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TARZAN ZÉ RÓ

Zanza no vel lák

A JÖ VÕ IDE JÛ FO GAL MA ZÁ SOK SZÜK SÉ GES SÉ GÉ RÕL
Öcsi és Pa li ha ma ro san meg szü let nek. Egy azon fa lu két vé gén fog ják meg lát ni a nap vi-

lá got, Öcsi má jus 7-én, Pa li két hó nap pal ké sõbb, jú li us 19-én. A kü lönb ség el le né re ha ve-
rok lesz nek gye rek ko ruk ban, és együtt jár nak majd fo ciz ni a le ge lõ mel let ti fo ci pá lyá ra. 

Pa li job ban rúg ja majd a lab dát, mint Öcsi ke. Öcsi cen tert fog ját sza ni, aki kö zép rõl 
fel fut a ka pu ra és gólt lõ. Öcsi más fél éves fo ci zás alatt hat van hét ka pu fát és nyolc van-
egy gólt fog rúg ni ös  sze sen, mi kor egy szép na pon fel ad ja a fo cit, hogy he lyet te ze nét 
ta nul jon.

Pa li ra szebb fo cis takar ri er vár. Õt le fog ják szer zõd tet ni ti zen hat éves ko rá ban a me-
gyei klub csa pat hoz. Pa li szé pen ha lad majd a fo ci ban elõ re, ha nem len ne az edzõ je 
Do ki bá csi.

…De igen is Do ki bá csi lesz Pa li edzõ je. És ez rossz, mert az edzõ sze re ti az italt. 
Edzés után a kocs má ba fog ja hív ni Pa lit az zal a szö veg gel, hogy „olyan jól fo ci zol, Pa li-
kám, hogy meg ér de melsz egy-két kor tyot a fu tás után!” Pa li, aki edzés után szom jas is 
lesz, meg fá radt is lesz, még is el megy majd a kocs má ba Do ki bá csi val fröc  csöz ni.

És ez is mét lõd ni fog mind ad dig, amíg Pa li rá szo kik az ital ra. Do ki bá csi ak kor már nem 
lesz edzõ, csak egy ku pa-társ a kocs má ban. Do ki elég ha mar el pat kol máj be teg ség ben.

Pa li nem is sej ti, hogy a kocs ma lesz hát ra lé võ éle té nek szín te re. Egész nap a kocs má-
ban ül majd és fû tõl-fá tól ké re get, hogy tel jék az ital ra. A kocs má ros egy idõ után már 
nem fog hi telt ad ni ne ki. 

Ek kor jut majd Pa li any ja ar ra az el ha tá ro zás ra, lát va fia re mény te len sé gét, hogy va-
sár nap reg ge len ként fel utaz zon Sze ged re a pi ac ra. Ös  sze sze di, ami itt Ju gó ban ol csó és 
buk nak rá a ma gya rok. Fog vin ni Cé zár ko nya kot, Vegetát, Jugoton hang le me ze ket, ha-
ris nya nad rá got és rá gó gu mit a sze ge di pi ac ra. Mi u tán el ad ja mind, a ka pott pén zen vesz 
majd ci git, par füm árut meg ká vét, így jön majd vis  sza.

Pa li egész nap a kocs má ban fog ül ni. Õ ad ja el a ci git és a pa csu lit, amit az any ja hoz 
Sze ged rõl. Pa li nagy díler lesz egy idõ után. Adós sá ga it vis  sza fi ze ti, kö vér arany gyû rû ket 
vi sel majd a bal ke zén és kis vár tat va ren de lés re is dol go zik, mit hoz za nak Sze ged rõl. Két 
év el tel té vel már au tó val fog a kocs má ba jár ni. Jó so ra lesz Pa li nak, na. Ez az igaz ság.

Egy es te nyí lik majd a kocs ma aj tó és egy is me ret len lép be raj ta. On nan le het meg is-
mer ni, hogy a nad rág ja szá ra rö vid lesz és ott ki lát szik a lá ba szõ re. Pon to sab ban az a ló-
szõr-sze rû bo zont, ami a lá bát fog ja övez ni. Az ide gen nek bán tó an szú rós lesz a pil lan tá-
sa, a sze me nem sok jót fog el árul ni. Pa li föl néz majd a po ha rá ból, amit ek kor fog in ni. 
Min dig fröc  csöt iszik egyéb ként, de ép pen ak kor, ak kor es te ki vé te le sen vod kát iszik 
pezs gõ vel. Nem lesz sen ki a kocs má ban, mert a kocs má ros ép pen hát ramegy a lu da kat 
be zár ni. Ez is rit kán for dul majd elõ, de az nap es te így lesz. Az ide gen be lép majd és Pa-
li ra rá néz. Mind ös  sze ket ten lesz nek a kocs má ban.

