett a zárószavazás időpontja, s megszavazása esetén az
ellenzék, kisebbségi helyzete ellenére fényes győzelemről számolhatott volna be választóinak, s
ezt nyilvánvalóan nem szabad engedni. A koalíciós párt frakcióvezető-asszonya, aki amúgy is
állandóan idegesítette állandósult túlfűtöttségével a folyosón beszélgetőket, most különösen
izgatott volt. Minden csoporthoz odalépett, közbeszólt, idegességtől elfúló hangon hadart, győz-
ködött, érvek sokaságát rántotta elő. Zaklatottsága átragadt a frakció tagokra, azok is egyre izga-
tottabban, ingerültebben tárgyalták a javaslatot. Végtére is nem volt országot megrázó ügy, de
pusztán az a tény, hogy a kisebbik oldalról akarnak fontos ügyről igenlő szavazást kicsikarni a
Háztól, önmagában véve is ellenükre volt, mivel könnyen példaértékűvé válhat. Ezt pedig
mindenképpen kerülni kell. Mégis megoldódott meg a kérdés; egy képviselő a frakcióból vállalta,
hogy újabb módosító indítványt fog beterjeszteni, ami elveszi az élét az eredeti javaslatnak, mi
által a vita során ezt az új módosítást fogják előtérbe venni, s így lassan elfelejtődik, honnan, kitől
származik az eredeti gondolat. Ezt a tervet fogadták el, s ezzel valamelyest le is csillapodott a
hangulat, s már csak az intézkedési lázban égő frakcióvezető-asszony fel-fel rikkanó hangja
okozott némi ingerültséget. Arca tüzelt, ajkai rángatóztak, szemei lázasan csillogtak. Lassan ő is
megnyugodott, mert valaki, egy senki által nem ismert külső személy hozzálépett és röviden
belesúgott a fülébe. Senki nem sejthette, hogy ki volt az ismeretlen, s mi volt a titokzatos suttogás
tartalma, de tény, hogy a végsőkig felajzott hölgy buzgón bólogatott, kényszeredetten mosolygott,
majd kézi vászon táskájából előkapta a retiküljét és villámgyorsan helyre állította a sminkjét. Ez
láthatóan jót tett a lelkiállapotának, jóllehet, szokásos bőbeszédűsége, zaklatottsága alig csökkent.

Ekkor éles csöngetés jelezte a szünet végét. A képviselők bevonultak az ülésterembe, ahol az ülést
levezető elnök már a helyén várakozott, és feddő arccal, fejcsóválva figyelte a lassan beszivárgó
képviselőket. A torkát köszörülgetve próbálta élénkebb mozgásra késztetni őket. Rázendített:

 – Tisztelt Ház! Folytatjuk a megkezdett, ám be nem fejezett vitát Szaszkó képviselőtársunk önálló
törvényjavaslatáról. Az eddig elhangzott észrevételek összefoglalására megadom a szót az
előterjesztőnek.

Szaszkó felállt, ő is torokköszörüléssel kezdte. Óvatoskodva körbenézett. A Tv-kamera felé
fordult, megpróbált természetes pózt felvenni, s belevágott.

– Köszönöm a szót, Elnök úr! Tisztelt Képviselő társaim! Első szavam legyen a köszöneté:
Köszönöm, hogy képviselőtársaim méltónak találták törvényjavaslatomat napirendre venni. Ezzel
megdől az az állítás, miszerint a koalíció eleve elutasít minden olyan javaslatot, amely az ellenzék
oldaláról érkezik, íme az örvendetes kivétel, s ez jó jel a további együttműködést illetően; hozzá-
szólásaikkal módot adtak arra is, hogy alaposabban átgondoljam javaslatomat, melyet korántsem
tartok tökéletesnek, belátom, ráfér az elmélyült végiggondolás. Új szempontokat viszont nem
kaptam, ezért célszerűnek vélem, hogy még egyszer emlékeztessem önöket javaslatom lényegére:

Az úgynevezett „balra tartás” közlekedési elv nem új Magyarországon, a harmincas években még
nálunk is ilyen szabály működött, s csak a fokozatosan növekvő gépkocsiforgalom tette szüksé-
gessé, a „jobbra tartás” szabály bevezetését. Azonban kiderült, hogy elsietett volt ez az átállás.
Gondoljanak arra, hogy nálunk jóval fejlettebb közlekedéssel rendelkező államokban, mint
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Anglia, Japán, Ausztrália, ma is „a balra tartás” szabálya szerint közlekednek. Hírlik, hogy a
dániai, és a hollandiai Parlament is a visszaállítással foglalkozik. Hasonló hírek érkeznek a svéd
Parlament háztájáról is. Az elemzők bizonyosra veszik, hogy a szóban forgó parlamentek igenlően
szavaznak az adott kérdésben. Nem tartom szégyennek, ha példát veszünk a nálunk fejlettebb
demokráciáktól, ahol a közúti közlekedés rendje is előbbre tart a mienknél. Előbb-utóbb mi is
rákényszerülünk a változásra, hiszen gépkocsiforgalmunk napról-napra nő. Menjünk hát elébe az
elkerülhetetlenül bekövetkező problémának most, amikor még nem égetően sürget bennünket a
dolog. Így marad időnk az alaposabb elemzésre, esetleg a szakaszos, kísérleti jellegű bevezetésre.
Kérem képviselőtársaimat javaslatom továbbra is az eddigihez hasonló jóindulatú tárgyalására, és
elfogadására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elnök úr, köszönöm a szót! – Ezzel, elégedett
arccal visszahuppant a helyére. A mellette ülő kezet nyújtva gratulált a beszédéhez. Szaszkó
mosolyogott, elégedetten bólogatva fogadta a másik elismerését.

– Most megadom a szót – harsogta a Házelnök – Pásztói képviselőtársamnak a szót, aki a
javaslathoz módosító indítványt kíván előterjeszteni. – Szaszkó ingerülten felkapta a fejét,
rosszallóan nézett a fürgén felálló képviselőre, ám az elnök folytatta: – A házszabály ide
vonatkozó szabálya szerint ezt csak abban az esetben teheti meg, ha önök hozzájárulnak a
házszabálytól való, eseti eltéréshez. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak, engedélyezik-e Pásztói
képviselőtársunk módosító javaslatának előterjesztését.

 – Látható többség! – jelentette ki a Házelnök megnyugodva – Megadom a szót Pásztói László
képviselő úrnak.

Pásztóiról köztudott volt, hogy imád beszélni, Nem létezett olyan téma, amihez ne lett volna
hozzászólnivalója. Az egész Ház unottan hallgatta.

 – Szaszkó képviselőtársunk előterjesztése kétségen kívül ésszerű, jó szándékú és megfontolásra
érdemes. Mivel harmadik napja vitatkozunk róla, volt időm alaposan tanulmányozni javaslatának
nemzetközi hatását, s azt kellett látnom, hogy az általa jó példaként említett skandináviai országok
tervezett lépése igen hangos ellenkezést váltott ki a nemzetközi fuvarozó vállalatok részéről. Nem
egy közülük még bojkottot is kilátásba helyezett. Kell ez nekünk? Ha visszaállítjuk a „balra
tartás” szabályát, akkor a mi közlekedési rendszerünk merőben el fog térni a környező országok
szabályaitól, s ez a határon való belépéskor felesleges zavart okozhat. Ezért bizonyos foko-
zatosságot javaslok beiktatni a törvényjavaslatba Javaslatomat a következő szünetben írott
formában kézhez kapják képviselőtársaim. Köszönöm, hogy meghallgattak! (Taps a baloldalról)
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A kultúrreform

A miniszter újabb fejfájás-csillapítót vett be, és ismételten elátkozta a pillanatot, amikor elvállalta
a kultusztárca vezetését, ráadásul éppen azt, amihez a legcsekélyebb köze volt. Soha, semmilyen
formában nem volt köze a kultúrpolitikához, sem a hivatalosan, sem a magánéletben. Fiatal
korában, diákként, azért szakított élete első szerelmével, mert a lány folyton érthetetlen, modern
verseket duruzsolt a fülébe, még csókolózás közben is azt akarta hogy inkább hallgassa meg
frissen tanult versét, amivel egy diák szavalóversenyre készül. Mondjon a véleményt róla! Ekkor
szó nélkül faképnél hagyta a lányt, az hiába futott utána sírva, többé nem állt vele szóba.
Énektanárának kérését is határozottan megtagadta, hiába fenyegette az buktatással, amikor arra
szerette volna rábeszélni, hogy lépjen be az iskolai énekkarba. Inkább a hegymászó szakkört
választotta. Az új kormány alakulásánál minden előzetes egyeztetés nélkül, a miniszterelnök csak
úgy, félválltól, előzetes egyeztetés nélkül bejelentette, hogy őt szánja a kultusztárca élére. Tilta-
kozni próbált, de a miniszterelnök azt válaszolta, hogy, ha nem vállalja, jó, ám akkor mehet
Ugandába nagykövetnek. A miniszter erre gyáván megalkudott önmagával, no meg neje, Rozália
is győzködte, vállalja el, majd lesz valahogy, mégis kényelmesebb életük lesz itt a magyar
fővárosban, mint egy eldugott, forró, afrikai nyomorgó világban, ahol semmi kultúra, még egy
rendes pletykapartit se lehet összehívni. Mit tehetett hát, beleegyezett, s igyekezett úgy tenni,
mintha értene hozzá, mintha érdekelné. Az államtitkárok szabad kezet kaptak, s csak negyed-
évenként kellett beszámolniuk, mit csináltak. Egész kellemesen teltek a napjai, reggel bevitte a
szolgálati autó a hivatalba, ott kedvére szunyókált, s unaloműzőnek időnként nagy vidéki ellenőr-
ző utakra ment, mert szeretett autózni. A határon túli magyar iskolákba soha nem merészkedett,
mert tudta: mindig kellemetlen kérdésekkel hozakodnak elő az ott élők.

Eddig nem is volt semmi probléma, sőt a felesége nem kis bosszúságára, még fel is szedett vagy
15 kiló többletsúlyt, holott orvosbarátai éppenséggel fogyásra biztatták, folyton változó magas
vérnyomása miatt.

Mostani rendkívüli ingerültségét a ma reggeli tájékoztató megbeszélésen a miniszterelnök éles
támadása váltotta ki. Az utóbbi hetekben nap, mint nap folyton pirongatta, miért nem hozakodik
elő új, sőt még újabb törvényjavaslatokkal. Felháborodottan tiltakozott: Nem volt elég az iskola-
reform? – Végre csökkenni látszanak tiltakozások, egyre kevesebb a tüntetés, a pedagógusok
belerázódtak az új rendbe, lassan megszokták, s ahhoz formálják a napi munkájukat. Minek újra
felzaklatni a társadalmat. Megint kezdődnek majd a, tüntetések, zúgolódások! Kell az nekünk?

– Hadd zúgolódjanak, hadd tüntessenek! Majd megunják! – legyintett cinikusan mosolyogva a
miniszterelnök – Legalább addig se foglalkoznak a valódi problémákkal, el lesznek foglalva a
saját gondjaikkal. A nép érezze, hogy a kormány a helyén van, cselekszik, kőkemény kézzel
kormányoz, teszi a dolgát. Új, s még újabb törvénytervezetekre a van szükség minden héten.
Mozgásban kell tartani az embereket folyamatosan. Nem szabad időt hagyni a gondolkozásra.
Bezzeg az ellenzéknek vannak ötletei! Szinte naponta hozakodnak elő jobbnál – jobb javasla-
tokkal. Vegye át tőlük, ami használható, adjon neki új formát, fogalmaztassa át és terjessze be!
Egy hetet kap új törvényjavaslat benyújtására!

– Egy hét kevés. Tanulmányoznom kell a jelenlegi állapotokat!

– Rendben van, legyen tíz nap! – enyhült a miniszterelnök. – Egy órával sem több!

A tíz nap holnap telik le, s a miniszternek még semmi ötlete nem volt. Keze a csengőre tévedt,
mire belépett Jolán a titkárnő.

– Kerítse elő Hárosy szakállamtitkárt. Gyorsan!

– Igenis, Intézkedem!
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Megérkezett az államtitkár, hóna alatt elmaradhatatlan vaskos dossziét szorongatott. Ez a dosszié
mindig vele volt, senki sem sejtette, mit tart benne, a saját titkárnője se tudta. Olyan volt ez a
dosszié Hárosynak, mint valamiféle személyi ismertető jel. Aki nem ismerte őt név szerint, elég
volt annyit mondania:

– A dossziés embert keresem!

– Parancsoljon, miniszter úr! – hajlongott az államtitkár, rosszat sejtve.

– Mi újság, Hárosy?

– Semmi rendkívüliről nem tudok beszámolni, A dolgok rendben mennek. A statisztikák folya-
matos fejlődést mutatnak, a diákszínjátszó csoportok száma napról-napra növekszik. Minden hét
végén rendeznek valahol versmondó, népdaléneklési versenyt helyi, és regionális szinten egyaránt.
Különösen a kórusmozgalom növekszik erőteljesen.

– Számokat! A miniszter agyában felvillant egy szikra.

Az államtitkár kinyitotta híres dossziéját, onnan olvasta:

– Nos, mintegy 1200-1250 énekkar működik jelenleg az országban, de ebben nincsenek benne az
iskolai gyermekkórusok, s a falusi népdalkörök, e téren elsők vagyunk az Unióban.

– Nem sok ennyi énekkar? Hiszen mindössze 19 megye van!

– Pontosan annyi, miniszter úr, de vannak városok, ahol több énekkar is működik egymástól
függetlenül.

– Minek ennyi kórus?

Az államtitkár egy pillanatig zavarba jött, a miniszter arca viszont kezdett felderülni, mert hirtelen
rájött, miről fog új törvényjavaslatot írni. Végre egy használható ötlet! – örvendezett magában.

