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Az ingaóra

F

inom, halk, méltóságteljes ke-

de már nem volt, aki életre keltse, és

tyegése olyan, mint a csendes

lassan már nem is lett volna kinek.

 Tudja, uram, az ilyet szeretni kell.
Ez érzékenyebb, mint az asszonyok, pe-

Hosszú vándorlás kezdõdött. Szé-

dig azokról is tudnék pár dolgot mesél-

fényesre

kesfehérvár, majd vissza Kõbányára,

ni. Ennek lelke van. Évente le kell ven-

tisztított rézinga kis mozgó fénye a

s végül Zugló. Huszonkét évig tartott.

ni, megtisztítani, kifényesíteni, megola-

sötétedõ szobában az egyetlen életre

Közben mindig voltak vele kísérlete-

jozni, beállítani. És ez még semmi. Ha a

utaló jel. Igen, él. Ismét él. Évtizede-

im, de néhány napi bizonytalan járá-

dobozával nem bánik ugyanígy, akkor

kig csak dísz volt szobák falán.

son, lökdösésen kívül nem sikerült

is baj van. Hajszálpontosan függõbe kell

Története messzire nyúlik vissza a

mást elérnem. Gondoltam én minden-

állítani mind a két irányban. Ha elindult,

múlt századba, de már ki emlékszik

re: a betonfalra, a ház elõtt minden éj-

akkor már nincs baj. Egy évig hozzá

rá? Talán anyám tudna még mesélni

jel eldübörgõ lánctalpasokra, az öreg-

sem kell nyúlni. Nem is szabad. Csak

róla, vagy apám, ha élne. Nem a csa-

kori kopásokra, de az igazságra csak

reggelente kell köszönni neki, napköz-

ládi örökség darabja. Valamikor az

nemrég jöttem rá. Ercsiben jártam

ben néha beszélgetni vele, és este, mie-

56-os nagy mozgások idején került

egyik hétvégén. Barátaim hívtak meg

lõtt leoltom a villanyt, elmondjuk együtt

hozzánk néhány kép és bútor társasá-

egy

az Úrangyalát.

gában. Gazdái nálunk hagyták õket

õszben

ideiglenesen  örökre. Sokáig a hall-

idézésére,

õszi esõ, vagy kemény télben a

havazás.

Megnyugtató. A

kis

beszélgetésre,

fel-

Mikor este hazaértem, tele volt a fe-

õzek,

jem a beszélgetés és az utazás élményei-

ban lógott, bár ott már volt egy õsho-

pillangók és szarvasok között járásra.

vel. Csak napok múlva jutott eszembe a

nos kakukkos óra. Talán ebbõl szár-

Korán érkeztem. Bementem a kocs-

kocsmáros. Odamentem az órához, és

mazott a sértõdöttség. Egy darabig

mába egy kávéra. A kocsma fala a

szeretettel néztem rá. Nagyon magá-

még járt, aztán megállt, és hiába húz-

söntés mögött tele volt ereklyékkel.

nyosnak látszott. Olyannak, mint bár-

ta fel apám, nem akart együtt ketyeg-

Focisták, csapatok fotói, trófeák, ku-

melyik kép a falon, vagy azok a köny-

ni tovább a kakukkossal. Nem is volt

pák és zászlók között ott függött a fa-

vek, melyeket még gyermekkoromban

odavaló. A hall a családi találkozó-

lon egy gyönyörû ingás óra üres do-

olvastam, és azóta sem nyúltam hozzá-

hely volt, ahol este a vacsoraasztalnál

boza. Pontos mása volt az enyémnek,

juk. Megsajnáltam. Gyere  mondtam

mindenki összejött. Egész nap csend

csak a nagyobb fajtából való. Olyan-

neki halkan , játsszunk valamit együtt.

volt, de ilyenkor aztán megtelt élettel.

fajta, amilyennek már tér kell. Nagy

Felségem, Mary a dobozát vette gondja-

A kakukkos nagyon jól ment ehhez a

terem, magas, lehetõleg boltíves fal.

iba, én pedig nekiálltam a szerkezetnek.

légkörhöz, sõt harsány kakukkolása

Kolostorok ebédlõiben látni ilyene-

Aztán napokig csak barátkoztunk. Õ ke-

még fokozta is a hangulatot. Az ingás

ket. Kérdeztem is, hol az óra belõle?

tyeget egy kicsit, én pedig álltam és hall-

meg csak állt és hallgatott. Évekig.

a

tavasz

és

diavetítésre,

betonfalak

a

nyár

között

 Karbantartáson van a kedves 

gattam. Aztán megállt, és akkor én jöt-

hallba

mondta a kocsmáros, nagydarab, õsz

tem. Állítottam rajta, és õ csendben tûr-

csend költözött már este is. Most már

hajú, kerekképû idõsebb ember, és

te. Aztán elõlrõl kezdtük. Talán három

illett volna oda a finom, halk ketyegés,

már áradt is tovább belõle a szó.

hétig is eltartott, míg kezdte jól érezni

Aztán

szétszóródtunk.

A

magát. Amint megállt, kezelésbe vettem, és ez jólesett neki. Aztán rájöttem,
hogy

tényleg

nem

lehet

másképpen elérni a boldogságát, csak a naponkénti többszöri üdvözléssel

és

beszélgetésekkel.

Most már hetekig megállás
nélkül mesél, ha csend van
körülötte. Csak az idegeskedést, a kapkodást és a
veszekedést, a hamis hangokat

viseli

nehezen.

Olyankor reggelre megáll.
Mindaddig nem hajlandó
újra

indulni,

amíg

nem

ajándékozom neki teljes figyelmemet.
Az

öreg

mindent

kocsmáros

tudott

az

inga-

órák lelkérõl. És az asszonyokéról is.