„– Hát te mit akarsz?” – akar ná Pa li kér dez ni az ide gent. Az nem fog szól ni sem mit 
sem. Se azt, hogy „se lyem ha ris nyát”, se azt, hogy „bal lon ka bá tot”, se azt, hogy „köl ni-
vi zet”, nem fog szól ni sem mit sem. Csak sújt egyet a sze mé vel és Pa li szót la nul vis  sza-
hul lik az örök nyelv ta ni múlt idõk be.

Zá rás kor Pa lit a kocs ma asz tal ra buk va ta lál ja a vis  sza jö võ kocs má ros. 
 „– Hát emez még min dig nem ment ha za?” – fog ja ször nyül köd ve kér dez ni a sen ki tõl.

IN GYEN ÉLÕK LA KO MÁ JA
Ren delj piz zát! Itt egy piz za ezer dol lár. Hús szor drá gább, mint más hol. A mi piz zán-

kon nincs sem mi kü lö nös. Olaj bo gyó sincs, ke tchup sincs, sajt sincs raj ta, sem mi nincs. 
Mi, a pizzasütés nagy mes te rei még is hús szor drá gáb ban ad juk ezt a piz zát. Ha meg-
eszed, meg vál to zol. Ki nõ a ha jad új fri zu rá val, ko csi don be for rad a hor pa dás. Ci põ dön 
ál lan dó an ra gyog a fény, és még éj jel is! Nem kell vi ta mint szed ned töb bé! Szá jad ban a 
fo gak sor rend je örök re meg vál to zik: a té põ fo gak ke rül nek elõ re. Igé nyes le szel: csak a 
leg drá gább mo só por ral mo satsz. Sze med alatt a rán cok ma guk tól föl var ród nak. Erõs le-
szel, mint a bom ba! Ilyen a mi piz zánk, boy!!!

És még va la mi: ezt a piz zát hang le mez ként is hall gat ha tod. Csak föl do bod a le mez ját-



35

szó ra, rá a tût és csen dül a dal! Örülj, hogy ná lunk ren del hetsz piz zát! Az éle te det min-
den eset re meg hagy juk. So se fe ledd, amit most mon dunk: mi, a pizzasütés nagy mes te rei 
meg sóz zuk ne ked az éj sza kát, de a nappalod… ma rad jon édes!

ÚT JA VÍ TÓK DI A DA LA
Va jon ész re vet ték-e már, hogy reg gel re kel ve sok kal több gö dör van az uta kon, mint 

elõ zõ es te, mi kor alud ni tér tek? A nö vek võ fõ vá ro si for ga lom ban nem egy sze rû be töm-
ni a tá ton gó lyu ka kat. Az el len õr zõ szol gá lat mint egy há rom ezer új göd röt re giszt rál reg-
ge len te. Még ne vet ad ni sem egy sze rû az új göd rök nek, mert az el ne ve zé sek fo gyat ko zó-
ban van nak. Ne vet ad ni már pe dig kell, kü lön ben ho gyan ér te sít het nénk a hát ra ma ra dot-
ta kat, hoz zá tar to zó ik va jon me lyik gö dör be es tek be le? Az út fol to zók csak ak kor vé gez-
het nek a ja ví tás sal, ha mun ka idõ ben is dol goz nak. Va ló ság gal ver senyt fut nak az idõ vel! 
A göd rök pe dig so ka sod nak. Gya ní tom, va la kik az éj lep le alatt göd rö ket te le pí te nek az 
utak ra. E fel te vés azért is meg ala po zott, mert a göd rök el he lyez ke dé se szatellitról szem-
lél ve kü lö nös raj zo la to kat mu tat. A leg na gyobb kon fi gu rá ció egy nyúl fü lé re em lé kez-
tet. A má sik csil lag kép egy ha tal mas A-be tût min táz. Tá vo labb, a Sark csil lag irá nyá ban 
kür tõ ka lap hoz ha son ló an he lyez ked nek el a göd rök.

A tu dó sok azt vé lik ki ol vas ni az üze net bõl, hogy „a nyúl… kiugrik… a ci lin der bõl”. 
…Vagy ta lán még sem? Ki ug rik vagy nem ug rik? Min den eset re meg kell vár nunk, hogy a 
göd rök tel je sen el bo rít sák az uta kat. Ek kor, de csak is ek kor lesz is mét egyen le tes az utak fe-
lü le te. Egé szen ad dig, míg va la ki az éj lep le alatt egy dom bocs kát te le pít az utak ra.