– Legalábbis nem káros Az emberek szeretnek közösségben lenni Barátságok születnek, figyelnek
egymásra. Hetenként egy-két este próbálnak.

Olyan sűrűn? – kérdezte hökkenten a miniszter

Az államtitkár kissé csodálkozva meredt a miniszterre – köztudott volt, hogy nagyon buta, no, de
hogy ennyire! Ezt még ő sem gondolta volna, pedig naponta találkozott vele.

– Természetesen, néha még ez is kevés.

– És mondja, a próbán folyamatosan énekelnek?

– Nem lehet előre kiszámítani, attól függ, melyik szólam hogyan következik, ezt a mű jellege
dönti el.

– S amikor ráérnek, folyik a pusmogás, politizálnak, szidják a kormányt. Így van?

– Nincs azoknak erre idejük, mert figyelniük kell a karnagyra, mikor int be.

– S mindig beint?

– Az a kottától függ!

– Akkor olyanokat kell énekelni, hogy mindig beintsen.

Az államtitkár kínosan nevetett:

– Olyan mű nem létezik, miniszter úr.

– Ha nincs, hát írjanak. Mire valók a zeneszerzők? Adja ki rendeletben. Vagy várjon, hadd gon-
dolkozzam, találunk jobb megoldást is. Még ma este kidolgozom. Holnap reggel jelentkezhet az
anyagért. Egyelőre végeztünk, elmehet.



6

Az államtitkár fejcsóválva, gondterhelt arccal kivonult az irodából. A miniszter utána kiáltott:

– Küldessen be egy kávét!

A titkárnő pillanatok múlva hozta a kávét.

A miniszter sok cukrot kanalazott, majd egyszerre felhörpintette az egészet, aztán tarkóra kulcsolt
kézzel elégedetten hátra dőlt a fotelben.

– Igen, itt rejlik a megoldás, milyen egyszerű! Túl sok a kórus, túl sokat próbálnak, ezért heti több
alkalommal feleslegesen pazarolják a fűtést, a villanyt, vagyis az energiát. Bőven elegendő egy
próba hetenként. Így kevesebbet kell takarítani is, kevesebb vegyszer fogy el a takarításra.
Környezet – védelem! Gyúlt ki agyában a szó. S persze, energiatakarékosság! Kevesebb takarítás,
kevesebb takarító. Létszám megtakarítás, vagyis költség-hatékonyság. Nem kell annyi őrző sze-
mélyzet a próbahelyiséghez. Biztonságnövelés! Ez már négy szempont! – gondolta egyre
lelkesebben. Jó szövegezéssel össze kell húzni a négyet: Hát persze! Hiszen egyszerű :a karnagy-
nál kell kezdeni, náluk kell előírni! a megszorítást Minden karnagy csak megszabott ideig
vezényelhet. Havonta kell lebontani, megállapítani a vezénylési időt, meg kell állapítani a még
éppen feltétlenül elégséges volumen-korlátot, ami ezen túl szükséges, – a szereplések számának
függvényében – a karnagy pályázaton kérhet többletidőt a fenntartótól, de azért már neki is
fizetnie kell, esetenként 300 Ft – karnagyi pótlékot! Majd meggondolják, mennyit kalimpáljanak!

Este, otthon Rozália asszony csodálkozva látta, hogy szorgalmas párja bezárkózik a
dolgozószobájába, s csak tíz óra után bújt elő elcsigázódva, dúlt arccal, felborzolt hajjal.

– Dolgoztál, szívem? – kérdezte gyöngéden, de bár ne tette volna. – Kérsz valamit? Esetleg
valamit kívánsz inni? Konyakot, sört? A férj sötéten nézett vissza, s röviden csak annyit mondott:

– Semmit! Hát persze, hogy dolgoztam! Olyan furcsa ez? Nem véletlenül vagyok kultusz-
miniszter! Mit képzelsz? Kivel beszélsz? A szomszéd bácsival?

Rozália megszeppenve elsündörgött a fürdőszoba felé. Tudta, ilyenkor tanácsosabb messze
elkerülni a férjét. Ha azt hiszi, hogy dolgozik, rögtön félistennek hiszi magát. Még jó, hogy ilyen
pillanatok ritkán vannak, különösen amióta miniszter lett szegény.

Másnap délelőtt tíz órakor megjelent Hárosy, hóna alatt az elmaradhatatlan dossziéjával.

– Parancsoljon, miniszter úr, ahogy tegnap parancsolni tetszett, itt vagyok. Korábban nem mertem
zavarni, tudom magamról, nehezen indul a reggel.

– Rendben van, ezt nézze át, s állítson rá mindenkit, akit lehet, holnapután délelőttre készítsenek
ebből elfogadható küllemű törvényjavaslatot, s egy futár vigye el a Parlamentbe, adják, be a
Házbizottsághoz. Előtte küldesse be hozzám aláírásra. Most elmehet, de gyorsan fussa át, aztán
jöjjön vissza és mondja el, mit szól a javaslataimhoz? Természetesen, alapvető változtatást nem
engedélyezek. A karnagyi volumen – korlátozás maradjon benne! Egyelőre végeztünk. Ne feledje,
fél óra!

– Értettem, miniszter úr. Fél óra múltán itt leszek, addig átolvasom az anyagot. Miért ilyen sürgős,
ha szabad kérdeznem?

– Nem szabad kérdeznie! – felelte zordonan a miniszter. – Tegye, amit mondtam! A minisz-
terelnök sürgeti, nem én. Folyton rágja a fülemet, hogy kezdeményezzünk valami újat. Hát ez
olyan új lesz, amilyet még nem látott a világ, még az egészségügyesek is megirigyelhetik. Tessék,
egyelőre ennyit mondhatok, A többit elolvashatja az anyagból.

Fél óra elteltével Hárosy bejelentkezett. Arca szokatlanul sápadt volt.

– Elolvastam, miniszter úr! Ha szabad őszintének lennem, ha ezt kiadjuk, a közvélemény ellenünk
fordul, jobban, mint az iskolareform idején. Nemzetközi botrányt okozhat.



7

– Majd a miniszterelnök eldönti, mi legyen a sorsa a javaslatnak. Mit is mondott, hány felnőtt
énekkart tartanak nyilván?

– Több, mint ezer vegyes kar működik az országban.

– Az rengeteg! S kitől kapnak pénzt a működésükhöz?

– Részben tagdíjat szednek a kórustagoktól, másrészt egy-egy fellépésüket díjazzák, bár igen
szerény mértékben. S természetesen, a helyi önkormányzat is segíti a munkájukat.

– Vagyis állami pénzből danolásznak! S csodálkoznak, ha szűkös a költségvetés? Legyen elég
megyénként 22 vegyes kórus! Vegye be ezt is a javaslatba.

– Miniszter úr! Ha ezt megszavazza az országgyűlés, legszebb kulturális értékeink egyikének
halálát szavazza meg! Én az ön helyében ezt nem terjeszteném a miniszterelnök úr elé.

– De ön nincs az én helyemben! Kész! Döntöttem, dolgozzák ki és hozzák be aláírásra. Tíz napot
kapnak rá. Előtte természetesen, oktassák ki a megfelelő médiát, hogy készítsék fel a
közvéleményt a törvény kedvező fogadtatására. Utána hatástanulmány... szóval a szokásos.
Minden világos?

– Minden világos. Miniszter úr, kérem, szíveskedjék elfogadni a lemondásomat. Parancsoljon, a
lemondó nyilatkozatom.

– Megőrült, Hárosy?! Most akar lemondani, amikor végre egy igazán izgalmas ötlettel sikerül
előállnunk? A miniszterelnök úr el lesz ragadtatva, mi több, jelentős jutalomban részesülünk, ezt
előre garantálhatom. Az egészségügyieket megeszi a penész az irigységtől. A törvényjavaslat címe
legyen: KULTÚRREFORM
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Rendelőben, vidéken

Az orvosi rendelő tele volt várakozó betegekkel, még az utcai kapunál is állt a sor. Türelmetlenül
toporogtak, volt, aki ácsorgás közben könyvet olvasott, mások unalmukban orvosi reklámpapírt
betűztek. Az adminisztrációs ablak nyitva volt, látni lehetett, hogy a zsúfolt benső irodában három
fehér köpenyes nő tartózkodott; egy, aki intézte a betegek kérését, előtte számítógép monitor
villogott, egy másik éppen kávét töltött a többieknek, a harmadik telefonált:

– A másik csoport – 13-tól lesz, akkor tessék érdeklődni, délelőtt Haris doktor úr rendel.
Szívesen! – ezzel be is fejezte a beszélgetést, lecsapta a kagylót, majd mérgesen fújtatott egy
hatalmasat. – Agyamra mennek az értelmetlen lökött kérdéseikkel! – jegyezte még meg. Nem
igaz, hogy nem képesek megjegyezni, hogy mikor kik rendelnek. Hetenként váltanak, csak ki kell
számolni.

A váróba most magas, vékony csontú, sovány férfi somfordált be. Illedelmesen köszönt, majd
látva a hosszú sort, vállat vont, félreállt a sarokba, mintha mindegy volna, mikor fogynak el előle a
várakozók.

Többen oda néztek. Szokatlan volt, hogy hétköznap ilyen ünnepélyesen jelenjen meg valaki az
orvosi rendelőben. Veréb Jánoson a legszebb ünnepi fekete öltönye díszelgett, még nyakkendőt is
kötött hozzá, még templomban se látták ilyen cifrán kiöltözni, igaz, kissé csáléra sikeredett a
nyakkendő, de akkor is csoda volt, hogy egyáltalán megpróbálta. Veréb Jánost még sosem látták
az emberek nyakkendőben, pedig 76 éve élt a faluban, a sorban állók közt többen is gyerekkori
ismerősei voltak. Veréb János arca piros volt a gondos, alapos borotválkozástól, holott máskor
többnyire egy hetes sörtével járkált, jóllehet, képviselő volt az önkormányzatnál, tehát Veréb
János fontos ember volt. Most, ahogy ott állt a sarokban, némán, leszegzett fejjel, kerülve az
emberek pillantását, mintha restelkedne valamiért. Talán az ünneplő ruha szokatlansága is zavarta.
Szivarzsebéből színes pántlikák lógtak, zakója hajtókájára piros művirágot, rózsát tűzött.

A várótól rövid szűk folyosó vezetett egy hátsó keresztfolyosóhoz, oda, ahol a rendelő, és a
kezelőhelyiségek találhatók, Az ott is minden széke ültek betegek, várva, hogy szólítsák őket.

Most váratlanul elősietett dr. Haris az orvos, Fiatalember volt, közelebb a harminchoz, mint a
negyvenhez. Az egyetem után ez volt első orvosi állomása. Az egyetem vezérkarát folyton azzal
gyötörte, hogy helyezzék a szülőfalujába, így is történt. Amikor felbukkant a váróban, hirtelen
csönd lett, a zsibongás megszűnt, mindenki Harist figyelte reménykedve, hátha soron kívül, a
vizitdíj megfizetése nélkül behívja őt. Senki sem volt a várakozók között, aki ne ismerte volna
apró gyerek korából az orvost, többükkel együtt rúgták a rongylabdát az focipályán. Vagy az
utcavégi füves téren.

Ám Haris nem nézett senkire, egyenesen Veréb Jánoshoz lépett, kezét előre nyújtva köszöntötte az
öreget.

– János bácsi! Jó reggelt! Mit tetszik itt keresni? Csak nem lett rosszul az izgalomtól?

– Nem, hál‘ Istennek. Reméltem, hogy kevesen vannak, jól vagyok, csupán egy apró kérésem
volna. A szertartás 11 órakor lesz, remélem, addigra itt végzek nem szeretnék elkésni. Marika
tudja, hogy itt vagyok, s hogy nagyon sietek.

– Hát akkor jöjjön be, Jani bátyám, nehogy lekésse az esküvőjét.

Merthogy illik azt tudni mindenkinek, hogy Veréb János nősülni készült. Nagy sora van annak! 30
éve élt egyedül. Amikor 1945-ben hazajött a hadifogságból, felesége halálhíre fogadta. A hír
összetörte, beteggé tette, s évekbe tellett, míg úgy – ahogy összeszedte magát. Dolgozott, a gyári
munka mellett még a kis tanya körüli földjét is megművelte becsülettel. A szomszéd tanyán is
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magányos ember gondozta a tanyát, a földet, özvegy Kósa Gáborné, Laska Mária, akinek férje
nem jött vissza háborúból. Összefogtak, segítették egymást, hiszen még iskolatársak is voltak
valaha, ha nem is egy osztályba jártak, mert az asszony kevéssel fiatalabb volt, mint a férfi.

Összedolgoztak, segítették egymást, s szinte maguk se vették észre, szépen összemelegedtek,
megszokták egymást. Egyszer aztán Veréb János nagy elhatározásra jutott. Előtte elballagott a
temetőbe, felsége sírjához, s gondolatban megbeszélte vele a tervét:

– Mert nézd, Aranyom, téged már nem tudlak feltámasztani. Eddig hűséges voltam, tudhatod, ha
figyelsz onnan fentről, de már nehéz a magány. Gyönge is vagyok, a háború, meg a fogság megette
az egészségem, kellene egy társ. Ugye, megérted? Vannak asszonyi teendők, amikhez én nem
értek. Ezért hát kell egy asszony a házhoz. Laska Marira gondoltam. Meg tudsz nekem bocsátani
odaát?

– Használt a védőoltás, Jani bátyám?

– Biztosan használt, mert még tüsszentenem se kellett.

– Akkor más baj van?

– Más! – Az öreg laposan nézett az őket figyelő betegekre. – De, ha lehetne, nem itt szeretném
elmondani. Bemehetnénk?

