
– Templomárnyéki Egbert vagyok, a múzeumból. 
– Ecetvári Eduárd! – hajolt meg újdonsült ismerôsöm. – Szóval a múzeumból jössz?

Akkor már értem, miért nem ismered a szeméthordás rendjét. 
– Semmit sem ismerek! – vallottam be. – Atyám, a templom nyugdíjas egere a világ

gondjaitól megóvott bennünket, s ezért híján vagyok minden tapasztalatnak. Például
macskával, élô macskával is ma találkoztam elôször életemben.

– De nem utoljára! – cincogott új barátom. – No de majd én segítek neked, hogy el-
igazodj ebben a kinti világban. Elôször is lakást kell szereznünk neked. Gyere csak velem! 

Boldogan követtem egy kétemeletes házhoz, melynek falát a repkény sûrû szövedéke borí-
totta. A repkény indáin felmásztunk egészen az ereszig, s ott egy lyukon bebújtunk a padlásra.

– Itt még sok üres lakás van! – mutatott Eduárd a gerenda alatt heverô ócska cipôkre. –
Azt hiszem, abban a magas szárú, fûzôs cipôben sem lakik még senki. 

Szerencsémre a cipô üres volt. 
– Finom bôrbôl készült! – állapította meg Eduárd.

– Kényelmesen ellakhatsz benne, és ha rá-
untál, szétrágcsálhatod. 

Hálálkodni kezdtem neki, de fél-
beszakított: 

– Ez semmi, még munkát    
is kell szereznünk!
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– Munkát? – néztem rá zavartam.
– Vagy éhen akarsz halni? 
– Dehogy! – kiáltottam. – Elegem volt a koplalásból! Csak éppen elképzelni sem tudom,

mit dolgozhatnék én, kit cincogáson kívül semmi másra nem oktattak ott a múzeumban.
– Bízd csak rám magadat! Olyan munkát keresünk, amit mindenféle

mestervizsga meg szakképzettség nélkül is el tudsz majd végezni.
Fúrta oldalamat a kíváncsiság, hogy vajon miféle munka lehet az. Még aznap éjszaka

megtudtam. Mi, egerek, ugyanis éjszaka járunk-kelünk, tevékenykedünk, és nappal alszunk. 
Eduárd egy hatalmas nagy ABC-áruházhoz vezetett. Minden ajtaján hét lakat volt, Eduárd

azonban tudta, melyik ajtó alatt van akkora rés, amelyen át bebújhatunk.
Mikor körülnéztem a vásárlótérben, azt hittem, álmodom. Az a tömérdek, finom rág-

csálni való keksz, mogyoró, csokoládé, nápolyi! Ha fölnéztem a magasba, kötözött sonkák,
füstölt oldalasok, karajok, kolbászok, oldalszalonnák lebegtek fölöttem, mint csodás
látomás. A hûtôpulton kerek, szögletes, háromszögletû sajtok, felvágottak, túró, körözött,
májkrém – életemben nem láttam még ilyen nagyszerû csendéletet!
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A legnagyobb hatást az a különleges csemege tette rám, amely színes mintáival és erezetei-
vel a múzeumban látott üvegfestményekre, képekre emlékeztetett, s melynek, mint Eduárd
közölte velem, disznósajt a neve.

– Ha én ezt egyszer mind végigkóstolhatnám! – rebegtem szinte aléltan a látnivalótól és
a jó szagoktól.

– Mi sem egyszerûbb ennél! – nyugtatott meg Eduárd. – Belépsz az Önkéntes Minôség-
vizsgáló Bizottságba. Röviden: ÖMBI. 

– Beléphetek? Csakugyan?
– No hallod! Én is ott dolgozom! Most éppen üresedés van, mert egyik dolgozónk üres

gyümölcsös ládákkal vidékre ment. Holnap már el is kezdheted a munkát.
– ÖMBI… ÖMBI… – ízlelgettem az érdekes rövidítést. Nagyon tetszett nekem. – Olyan

szép szó az, hogy önkéntes! 
– Igen, igen! – bólogatott Eduárd. – Mi önként dolgozunk. Senki nem kényszerít ben-

nünket, hogy megvizsgáljuk a szalonna, a sajt, a tepertô, a száraz tészta, a teasütemény vagy
más élelmiszer minôségét. Önként vizsgálgatjuk, attól függôen, hogy milyen az étvágyunk.

Elnevettem magamat. 
– Étvágyban nem lesz hiány. 
Nem is lett! Miután beléptem az ÖMBI-be, és egy hétig jártam éjszakánként minôséget

ellenôrizni az ABC-áruházba meg a szomszédos Finom Falatok Boltjába, úgy meghíztam, hogy
féltem: nem férek be a magas szárú, fûzôs cipôbe.
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III.

ESZÜNK-ISZUNK, VIGADUNK

Szegény jótevôm, szegény Eduárd! Vajon merre jár most, hol szid engem, amiért feldúl-
tam, megzavartam az ô kiegyensúlyozott életét? És miért? A hosszú koplalás után jóllak-
va, eltelve a finom falatokkal, már untam az önkéntes minôségvizsgálást. Most, hogy már
nem korgott a gyomrom, másra is tudtam gondolni, mint az evésre.

Azon elmélkedtem, miért járkálunk mi, egerek, mindig csak éjszaka, mikor az utcák
kihaltak és néptelenek.

