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Hogy boldogok-e errefelé az emberek?
Halovány fogalmam sincsen. Igazából azt sem tudom,

mi az a boldogság. Persze fordulhatok filozófusokhoz, hogy
megértsem, csakhogy a bölcselőhad elég kuszafejű népség.
Összevissza magyaráznak, gyakran teljesen felfoghatatlan
dolgokat mondanak, és amennyire szigorúak kollégáikhoz,
éppen annyira elnézőek önmagukkal szemben.

Az egyik hírhedt gondolkodó például azt írja: boldogság
nincsen. Majd pontosan kifejti, hogyan kell boldognak len-
ni. Miközben összegyűjtjük a boldogság kellékeit, boldog-
nak kell lennünk. Na, ez rendesen odabasz, mi?

Egy másik igen rosszhírű csűrcsavaró pedig így fogal-
maz: „Az ember boldogságának kis kertje helyét az isten
háta mögött, sőt gyakran vulkanikus talajon jelölte ki.” Aki-
nek hét anyja van, az fejtse meg.

Ráadásul a filozófusokkal még az is jelentős probléma,
hogy jórészük már réges-régen halott, alulról szagulja a böl-
csesség kábító ibolyáját, így az a lehetőség sem áll fenn,
hogy addig pofozzuk, rugdossuk őket a porban, vagy addig
csavarjuk hátra a kezüket, míg el nem árulják, mi a szarra
is gondoltak valójában.

Én személy szerint azt hiszem, hogy a boldogság azért
mégiscsak létezik. Hiszem, mert én már láttam boldog em-
bert. A Morafcsik-féle vegyeskereskedés eladónője boldog
volt. De talán még az sem túlzó fogalmazás, ha azt állítom,
nem Morafcsikné volt boldog, inkább a boldogság maga volt
Morafcsikné.

Klotild néni, így szólította őt a férjén kívül mindenki, a
bölcsistől egészen az aggastyánig, majdnem négyszáz kilót
nyomott, hófehér arcán rózsaszín púderfoltok úsztak, mint
bodros felhők a májusi égen, csókos ajkán csábítóan piros-
lott a rúzs, smaragdzöld szemei macskásan ragyogtak, fod-
ros hajkoronája pedig mintegy barokk aranykeretbe foglal-
ta mindezen csinosságot. De még arcának gyönyörűségét
is felülmúlta dekoltázsa. Az a selymes bőrfelület – mely a
zsáknyi mellek felett kezdődött, és a puha, zsíros nyak alatt
végződött – úgy vonzotta a férfiszemet, mint dög a hiénát.
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Amely kandúr megpillantotta, annak vége volt, annyi, fin,
nem tudta többé tekintetét levakarni a pazar látványról,
game over, csak állt megbabonázva, földbe gyökerezett
lábakkal, konyec filma, és moccanni sem tudott.

Klotild néni alakja egymaga töltötte meg a szobányi
vegyeskereskedést az alsóvárosi Szűz utca és Szív utca
sarkán, melyet csak Klotild-trafiknak hívtak. Abban a bolt-
ban nem volt semmiféle árucikk. Hogyan is lehetett volna?
Ha Klotild néni reggel kilenckor begyömöszölte magát az
üzletbe, oda már nem fért be semmi, a trafik dugig megtelt,
még egy gyufaskatulyát se lehetett volna bepréselni mellé.
Így a vevők sohasem lépték át a Morafcsik-féle vegyeske-
reskedés küszöbét, csak kinyitották az ajtót, a csengő éde-
sen csilingelt, s ha a látványtól egyáltalán meg tudtak szó-
lalni, akkor bekiabálták, mire lenne szükségük.

– Ukrán borotvapengét keresek – mondták például.
– Nincs – mosolygott mágikusan Morafcsikné, és arcán,

akár szerelmes agár a réten, végigszaladt a boldogság.
Mások brit esőkabátot kerestek, olyat, ami birkafaggyú-

val van bekenve, hogy a víz leperegjen róla.
– Nem is volt – nevetett Klotild néni, és a boldogság hun-

cutul csillogott szeméből.
Voltak aztán haszontalan kölykök, akik egyedül nem mer-

ték kinyitni a Klotild-trafik ajtaját, inkább bandába verődve
látogatták meg Morafcsiknét.

– Csókolom, Klotild néni – hebegték megigézve –, Donald
kacsás rágógumit keresünk, arra gondoltunk, talán Klotild
néninek van Donald kacsás rágógumija, mert, tetszik tud-
ni, nekünk éppen Donald kacsás rágógumira lenne szüksé-
günk…

– Nem is lesz – kacagott a trafikos asszony, az épület vele
együtt remegett, és a boldogság, akár a huzat, becsapta az
apróságok orra előtt az ajtót.