– Az orvos nagyot nézett. Köztudott volt róla, hogy soha senkivel nem kivételezett, becsülték is
érte. Nála mindenki egyforma volt, rokon, gyerekkori barát, mindenki. No de ez most mégis más
helyzet! Ő maga is hivatalos volt az eskübőre, sőt Laska Mária, mint kevés rokonainak egyikét,
még esküvői tanúnak is felkérte. Így tehát ő sem késhet el, inkább sietősen tuszkolta az iruló piruló
vőlegényt, a rendelő irányába. Amint elhagyták a kis folyosót, ismét beindult a felháborodás
zsongása

– Na, már itt is betört a protekció! Láttátok, hogy simogatta az öreg hátát? Biztos pénzt ígért az
orvosnak, halkan, a fülébe. Azért suttogtak.

Válasz nem érkezett a rosszindulatú beszédre, ráadásul Takácsnéről mindenki tudta, hogy
mérgező nyelve van, jobb nem szóba állni vele. Inkább ráhagyták.

A rendelőben dr. Haris leültette az öreget, aki zabkendőjét gyűrögette nagy zavarában.

– Hát mondja el, Jani bátyám, mi bántja! Fáj valamilye? Vegye le a kabátját, ingét, hadd
vizsgáljam meg – kérte türelmesen.

Ám Veréb János nem mozdult. Csak rázta elkeseredetten busa fejét

– Hagyd csak, fiam, nincs nekem hál‘ Istennek semmi bajom, Jól vagyok, csak izgulok.

– Mitől – nevetett fel az orvos. – Csak nem az esküvőtől?

– Nem, nem attól. Hanem, ami utána következik!

– A menyasszonytánctól?

– Ne izélj, ne tréfálj mán velem! Hát persze, hogy nem attól félek, az nem az én gondom, meg nem
is vagyunk már olyan gyerekek. Amikor Marikámmal esküdtünk, két napig húzta a cigány, akkor
még bírtuk erővel.

– Bökje már ki, mitől tart, Jani bátyám!

– Tudod, fiam, akkor Mari nénéd jött oda az ágyhoz pironkodva, aztán nehogy most nekem kelljen
a nászéjszakán szégyenkezve elkullognom, mert akárhogy is nézzük, a 82 év nem éppen az éjszakai
játszadozás ideje. Szóval, attól tartok, hogy szégyenben maradok az új asszony előtt. Mondták
mások is, komák, ez – amaz, hogy ebben a korban előfordul, hogy az ember szeme többet kíván,
mint, ami a tehetségéből futja. Nohát, egy kis biztatást szeretnék, ha létezik ilyen. Hallottam
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beszélni a szomszédoktól, hogy létezik egy tabletta, ami még az öregemberen is segít, de a neve
nem jut az eszembe.

– Az orvos elkomolyodott. Belátta, hogy az idős vőlegénynek ez súlyos gond lehet, nem szabad,
nem is illendő humorizálni.

– Sejtem, mire tetszik gondolni, Jani bátyám. Azt amitől beszél, úgy nevezik, hogy viagra.

– Az az! A fene vinné el! Látod, olyan a vénember esze, mint a lyukas zsák, kihullik belőle a
fölösleg. Aztán tudnál-e nekem ilyet adni, édes fiam?

Dr. Haris a gyógyszerszekrényhez lépett. Sokáig keresgélt benne, hümmögött is egy sort, de aztán
csak széttárta a kezét:

– Sajnálom, Jani bátyám, de nincs ilyen készítmény a vésztartalékomban. Van itt aszpirin,
vérnyomás csökkentő, lázcsillapító, meg minden, amit úgy általában használnak a betegek, de
viagrát még sosem kértek tőlem, így nincs is a tartalékban. Nemigen ismerik azt falun. Ezt inkább
a városi emberek kérik.

– De azért fel lehet írni?

– Hát, éppenséggel felírhatom, de a recepttel nem megy semmire, attól tartok ugyanis, hogy a
helyi patika ilyen csodaszert nem tart. Csakis a megyeszékhelyen válthatná be, az meg már késő.
Akkor már úgyis mindegy! De tudja mit! Nem féltem én magát, Jani bátyám! Olyan remek
szervezete van, hogy megállja a helyét, azt biztosra veszem. Feleslegesen izgul, jobb rá se
gondolni, mert minél többet rágja magát ezen, annál rosszabb, egyre jobban belelovalja magát,
aztán tényleg kudarcot vall. Jól bújjon oda az asszonyhoz, élvezze a teste melegét, az majd
meghozza a sikert. De, ha mégis gond lenne, hát majd én kiváltom magának azt a viagrát, és
titokban átadom. Ne féljen, senki sem fog róla tudni, köt az orvosi eskü, a titoktartás. Csak egy baj
van!

– Mi a baj? – kérdezte suttogva Veréb János aggodalmasan.

– Hát az, Jani bátyám, hogy ez olyan ritka, drága gyógyszer, hogy elő van írva, hány receptet
adhatunk ki havonta, s ez a hónap már betelt. Kénytelen leszek várólistára venni, s még azt is
elárulom, hogy nem maga lesz a listán első, hanem a tizedik.

– Na, hallja, nekem meg folyton azt mesélik a velem egykorú barátok a kocsmában, hogy az
éjszakánként az asszonnyal így, meg úgy, aztán meglehet, hogy előttem vannak a sorban.

– Hja, csak ennyi a baj? Jani bátyám! No, ezen könnyű segíteni.

– Hogyan? – egyenesedett ki a vőlegény a széken, és arcán némi halvány mosoly kezdett
derengeni.

– Mesélje maga is! Ilyen egyszerű!

– Aha! Értem már! – csapott a homlokára öreg Veréb János – Hát mesélni éppenséggel még én is
tudok!

– Kérem, szóljon kinn, hogy jöhet a következő beteg! – búcsúzott dr. Haris.

2008. február 5. Tata
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Mese a tatai vár szelleméről

Biczó Pál nyugdíjas éjjeliőr megállt a lovas szobornál, amit „tatai Diána”-ként neveznek. hátát
nekitámasztotta a ló hideg lábához és nehezen, kínzó mellel köhögött egy sort. Legszívesebben
leült volna fűbe, de a hűvös, nedves őszi időben nem volt kedve sokáig kinn tartózkodni a tó
mellett. Fáradt is volt már, most éppen a gimnázium alatti híres mamutlyuktól érkezett vissza.
Éjszakai szolgálatának ez volt az első körútja, és fájós, visszeres lábai nehezen bírták a járkálást.
Fázott, éhes is volt. Előkotort egy cigarettát, rágyújtott, de rögtön köhögni kezdett tőle.

– Igaza van az orvosnak – morogta – abba kell hagyni a dohányzást, mert a végén itt fullad meg
tőle a tó partján. Már-már eldobta, de győzött a szenvedély. Lassan elballagott kedvenc pihenő-
helyéhez, az óriás platánhoz, sóhajtva leült a padra, majdnem szemközt Keresztelő Szent János
szobrával. A tó vize sötéten hullámzott, csak itt-ott villant fel a víz tükrében egy-egy homályosan
imbolygó csillagocska. A cigaretta elégett, gondosan eltaposta, majd fogta a botját és rátá-
maszkodva, sűrűn nyögdécselve elindult, hogy visszatérjen a várba, hogy ezzel be is fejezze első,
kötelező körútját. Még egy ilyen hosszú útja lesz, valamikor hajnal tájt, amikor úgyis rátörne az
álmosság.

Az ajtón belépve igyekezett kikerülni a földszinten kiállított mindenféle kődarabokat, amik az
ásatásokkor kerültek elő a földből. Botjával tapogatózott a sötétben. Végre elért az emeletre
vezetető kacskaringós lépcsőig. Fenn valami kiállítás volt egész hét során, ezért most oda is fel
kellett sántikálnia, holott ilyenkor, éjszaka még ellenőrizni se szokott jönni senki, különben is
bezárta maga mögött a bejárati ajtót. Az egész épületben kongó volt a csönd, minden lépésének
hangját visszaverték az ölnyi vastag kőfalak.

– Ha véletlenül elesnék, reggel találnának meg! – gondolta kissé megijedve a valóságtól. Biczó
Pál nem volt gyáva ember, a katonaságnál vitézségi érmet is kapott a háború alatt, most se félt,
csak a nagy csöndesség és az egyedüllét hatott rá nyugtalanítóan.

Miután bejárta fenn az összes termet, visszaballagott a lépcsőhöz.

– Nem kellett nagyon összeszorulniuk ezeknek a hajdani uraknak, elfértek kényelmesen. –
dünnyögte magában – Micsoda élet lehetett itt, az anyjuk keservit! – morogta visszaindultában.

A lépcsőn alig tett meg egy métert, amikor feltűnt, hogy fényesség borítja el lábainál a
lépcsőfokokat.

– De hiszen fel se kapcsoltam a villanyt! – csodálkozott – vagy netán mégis bejött valaki? Vagy
tévedek, rosszul emlékszem, és mégis villanyt gyújtottam? Eh, csak képzelődöm!

Aztán, ahogy a fejét forgatta, látta, hogy a fény mögüle jön, az emeletről.

– Úgy látszik, valóban égve hagytam a villanyt – mondta bosszúsan, s már fordult is vissza, hogy
lekapcsolja a világítást, de a látványtól, ami eléje tárult földbe gyökerezett a lába. Fenn, éppen az
első lépcsőfokon egy hatalmas, fehéren világító alak állt, szétvetett lábakkal, jókora kardra
támaszkodva.

Biczó Pali bácsi annyira megijedt, hogy kis híján elájult. A fényben még az arcát is tisztán láthatta
a világító alaknak: bozontos szakállat és áll alá érő, kunkorira csavart bajuszt viselt. Parancsolón
tekintett alá. Lehetett vagy két méter magas és olyan széles volt, mintha szekrényt öltött volna
magára. Ismerős volt a kinézete, s úgy rémlett, hogy valamelyik ősi, családi festményen már látta
az ábrázatát.

S ekkor az alak megszólalt. Mennydörgésszerű hangja úgy dörrent az öreg falak között, mintha
kardpengék özöne csapott volna össze.
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– Jer közelebb, ember!

– Igenis! – lehelte Pali bácsi, egész testében remegve, s ekkor fedezte fel, hogy a szellem alak nem
a lépcsőn áll, hanem felette lebeg jó fél méternyire, ezért tűnt olyan hihetetlenül magasnak –
gondolta.

– Ki vagy, ember, és mit keresel itt éjszaka?

– Biczó Pál a becsületes nevem, Szellemuraság, és az a dolgom, hogy éjszakánként vigyázzak a
várra és a környékre. Éjjeliőr vagyok.

– Miért neked kell őrizned a várat? Mire való a várőrség? Küldd ide a várkapitányt! Miért nem
térdelsz, ha hozzád szólok? Térdre, pimasz parasztja!

– De hiszen térdepelek, uram. De sajnos, nincs már se várőrség, se várkapitány.

– Az hogy lehet? Micsoda világban élsz te, ember? Hogy is hívnak?

– Biczó Pál a nevem, uram.

– És mi a rangod? Közvitéz, esetleg gróf, bár egyiknek sem látszol. Kinek szolgálsz? És miért
nem viselsz kardot? Mi az a kezedben?

– A városnak szolgálok, uram. A kezemben pedig egy közönséges akácfabotot tartok, arra tá-
maszkodom. Rangom pedig nincs, közember vagyok, ma már nem léteznek grófok, bárók,
hercegek.

– Hányadik évet írunk, Biczó Pál?

– 2005. évet uram. Október vége van.

– Mennyit mondtál? 2005? Olyan sokáig elvonultam? Igazat beszélsz, vagy pimaszkodni mersz
velem, paraszt? Vigyázz, mert egy leheletemmel kioltom belőled az életedet!

– Pontosan annyi év van, amennyit mondtam, jó uram. 2005.

– Ki uralja most a várost?

– Bretényi János a neve, uram.

– Bretényi ..., Bretényi ... nem emlékszem ilyen névre. Az Esterházyakhoz tartozik? Netán ő a
király? Vagy helytartó?

– Bretényi János a város polgármestere.

– Az mit jelent? Mi az a polgármester?

A polgármester olyan ember, uram, akit az emberek azért választanak, hogy vezesse a várost.
Olyasmi, mint egykoron a bíró volt.

– Bolondság! A város vezetésére ott van a földesúr.

– Sajnos, uram, se földesurak, se Esterházyak nincsenek már, sikerült külföldre menekülniük. Úgy
hírlik, jól megvannak, nem szűkölködnek semmiben.

– Na, és a törökök? Ők most merre vannak? Talán ők sincsenek már?

– Vannak törökök, nagy uram, de már nem olyan veszedelmesek, mint régen, szegény kis ország
lett az, nem bántanak senkit, örülnek, ha őket nem bántják. De, engedd meg, uram, kit tisztelhetek
a becses személyedben?

– Ejnye, már rám se ismernek a maiak? Tudd meg, én Leon gróf vagyok, az akit megmérgeztek,
az örökség miatt, amikor Miklós bátyánk haldoklott, de a szellemem sose hagyta el a várat. Itt
vagyok, várom az alkalmat, hogy bosszút állhassak, egy pillanatra se hagytam el a falakat,
ahogyan élő emberrel sem találkoztam soha, igaz, nem is hiányoztak. De mondd csak ember,
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hogyan lehet, hogy a rokonaim nem itt élnek, hanem külföldön? Azt mondtad, elmenekültek. Ki
elől, miért kellett menekülniük? Össze-vissza beszélsz. Nem értelek.

– Pontosan beszélek, méltóságos Szellem úr. Bizony, menekülniük kellett, mert bejöttek az
oroszok és üldözték az arisztokratákat.

