
MEZTELEN TоRTЁNET  

DOMONKOS ISTVÁN  

Ez nyáron történt. El őbb egy Kar1 nevezetű  német jött mindjárt májusban 
a szigetre, s a mezheleraekr ől esténként előadást tartatta bárban. l gszínkék 
és febéér öltömyöket hordott, s gazt bizonygatta, hogy +a meztelenség nem 
akármi, mert a biblia is azt mondja, ez és ez a filozáfws meg ezt meg ezt. 
Senki sem hallgatta, mert smívbajas volt és öreg, majd nyolcvanéves. Hatal-
mas, szakadozott szdl ű  :albuаnot hordott hóna alatt, tele fényképekkel a msz-
relenekrőQ.  

Úgy esett, hogy az ei1ső  napok ellmúltával, miwbán újabb vendégek érkeztek, 
az öregnek senki sem köiszönt tölbbbé. Továbbra Is kijánt azonban a nudista-
telepre, meZtelenne vetk őzött esőben is, s estig senki +sem látta. Időnként 
szivrahamai voltak, s olyankor egy-jegy vörö гs nitroglicerines ampullát csúsx-
tatott szájába, sok +baja vált az oroszokkal életében — úgy mesélte. Ha jól 
emvléklszem, kezdetben va ~lam,i ömegassmony is ott hevert mellette, rátarti ember 
lehetett, s nagyobb időközökben, azért-e, hagy fölébmessze, ágyélkára eresztette 
lassan saáraz kezét az öreg. A tisztán látszó tengerfeniéke't nézték ébex per-
ceikben. Azonban néhany napig lelhettek asupá+n egyiwtt, ment Gröt сhen, lábát 
törve .a ocsúszós :szilklók közönt, meghalt egy fészerben ebédid ő  alatt, mlég a 
szigeten, s mivel rrvajd1tszáz kiQót nyomott, +külön csÁnakkial iszállították el. 

Elfelejtettein mondani, hogy Karinak gyönyörű  hangja volt. 
Míg a csónak a hullával lassan .távaladotct ra :ponttól, fehér zsebkend őt vett 

elő  zsebéből és integetett. A csgnakas, a részeges Dzsi-dzsi, hxarátságasan 
visszaintegetett neki ,a „Vörös korallok" cím ű  dalt dúdolva, majd váratlanul 
a part felé fordította ismeét a csán аkot. Minden jól v'égződöttt azonban. Dzsi-
dzsi zsebéibe :gyűrte +a hulllaszállíbás árát, s aztán megkérte Karit, lökné el a 
partitól a csónakot. 

De ,hát egyelőre rnég senki sem mondhatta közülünk este vacsora közben, 
hogy napköziben ,a nap az iilepére ragadt. S valami hideg szél fújt, mélyr ő l 
a víz alól, május mlásadilk felében. 

Június elején váratlanul megjöttek a lányok, a hároun bécsi. S bár előbb 
mindnyájai. voltunk rrveztelenek, ismét levetk őztünk. 

„Senkire sem viagy tekintettel" — mondta Narvó Skatulyán+aik, aki úgy tett, 
mintha neme ha ►Llaná, гs közben a 'szélben állva lilára váltan reszketett, mert 
oly büszke volta büsz~keségéne, hogy legszívesebben még a felszolgálást is 
meztelen végezte volna. Mi a fiáiba el őtt hevertünk széhédett helyen, ahonnan 
a lányaka гt (a bécsieКe~t) békatávlatból fogtuk. A dialógus örök id őkön által 
folyt Skatulya (és Norvó között, ellenrétes t űpusak voltak. 

„Ha valaki más mondaná ezt nekem, Norvó — Skatuly+a az .idegekre ala-
pozva mélázón beszélt, a monológ határára mozogva —, 5 neon éppen te, Te, 
aki itt ezen la helyen (meztelen fenekemre mutatott, de a nudistatelepet 
értette alatta) sétálni is csak hason fekve szaktál, egy szó nem sok, de annyit 
se szólnék.  
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(S kezdetiben tényleg meg voltunk gy őződve mvndnyáj;an, hogy Sikatulya 
ebtúliozott bi szkesége okvetlenül rá fogja nyomni bélyegét mindnyájunk 
szexuiádis életére. Norvó aragát védelmezve (tányleg védekezésre szorult) 
bennünket is védett, és Skatulyamaró gúnya Norvóra loccsanva valahányszor 
benintinket is le-lespriccelt.) 

Ezúttal azonban magáról a szálllodaipazgatóról volt szó, aki Gratchennel 
táncoQt .&jőző  esíte, a középső  bécsivel. Viszont Skatulya 2s Gratohen miatt állt 
oly hosszain .a szélben, s Norvó csakúgy miatta hevert napokon át a hasán. 
Kari csak jóval rkésќ5bb zárkázott fel meilléjük. S rajtunk ékívül alig is volt 
más meztelen ettem az id őben a telepem. 

Nem tudom, mi tört nt volna, ha ;a szállodaigazgatónak történetesen nincs 
reumája (a háborúból), ha Skatulyának történetesen nem túl nagy a 
büszkesége, ha Norvó vélietlanül гΡ аdnágbam hever a szrélben, s ba Karlot nem 
vágtáik volna léptem-nyomon földhöz az évek. igy másképp történt. 

Étég .az hozzá, hogy én már javában jártam az orvoshoz a legkisebb 
bécsivél, aki iszüntelen csipogott és azt hajtogatta, hagy „megmondtam én 
neked, anegmondtram" — „nézd, Uagmar — mondtam neki —, történt, rahagy 
történt, most már felszedjük az injekcióikat, és aztán, adió" — amiikor 
Graltahennél, Norvó után, Kar1 ikertilt a sorra utals бként. A szállodaigazgató 
a főszakács feleségével já гt csónakázni azokban a napokban, integetett is 
eleget nekünk 'a part felé, míg .egy napon meg inem tudta, hogy a f őszakács 
tudja, aztán nem integetett tovább. 