A PIL LAN GÓ FIN GÓ
Én a cir kusz ban lát tam a pil lan gó fin gót. Frakk ban és ci lin der ben állt a po rond kö ze-

pén a ref lek to rok fé nyé ben, szo rí tott egyet a ha sán és mil lió szí nes pil lan gó, mint a cu-
kor kák ara nyo zott pa pí ro sa, re pült ki nad rág já ból és le be gett kö rü löt te. Ez a kép, me lyet 
oly ré gen, gyer mek ként a cir kusz ban lát tam, ez a kép olyan szép volt, olyan ma ra dan dó, 
hogy nincs mit hoz zá ten nem. Csak el kép zel ni le het, és kész.

Orvosnovella

Ami kor meg hal lot tam dok tor Cullox sza va it, mi sze rint „az Ön ve se át ül te té se két száz-
negy ven ezer dol lár ba ke rül”, jég gé vál tam az ide ges ség tõl. Az igaz ság az, hogy szól ni 
sem bír tam, egé szen meg der med ve ül tem a ka ros szék ben, mely a ren de lõ ben állt. Dok tor 
Cullox ész re vet te a rám gya ko rolt ha tást. – Ez az ár ter mé sze te sen egy új ve sé re vo nat ko-
zik, elsõosztályú kór há zi kö rül mé nyek kö zött – tet te hoz zá az elõ zõ ek hez.

„Nézze…” – akar tam mon da ni, vagy ta lán mond tam is, de a szá jam va la hogy nem en-
ge del mes ke dett, olyan ne he zen tör tek elõ a sza vak, „néz ze, ne kem min den kép pen szük-
sé ges a ve se át ül te tés. De kü lön ben en  nyi pén zem nincs. És nem is lesz, mert a la kás, 
ahol la kom, nem ér töb bet száz ezer nél. Plusz bank hi tel, az két száz. És ho gyan fi ze tem 
vis  sza?” – Mind ezt akar tam a dok tor nak mon da ni, de a szá ja mon csak an  nyi pré se lõ dött 
ki: – Nézze… nézze…

A dok tor saj nál ko zó arc ki fe je zést öl tött. – Saj ná lom. De az or vos tu do mány ma már min-
den re ké pes. És mi, or vo sok is azok va gyunk. – Kis vár tat va hoz zá tet te: – Ki kí sér jem? 

Akár egy élõ ha lott len nék, föl tá pász kod tam a ka ros szék bõl. Dok tor Cullox szin tén föl-
állt. Elõ lé pett a ha tal mas író asz tal mö gül. Át ka rol ta a vál la mat. 

– Saj ná lom.
El in dul tunk ket tes ben a pi ros fu tó szõ nye gen, mely az aj tó hoz ve ze tett. Mind ket ten 

ösz tö nö sen a bal lá bunk kal kezd tük a lé pést, így együt tes rin gás sal lé pe get tünk a fu tó-
szõ nye gen.

– Ön… hol volt ka to na? – ju tott eszem be vá rat la nul. Mind ket ten vol tunk ka to nák, ez ki-
de rült a „bal-láb-indít”-ból. A dok tor ba rát sá go san szo rí tot ta a vál la mat, úgy vá la szolt.

– Te xas ban. A negy ven ket tes ten ge rész gya lo gos ok nál.
– Ej tõ er nyõs volt?
– Úgy bi zony. 1957-ben.
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– Is mer te Jimmy Cox-ot?
– A vad ál la tot?! Jimmy Cox-ot, a vad ál la tot ki ne is mer te vol na a te xa si ej tõ er nyõ-

sök nél!!
– Jimmy Cox… az én unokabátyám..! – mond tam a dok tor nak.
– Jimmy Cox a te uno ka bá tyád?
– De az ám!
– Ak kor te gez zük egy mást!! Na hát, hogy a Cox õr mes ter ép pen a te uno ka bá tyád

le gyen!
– Úgy bi zony!
Már egé szen az aj tó hoz ér tünk. Most mind járt le nyom ja a ki lin cset, és én a fo lyo són 

ta lá lom ma gam. De nem. Dok tor Cullox nem nyom ta le a ki lin cset, ha nem az aj tó elõtt 
áll va ezt mond ta:

– Ide fi gyelj, ta lán még is van más meg ol dás.
Vis  sza ül tünk az asz tal hoz. Ez két gyors lé pés be ke rült, már is ott ül tünk a he lyün kön. 