De nemcsak a hímnem képviselői látogatták szívesen és
gyakorta a Morafcsik-féle vegyeskereskedést, a vásárlók,
azaz a vásárolni kívánók között jónéhány lány és asszony
is volt. Ők mindig precíz sminkben, vadonatúj frizurával
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és gondosan összeválogatott ruhakölteményekben érkez-
tek Klotild nénihez, hiszen tudta mindenki, milyen kényes
Morafcsikné ízlése a női ápoltságot illetően.

– Édes Klotild néni, csak az után érdeklődöm, hogy meg-
érkezett-e már az az argentin nejlonharisnya, tetszik tudni,
az a csíkos, amit tangóhoz kell viselni?

– Nem érkezett meg, aranyom, és attól tartok, idén
már nem is fog megjönni– gurgulázott Morafcsikné,
és a boldogságtól kövér izzadtsággyöngyök szánkáztak
homlokáról roppant dekoltázsa felé, hogy sűrű mellei között
tűnjenek el.

És ott voltak a vén kujonok, akiknek gyávasága talán még
a kisfiúkén is túltett. Ők egész álló nap csak golyóztak a
ligetben, azon a salakos kis téren, melynek felső sarkában
Negyedik Béla gubbaszt trónján, és közben máson se járt
az eszük, csakis azon, milyen indokkal nyissanak be Klotild
nénihez.

– Csókoljuk az édes kacsóját, drága Klotildka – emelték
meg egyszerre panamakalapjukat. – Csupán csak arra len-
nénk kíváncsiak, tetszik-e tartani hubertuszt? Félre ne tes-
sék érteni minket, nem a gyógyfüvekkel ízesített likőrféle-
ségre gondolunk, melyet a vadászok védőszentjéről, Szent
Hubertuszról neveztek el. Nem. Nem vagyunk mi olyanok.
Ugyan. Mi azt a divatos szabású, zöld lódenszövetből varrt
kabátot keressük, ami…

– Hiánycikk – röhögte hosszan Morafcsikné asszony,
hogy időt hagyjon a rozogáknak a gyönyörködésre, feje fe-
lett a boldogság glóriaként ragyogott.

Klotild néni napjában többször is magára zárta a tra-
fik ajtaját, mert időnként az összegyűlt boldogság felrob-
bant benne. Ilyenkor az egész alsóvárosban érezni lehetett
a rengéseket, melyeket a trafikos néni nyögései okoztak.
A csillár kilengett, a parketta recsegett, a kocsonya reme-
gett a tányéron.

Senkinek nem fért a fejébe, ez a boldogságra született
szépasszony hogyan mehetett nőül egy olyan savanyú, szi-
gorú és bigott férfihoz, mint a halséf Morafcsik Lukács.
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Ez a mosdatlan, villogó görényszemű alak egész nap pon-
tyokat, csukákat, harcsákat fejezett és belezett, de olyan
gyűlölettel, hogy a halak húsa megkeseredett. Gyakran elő-
fordult, hogy véres pakomparttal jelent meg hajnalban a pi-
acon.

Záráskor a nagybajuszú Morafcsik az üzlet elé jött
teherautójával a feleségéért, és minden egyes alkalom-
mal azt mondta a röhincsélő-viháncoló Klotild néninek: –
Meglásd, Tilda, egyszer még megver téged a Jóisten, vagy
ha Ő nem, hát, horribile dictu, kiprédikálnak a dómban!

De Morafcsiknénak mindig megvolt a maga válasza:
– Lónak a faszát a te füledbe, Lukács! Hát mán egy
kis boldogság is bűn? –és úgy rázkódott a hahotázástól,
hogy alig bírta magát kiszabadítani a négy fal közül.
Felkászálódott a platóra, plédet tett a feneke alá, hogy a
halbűztől megóvja ruháját.

Aztán Klotild néni eltávozott, halálra röhögte magát. So-
kan azt mondták, meghalt vele a boldogság is. De én ezt
nem hiszem. Meghalt a boldogság, meghalt az igazság,
meghalt az Isten – ez mind afféle filozófus-hablaty, kába sü-
ketelés, fittyfütty. Se füle, se farka.