– Bolond vagy te, Biczó Pál. A Romanovokkal mi családunk mindig jó barátságban volt.

– Szomorú, de már Romanovok sincsenek, uram. Kivégezték őket, a gyerekeiket, sőt még néhány
szolgájukat is.

– Mit beszélsz? – hördült fel a szellem, s egy lépésnyit előbbre libbent. Pali bácsi szűkölve lapult
a lépcsőhöz. – Jól gondold meg, ember mit beszélsz! Kivégezni a cár őfelségét? Ki merne ilyet
tenni? És Katalin hagyta?

– Ez sokkal később történt, sok száz évvel Nagy Katalin cárnő őfelsége uralkodása után,
1918-ban.

– De legalább elfogták a gyilkosokat?

– Nem foghatták el, mert akkor éppen azok voltak az urak, akik a kivégzést elrendelték.
Forradalom tört ki Oroszországban és a nép vette át a hatalmat.

– Nép! Őrültség! A nép nem tudhat uralkodni, mert ahány ember annyi felé húznak. Kell egyetlen,
központi uralkodó akarat. S ez a király, vagy a cár, mindegy, minek nevezzük. Megérted ezt,
ember?

– Én megértem, uram, csak az élet nem érti, az megy a maga útján. Folyton változik.

– Azzal már nem sokra mész, uram! Öreg is, beteg is, hamar cserben hagyna.

– Az már az én gondom. Vagy tudod mit, mást gondoltam, van neked fiad? Add nekem őt.

– Azt nem lehet, uram, annyi vagyonod még neked sincs, hogy a fiamat feláldozzam. Az Úr adta,
csakis ő veheti el tőlem, de én naponta imádkozom hozzá, hogy hagyja meg őt nekem,
vénségemre, támasznak.

– Lesz elég pénzed, amire támaszkodhatsz. Ha pénzed van, mindened van!

– Bizonyára így igaz, jó uram, bár nem tudom megítélni, mert sosem volt sok pénzem. De ha te
mondod, uram, elhiszem.

– És mondd, ki volt a vezére annak a forradalomnak, amiről beszéltél.

– Több vezére is volt, uram, és egymással is veszekedtek.

– Na, látod!

– De volt kettő, akiktől a többiek is féltek. Az egyiket hívták Leninnek, a másik egy hajdani
papnövendék volt.

– Róla talán hallottam, sokat emlegették a családtagok. Ugye Raszputyinnak hívták?

– Óh nem! uram, engedelmeddel, nem róla van szó, őt is megölték a arisztokraták. Akiről én
beszélek, az Sztálinnak neveztette magát, igazi neve Dzsugasvili, és grúz származású volt, még
csak nem is orosz.

– Most ki a te földesurad? Kinek szolgálsz?

– Nincsenek már földesurak, méltóságos Leon Szellem úr. Aki gazdálkodik, az a saját kis földjén
dolgozik és nyomorog.

– Na és, te, ember, miből élsz? Neked mennyi földed van?

– Nincs földem, uram, nyugdíjas vagyok.
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– Az mit jelent?

– Amíg az ember teljes erejében van és dolgozik, minden fizetéskor levonnak egy kisebb összeget
és idős korában abból tartja el az ország. Az állam.

– Az állam mi vagyunk, a főnemesek, az arisztokraták, a jobbágyok minket szolgálnak, arra lettek
teremtve. Még ezt se tudod?

– Már régen nem így van, Szellem úr! Sokat változott a világ.

– Sokat bizony, és nem is lehet megérteni könnyen ezt a mostani világot. Szegény ember vagy,
Biczó Pál?

Biczó homlokával érintette a lépcsőfokot.

– Az vagyok, méltóságos uram, de nem panaszkodom. Eltengődünk az öregasszonnyal, vagyis a
feleségemmel, a magunk egyszerű módján.

– Én gazdaggá tehetlek, ha egyezséget kötünk. Ott van az az ajtó melletted. Nyiss be, de ne szólj
semmit, bármit látsz.

– Már engedelmet kérek, uram, de ez nem igazi ajtó, csak dísz, mögötte kőfal van, semmi más.

– Ne vitatkozz velem, hanem nyissd ki, és lásd, mi van a szobában.

– Ahogy parancsolod, méltóságos uram! – Lenyomta a kilincset és legnagyobb meglepetésére az
ajtó valóban kinyílt. Szürke cementtel bevakolt apró, penészszagú, ablaktalan helyiségbe lépett,
ahol a fal mellett körben durván ácsolt polcokat látott, ám a polcokon fénylő aranyrudak
csillogtak, mellettük vesszőből fonott kosarakban fénylő aranypénzek, drágakövek tündököltek.
Olyan vagyon volt felhalmozva a csöppnyi szobában, ami meghaladja egy közönséges ember
képzeletét.

– Mit láttál? – kérdezte a szellem. – Ugye, hogy mégis van ott szoba, ahol te csak falat tudtál?

– Van szoba, uram! Sose hittem volna, hogy ennyi kincs létezik a világon egy halomban.
Fogalmam sincs az értékéről, de iszonyú sok lehet, azt még én is megértem. Igazság szerint, fel se
tudom fogni, mennyi.

– Szeretnéd, ha mind a tiéd lenne?

– Biczó Pál megdöbbenve hallgatott, közben törte a fejét, mit válaszoljon. Mit kezdhetne ő ekkora
irdatlan nagy vagyonnal? A felét azonnal elvinné az állam adóba, a többivel meg!...

– Isten tudja, mihez kezdenék vele? – fohászkodott magában hüledezve. – Meg egyáltalán, miért
adná neki ez a hajdani nagy, dölyfös úr?

– Nem való már nekem ilyen rettenetesen nagy vagyon, méltóságos Szellem úr! Öreg is vagyok
hozzá, meg buta, nem tanultam meg sok pénzzel bánni. Egyáltalán, mivel érdemelném ki? Mit
kellene tennem érte? Embert kéne ölnöm? Még a vagyonért se tenném, megverne az Isten.

– Dicséretes, amit beszélsz, Biczó Pál, már csak ezért is megérdemelnéd, hogy gazdaggá tegyelek.
De nem erről van szó. Üzletet akarok veled kötni. Neked van valamid, ami nekem nincs, azt
nekem adod, cserébe tied lehet az a kincs, amit az imént láttál.

– Csak az életemet adhatnám cserébe, Szellem úr, de azzal nem mész semmire, már nem sok lehet
nekem hátra, úgy remélem, hamarosan pihenni hív az én jó Istenem. Belefáradtam az életbe,
uram!

– Nem az életed akarom, arra nincs szükségem, én örökéletű vagyok. Más kell!

Biczó Pál odacsúszott a szellem lábaihoz, úgy mondta, mélységes alázattal:

– Rendelkezz mindenemmel, amim van, Szellem úr!
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– Jól van, szegény ember. Jól válaszoltál, ezért jutalmat érdemelsz. Mindenképpen gazdagabb
emberként fogsz haza menni. Az emlékeidet akarom megvásárolni! Add nekem az emlékeidet és
tiéd az összes kincs. Nem mondhatod, hogy fukar vagyok.

Biczó Pál elgondolkozott. Az emlékeit? Hát attól nem lesz boldog Leon úr. Eszébe jutottak a
háborús évek, reménytelennek tűnő menekülések a 30 fokos hajnali hidegben, hóviharban a
lövészárok mélyén, görnyedten futottak, halálfélelem gyötörte mindegyiküket, azután 3 évnyi
kemény hadifogság egy szibériai ólombányában, jószerével kenyéren és vízen dolgoztak, megállás
nélkül, már az is csoda volt, hogy túlélték. Otthon a folytonos munka, éhezés, gondok özöne,
betegségek, a sebesülése, ám lelki szemei előtt megjelentek az unokák is, meg Róza a felesége,
ifjan, szépen, s az a szerenád, amit a Lajos cigánnyal adott neki azon az éjjelen, amikor előző este
először csókolta meg a kapuban. Aztán itt van a legkisebb, Balázska, a dédunoka. Ezt mind-mind
el kellene felejtenie, mert a szellemé lenne minden emlék, a rossz is, a szép is.

– Akkor lennék csak igazán szegény ember, ha még emlékeim sem volnának – sóhajtott fel
keservesen.

Sírni kezdett, úgy mondta, hüppögve, mint egy kisgyermek.

– Méltóságos Szellem úr! Ne kívánd ezt tőlem, könyörögve kérlek! A hatalmadban vagyok, ölj
meg, ha úgy tartja úri kedved, de az emlékeim semmi pénzért nem eladók. Másom sincs, csak
egy-néhány szép percnyi -órányi emlék az életemből, azok nem eladók, semmi áron. Eddig is
eltengődtünk a feleségemmel, ő is megszokta a szegénységet, én is. Még, ha egészséget ígértél
volna, meggondolnám.

– Azt is kaphatsz! A feleségeddel együtt! Gazdagok lesztek, egészségesek, hosszú életűek.
Felkészültél?

– Megbocsáss, uram, de nem. Ilyen áron nem kell se vagyon, se egészség. Egyszerű emberek
vagyunk, úgy is akarunk élni és halni, Isten akarata szerint. Most engedj el, kérlek, mert kezdődik
a második körjáratom indulnom kell, jöhet egy ellenőrzés, s ha benn találnak a várban,
elbocsátanak az állásból. Pedig nagyon kell ez a kis pénz.

– Bolond vagy, te élő ember! Eldobod magadtól a szerencsédet!

– De megmarad a múltam, az emlékeim, azok nélkül olyan lenne, mintha nem is léteztem volna.
Hirtelen megfordult és valósággal menekülve futott lefelé a kanyargós lépcsőn, egyenesen ki a
várépületből. Olyan gyorsan futott, mint még soha életében.

A szellem magára maradt, tehetetlen haraggal tárta szét karjait és lassan, fokozatosan semmivé
foszlott, beolvadt a szürke falba, ki tudhatja, hány száz évig kell várnia, amíg egy újabb eleven
emberrel találkozhat. Ám lehet, hogy ezúttal nem fog évszázadra elzárkózni a világtól, mert
túlságosan lemarad a történelem menetéről.

– Bolondok ezek a mai emberek! Éppen ezért, jobban meg kell ismerni őket – gondolta még,
haragosan, mielőtt végleg eltűnt volna.
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Leont megismerik az élők

(az előző rész folytatása)

A gimnázium tantestülete reggel óta ülésezett, kivéve azokat a tanárokat, akik – kevesen –
ügyeletesként a tantermekben vigyáztak a rendre. Honvéd Klára igazgatónő éppen befejezte
beszédét.

– Nagy felelősség van rajtunk, tisztelt kollégák és kolleginák. Nem tudjuk, milyen baj leselkedik
ránk, de nekünk mégis meg kell őriznünk önmagunk és az intézményben tartózkodók higgadt-
ságát, hiszen nem tudhatjuk, mi fog történni a következő percekben. Az utóbbi napok eseményei
aggasztóak, de a helyünkön kell maradni. Ez a kötelességünk!

A tanárok érezték, hogy talpuk alatt megremeg a parketta és az ablakok üvegtáblái is zizegni
kezdtek.

– Úgy lehet Fellner Jakab forog a sírjában – suttogta hallhatóan Borsi a történelemtanár. Néhányan
vihogtak, de olyan is akadt, főként a női tanárok között, aki rémületében elfojtott egy sikolyt.

– Kérem, tanár úr! – nézett Borsira megrovóan az igazgatónő – Őrizzük meg a komolyságot! Ez
nem az ízetlen tréfálkozás ideje.

– Elnézést kérek! – felelte bűnbánóan Borsi, de a vigyor nem tűnt el az arcáról.

A hang ekkor újra megszólalt. Mély, fenyegető morgás hangzott és nehezen megállapítható
irányból érkezett.

– Szerintem a Mamutlyuk felől jön a hang – szólalt meg ismét Borsi. Többen egyetértően
bólogattak, még az igazgatónő is igent intett a fejével.

A különös hang valóban a gimnázium alatti híres Mamutlyukból hallatszott,

Immár napok óta zúgott fel, mintegy másfél óránként, ám menetrendszerű pontossággal. Ilyenkor
a lyukból mindenféle egyéb hangok is hallatszottak, olyan volt, mintha valami, vagy valaki óriási
acél kalapáccsal püfölné a barlang falát. Az épület remegett, a tantermekben inogtak a
világítótestek, a padokban mozogtak a tárgyak. A gyerekek a félelemtől bénultan ültek a helyükön,
s még a legelvetemültebbek is meghúzták magukat.

Következett az első nagyszünet.

Akármennyire féltek is, azért minden tanuló kiment a tanteremből, de ezúttal nem a sportpályánál
gyülekeztek, focizni, hanem az épület sarkánál, ahonnan le lehetett látni a mamutlyuk tátongó
nyílásának irányába.

– Tanár úr, kérem, tessék szíves lenni megengedni, hogy kívülről szétnézzek ott lenn, hátha látni
valamit – fordult Deák Péter testnevelő tanárhoz az intézmény sportbüszkesége, Biczó Pali,
országos ifjúsági ökölvívóbajnok, végzős diák.

– Szó sem lehet róla, fiacskám, egyedül nem engedlek le. De már magam is kíváncsi vagyok, mi
az ördög rendetlenkedik ott. Menjünk le mindannyian. Szabó Tamás, neked úgyis gyönge a lábad,
te maradj itt, ha netán keresnek bennünket, legyen aki útbaigazítást ad rólunk. Csak az jöjjön
utánam, aki nem fél!