Shatuilya ávatasiabb lett iddközben. Egyre gyakrabban láttram ülni, s a 
hónap közepe efelé már csak hevert a hason békésein Norvó mellett. Mivel 
bevágódott a felesége, Norvónak inve+ntároz ~nia kellett, hazai :szalonnát evett, 
s egyre sűrűbben betegeskedett. Egyszóval, Karinak minden kedvezett. 

Elsősorban az időjárás. Valaki nehéz követ nyornatt a szél hadonászó kar-
jaiba, s a nap mtielllbimbánáll is parányiibb volta zenitiben. Azt mnár mondtam, 
hogy szép hangja volt, a szerelemnről ,kezdett hát énekelni hébe-hába. S ott 
volt, nem utolsósorban, a pénze is. 

— Miilyen tiszta, istenem, milyen tiszta — hajtogatta az öreg, mert Gra ~tchen 
gondosan dleborotva1tа  imindenünnen a szőrt. S tényleg, olyanok voltak a telepi 
lányok, minta kopasztott ludaik, csak ,kóvályogtak le-fel a napon vörös 
fenékkel, s ha lehevertek, mellwket újságprapírral borították le. A legmagasabb 
bécsi majd :két méter magas volt. Martinikámak hí иtá ~k, s amelett, hagy teljes 
panorámát hordott magán, meg hogy sz űz volt, egész nap csorgott róla az 
olaj. 

S ki ,gondolta volna Gratchenr ől is, hagy valami egyáltalán szöget üthet 
a fejébe. Bár pontosan ez történt vele, míg kisded játékait űzte a telepen, 
míg hosszú, telt, barna Lábával parányi köveket lökdösött a vízbe a hátára 
fekve, vagy egy-egy tavaszálló lepke vitán rúgott lábát a kelleténél egy kicsit 
tovább felejtette a leveg őben. (Mi úgy tettünk olyan Јkor, mintha mögötte gaz 
üres hátú :szvkláról olvasnánik ,eglész apró betűket.) 

A dologba az is belesegíthetett, hogy azokban a napokban Kar1 álmában 
tényleg férfi lett. Ezután már csak az át- és ráíratás jöhetett. Mindnyájan 
láttuk, amint ra pénz gazdát cserélt. 

Gratohen meztelen zárdasz űzként viselkedett. A folyosóra zárta Ahmedet, 
a cwkrászt, meztelenül, egész éjjel. 

Az árnyékban hevertek Kar11a1, h űsítő  italokkal, batris magnetofonnal, tran-
zisztorral, fényképezőgéppel meg ilyesmikkel körülsámaolva, s rátiarti ember 
lehetett, mert inagyobb időközökben, azért-e, hogy felébressze, ágyékára eresz-
tette saáraz kezét az öreg. Időnként szívrohamai voltiak, olyankor Gratohen 
egy vörös nitroigiicerines : аmрuLlát csúsztatott ,a ,szájába. Ercnllítettem már, hogy 
gyönyörű  hangja volt az öregnek. 

301  



Időközben Herbert is megérkezett. S bár Halkkar. ∎már mindenki meztelen járt 
a szigeten, mégis felt űnést keltett hastalmas, szőrös testiével. Kofferrel j 'art a 
telepre, s ta koffer mindig tele volt sörösüvegekkel. 

Martinikát nézte meg els őnek, aztán Sika>tudyára tévedt a tekintete, Legyin-
tett, .aztán Norvóra nézett, aki f еlkönyökölt felesége mellett, akitő l neann 
messze. Kari hevert Grátchennel. Grátchen felkapta a fejét, és az óriás oda-
intett neki hatalmas, szőrös kemével. 

Mit csinál az ,a vén hülye azzal a esitrivdl? — ordí ~toltt •rá aztán Skatu-
lyára, alki időközben felllt. 

Sikatulya erre kiegyenesedett, közelebb liépett Herberthez, s csaik ennyit 
mondott: 

Ruhe! 
Mert Karl ezúttal mélyen aludt. 
Ennyi lenne ∎az egész. 
Két niapra rá egy idióta érkezett .a szigetre a ∎szamszédas szigetről. Leült 

Martinika mellé, ;ajki KarléКhoz közel hevert, .s a forró napon, .a forró kövek 
között, ∎annyi mezítelen között, szemét az olajos gályalábakra meresztve ját-
szani ' kezdett magaval. Martinikra ,természetesen felsikoltott, mert sz űz volt, 
de gaz idegen nem hagyta abba. 

Szerencsére Kard e гúttal ébren volt. Ő  dobta el végtelen ∎és őszinte, mély 
felháborodásában az els ő  íkövet, amire va óságos kőzápor zuhant ,a férfire, aki 
a szemszádos stiigetr ől jött. Marítinika időközben messze szaladt anell őle, Karl 
meg mérhetetlen izgalmában ,akkora eгikölcstelenség láttán végüul is össze-
esett a napon, közvetlenül Іa víz mellett. A nitroglicerines ∎ampulláikat aznap 
Grátchen természetesen szállodai szobájwkban fedejtett . 

Ez .nyárom történt. Dzsi-dzsi, a csónalkos akkor még északállat hordott, és 
sokszor volt részeg.. Herbert a módón Hintegetett a csónak után, de csakhamar 
elsietett, mert ,a mellbimbónál is parányibb nap aznap kegyeltlenül perzselt. 

S,katuly а  nemsoíkára felvette ,a postán a neki járó összeget, s nekem úgy 
tűnt, hogy csak azután rohantunk bele a nyárba. 
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