– Reggel a cipôben, éjjel az üzletben! – panaszkodtam Eduárdnak. – Nem azért szöktem
meg a múzeumból, hogy mást se lássak a nagyvárosi életbôl, mint kekszesdobozokat, gép-
sonkahalmokat…

– Ahhoz képest – nézett rám Eduárd fürkészô szemmel –, hogy nemrég még ez volt
leghôbb vágyad, elég hamar ráuntál. 

Zavarba jöttem, de másnap már megint rágtam a fülét: 
– Néha igazán kimerészkedhetnénk nappal is az utcára! Tudod, milyen unalmas egész

nap a fülledt padláson, a cipôben ülni, és hallgatni lentrôl az autók morajlását, a zsivajt,
a csilingelô villamosokat?

– Nappal aludni kell! Bezzeg én nem hallok se csilingelést, se morajlást, mert egész nap
alszom. 

– Talán majd én is ilyen jó alvó leszek, ha már beteltem a nagyváros minden csodájával.
– De hogyan akarsz éjszaka dolgozni, ha nappal kószálsz? 
– Ó, hiszen ha meggondolod, nem kell nekünk minden éjszaka az ABC-be menni! Viszünk

haza pogácsát, gyümölcsöt, konyakos meggyet, s egész hétre lesz ennivalónk.

eger  10/25/07  4:29 PM  Page 15



Addig-addig érveltem, okoskodtam, könyörögtem, mígnem Eduárd végre beadta a
derekát. Beleegyezett, hogy egy szép napon az élet napfényes oldalát vegyük szemügyre,
vagyis a sötét éjszaka helyett világos nappal járjuk a várost. 

Csodálatos élménynek ígérkezett! Az üzletek nyitva, a kirakatokban vidám színekkel
hívták fel magukra a figyelmet a különféle áruk, a nôk nyári ruháján mindenütt virág, virág,
de virágoktól tarkállottak a terek és a parkok is. Csillant-villant a napfényben az autók
visszapillantó tükre, és minden utcasarkon fagylaltautomata mûködött. 

– Még sohasem ettem fagylaltot! – mondtam Eduárdnak. 
– Egyhamar nem is fogsz!
Megsértôdtem. Bár rengeteget köszönhettem Eduárdnak, néha mégis ingerültté tett

azzal, hogy letorkolt. Mi az, hogy nem fogok fagylaltozni? Igenis fogok! Még nem tudtam,
hogyan és miként, de reméltem, hogy majd csak megtalálom a módját. 

Nem is kellett sokáig várnom. A fal mellett osonva kis kertecskéhez értünk. Különös kert
volt, mert virág csak a kerítésen nyílott: piros futómuskátlikat, fehér, fodros petúniákat
láttam a rácsra erôsített ládákban. Bent, a kertecskében emberek ültek (ember ember hátán),
parányi székecskéken parányi asztalkáknál. Tartozom az igazságnak azzal, hogy ezek a
bútorok csak az emberekhez viszonyítva látszottak parányinak. De minden asztalkán
üvegtányérban, talpas pohárban, kehelyben, tálban – fagylalt! 

– Oda nézz! – böktem oldalba Eduárdot. – Abban a kertben is fagylaltoznak!
– Nem kert az, földi, hanem a Pirinkó presszó terasza. 
– Mi az, hogy presszó? És mi az, hogy terasz? 
Eduárd türelmesen elmagyarázta, hogy az olyan nagyobbfajta egérlyukakat, ahol az

emberek kávéivás mellett cigarettázni, fagylaltozni, tortát habzsolni, beszélgetni szoktak,
presszónak hívják. Nyáridôben a presszóból kiraknak néhány széket, asztalt a járdára,
körülkerítik, és kész a terasz. 

Nem tudom, mit nem adtam volna érte, ha én is föltelepedhetek egy olyan kis székecs-
kére, egy olyan kis asztalkához, az asztalkán lévô fagylaltos tányérkához. Igazán nem volt
sem a szék, sem az asztal sokkal nagyobb a mi egérméreteinknél… nem is tudom, hogy
némelyik kövér ember hogyan tudott itt elhelyezkedni. 

16
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Bármerre jártunk – márpedig moziba is beültünk,
annyira elfáradtunk a jövés-menésben –, mindig csak
azon járt az eszem, milyen remek volna fagy-
laltozni egy presszó teraszán. Hogy bámulnának
a macskák! 

Az egész napos csatangolás annyira ki-
fárasztott, hogy miután nyugovóra tértem a
fûzôs cipôben, nemcsak az éjszakát aludtam át,
hanem másnap is csak alkonyatkor ébredtem föl. 

„Sebaj! – gondoltam. – Minek siessek? Úgyis
olyan meleg van. Késôbb talán enyhül valamelyest
a hôség.”

Este tíz óra is elmúlt, mire elindultam, ráérôs
léptekkel, kirakatokat nézegetve. Nem is figyeltem,
merre járok. Egyszer csak ott álltam a presszó tera-
szánál. Teljesen kihalt volt, csak egy félig telt fagy-
laltos tányér árválkodott az egyik asztalon. 

Odabent zene szólt. Megdobbant a szívem. 
„Tán csak nem jön ki már ide senki? Hûvös

van, lám, a fagylalt sem ol-
vadt el a tányérban! Hej,
ha megkóstolhatnám!”

Nem tudtam ellenállni
a kísértésnek. Felmásztam 
a kerek székre, s némi nyúj-
tózkodás után már fent is vol-
tam az asztalon. 

A tányérból málna- és vanília-
illat áradt. 
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