Ezzel Deák Péter kivágtatott az utcai főbejáraton, ahol balra fordulva, a hajdani Csillagvizsgáló
épületének romos maradványa oldalán a kis gyalogösvényen, a régi temető mellett futott, fejét
leszegve, nyílegyenesen le a lejtőn, kezében magasra tartva az alsó sportpálya lakatjának kulcsát.
Innen lehetett látni, legjobban, hogy az egész Gimnázium tulajdonképpen szikla alapokra épült.
Annak idején kiválóan választották meg a helyét.



17

– Menjen vissza valaki és hozzon a szertárból egy zseblámpát, és kötelet. A lehető legerősebb
legyen! Árendás Jóska, Bálint Csabi! Induljatok! Futás!

A két fiú megfordult és futva indult a szertárba, egy perc se kellett, s már vissza is érkeztek.

– Tessék, tanár úr – lihegték és kipirult arccal nyújtották át a zseblámpát, és a kötelet, amit erdei
kiránduláskor szoktak használni, ismeretlen terepen.

– Biczó, gyere ide mellém! – kiáltotta Deák –. Nem akarom, hogy önálló akcióba kezdj.   Tudom,
hogy tudsz vigyázni magadra, de most nem árt az óvatosság.

Biczó Pali ráhagyta, ámbár nem látszott rajta, hogy izgulna.

– Vigyázni fogok, tanár úr, ígérem, legyen egészen nyugodt, de azért köszönöm, hogy aggódik
értem. – mondta mosolyogva, miközben a bokrok között óvatosan mászni kezdett lefelé a köveken
a barlangnyílás irányába. Deák hiába integetett neki, hogy jöjjön vissza, Biczó nem hagyta magát
megállítani

Deák ujjaival fenyegette a fiút. Rajta viszont látszott, hogy nagyon izgul. Biczó kiabált:

– Itt vagyok a bejáratnál, tanár úr! Bent valami annyira fénylik, hogy semmit sem látni a vakító
ragyogás miatt. Nem zseblámpa kell ide, hanem napszemüveg. Egyébként minden rendben van,
tanár júhúú!... – ordított fel, de az utolsó szó már inkább elnyújtott üvöltés volt. – Segítséég!

– Mi történt? – vetette utána magát rémülten Deák és vele az összes diák. Még láthatták, hogy éles
fénycsóva lövell ki a barlangból, körül veszi a fiút és magasra tartva berántja a barlangba.

– Segítséég! – hangzott fel ismét Biczó Pali kétségbeesett kiáltása.

Deák, s még néhány fiú átverekedték magukat a bozóton és sietve, gyakorlottan, mászni kezdtek
lefelé a sziklás oldalon.

– Menjetek azonnal vissza! – rivallt rájuk idegesen a tanár. – Szükségtelen kockáztatni, amíg nem
tudjuk, mi történik odabenn. Ha úgy látom, nincs nagy veszedelem, majd szólok, hogy utánam
jöhettek.

– Igenis, tanár úr! – mondta az egyik fiú, aztán intett a többieknek és már másztak is vissza
engedelmesen. A kerítésnél kihajolva mindannyian feszülten figyelték Deák minden mozdulatát.

*

Pali félig öntudatlanul huppant a barlang belsejében a kemény talajra. Amint meglátta a hatalmas
fényes alakot, azonnal magához tért.

– Na, végre, hogy megérkeztél! – mondta a fénylő alak. – Egy hete folyton hívlak.

– Éreztem valamit, de nem tudtam, mi az. Honnan sejthettem volna, hogy engem hív?

– Nagyapád nem mesélt rólam? Én vagyok Esterházy Leon, a tatai vár szelleme. S figyel-
meztetlek, hogy rettentő erejű varázserőm van. Ha ellenkezni mersz velem, békává változtatlak.
Akarod kipróbálni, milyen érzés békának lenni? Térdelj le, ha velem beszélsz! Nyavalyás kölyke!
Mit mesélt rólam a nagyapád? Halljam! Mondd el!

– Semmit! – rebegte Pali – Az a helyzet, hogy mire ő reggel hazaérkezik, én már úton vagyok a
gimnáziumba. Este meg korán lefekszem, még mielőtt ő elindul szolgálatba. Nem beszélünk, nem
is találkozunk minden nap. A nagyapám amúgy se mesélős fajta.

– Észrevettél rajta mostanában valami különöset?

– Hát... talán annyit, hogy az utóbbi napokban nem nyögdécsel annyit, mintha jobban érezné
magát. És sok pénze van, elképzelni sem tudom, honnan vette. Még kerékpárt is vett magának!



18

– Látod, ezt mind nekem köszönheti, mert találkozott velem egy éjszaka, és kivettem csontjaiból a
fájdalmakat.

– Nahát! – mondta meglepődve a fiú – Egy szóval se mondta, legalábbis én nem   hallottam, hogy
beszélt volna erről. Tudja, magának való, hallgatag ember.

– Beszélj velem nagyobb tisztelettel, kölyök, mert megharagszom! Ha hozzám szólsz, mindig tedd
hozzá, hogy uram. Megértetted?

– Igenis, uram! Megértettem, csak még szokatlan, mostanság nem szokás így beszélni, de majd
vigyázok. Igyekezni fogok, uram!

– Mostanság! Már te is kezded? Na, így már jobban hangzik. Jó tanuló vagy?

– Nincs velem semmi baj, uram, a tanáraim elégedettek velem, jelesre állok. És a sportban is jó
vagyok. Országos bajnok.

– Mi az a sport? Mit neveznek manapság sportnak?

– Nem tetszik tudni? – csodálkozott a fiú, kissé megfeledkezve a kötelező tiszteletről. – Milyen
szellem az, aki ennyit sem tud? Sport mindig volt, már az ókori rómaiaknál is.

– Fogd be a szád! Ne merészelj bírálni engem. Az én időmben ilyen szót még nem használtunk, de
hamar megtanulom. Akarsz gazdag lenni?

– Ki az a bolond, uram, aki nem akar gazdag lenni?

– Látod, fiú, ezt a beszédet már szeretem. Akkor most néhány percig aludni fogsz. Aludj! –
harsogta a szellem – Hunyd be a szemed! Nehogy itt megvakulj nekem. – fényes szellemujjait
kinyújtotta és átkarolta vele a fiú koponyáját. Pali érezte, hogy elméje eltompul, testében szokatlan
zsibongás árad szét. Fokozatosan elveszítette a tudatát. Végzuhant a földön, de nem érzett
fájdalmat. Olyan volt, mint amikor a ringben kiütötték. Egy pillanat, és már csak a vezetőbíró
számolását érzékeli az ember

– Hány éves vagy?

– 17 uram. De kérlek, engedj el, mert a többiek aggódnak értem, és keresni fognak.

– Kik azok a többiek?

– A tanulótársaim és a tanár úr.

– Mindjárt megnyugszanak. Beköltözöm a testedbe, belehelyezem a szellememet De nincs okod
félni, nem fogsz érezni semmit, az arcunk csak kissé fog hasonlítani. Mától ketten leszünk ifjú
Biczó Pálok, bár nem egészen egyformák, én egy kicsit majd idősebbnek látszom, de ez nem baj,
mert legtöbbször láthatatlan leszek. Különben mindketten éljük a magunk életét, ki-ki a maga
módja és hite szerint, de erről senkinek nem szabad beszélni, úgyis hamarosan megtudják. Téged
viszont olyan gazdaggá teszlek, hogy el se bírod képzelni. Te leszel Tata leggazdagabb embere.
Később te is kijöhetsz utánam a barlangból, amint felébredsz.

– Ahogy parancsolod, uram!

A barlang bejárata előtt most nagy zsivaj hangzott fel, és felcsattant Deák tanár úr

hangja is.

– Hahó, hol vagy, Biczó? Mi történt veled? Szólj végre valamit!

– Jövök mindjárt, tanár úr, még egy perc türelmet kérek! – hallotta Pali önön hangját, a fényesség
elhomályosodott, most egy jó formájú, de idegen küllemű, szakállas fiatalember állt előtte búcsút
integetve, épp olyan, mint ő volt, saját hasonmását látta ott álldogálni, s mégis idegenszerű.
Ráadásul az a ronda szakáll! A mellig érő bajusz.
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– Gyere már! – kiabálta Deák. – Jól vagy?

– Jól! – válaszolta a szellem-Biczó és kilépett a barlangból, ahol az elszörnyedés moraja fogadta.

– Uramisten! – nyögte Deák és a gyerekek vele sápítoztak. – Veled meg mi történt? Hogy nőtt ki a
szakállad, bajuszod ilyen hirtelen?

A barlangból őszes szálakkal tarkított torzonborz szakállú alak bukkant elő. Bajusza mellig ért és
hanyag csimbókba tekeredve lógott alá, kezében pallosnak is beillő óriási kardot tartott A fiatalos
arc és az őszülő szőrzet csúnyán, visszataszítón ütött el egymástól.

Deák kétségbeesetten üvöltve rohant az előbukkanó alak elé

– Jézusmária! Szent József! Ki ez az alak? Biczó Pál! Hol vagy, Biczó Pali? Ez nem Biczó Pali!
Mit tettek vele és ki tette? – Amikor odaért a kardot szorongató alak közelébe, az hirtelen
megtorpant, karjait előre lökte és a feléje rohanó Deákon akkorát taszított, hogy a tanár vagy öt
métert repült a levegőben, pedig lehetett vagy 120 kiló Valaha ő is híres sportoló volt,
birkózóbajnok, ezért is lett tornatanár.

Deák döbbent arccal állt fel és szinte sírva meredt a szellem-Biczóra.

– Édes fiam, mi az ördög volt ez? Megőrültél? Nem ismersz meg? Miért támadsz rám? Tudod,
hogy nem ellenséged vagyok. Mondj már valamit!

A tanulók ugyanolyan megdöbbenve álltak, mint tanáruk. Mi történhetett Biczóval? Hogyan került
arcára a szakáll és a bajusz, hiszen nagyon jól tudták, hogy még csak nem is borotválkozik,
ahogyan ők sem. Nem szóltak semmit csak meredten bámulták a idegen arcot. Nyilván álszakáll,
álbajusz – de honnan szerezte, ilyen gyorsan?

– Szerintem ez nem Biczó Pali, tanár úr, csak hasonlít rá – mondta Gémes Misi.

Ám ekkor Leon – hiszen tudjuk, ekkor már valóban az egykori gróf rejtőzködött Biczó Pali
testében – rájuk rivallt:

– Azonnal tűnjön el mindenki a színem elől, mert szétaprítom a fejeteket – ordította és hatalmas
kardját bőszen forgatta a feje fölött, vadul rontott a fiatalokra, akik rémülten bukdácsoltak lefelé a
sziklaoldalon. Deák, viszont észnél volt, s mint a macska kúszott fel a sziklafal másik oldalán, s
amint felért, mobiltelefonján a mentőket hívta:

– Itt Deák Péter testnevelő tanár beszél. Jöjjenek gyorsan az Eötvös gimnáziumhoz, hátra a
Mamutlyukhoz, mert egyik tanulónk alighanem megőrült, hozzanak erős ápolókat, és
kényszerzubbonyt, sőt nem ártana rendőri segítség is. De vigyázzanak! Kard van nála, azzal
hadonászik. Életveszélyes!

– Máris indulunk! Önök addig ne csináljanak semmit a beteggel, majd mi lecsendesítjük! Máris
indulunk!

– S valóban egy-két perc múlva éles, vijjogó szirénázással megérkezett a mentőautó a
gimnáziumhoz. Szirénájának hangja megdöbbentette a szellem-Biczót. Mozdulatai lelassultak,
elbizonytalanodtak. Tanácstalanul nézett körbe-körbe, úgy kérdezte:

– Mi az ördög ez? Minek van ilyen borzalmas hangja? Mire készültök, pokolfattyai?

A kis gyalogösvényen ekkor feltűntek a mentősök. Négy nagy darab, markos ápoló futott elől,
egyikük kezében lobogott valami, talán éppen a kényszerzubbonyt hozta. Mögöttük néhány rendőr
is látható volt, de ők nem indultak le, fenn a járdán várták a fejleményeket.

– Melyikük a beteg? – kérdezte még futtában az, aki a zubbonyt hozta – Deák rámutatott a
szellem-Biczóra, mire mind a négyen rávetették magukat és szakszerűen, pillanatok alatt földre
döntötték, és ráerőltették a kényszerzubbonyt. Leon torka szakadtából üvöltött, és dühödten
próbálta kiszabadítani magát az ápolók markaiból, de azok hozzá voltak szokva a hasonló



20

jelenetekhez, s már vitték-tolták, vonták is fel az ösvényen, az autóhoz, ahol egy fiatal orvosnő
várta, injekciós fecskendővel a kezében, hogy nyugtatót adjon be neki.

E pillanatban megjelent a bokrok között az igazi Biczó Pali feje, amint lélekszakadva kiabálja:

– Ne bántsák! Ez nem valódi ember! Veszélyes! Beszéltem vele, ő valójában, legalábbis ezt állítja
magáról, a néhai fiatal Esterházy Leon gróf szelleme. Egy valóságos kísértet! Vigyázzanak vele!
Varázsereje van!

Időközben fenn a gimnázium előtt még nagyobb lett a zűrzavar. Az ápolók, a rendőrökkel együtt
össze-vissza rohangáltak. A járókelők s a környéken lakók mind összegyűltek, s megálltak szájat
tátani. Szenzáció, ami mindenkit érdekel.

– Eltűnt! – üvöltött fel hirtelen az egyik mentős – Eltűnt a beteg! Az előbb még markoltam a
karját! Nem tudjuk, hová lett, egyszerre csak huss, láthatatlanná vált, és mint a kámfor
felszívódott a levegőben. Nem tehettünk semmit. Varázslat? Nincs rá más magyarázat.
Boszorkányság! Káprázat! Vigyázzanak emberek! Ez tényleg kísértet! Nyugalom!