Én az öb lös ka ros szék ben, dok tor Cullox pe dig az író asz tal mö gött. A most kö vet ke zõ be-
szél ge tést nem idé zem, csak a lé nye gi tar tal mát. A dok tor el mond ta, hogy rész ben az új 
ve se, rész ben a mû tét kö rül mé nyei hajt ják ilyen ma gas ra az ope rá ció árát. De ha nem ra-
gasz ko dom az ér zés te le ní tés hez, ak kor ol csóbb. És ha nincs mû tõ sze mély zet, ha nem csak 
a dok tor dol go zik, ak kor megint je len tõ sen ol csóbb. Vagy ha nincs mû tõ sem, ak kor még 
ol csóbb. Az új ve se pe dig le het va la mi más is. Ma már az or vos tu do mány min den re ké pes. 
Ha nem len ne kór há zi lá ba do zás, ha nem a mû tét után rög tön ha za men nék, a be avat ko zás 
költ sé gei jó val csök ken né nek. Dok tor Cullox az asz tal egyik fi ók já ból elõ vett egy táb lá za-
tot és hos  szan ta nul má nyoz ta. – Lás suk csak , ho gyan le het ne ezt a mû té tet még is csak ol-
csób ban el vé gez ni. De csak azért, mert az a vad ál lat Jimmy Cox a te uno ka bá tyád.

Jobb nak lát tam, ha most hall ga tok. A dok tor is hall ga tott, de hát õ tü ze te sen ta nul má-
nyoz ta a táb lá za tot. Egy kal ku lá tor ral va la mit szá mol ga tott egy pa pí ron. Vé gül ös  sze haj-
tot ta a táb lá za tot, el tet te a fi ók mé lyé re és je len tõ ség tel je sen rám né zett. 

– Na hát, ki hit te volna… Mi cso da vé let le nek van nak! Vis  sza tér ve az ope rá ci ód költ-
sé ge i re, ki szá mol tam: az egész nem ke rül töb be, mint hu szon két dol lár és negy ven cent! 
Még a hü lyé nek is meg éri! 

– Egy új ve sé ért 22 dol lár 40 cen tet fi ze tek? – he beg tem.
– Azt nem mond tam. Csak azt ál lí tot tam, hogy ha a kö rül mé nye ken mó do sí tunk, ak-

kor le het ez ol csóbb is.
– És… ho gyan kal ku lál ta ki ezt az árat?
– Most jú ni us ban jön a nyá ri vá sár. Vár ha tó an a má jas íze sí té sû macs ka kon zerv árát 

is le szál lít ják. Az jó lesz ve se he lyett. Nem a kór ház ban, ha nem a szu per mar ket ben ope-
rá lunk. Mû tõ se géd nem lesz, csak a kasszásnõ. Ugyan úgy tud ja a vat tát ado gat ni. Föl fek-
szel a gu mi fu tó sza lag ra, a ma gas ság ép pen meg fe lel. Az es ti zá rás elõtt csi nál juk, ak kor 
úgy is fel ta ka rí ta nak. Így a költ sé gek je len tõ sen csök ken nek.

– És a dok tor úr… va gyis hát te… izé.. dok tor Cullox is ott lesz?
– Hu szon két dol lár negy ven cen tért, including két do boz macs ka kon zerv vel?? Ho vá 

gon dolsz!
– De ha nem a dok tor úr, va gyis hát te… izé… nem Ön csi nál ja, ak kor ki vég zi raj-

tam a ve se át ül te tést?
– A biz ton sá gi em ber. Ne cso dál kozz! Írok ne ki egy uta sí tást és pont ról pont ra

meg te szi.
– És… mit gondol… si ke rül ni fog?
– Hát per sze. Az or vos tu do mány ma már min den re ké pes. Ja, igen. Né hány éles kés-

re is szük ség lesz.
– Azt … ho zok ma gam mal – mond tam beleegyezõleg. 
– Meg egy kon zerv nyi tó ra.
– Ér tem.
Is mét az aj tó elõtt áll tunk, ahol a pi ros fu tó szõ nyeg vég zõ dött. Dok tor Cullox le nyom-

ta a ki lin cset. Ki lép tem a fo lyo só ra. Hu szon két dol lár negy ven cent, ez nem le het igaz..! 
Még a hü lyé nek is meg éri!! – ez za ka tolt a fe jem ben, mi köz ben a lép csõ ház fe lé in dul-
tam. A dok tor utá nam ki ál tott: – Hej..! De tu dod, mi ért? – A sze mé vel hu nyo rí tott: – 
Jimmy Cox!

Meg for dul tam a fo lyo só vé gén, mu tat tam egy V-je let az uj jam mal és azt ki ál tot tam: 
– Cool!