Hát hogyan is halhatott volna meg valami, amiről ma
is ennyit beszélnek. A  piacon egy templomszagú vén-
asszonytól például ezt hallom: boldog, akinek hűtlensége
megbocsátatott, vétke eltöröltetett, s boldog az az em-
ber, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében
álnokság. Ugye-ugye. Nagyapám szerint a boldogság em-
léke már nem boldogság, viszont a fájdalom emléke még
igenis fájdalom. Nem hülyeség, kicsit sem az. Azután egy
bankigazgatótól tudom, hogy az ember élete két részből
áll, az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban
bánkódunk elkövetett hibáink felett, s e két időszak között
alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre. Sivár
gondolat, nem vitás. Egy detektív pedig azt árulta el nekem
az antikvárium ajtajában, hogy azok a dolgok, amelyekre
leginkább áhítozunk, nem történnek meg, vagy ha megtör-
ténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények
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között, amikor szertelen örömet okoznának. Nahát… És ak-
kor még nem is említettem azt a megszállott biliárdjátékost,
dr. Emlék Bundást, aki válóperes ügyvédként praktizál, s
aki szerint ki bánatot sosem ismert, az a boldogságot meg
sem érti. Mély, kétség kívül mély. Még a temetőcsősznek
is van véleménye a boldogságról: könnyelmű fruska, nem
időz sokat egy helyen, hajad szemedből elsimítja, megcsó-
kol, s tűnik hirtelen. Hát nem szörnyű? Egy kurtizán meg,
Rézangyalnak hívják, ezt súgta minap fülembe: a boldogság
nem könnyű dolog, önmagunkban meglelni nagyon nehéz,
másokban meglelni lehetetlen. Borravalóval jutalmaztam a
szép ideát. Egy öreg kőszobrász pedig részegen azt dadogta
felém: a boldogság meg a boldogtalanság egy sereg olyan
dologtól függ, amely nem látszik, amelyről nem beszélünk,
s amelyet nem is lehet elmondani. Mindenesetre titokzatos.
Egy önsorsrontó könyvtáros pedig ezt kötötte orromra: nem
boldog, aki nem akar boldog lenni. Ebben azért lehet va-
lami. Mint ahogy abban is, amit egy szanatóriumi ápolótól
hallottam: ha boldogságunk van, mindenünk van, ha pedig
nincs, mindent elkövetünk, hogy megszerezzük. Szent igaz,
én mondom. Nagyon kevés kell ahhoz, hogy boldoggá te-
gyenek minket, de ahhoz, hogy azok is maradjunk, több kell,
mint amennyi a mennyben és a földön csak megtalálható –
ez egy reménytelen kőműves vélekedése. Egy kétéltű har-
csa pedig ezt tátogta felém tegnap vagy tegnapelőtt: nem
teheted boldoggá az embereket a magad esze szerint, hagy-
nod kell őket boldoggá vagy boldogtalanokká lenni a maguk
módján, mert a természet folyvást gondoskodik az emberi
boldogság legfőbb eszközeiről, figyeld meg, mint nő a ga-
bona, mint fakad a bimbó, haladj ziháló tüdővel az eke mö-
gött, olvass, gondolkodj, szeress, mert ezek azok a dolgok,
amik az embert boldoggá teszik.

Na tessék! Ki hinné? Pedig csak egy harcsa.
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Ám a legtöbb igazság mégis egy valahai kegyszerke-
reskedő szavaiban lakik: amikor a boldogság egyik kapu-
ja bezárul, akkor egy másik kinyílik előttünk, s néha olyan
sokáig nézzük a bezárt ajtót, hogy nem vesszük észre azt,
amelyik kinyílt.

Klotild nénivel becsukódott a boldogság egyik ajtaja.
Egy puszibolt bezárt. De valahol bizonyosan kinyílt egy
másik. Vagyis a boldogság él, és köszöni, jól van. Ennek
bizonyítására bőven elég, ha elmesélem, mi történt Klotild
néni temetésén.

A  gyászbeszéd elmondására a Morafcsik-féle vegyes-
kereskedés szomszédságában működő Szív utcai hentes-
üzlet tulajdonosát kérte fel Lukács, mert tudta, igen jó
barátságban volt néhai nejével. A  hentes – keszegfejű,
sápadt fickó, valami Bajki, olyan vézna és apró, akár egy
zsoké – ki is ment a mikrofonhoz, ott állt percekig, de meg
nem szólalt. Morafcsik egyre idegesebb lett, toporgott, a
bajszát rágta, tapsolt, végül nem bírta tovább, ráförmedt a
húsboltosra: – Hát ugyan hol az a beszéd, uram?

A  gyásznép éppen olyan mérgesen meredt a húsosra,
akár Lukács, s a levegő szinte megfagyott körülötte. Szóról
szóra megtanulta a beszédet, de most az egész kiröppent
a fejéből. Ott állt bambán az óriási koporsó mellett, amibe,
úgy saccolta, három megtermett sertés is belefért volna.

– Elfogyott – vágta ki magát végül a hentes, és az
összegyűltek dőltek a röhögéstől, hogy a könnyük kicsor-
dult. Mikor a szertartásról hazaértünk, még mindig len-
gett a csillár, recsegett a parketta, rezgett a kocsonya a
tányéron.