Több se kellett! Azonnal kitört a pánik. Időközben a környéken lakókból, meg a járókelőkből
egész kis tömeg keletkezett és most izgatottan, egymástól is kérdezték: mi folyik itt
tulajdonképpen? Mi történt? Túszejtés?

– Talán egy körözött személyt akartak elfogni, de valahogy megszökött a rendőröktől – vélte
egyikük. Biczó Pali ekkor ért hozzájuk. Rögtön ráismertek, mert a hasonlóság szembeötlő,
jóllehet, a szökevény szakállas volt, Pali arca mégis ismerősnek tűnhetett, sokan látásból is
ismerték a híressé lett bokszbajnok gimnazistát, aki érkezés közben kiáltozta: – Hagyják futni a
szerencsétlent, ennek már úgyis vége. Nem élő ember volt, csak egy elkeseredett szellem, aki nem
képes belenyugodni a halálába és próbál visszatérni az elevenek közé.

A tömegből dús hajú fiatalember vált ki és megfogta Pali karját, félrehúzta, úgy súgta neki halkan,
erélyesen:

– Jöjjön, Pali, menjünk innen, okvetlenül beszélnem kell önnel. K. Soós Csaba, újságíró vagyok a
megyei laptól. Mesélje el, mit tud, mit látott, Kérem, ne hallgasson el semmit, az embereknek, az
olvasóknak joguk van ismerni az igazságot. Mi ez az egész cirkusz?

A megyei lap másnap lehozta a szenzációs hírt, „megjelent a tatai vár szelleme, Leon gróf ismét
köztünk jár” címmel, amit nyomban átvett az egész magyar média, a teljes írott és elektromos
sajtó.

Leon olyan híres lett, mint éltében soha.

Így lepleződött le Leon, a tatai vár szelleme, s vált közismertté mielőtt még bajt csinált volna az
élők között. Néhány napig emlegették, itt-ott még írtak róla, egy-két televíziós beszélgetésben is
felemlegették, de a tudományos világ követelésére hamar kivették a közbeszédből, és gyorsan
elfelejtődött. Egy hónap sem kellett, s ha valaki szóba hozta, már csak legyintettek rá:

– Eh! Szóbeszéd, babonaság! Ki hisz el manapság ilyen ostobaságot?

Pedig Leon nem tért vissza a várfalakba.

*

Láthatatlanul járt-kélt az emberek között, tanulmányozta a jelen életet, a szokásokat, de gondosan
vigyázott arra, hogy ne kerüljön kapcsolatba eleven emberekkel, ha nem okvetlenül
elkerülhetetlen. Csodálkozva látta, hogy az uradalom tulajdonában lévő házak, melyekben a belső
és az őrző személyzet lakott, szinte változatlanul állnak. Egy táblát pillantott meg a sarokházon, az
volt ráírva: Hajdú utca. Végig sétált rajta, amikor jobbra fordulva a kastély felé vezető úton a
boltíves kaput pillantotta meg. Elindult arra, az itteni házakat is ismerte, s ott is talált egy táblát,
rajta: Kastély tér felirattal.
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– Valóban nagyon megbecsülik ezek a jó tatai utódok a család emlékét – gondolta jóleső érzéssel.

Legtöbbször a tó parkjában álló „tatai Diana” elnevezésű szobrot látogatta meg. Órákig álldogált a
szobor előtt.

Felzaklatott fantáziájában a lovon ülő nőalakban a hajdan imádott Rozgonyi Cecíliát vélte
felismerni, mígnem – bár nem szívesen, belátta, hogy a szobor még csak nem is hasonlít Cecília
bájosan gömbölyded, örökösen nevető, rózsás arcára. Elhatározta, hogy ezen változtatni fog: Egy
apró csíny nem a világ! – remélte – a sétálók észre sem veszik majd a változást.

Felmászott a szoborra, éppen szemközt került a nőalakkal. Először a ló színe kezdett keze
simogatása nyomán barnára változni, selymes szőre lágyan hullámzott a csöndes őszi szellő
érintésére, majd a nő arcát simítgatta gyöngéden. A szobor arca lassan megszínesedett, de Leon
tovább ott tartotta tenyerét, míglen a szoboralak arca fokozatosan gömbölyödött, hajzata kiszőkült,
ajkai mosolyra nyíltak. Igen, most pontosan olyan, mint Cecília kisasszony volt. Lágyan
megcsókolta a kerek arcot, s nagyot sóhajtott: mi lett vele? Kié lett a szépséges leány Még a
sólyommadár tollazata is új színt kapott: kibarnult.

Bizonyára meghalt, hiszen senki sem élhet testi mivoltában kétszáz évig. S hol nyugszik most?
Valahol lennie kell egy sírnak, ahol az ő hamvai pihennek, van egy felirat, nevét megörökítve.
Okvetlenül fel kell keresnie a temetőt, talán már több is van Tatán. Mindegy, végig fogja járni
valamennyit, akárhány van, mert meg kell találnia a Rozgonyiak kriptáját, hiszen mi más is
lehetne egy ilyen történelmi jelentőségű családnak, mint külön kriptája, ahol bizonyára az ő
koporsóját is megtalálja. S ha igen? – döbbent fel benne a kérdés. – Akkor mit fog tenni? Fel nem
támaszthatja, ahhoz még az ő varázsereje is kevés!

Belátta, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Mit tehetett volna? Szomorúan beletörődött a
megváltoztathatatlanba. 200 év elszállt értelmetlenül! Korábban kellett volna visszatérnie az élők
közé! – látta be tehetetlenül.

*

Mindazonáltal sokat járt emberek között. Rótta az utcákat, főként azokat a helyeket szerette, ahol
sokan megfordultak. Bebarangolta a temetőket is, de csodálkozására Rozgonyi kriptát nem talált,
igaz, Esterházyt se. Mivel láthatatlan volt, senki fel nem fedezhette őt, nyugodtan figyelte,
hallgatta az emberek gondolatait, érzéseit és szomorú meglepődéssel tapasztalta, hogy az emberek
mit sem változtak a közel 200 esztendő alatt, amióta ő nincs az élők sorában. Ugyanúgy szeretnek,
gyűlölködnek, alakoskodnak, mint egykoron tették, csak most finomabb módon teszik. Be-betért
egy-egy áruházba, elámult az árubőségen, a legtöbbjéről fogalma sem volt, mire valók. Mindig
sokan voltak az üzletekben, ám Leon tudta, hogy kevés embernek van elegendő pénz a zsebében
ahhoz, hogy megvegye, amire áhítozik, ezeknek megduplázta a tárcájukban lévő pénzt. Látott nyílt
utcán egymást átkaroló, sőt csókolózó fiatalokat, amin mélyen felháborodott: Ám csodák-cso-
dájára egyetlen lovas embert sem látott az utcán, se hintót, látott viszont egy furcsa, két kerekű
valamit, azon ültek, mintha ló lenne, úgy közlekedtek, nem is kevesen. Mi lehet az? Mi hajtja?
Olyan gyorsan ment, hogy még az ő hosszú lábai se tudták utolérni.

– Micsoda erkölcsi fertőben élnek ezek a maiak! – gondolta, s kedve lett volna megbüntetni a
csókolózókat, úgy, hogy egybeforrasztja a szájukat mindörökre, ám félt, hogy ismét lelepleződik,
ha csodát tesz. Jó érzéssel fedezte fel, hogy nem egy olyan épület megmaradt épségben, amiket
még ő is ismert, s amikben annak idején megfordult, mint például a szép úri kastély, a gaz-
datisztek házai, a lovarda. Önmagára vonatkozó emléket sehol sem látott, s ez bántotta a hiúságát.
Hát minden semmivé vált, ami ő volt valaha? A csodálatos győzelmei a lóversenyeken, 12 véres,
de győztes párbaja, amiket mindig a szépséges Rozgonyi Cecília miatt vívott, ha valaki
hosszasabban merészelte rajta feledni a tekintetét. Visszavágyódott a múltba.

Végül ráunt a mai világra és átmenetileg visszaküldte önmagát a vár falaiba.
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Majd valamikor újból kijön onnan – hitte, s remélte – hátha közben változik a világ.

Ám mielőtt a várhoz ment volna, vasárnap lévén, bement a templomba. Leült a hátsó sorba egy
termetes asszonyság mellé, de utólag megbánta. A pap a padsorok között sétálva szentelt vizet
hintett szét, néhány csepp Leonra hullott, amitől az érintett testrész azonnal láthatóvá lett. Az
asszonyság a látványtól annyira megrémült, hogy sivalkodni kezdett: A vár kísértete a
templomban van! – sikoltozta, mire irtózatos zűrzavar tört ki a hívek között. Leon kimenekült a
templomból, de ekkor újabb megrázkódtatás érte. Oldalt egy ismerősnek tűnő szoboralakot
pillantott meg és őszinte megdöbbenésére Fellner Jakabot, az építőmestert ismerte fel a szoborban.
A pap éppen ekkor lépett ki reverendában a templomból, sietett a plébániára, ahol már négy
fogásos finom ebéddel várta őt házvezetőnője, a saját húga. Leon láthatóvá téve magát a pap elé
lépett, aki kis híján hanyatt esett ijedtében.

– Ide figyelj, pap, ne siess, az ebéd és a húgod is megvár. Azt mondd meg, miként lehetséges,
hogy nem József gróf nagyúr, kegyúri szobrát állítottátok fel, hanem egy szolgáét, Fellner Jakabét,
igaz, ő több volt, mint közönséges szolga. Ezt nevezitek a hálás utókornak, amire úgy szerettek
hivatkozni?

– Megmondom, uram! – felelte higgadtan a pap – József gróf csupán megörökölte, és nem
kiérdemelte a grófi rangját, de ez az ember, mutatott a szobor felé – alkotó művész volt, és
alkotásai, mint láthatjuk szerte a városban, sőt azon túl is, az ország sok részén, maradandóbbak a
grófi címnél.

Leon nem szólt semmit, csak lemondóan legyintett, és ismét láthatatlanná válva, visszaindult a
város belseje felé.
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León megbékélése

(folytatás)

A harangláb körüli padokon minden hely foglalt volt.

Sütkérező nyugdíjasok, kicsinyeiket napoztató fiatal házaspárok élvezték a gyönyörű, kellemesen
meleg, késő őszi napsütést. A virágágyások még élénken virítottak, sárga árvácskák., mint apró
napocskák nyitották tágra szirmaikat. A legszélső padon fiatal lány és hosszú hajú, borostás arcú
barátja ültek, szorosan összebújva izgatottan tárgyaltak valami rendkívül fontosat, mindkettőjük
ölében könyv és kinyitott füzetek egész csomója, ezekről beszélgethettek, mert egyikük ujja
folytonosan a füzeten matatott. Előttük barna szőrű, élénk szemű tacskó kutya ült a kövezeten,
farkával lelkesen csapkodta a betont, tekintetével imádattal és feszült készültséggel figyelte a két
ember minden mozdulását, készen arra, hogy engedelmeskedjék. A kutya unatkozott, ráadásul
fehér lepkék röpködtek a levegőben, jó lett volna utánuk rohanni, legalábbis jól megkergetni
azokat. S mert látta, hogy gazdái nem indulnak, beletörődött sorsába, és kényelmesen elnyúlt a
langyos kövezeten. Szemeit lehunyta, hamarosan a farka is lekonyult, nem lengedezett, mint
korábban. A kis térre békés, álmos csend telepedett, csak a forgalom állandó duruzsolása, és a
harangláb órájának negyedóránkénti ütése hozott némi változást az unalmas nyugalomba.

A kutya hirtelen megelevenedett. Felugrott, kis teste előrefeszült, szőre, farka és fülei harciasan
felmeredtek. Halkan morogni kezdett. Nem támadott, mert nem volt mit, fejét tétován tekergette
jobbra-balra.

– Nyugi, Mókuska! – simogatta meg a lány. – Mi van ezzel a kutyával? Nézd, egyszeriben milyen
izgatott lett, a kis bolondja. Eddig jól elvolt, nem türelmetlenkedett, nem rángatta a pórázt. Talán
egy macskát látott valahol, vagy annak a szagát érzi? Az az egyetlen lény, amit nem képes
elviselni a közelében. Jó kiskutya! – nyugtatta a lány. – Mókus! Ülsz! Maradsz!

Ám a kutya nem nyugodott.

Egyre izgatottabban ugatott egy bizonyos pont irányába. Ínyét felhúzta, kimutatta egészséges, apró
fehér, hegyes fogait. Teste támadásra készen előre feszült.

– Na, Mókuska! Nem szabad! Csönd legyen! Valami érezhet, amit mi nem – fordult tanácstalanul
a fiúhoz.

Az széttárta a karjait. – Sajnálom, nem értek a kutyákhoz. Majd lecsillapszik, ne törődj vele.
Semmi kárt nem tehet, elszökni nem tud, mondta, és a póráz végét ráakasztotta a pad karfájának
kiálló végére.

A kutya ekkor már hörgött és olyan erősen rángatta a pórázt, hogy félő volt, megfullad.

– Csináljanak már valami azzal a bolondos kis döggel – szólt oda mérgesen egy nagy pocakú
bácsi. Lehet, hogy a bokorba akar elbújni, a szükségét végezni. Egy jól nevelt állat még ilyen
helyen is tudja az illemet.

– Elnézést kérünk! – felelt vissza a fiatalember – Lehet, hogy Önnek van igaza, uram. Na, szaladj,
Mókuska, de gyere ide vissza! Mehetsz! – és a póráz végét letette a kutya mellé.

Ám a kutya nem ment sehova. Továbbra is ugyanolyan pózban maradt, ugatása átment kínos
szűkölésbe, mintha félelmében sírna.

Rájöttem, mi a kutyád baja, – mondta nevetve a fiú, – de ne nézz bolondnak, ha megmondom:

– Mondjad! – nézett rá kíváncsian a lány és biztatóan mosolygott.

– Ne nevess, akkor nem mondok semmit.
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– Már nem nevetek – komolyodott el a lány – várom, hogy folytasd.

– Egyszerű – mondta a fiatalember – szerintem valahol itt settenkedik láthatatlanul León a tatai
vár szelleme. Bizonyára te is olvastál róla.

– Ugyan! – legyintett a lány csalódottan – Persze, hogy olvastam róla, amikor állítólag megjelent a
gimnázium tanulói előtt. A megyei újság részletesen beszámolt róla, De természetesen senki nem
hitte el, én se. Miért, te talán elhitted? Mindig bolondozol. Sosem tudom, mikor vehetlek
komolyan.

E pillanatban gyönyörű tárogatóhang zengett fel, valahonnan a harangláb belsejéből; a dallam
mindkettőjük előtt ismert volt: „Vörös bársony süvegem...” kezdetű szöveggel énekelték még az
iskolai kórusban, gyerekkorukban.

– Nos? – nézett diadalmasan a fiú – Hiszel már nekem? A harangjáték zenéje nem ilyen.

– Nem! Valóban nem! – bólintott elismerően a lány. – S nézd, Mókus is megnyugodott.

– De az is lehet, hogy León úr itt ment el mellettünk láthatatlanul, és a kutya megérezte a szagát,
de mert nem látott senkit, semmit, attól ijedt meg.

– Lehet – vont vállat a lány, csakhogy lezárja a vitát. – Akárki fújja a tárogatót, szépen játszik, el
kell ismerni.

– Ráadásul, ez nem is igazi tárogató, ez valójában töröksíp. Az Esterházyak idejében a mai típusú
tárogató hangszer még nem létezett, csak az 1800-as években kísérletezték ki. éppen ma reggel
olvastam erről, egy Erkel életregényben. Ha akarod, szívesen kölcsönadom. A címe: „Hazám,
hazám, te mindenem...”

– Köszönöm – válaszolta lány – azt hiszem, nekünk is megvan. Majd elolvasom.

Most felállt a pocakos bácsi és közelebb lépett a fiatalokhoz.

– Ejnye, kérem, miket beszélnek! Még, hogy kísértet! Modern fiatalok, hogyan hihetnek
ilyesmiben?

– Tetszik hallani a muzsikát?

– Hallom hát! – mondta harciasan a bácsi – Kérem, öreg vagyok, de hála Istennek, a
hallásommal semmi baj. Ki tárogatózik?

– Hát ez az, tetszik látni, hogy ki játszik? A haranglábnak bejárata nincs, csak a falon át juthatott
be az illető. Hogyan? S ki képes erre? Élő ember nem, az nyilvánvaló.

Ekkor a szomszédos padok egyikéről felugrott egy kövér testű néni és sikoltozva kiáltotta:

– Károly gyere azonnal! Kérdezd meg ezt a fiatalembert, honnan került elő! Hirtelen csak előtűnt
a semmiből. Ki ez és mit akar tőlem?

A néni mellett valóban ott ült egy, kócos hajú, szakállas, nagy bajszú fiatalember. Közönyös
arccal hallgatta a néni sivalkodását, s nem látszott rajta, hogy távozni akarna. A bácsi odasietett:

– Kicsoda Ön, uram? És mit óhajt a feleségemtől?

León azonban most nem volt barátságos kedvében. Végigmérte az idős embert és nyugodtan
válaszolt:

– Csendesebben, jó ember! Az vagyok, aki nem létezik. Te magad mondtad, hogy nem létezem,
pedig olvashattál rólam.

Károly bácsi a szájához kapott, úgy hebegte:

– Csak nem a...? S hogy mer tegezni?
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– De igen, az vagyok! Akit ti maiak kísértetnek neveztek. León gróf vagyok. Majdnem kétszáz éve
várok arra, hogy ismét emberek között lehessek.

– Szentséges Ég! – vetett keresztet az öregember – Hát mégis igaz lenne? – leült ő is a szomszéd
padon az egyetlen üres helyre. Zsebkendőt vett elő, azzal törölgette arcáról, nyakáról a verejtéket,
közben a szívét tapogatta.

– Vegyél be egy tablettát, Károly – lépett hozzá aggódva a felesége – nehogy rosszul légy.

– Már jobban vagyok, ne aggódj. Csak nagyon megdöbbentem. S mit kíván tőlünk, élő emberektől,
gróf úr?

– Semmit! Csak nézelődöm a városban, csodálattal látom, milyen sokat fejlődött. Megőrizték azt,
ami szép és építettek új még szebb épületeket. Elégedett vagyok. Maga kicsoda bátyám? Látja,
már nem tegezem. Megkövetem!

– Engem Engel Károlynak hívnak, orvos voltam mielőtt nyugdíjaztak. Egyébként képviselő vagyok
a városi önkormányzati testületben.

– Várjunk egy kicsit. Lassabban, kérem. – szakította félbe a bőbeszédű öregurat León – Nem
minden szót értek. Például mi az, hogy képviselő, és mi az, hogy önkormányzati testület. Ezek új
fogalmak számomra. Magyarázza meg, kérem. Sokat kell tanulnom, rengeteg a bepótolni valóm.

Önkormányzat a város vezetését jelenti. Itt, helyben döntjük el, merre, s miben kell a városnak
fejlődnie, hogyan kell rendbe hozni, ha valami közös gond adódik. A képviselőket a lakosság
választja, hogy a nevükben, helyettük döntsenek az ügyekben.

– Azt hiszem, értem – bólogatott León – S mit csinál a város vezetője, a... hogy is hívják?

– A polgármesterre gondol uraságod? Nos, miután a képviselők eldöntik a cselekvés módját és
irányát, ő az, aki végrehajtja a lakosság akaratát.

– Szép! S mit szól ehhez a király?

– Nincs már király, gróf úr. Most más rendszerben élünk. Úgy hívják, köztársaság.

León értetlenül meredt rá.

– Rebellis eszmék! Ezt mi is tanultuk, de az ókorból. Lehetne találkozni ezzel a maguk
polgármesterével? Beszélgetni szeretnék vele. Hol található?

– Ilyenkor a városházán van, uram, ott dolgozik.

– Mit dolgozik? Egyre zavarosabb.

– Intézi az ügyeket, amiket hozzá visznek. Dönt, ha vitás kérdések merülnek fel.

És hol van ez a városháza? Messze van?

– Felső-tatán van, uram, félórai gyaloglásra innen.

– Keressünk egy hintót, mert ló az nincs sehol, senkinek, látom.

Taxival megyünk – mondta ellentmondást nem tűrőn Károly bácsi, s rögtön magyarázni kezdte, –
az egy olyan jármű, amihez nem kellenek lovak, magától megy.

– Tréfálni kíván velem, bátyám? Nem ajánlom! Nem vagyok viccelődős kedvemben.

– Dehogy tréfálok. Azonnal jövök! Itt tessék megvárni – mondta Károly bácsi, és fürgén elsietett a
Kristály szálló irányába, ahol, tudta jól, mindig állnak utasra várakozó taxik. Most is voltak ott.
Beült az egyikbe és a sofőrnek azt mondta:

A Harangláb mögött felveszünk valakit, utána megyünk a városházára.

– Úgy lesz, uram – mondta a sofőr és beindította a motort.
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León kikerekedett szemmel, szinte félve ült be a taxiba. Csodálkozva látta, milyen simán indulnak
el, s milyen gyorsan haladnak. Fejét csóválva ült, de már kérdezni sem mert.

A városházához érve Károly bácsi kifizette a sofőrt, majd képviselői igazolványát felmutatva
bevonult az épületbe, egyenesen a polgármester irodájához ment, hogy felkészítse őt különös
vendége kilétéről.

– Csak vezesse ide nyugodtan, Károly bátyám, majd elbeszélgetünk a gróf úrral, üdvözölte a
vendéget. Bretényi János polgármester, aki kiváló politikusi elme lévén pillanatok alatt megértette
a helyzet furcsaságát és gondolatban azonnal alkalmazkodott a fura helyzethez.

León elégedetten viszonozta a meghajlást, majd megkérdezte:

– Csak vezesse ide nyugodtan, Károly bátyám, majd elbeszélgetünk a gróf úrral, üdvözölte a
vendéget. Bretényi János polgármester, aki kiváló politikusi elme lévén pillanatok alatt megértette
a helyzet fonákságát, és gondolatban azonnal alkalmazkodott a fura helyzethez.

León elégedetten viszonozta a meghajlást, majd megkérdezte:

– Csak vezesse ide nyugodtan, Károly bátyám, majd elbeszélgetünk a gróf úrral, üdvözölte a
vendéget. Bretényi János kiváló politikusi elme lévén pillanatok alatt megértette a helyzet
furcsaságát és gondolatban azonnal alkalmazkodott a fura helyzethez.

León kopogtatott, várt keveset, aztán belépett. Megállt az ajtónál, körülnézett, de egyelőre nem
szólt, várta, milyen fogadtatásban lesz része.

A polgármester felállt és nem túlságosan mély, de kellő udvariassággal meghajolt León
elégedetten viszonozta a meghajlást, majd megkérdezte:

– Milyen titulussal illik Önt megszólítani, uram? Nem ismerem a mai szokásokat.

– Ha kérhetem, maradjunk a hivatalos Polgármester úr megszólításnál. Egyébként a nevem
Bretényi János. Én is megadom önnek a gróf úr titulust, holott már nem érvényes.

– Nemes ember ön? – kérdezte León.

– Lélekben és jellemben minden bizonnyal az vagyok.

– Nem így értettem.

– Tudom, miként értette, gróf úr, de azt kell mondanom, hogy a nemesi, s így a grófi címet is már
rég eltörölte a korszellem, vagyis a törvény előtt mindenki egyenlő.

– Hm! – León kétkedően csóválta a fejét – Különös! Sose lesz teljes egyenlőség.

– Kérem, ne vegye zokon, ha ellentmondok, de a történelem nem önt igazolja.

– Lehet – León arcán látszott, hogy más a véleménye. – Az utóbbi néhány napban bejártam a
várost és gyönyörködve láttam, milyen sokat változott, hála az utókornak, előnyére. Jó kezekben
van a város, őszinte elismerésem önnek, polgármester úr! – tette hozzá León. – S hogy állnak a
jövővel? Vannak terveik? Hallhatok ezekről? Vagy netán titkosak?

– Természetesen, nem titok, gróf úr! Nem tagadom, vannak gondjaink. Az állam, vagyis a kincstár
nem képes támogatni bennünket anyagilag kellően, így sok fontos épület megóvását pénz híján
kénytelenek leszünk elhalasztani, csak nehogy késő legyen. Aggasztó állapot!

– Értem, vagyis, pénzhiánnyal küzdenek.

– Igen, pontosan így van, uram!

– Körbe nézhetnénk ezt az épületet, polgármester úr? Régi ház. Valaha gyerekkoromban jártam
benne, Érdekelne, hogy néz ki most, milyen állapotban van.

– Örömmel körbe vezetem, gróf úr. Ha óhajtja, máris indulhatunk.
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Elindultak. Az első emeleten lévő faliújság előtt León megállt, hosszasan bámulta a fotókat.
Döbbenten fedezte fel, hogy a képek láttán felbukkannak emlékezetében valaha volt események.
Létezhet, hogy visszatérnek az emlékei? Akkor viszont nincs rászorulva az öreg Biczó emlékeire.
Ez nagy örömmel töltötte el. Lám, lehetséges, hogy ennek a derék polgármesternek köszönheti,
hogy feltámadnak az emlékei? Jutalmat érdemel! – határozta el azonnal.

– Ott a sarokban látok egy alacsony ajtót, szinte eldugva, az hová vezet? Nem emlékszem rá.
Áristom?

– Attól tartok, gróf úr, tévedni méltóztatik, nincs ott semmiféle ajtó. Legalábbis eddig nem volt

– Titkos kamra, netán börtöncella? – Menjünk közelebb, nézzünk be! – erősködött León

– Jó, menjünk! – hagyta rá Bretényi.

Az ajtó előtt León lecövekelt:

– Csak Ön után, polgármester úr! Én itt csupán átmenő vendég vagyok, nem illik, hogy önt
megelőzzem. Ön van itthon.

– Lenyűgöző az Ön figyelmessége, gróf úr! – hajolt meg Bretényi és benyitott a váratlanul itt
termett ajtón. Meglepetésére az valóban kinyílt és egy gyors pillantás után földbe gyökerezett a
lába, lépni sem tudott. Uramisten! – nyögte elképedve a látványtól. A kis szobácska berendezése
semmiben nem különbözött attól, amit Biczó bácsi a várban látott, csak itt talán még több érték
volt felhalmozva, mint amott. – Hogy kerül ez ide? Soha nem tudtam, hogy itt egy külön helyiség van.

León elégedetten mosolygott:

– Nos, polgármester úr, ebből már tudnak gazdálkodni? Elég lesz a terveikhez? Egyelőre!

– Nem értem! – nyögte Bretényi – Honnan van ez a rengeteg kincs? S kié?

– A városé, polgármester úr! Tekintse hozzájárulásomnak a város fejlődéséhez.

– Mit is mondhatnék? A köszönöm szó túl kevés és túl hétköznapi. Honnan van ez a mérhetetlen
kincs? Családi örökség?

– Ne törődjék vele! Varázserőm van, ennyi a magyarázat. Hiszen tudja, hogy én valójában nem
létezem, s hogy csupán egy szellem vagyok. S a szellemek többre képesek, mint azt az élők el
tudnák képzelni. Például rendkívüli, tetszés szerint való varázserővel bírunk. Rendelkezzék az
arannyal belátása szerint, polgármester úr! Megbízom önben! Ám ne feledje, hogy bár
láthatatlanul, de figyelemmel fogom kísérni, mire fordítják a kincset. Csak gondolja el, mire van
szükségük és azonnal meglesz. De én is figyelni fogom a város életét.

– Tegye azt, gróf úr, ellenőrizzen, joga van hozzá. Kár, hogy nincs minden helységnek egy Önhöz
hasonló szelleme! Milyen paradicsomot teremtenénk az országból!

– Elég lesz? – kérdezte mosolyogva León. – Ha több kell, csak szóljon, vagy elég, ha elgondolja,
könnyedén megduplázom.

– Bőven elegendő lesz. A kormány és az adóhivatal persze kérdezősködni fog, honnan van
pénzünk, de ez már az én gondom. Nekik is juttatunk belőle, így mindenki elégedett lesz, a város
is, a kormány is. Első dolgom, hogy ezt az épületet újjá varázsoljuk. Nem látszik, de sajnos, ennek
az épületnek vannak már életveszélyesek pontjai is. Kár volna érte, ha tönkre menne ez a
gyönyörű épület.

– Gyönyörű, bizony – bólogatott buzgón León. Miklós bátyám is nagyon kedvelte. Eredetileg is a
törvényháznak építtette. Ebben működött a megyei főszolgabíróság, a főispán. Tudja, mit jelent ez?

– Hogyne! Tanultuk, még gyerekkorunkban a történelemórán.

– Akkor nem kell magyaráznom. Nem is tartom fel tovább, Isten Önnel, polgármester úr!
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– Isten áldja meg Önt is, gróf úr, adjon Önnek örök nyugodalmat!

– Köszönöm, Ámen! Most visszamegyek a várba, talán valóban megnyugszom. Isten legyen önnel
és a várossal, polgármester úr!

– Önnel is, gróf úr! – kezet fogtak. León olyan erővel szorította meg Bretényi kezét, hogy az
felszisszent. Ám a polgármestert most ez se bántotta:

– A város megmenekült! – lelkendezett már az irodájában. – S ez a fontos! Különösek az Úr útjai,
ember azt meg nem érti, fel nem foghatja.

– Nem tartom fel tovább, polgármester úr. Már így is túl sok idejét raboltam el. Megértését kérem!

– Nem zavart, gróf úr! Bármikor örömmel állok rendelkezésére. Kérem is Önt, amikor kedve
engedi, legyen figyelemmel a város dolgaira.

– Ebben biztos lehet polgármester úr! – állt fel León, meghajtotta a fejét és indult az ajtó felé.

Bretényi felugrott, azzal a szándékkal, hogy kikíséri a rangos, jótevő vendéget, de León olyan
gyorsan hagyta el az irodát, hogy nem maradt rá ideje. Egyszerűen eltűnt. Bretényi visszaült a
székére és sokáig ült, tenyerébe hajtott fejjel. Töprengett

– Igaz volt ez? Vagy csak képzelődött?

Gyorsan felugrott, kisietett a folyosóra, megkeresni azt a bizonyos ajtót. Majd ott megbizo-
nyosodhat ép eszéről.

Az ajtó ott volt, és a kincses szoba sem tűnt el. Visszaballagott az irodájába és tovább gondol-
kodott. Hogy is legyen hát? Mindenesetre, sürgősen össze kell hívni a Közgyűlést, és mindenről
beszámolni, feltéve, hogy hisznek neki. A kincsről is, természetesen, döntsenek együtt, mit
kezdjenek a váratlan gazdagsággal. Ettől a gondolattól megnyugodott.

León ekkor már az utcán volt és érdeklődéssel figyelte a kis tér forgalmát. Ekkor azonban olyat
látott, hogy még szellemteste is beleremegett. A Kálvária felől furcsa valami közeledett nagy
hangzavarral. Elől egy zölddel és fehér színekkel festett szörnyeteg loholt, fülsüketítő morgással,
zakatolással, s maga után húzott nyitott oldalú szekereket, a kocsis egy üvegkalitkában ült, de
gyeplő nem volt a kezében, valamiféle kereket markolt és erősen figyelte az utat. A nyitott
járművet, amikben padok sorakoztak, emberek foglalták el, gyerekek, felnőttek, nők, férfiak
vegyesen. Honnan is ismerhette volna fel León, hogy a város egyik büszkeségét, a városnéző
közkedvelt kis turista-vonatot látja? Láthatatlanná tette magát és felszökkent az egyik üres padra.
Az utasok természetesen, nem sejthették hogy egy fővel többen lettek. A mögötte lévő padon fiatal
házaspár ült, az asszony két éves forma kislányt tartott a kezében, azt csitítgatta, mert a kicsi
megéhezett és nyűgösködni kezdett.

Megálltak. A jobboldalon emelkedett a vár. Az utasok egy része leszállt, de a várakozók közül újak
szálltak fel. León érdeklődéssel bámulta a várat, aminek falai közt közel 200 éven át rejtőzött. Kár
volt, gondolta, hamarabb elő kellett volna jönnie, mert túlságosan sok változásról lemaradt, s
most nehéz lesz bepótolnia, vagy akár csak megértenie sok mindent, amivel találkozik. Meglepve
látta, hogy vizesárok veszi körül a várat, az ő életében még mocsaras volt a tó és a vár környéke,
most meg, lám, a szép sétányokon emberek járkálnak. Örömmel fedezte fel, hogy emlékek
bukkannak fel a múltból, vagyis nincs rászorulva az öreg Biczó emlékeire, vannak sajátjai is. S
egyre több, egyre világosabb emlék. Ettől valósággal boldog lett.

A kis vonat nagy dudálások közepette ismét útnak eredt. Elhaladtak az Cifra-malom mellett, ami
már az ő gyerekkorában is állt és működött. Egy márvány oszlopot pillantott meg az út jobb
szélén, egyetlen szó volt ráírva: Tóváros. Csak nem önállósodott az idők folyamán a betelepülők
lakta külső határterülete az uradalomnak?
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Haladtukban egyik ámulatból a másikba esett. Hová lettek a zsellérek egykori, szánalmas viskói?
Szép, gondozott városrészt látott a kisvonatról. Eltűnt a kedves kis földszintes vendégfogadó,
ahová szívesen tértek be egy-egy hosszú sétalovaglás, kirándulás után. Aztán felfedezte, hogy
emeletes, kastélyszerű szálloda áll a helyén.
Hamarosan befordultak az Angol Kertbe, itt már szinte minden ismerős volt a számára. A
műromok ugyanúgy álltak, mint hajdanán. A nyári lak sem változott, csupán egy szépséges kis
szökőkúttal díszített kör alakú térrel bővült a látvány. Innen már látszott a szabadtéri színház
óriási területe. Mégis megvalósult hát Miklós bácsi vágya! De már aligha érte meg, szegény,
hiszen egy évvel ő utána Miklós bácsit is elérte a végső pillanat. Akkoriban sokat bolyongott
éjszakánként a kastély folyosóin, látta, hallotta sírni a kastély lakóit, családtagokat éppúgy, mint a
cselédséget.
Egy órán át, amíg a vasúti túra tartott, León nem győzött álmélkodni, annyi csodát látott. Ezért
érdemes volt majd’ 200 évig várnia! – mondta magának, mintegy ön-vigasztalással. A Cseke-
tónál horgászokat látott reménykedő arccal üldögélni apró székeiken. Ez a tó új volt számára
A polgármester rendkívüli lélekjelenlétének köszönhette, hogy jóformán meg se rezdült, amikor
León hirtelen megjelent az irodájában. León az egyik széken ült, méltóságteljesen kihúzott
derékkal, hanyag eleganciával keresztbevetett lábakkal
– Volna kevéske ideje számomra, polgármester úr?
– Parancsoljon, gróf úr! – állt fel tisztelettudóan Bretényi, mire León is méltóztatott felállni.
– Szeretnék kérdezni egy s mást, ha nem zavarom rosszkor, polgármester úr.
– Bármit kérdezhet, gróf úr, örömmel állok rendelkezésére. Ez a legkevesebb, amit tehetek.
– Lekötelező az Ön finom modora, polgármester úr! A legjobb szalonokban is megállná a helyét
úri viselkedése. Mondja, hol tanulta? Valaha még a gazdatisztek se tudtak így viselkedni, így
aztán nem csoda, hogy a belső személyzet se szívesen látta őket a kastély termeiben.
– Az ön családja nagyszerűsége és kiváló emléke kötelez a tiszteletre, gróf úr. De mondta, hogy
kérdezni óhajt tőlem valamit. Érdeklődéssel várom a kérdéseit.
– A város hihetetlenül sokat fejlődött, ez vitathatatlan. Ugyanakkor láttam fontos intézmények
meglehetősen pusztulóban lévő épületét is. Ez ellentmondásnak tűnhet.
– Kétségtelenül igaza van, gróf úr de, hála az Ön ma délelőtti nagylelkű adományának, ezen a
sajnálatos helyzeten nagyon gyorsan fogunk segíteni.
– Sok fiatal tanul a gimnáziumban?
– Szégyellem, de nem tudok pontos számot mondani Az bizonyos, hogy minden osztály telített,
többet nem tudnának beiskolázni. Ha lenne egy jobb könyvtárunk, sokat segíthetne.
– Hová képzelné a könyvtárat?
– Van könyvtárunk, természetesen, csak az épület elöregedett. Beázik, kicsi, bővíteni kellene. Még
raktárhelyisége sincs a tartalék könyvek számára. Ki kellene menni a helyszínre, könnyebb volna
saját szemével meggyőződni az igazságról.
– Menjünk! – állt fel León készségesen – Talán mutathatok önnek egy kis meglepetést.
Bretényi kiszólt a titkárnőjének:
– Kérem a kocsimat! Vagy inkább gyalog sétáljunk, gróf úr? Mihez volna inkább kedve?
– Ha már lóval nem lehet, inkább sétáljunk egyet.
– Sajnos, lóval nem szolgálhatok – tárta szét karjait Bretényi. – Napjainkban már csak munkára
használják a lovakat a mezőgazdaságban.
– Milyen kár! A lovarda, láttam, még áll.
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– Igen, az épület megvan, mégpedig tűrhető állapotban, de ló nincs benne! Lassú! Az autó, amivel
idehozták Önt, gróf úr sokkal gyorsabb.
– Ha látta volna az én jó lipicai kancámat, nem így beszélne. Mint a vihar, olyan sebes volt, nem
is tudta más megülni rajtam kívül.
Lassan, ráérősen sétálva mentek. León meg-megállt, érdeklődve, tetszelegve nézegette a takaros
házakat, a gondozott, rendezett utcákat, virágos ablakokat. Volt, olyan, amit felismert.
– Szép lett ez a város. Büszke lehet a városára, polgármester úr!
– Az is vagyok! De az Esterházyak is büszkék lehetnek arra, amit hátrahagytak az utódokra.
– Köszönöm az őseim nevében is, polgármester úr!
Félóra alatt elértek a Művelődési Házhoz.
– Hát ez az a bizonyos hely, ami a legtöbb fejtörést okozza mostanság, pedig nem olyan régi, mint
az Esterházy kastély. Beázik, gyönge a tetőzet, különösen a könyvtár felőli lapos tetőszerkezet,
levegőtlen, javítani kéne. Sokba kerül! Igaz, már van rá fedezetünk, hála Önnek, gróf úr.
– Nos, akkor most figyeljen polgármester úr! Képzelje el gondolatban, milyennek szeretné látni, s
meglátja, menten olyan lesz.
A Művelődési Ház felett remegni kezdett a levegő, s mintha valamilyen furcsa, kékes színű
ködfátyol ereszkedne rá. Aztán olyannak tűnt, mintha az épület nőne, egyre magasabbnak látszott,
majd eltűnt a csúnya, lapos, szürke, palatető, helyette padlástér emelkedett, rajta pirosló
cseréppel borított nyeregtetővel. A Ház könyvtár felőli végén zöld zsalugáteres díszes tornyocska
is emelkedett.
– Erre vártunk évek óta, gróf úr! Köszönjük!
– A nyeregtetőre gondol, polgármester úr?
– Arra is, meg a csodára, hogy végre egyszer elkészüljön. Újfent köszönet érte Önnek, León gróf!
Ráadásul padlástérrel és a kis toronnyal a könyvtárosok régi gondja is megoldódik, lesz saját
raktáruk, s nem kell kilométerekre gyalogolniuk, ha a raktárukból könyveket akarnak ki, vagy
berakni.
– Isten Önnel, polgármester úr! Elmegyek. A dolgom most elvégeztem.
– Végleg elhagy bennünket, gróf úr? – sajnálkozott őszintén Bretényi.
– Nem, csak átmenetileg, most visszamegyek a várfalba, gondolkodni. Mindaddig ott leszek, amíg
szükség nem lesz rám, de ezután sűrűbben fogok visszajárni az emberek közé. Ha tehetek valamit
a városért, emlékezzék a szavamra, csak gondoljon rám, én érzékelni fogom a gondolatát, és
azonnal visszatérek. Használja ki a varázserőmet. Felhatalmazom, hogy rendelkezzék a
képességeimmel.
– Köszönöm gróf úr, az egész város nevében! Az Úristen adjon önnek nyugodalmat és lelki békét,
megnyugvást.
Ekkor León körül szivárványossá lett a levegő, a gróf szelleme szempillantás alatt eltűnt. Bretényi
még látta, hogy a vártorony oldalán színes folt kezd felragyogni, majd az is semmivé foszlik.
León visszaérkezett lakhelyére.
A megújult Művelődési házat tündérszép ragyogásba vonta a felhőkből kibukkanó déli napsugár.
A polgármester egyedül maradt.
Ám ez már csupán a látszat volt.
León tovább őrködött a várfalban, várva, hogy szükség legyen a varázserejére.
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